
7 τρόποι για να 
προστατεύσεις το άθλημα 

που αγαπάς!

Η ομάδα σου! Η καριέρα σου! Η ευθύνη σου!

ENTIMH
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

στο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ



02 ΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ!
• Τα στοιχήματα στο ποδόσφαιρο μπορούν  
«σιγά – σιγά» να σε εθίσουν στον εξαρτημένο 
«τζόγο». Ακόμα κι αν, υπάρχουν συγκεκριμένες 
πιθανότητες για το αποτέλεσμα ενός αγώνα, όπως 
δείχνουν τα προγνωστικά και η εμπειρία σου, η 
έκβαση του τελικού σκορ, μπορεί να είναι πολύ 
διαφορετική από το αποτέλεσμα που έχεις υπολογίσει. 
Μπορεί να πιστεύεις ότι ξέρεις περισσότερα από 
ό,τι οι άλλοι για το ποδόσφαιρο. Σύντομα όμως θα 
ανακαλύψεις ότι αυτό δεν είναι αλήθεια..

• Γι’ αυτό, δώσε προσοχή και μάθε να λες «όχι» όταν 
σου εμφανίζονται ευκαιρίες για τζόγο, διότι όλα 
μπορούν να αρχίσουν ως παιχνίδι, ως πλάκα, ως απλή 
δοκιμή (π.χ. μικρά στοιχηματάκια στην προπόνηση, 
με ή χωρίς χρήματα, παιχνίδια με χαρτιά και ζάρια με 
τους συμπαίκτες σου όταν είστε σε αποστολή κλπ). 
Φέρσου έξυπνα και μην πέφτεις στον πειρασμό. Με 
αυτόν τον τρόπο αφενός θα προστατεύσεις την ομάδα 
σου, αφετέρου θα προστατέψεις τον εαυτό σου και την 
καριέρα σου, και θα κλείσεις την πόρτα σε κινδύνους 
που μπορούν να δημιουργηθούν από τυχόν χρέη, 
εθισμό στον τζόγο, κλπ.

01 AYTOI EINAI OI KANOΝΕΣ ΜΑΣ
• Ως παίκτης-μέλος ομάδας ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων δεν επιτρέπεται, (από το νόμο, τους πειθαρχικούς 
ποδοσφαιρικούς κώδικες και την διοργανώτρια αρχή), να συμμετέχεις με οποιδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα 
σε στοιχηματισμό και να στοιχηματίζεις σε οποιοδήποτε αγώνα πρωταθλήματος, ακόμα και φιλικό. Δεν 
επιτρέπεται, να στοιχηματίζεις για την ομάδα σου ή για ομάδες στο πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει η  
ομάδα σου.

• Δεν έχει σημασία αν ποντάρεις 2 ευρώ, 100 ευρώ ή μεγαλύτερα ποσά. Οι απαγορεύσεις στοιχημάτων στο 
ποδόσφαιρο ισχύουν ξεκάθαρα για σένα και ανεξάρτητα από το ποσό του στοιχήματος.

Γνωρίζεις καλά ότι…

• H οποιαδήποτε προσπάθεια για τον από πριν καθορισμό του αποτελέσματος του αγώνα θεωρείται από το 
νόμο έγκλημα. Οι ποδοσφαιριστές που θα εμπλακούν με οποιοδήποτε τρόπο στον εκ των προτέρων καθορισμό 
του αποτελέσματος ενός αγώνα ποδοσφαίρου, τα ρισκάρουν, όλα: προσωπική ελευθερία, σεβασμό, εκτίμηση, 
καριέρα, φίλους, συμπαίκτες, ομάδα.

• Οποιαδήποτε σχετική υποψία ή πληροφορία τυχόν λάβεις για «χειραγώγηση» ενός αγώνα ποδοσφαίρου, μην 
διστάσεις ούτε στιγμή να την αναφέρεις σε άτομα εμπιστοσύνης σου. Δεν έχει σημασία αν κάποιος πλησίασε εσένα, 
και απλά απέρριψες την προτασή που σου ζητήθηκε για τον εκ των προτέρων καθορισμό του αποτελέσματος ενός 
αγώνα ποδοσφαίρου. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, πρέπει να το αναφέρεις αμέσως με εμπιστοσύνη και θάρρος, 
και να μην το αφήσεις να περάσει και ξεχαστεί ως κρυφό μυστικό.

