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ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ	

•  Ο	διαιτητής	δεν	είναι	απρόσωπος	ή	εχθρός	μας,	αλλά	
είναι	σύμμαχός	μας	για	τη	δικαιότερη	και	καλύτερη	
διεξαγωγή	του	αγώνα.	

•  Ο	διαιτητής	έχει	κι	αυτός	κακές	στιγμές	στη	διάρκεια	
του	παιχνιδιού,	όπως,	άλλωστε,	έχουμε	όλοι	μας.	



•  ΣΤΟ	ΣΧΗΜΑ	ΦΑΙΝΕΤΑΙ	ΞΕΚΑΘΑΡΑ	ΚΑΙ	
ΑΠΛΑ	ΠΟΙΟΙ	ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ	ΑΜΕΣΑ	ΤΗΝ	ΟΜΑΛΗ	
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ	ΕΝΟΣ	ΑΓΩΝΑ.	

•  ΕΥΚΟΛΑ	ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ	ΟΤΙ	ΑΝ	
ΕΝΑΣ	ΑΠΟ	ΟΛΟΥΣ	ΑΥΤΟΥΣ	ΤΟΥΣ	
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	ΔΕ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ	
ΣΩΣΤΑ,	ΑΜΕΣΩΣ	ΔΙΑΤΑΡΑΣΣΕΤΑΙ	Η	
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ	ΤΟΥ	ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.	

•  ΟΛΟΙ	ΟΙ	ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ	
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ	ΤΟ	
ΠΑΙΧΝΙΔΙ,	ΑΛΛΑ	ΚΑΙ	ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ	
ΜΕΤΑΞΥ	ΤΟΥΣ.	

•  ΑΥΤΟ,	ΛΟΙΠΟΝ,	ΠΟΥ	ΠΡΕΠΕΙ	ΝΑ	ΓΙΝΕΙ	
ΕΙΝΑΙ	ΝΑ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ	ΙΣΧΥΡΟΙ	
ΔΕΣΜΟΙ	ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ	,	
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ	ΑΛΛΑ	ΚΑΙ	ΤΟ	
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ	ΣΕΒΑΣΜΟΣ	ΣΤΟ	
ΡΟΛΟ	ΤΟΥ	ΚΑΘΕΝΟΣ,	ΜΙΑΣ	ΚΑΙ	Ο	
ΣΤΟΧΟΣ	ΓΙΑ	ΟΛΟΥΣ	ΕΙΝΑΙ	ΕΝΑΣ	ΚΑΙ	
ΚΟΙΝΟΣ.	
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ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ	 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ	
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•  Αρχίζοντας	από	τις	μικρότερες	
ηλικίες,	εκτιμάται	ότι	πρέπει	να	
υπάρχει	καλύτερη	ενημέρωση	με	
τη	μορφή	σεμιναρίων	σε	
συνεργασία	με	την	ΕΠΟ	για	το	
ρόλο	των	διαιτητών	στο	γήπεδο	
(FIFA-UEFA)	

•  Με	τον	τρόπο	αυτό	
προσπαθούμε	να	
δημιουργήσουμε	στους	
ποδοσφαιριστές	την	απαραίτητη	
παιδεία	γύρω	από	το	ευαίσθητο	
κομμάτι	της	διαιτησίας,	αλλά	και	
να	ξεκαθαριστεί	από	τις	μικρές	
ηλικίες	τουλάχιστον	ποιος	«δεν	
πρέπει	να	πρωταγωνιστεί	σε	έναν	
ποδοσφαιρικό	αγώνα».	

Γονείς	πρωταγωνιστές,	διαιτητές	
κομπάρσοι	και	παιδιά	θύματα	
	



•  Χτίζοντας	τη	σχέση	αυτή	όσο	
πιο	αξιόπιστα	και	ειλικρινά	
γίνεται,	μαθαίνει	ο	
ποδοσφαιριστής	ότι	και	ο	
διαιτητής	είναι	άνθρωπος	που	
έχει	το	δικαίωμα,	όπως	όλοι,	
να	κάνει	λάθος.	

•  Κάτι	που	οι	διαιτητές	
οφείλουν	να	λάβουν	σοβαρά	
υπόψη	τους	είναι	ότι	οι	
ποδοσφαιριστές	έχουν	
ανεπτυγμένη	την	αίσθηση	ότι	
αδικούνται	υπό	την	πίεση	του	
ματς,	των	μονομαχιών	και	του	
σκορ.	Άρα	χρειάζονται	σωστή	
διαχείριση.	
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ü  Οι νεαροί παίκτες αντιλαµβάνονται πολλά περισσότερα και πολύ πιο γρήγορα πλέον 
λόγω κοινωνικής δικτύωσης και ενηµέρωσης και είναι πολύ πιο υποψιασµένοι, 
συνεπώς αξίζουν µεγαλύτερη εκτίµηση. Τα µηνύµατα που λαµβάνουν είναι πολύ πιο  
αξιόπιστα από ό,τι νοµίζουµε.  

ü  Οι νεαροί παίκτες έχουν ποδοσφαιρικό αγωνιστικό κριτήριο. Για παράδειγµα, 
εκνευρίζονται συχνά µε τη διακοπή φάσεων και τη µη τήρηση του πλεονεκτήµατος – 
ίσως και λίγο αδικαιολόγητα µερικές φορές αφού είναι φυσικό και οι διαιτητές να µην 
έχουν πάντα την ετοιµότητα που επιθυµούν οι παίκτες. 

