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Το Άθλημα (Ποδόσφαιρο)

Το Ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλέστερο 
άθλημα του κόσμου. Κάποιες διοργανώσεις 
(Μουντιάλ και Champions League) 
κυριολεκτικά καθηλώνουν το πλανήτη στις 
τηλεοράσεις και εκατομμύρια αθλητές 
ποδοσφαιριστές υπάρχουν σε όλες τις 
χώρες του κόσμου. 



Το Ποδόσφαιρο στην 
Ελλάδα

Στο ποδόσφαιρο βρισκόμαστε σε πολύ 
καλό επίπεδο στην Ελλάδα. Τεράστιο  
επίτευγμα η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος (EURO 2004) και η 
συμμετοχή ομάδων μας στο Champions 
League (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός).
Μελανό σημείο όμως τα πολλά κρούσματα 
βίας στα γήπεδα της Ελλάδας!



Το άθλημα του ποδοσφαίρου είναι το 
αρχαιότερο στην πόλη μας με κορυφαίο 

εκπρόσωπο τον Αστέρα Αμαλιάδος.
Η μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας του είναι η 

άνοδος του Αστέρα στη Β` Εθνική (1971) ενώ 
φέτος έπαιξε στη Γ` Εθνική.

Πολλοί ποδοσφαιριστές που έκαναν καριέρα 
στην Α` Εθνική έχουν ξεκινήσει τη 

σταδιοδρομία τους από ομάδες της Αμαλιάδος. 
Άλλοι σύλλογοι ποδοσφαίρου της Αμαλιάδας 

είναι ο Εθνικός Αμαλιάδος (με συμμετοχές στη 
Δ` Εθνική) και ακόμα οι Λέοντες που 
ασχολούνται κυρίως με τις ακαδημίες.

Το Άθλημα στη πόλη μας



Οι σημαντικότεροι ποδοσφαιριστές που 
έχει αναδείξει η πόλη μας είναι οι:

Θεόδωρος Ανδριόπουλος,
Γεννηθείς στην Αμαλιάδα το 1965, 
ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στον Εθνικό 
Αμαλιάδας και στη συνέχεια στη 
Παναχαϊκή, Παναιτωλικό, Πανηλειακό, 
Παναιγιάλειο και Αστέρα Αμαλιάδος.

Έπαιξε για πολλά χρόνια στη Α` Εθνική. 
Τώρα είναι διπλωματούχος προπονητής 
Ποδοσφαίρου.



Γέννημα-θρέμα Αμαλιαδίτης και αυτός 
γεννήθηκε το 1964 ξεκίνησε τη καριέρα του 
στον Εθνικό Αμαλιάδας και μετά Παναχαϊκή, 
Πανηλειακό και Αστέρα Αμαλιάδας. 
Παράλληλα σπούδασε στη Γυμναστική 
Ακαδημία και σήμερα εργάζεται ως 
εκπαιδευτικός και προπονητής ποδοσφαίρου. 
Παίζει ακόμα ποδόσφαιρο ερασιτεχνικά στους 
Λέοντες Αμαλιάδας

Νικόλαος Γκρίλλας,



Παναγιώτης Κορδονούρης
Ξεκίνησε από τον Αστέρα Αμαλιάδος και συνέχισε 
επαγγελματικά με μεγάλη επιτυχία σε 
Παναχαϊκή, ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ, Εργοτέλη και 

Χανιά.
Βασίλης