03 ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ! 
• Ως παίκτης ομάδας, έχεις πρόσβαση σε 
πληροφορίες που δεν είναι γνωστές σε άλλους και το 
ευρύ κοινό, όπως πληροφορίες για τραυματισμένους 
συμπαίκτες, θέση παικτών στην ομάδα, τακτικές, 
συστήματα, αντικαταστάσεις συμπαικτών, κλπ. Ακόμα 
κι όταν συζητάς με φίλους γνωστούς, παρέες ή μέλη 
της οικογένειάς σου, ή «ποστάρεις» στο instagram, 
facebook, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός.

• Ποτέ δεν ξέρεις πώς και πότε μπορεί να 
χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος, αυτή την κρυφή 
σου πληροφορία, ώστε να έχει πλεονέκτημα 
στο στοίχημα είτε προς όφελος είτε εις βάρος 
της ομάδας σου, ή και άλλων ομάδων του 
πρωταθλήματος που αγωνίζεσαι.

Η ομάδα σου! Η καριέρα σου! Η ευθύνη σου!

ENTIMH
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

στο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ



07 ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΑ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ
Ως νέος παίκτης ποδοσφαιριστής έχεις φιλοδοξίες, 
όνειρα και θέλεις να φτάσεις ψηλά. Υπάρχει ο 
εύκολος και ο δύσκολος δρόμος για να φτάσεις 
στην επιτυχία και να κάνεις μια ένδοξη καριέρα. Δεν 
τα καταφέρνουν όλοι, για πολλούς και διάφορους 
λόγους.

• Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και θα 
πρέπει να συνεργάζεσαι με τους συμπαίκτες, 
τον γυμναστή και προπονητή σου – Μέρος της 
συνεργασίας είναι ο σεβασμός, ο διάλογος, η 
εμπιστοσύνη, η συλλογικότητα, η συμπαράσταση, η 
αλληλεγγύη, η εμπιστευτικότητα της πληροφορίας 
και της γνώσης, και των θεμάτων που αφορούν την 
μέγιστη αγωνιστική απόδοσή της ομάδας.

• Ως νέος παίκτης ποδοσφαιριστής έχεις την 
ατομική ευθύνη απένατι στην ομάδα σου, αλλά και 
απέναντι στον εαυτό σου. Ο «εύκολος δρόμος» 
ίσως σύντομα να σε οδηγήσει σε γρήγορα χρήματα 
και εύκολα κέρδη. Ο «δύσκολος δρόμος» είναι 
όμως αυτός που θα κάνει τα όνειρά σου αληθινά. 
Είναι δύσκολος, γιατί θέλει συνεργασία με την 
ομάδα αλλά και προσωπική προσπάθεια, χρόνο, 
επιμονή και υπομονή. Μα πάνω από όλα, θέλει από 
σένα, αυτοσεβασμό, αγωνιστικότητα, πειθαρχία, 
υπευθυνότητα, θάρρος, εντιμότητα, ακεραιότητα.

• Μπορείς να νικήσεις τον κάθε αντίπαλο μέσα 
στο γήπεδο σε κάθε αγώνα. Φρόντισε όμως, να 
μην νικηθείς και προδοθείς ποτέ από τον εαυτό 
σου. Αγωνίσου πάντα, τίμια, έντιμα και δίκαια. Να 
θυμάσαι, ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις το 
ποδοσφαιρικό σου μέλλον, είναι να το επινοήσεις.

06 ΠΑΝΤΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ
• Aν βρεθείς σε δύσκολη κατάσταση και δεν ξέρεις 
πώς να αντιδράσεις, μην το κρατήσεις μέσα σου. 
Με τη σιωπή σου προστατεύεις τα λάθος άτομα 
και τις κακές συμπεριφορές και ζημιώνεις τον 
εαυτό σου, την καριέρα σου, την ομάδα σου, το 
ποδόσφαιρο. Καλύτερα να μιλήσεις σε ανθρώπους 
που εμπιστεύεσαι, εντός και εκτός, γηπέδου (στους 
γονείς σου, στον αδελφό σου τον καλύτερο σου 
φίλο, τον προπονητή σου).