ü  Οι διαιτητές πρέπει να βοηθήσουν στο γρήγορο παιχνίδι, στον περιορισµό των 
διακοπών του. Να συνδράµουν, δηλαδή, στη συνεχόµενη ροή παιχνιδιού, έτσι ώστε να 
συµβάλλουν και στο µεγάλο πρόβληµα που έχουµε διακρίνει σε σχέση µε το επίπεδο 
του εξωτερικού: το χαµηλό τέµπο παιχνιδιού και οι πολλές καθυστερήσεις. 

ü  Οι ποδοσφαιριστές πραγµατικά είναι οι καλύτεροι «διαφηµιστές» όσων διαιτητών 
αποφεύγουν να υποδύονται πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν αγώνα. Είναι αλήθεια ότι 
αντιλαµβάνονται και εκτιµούν τους διαιτητές που έχουν ως στόχο να περάσουν  
«αθόρυβα» από το παιχνίδι, όπως επίσης διακρίνουν όσους -για διαφορετικούς λόγους- 
έχουν αυξηµένο το αίσθηµα του φόβου. Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο 
του διαιτητή η σιγουριά που βγάζει στο γήπεδο µε τις αποφάσεις του. 

 



•  Τελειώνοντας	την	πρώτη	σχέση	
(μεταξύ	ποδοσφαιριστή	και	
διαιτητή),	θα	ήθελα	να	σας	αναφέρω	
ορισμένα	προσωπικά	βιώματα	και	
συναισθήματα	σε	σχέση	με	τους	
διαιτητές	από	την	πορεία	μου	ως	
ποδοσφαιριστής.	

•  Μεγάλη	αντιπάθεια	(έως	απέχθεια)	
σε	διαιτητές-«βασιλιάδες»	και	
πρωταγωνιστές	στο	γήπεδο.	Τα	λάθη	
τους	διογκώνονταν	πάντα	στο	μυαλό	
μου,	γιατί	με	«είχαν	χάσει’	από	τα	
πρώτα	λεπτά	του	αγώνα,	σε	
αντίθεση	με	όσους	με	κέρδιζαν	χάρη	
στην	προσωπικότητά	τους	και	στη	
σιγουριά	στις	αποφάσεις	τους.	

•  Είναι	αλήθεια	ότι	πάντα	
αντιμετώπιζα	διαφορετικά	τους	
έλληνες	διαιτητές	και	τους	ξένους	
στα	διεθνή	παιχνίδια,	γιατί	πιθανόν	
δεν	είχα	–και	δεν	είχε	κανένας-	τη	
σωστή	παιδεία	στο	κομμάτι	αυτό.	
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ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ	 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ	
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•  Μελέτη	των	διαιτητών	σε	
αγωνιστικά	κομμάτια	της	
ομάδων	που	πρόκειται	να	
παίξουν.	

•  Ατομικά	χαρακτηριστικά	
ποδοσφαιριστών	

•  Ομαδικά	χαρακτηριστικά	
(σχηματισμοί,	συστήματα,	
στημένες	φάσεις),	
στοιχεία	που	προσωπικά	
πιστεύω	ότι	μπορούν	να	
βοηθήσουν	έναν	διαιτητή	
στον	αγώνα.	
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•  Προσωπικά	πιστεύω	ότι,	παρότι	ο	προπονητής	
έχει	διαφορετικό	ρόλο	από	τον	
ποδοσφαιριστή,	όλα	τα	παραπάνω	έχουν	
σχέση	και	με	τον	προπονητή.		

•  Σπάνια	ο	προπονητής	θα	ασχοληθεί	με	τον	
διαιτητή	πριν	από	το	παιχνίδι.	Η	προετοιμασία	
του	αγώνα	δεν	του	επιτρέπει	να	έχει	πολύ	
χρόνο	γι’	αυτό.		

•  Έτσι	όπως	έχουν	διαμορφωθεί	οι	κανονισμοί	
και	με	την	παρουσία	του	4ου	διαιτητή,	ακόμα	
και	οι	πολύ	εκδηλωτικοί	προπονητές	
συμμορφώνονται	με	τις	αποφάσεις	των	
διαιτητών.	

•  Είναι	λάθος	των	προπονητών	όταν	
«χρησιμοποιούν»	τους	διαιτητές	για	να	έχουν	
όφελος	σε	ένα	παιχνίδι	(καθυστερήσεις-
εσκεμμένες	διαμαρτυρίες	κλπ).	

•  Τα	περιστατικά	έντασης	μεταξύ	προπονητών-
διαιτητών	τείνουν	να	εξαλειφθούν	και	θα	
τολμούσα	να	πω	ότι	αυτή	η	σχέση	είναι	κοντά	
στο	επιθυμητό	αποτέλεσμα.	

•  Περισσότερη	ενημέρωση	μέσω	των	σχολών	
προπονητών	(παρά	το	γεγονός	ότι	υπάρχει	στις	
σχολές	προπονητών	UEFA).	Πρέπει	να	γίνει	
επιπλέον	προσπάθεια	στο	χτίσιμο	της	
συγκεκριμένης	σχέσης,	γιατί	πάντα	ο	εχθρός	
του	καλού	είναι	το	καλύτερο.		
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ΣΑΣ	ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	
ΠΡΟΣΟΧΗ	ΣΑΣ	