• Η στάση σου αυτή δεν είναι δείγμα αδυναμίας. 
Απεναντίας, θα αποδείξεις ότι έχεις το θάρρος και 
την ωριμότητα να προστατεύσεις την καριέρα σου 
και το άθλημα που αγαπάς.

05 ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ 
«ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ»
• Αν εμφανιστεί κάποιος να σου προσφέρει δώρα, 
αμοιβή ή άλλα ωφελήματα σε σχέση με την αθλητική 
σου απόδοση στο γήπεδο και στον αγώνα, πες «όχι!» 
Μπορεί να καταλήξεις να χρωστάς σε κάποιον που θα 
σου ζητήσει να προκαθορίσεις έναν αγώνα και εσύ 
του έκανες την χάρη. Είσαι υποχρεωμένος, απέναντι 
στον εαυτό σου, να αποφεύγεις τέτοιες σχέσεις 
εξάρτησης.

Κάποιοι:

• θα προσπαθήσουν να σε προσεγγίσουν και να σε 
κάνουν φίλο τους.

• θα προσπαθήσουν ως «νέα φιλαράκια» να σου 
αποσπάσουν πληροφορίες και μυστικά για σένα, 
τους συμπαίκτες και την ομάδα σου.

• θα σου ζητήσουν, με ή χωρίς ανταλλάγματα και 
ωφελήματα, να αλλάξεις, με συγκεκριμένο τρόπο, 
την προσωπική σου αγωνιστική απόδοση και 
συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο.

04 ΕΙΜΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΟΣ!
• Παίξε τίμια, έντιμα, δίκαια και καθαρά το άθλημα 
που αγαπάς! Δώσε τον καλύτερο εαυτό σου στο 
γήπεδο, με την μέγιστη απόδοσή σου, και ποτέ μην 
προσπαθήσεις με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσεις 
εσκεμμένα την έκβαση ενός αγώνα, προκειμένου 
να επωφεληθείς είτε εσύ είτε κάποιος άλλος. Ποτέ 
μην αδιαφορήσεις, ή μην «κάνεις τα στραβά μάτια», 
για όσα θεωρείς ύποπτα εντός και εκτός γηπέδου. 
Να τηρείς πάντα τους πειθαρχικούς κανόνες που 
ισχύουν στο ποδόσφαιρο, διαφορετικά ρισκάρεις 
τη φήμη σου, την καριέρα σου, και την υπόληψη του 
ποδοσφαίρου.

• Αν σου προτείνουν ποτέ να «χειραγωγήσεις ή να 
«αλλοιώσεις» με οποιoδήποτε τρόπο την έκβαση του 
αποτελέσματος οποιουδήποτε αγώνα, δείξε σεβασμό 
στον εαυτό σου και πες καθαρά και κατηγορηματικά 
«όχι», ζητώντας βοήθεια από ανθρώπους που 
εμπιστεύεσαι (τους γονείς σου, στον αδελφό σου 
τον καλύτερο σου φίλο, τον προπονητή σου). Δείξε 
σεβασμό στον εαυτό σου.



Το φυλλάδιο αυτό αποτελεί μέρος 
του εκπαιδευτικού υλικού που 
διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος Staying on 
Side: How to stop Match-Fixing, που 
υλοποιεί η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς σε 
συνεργασία με τη Super League Ελλάδα 
με στόχο την πρόληψη του φαινομένου 
των προσυνεννοημένων αγώνων, μέσα 
από την εκπαίδευση νέων παικτών προς 
ενδυνάμωση της ακεραιότητάς τους και 
αποφυγή των κινδύνων που ελλοχεύουν 
από το παράνομο στοίχημα και τον 
εθισμό στον τζόγο. Το υλικό βασίστηκε 
σε αντίστοιχο υλικό που έχει αναπτύξει η 
Deutche Football League (DFL).
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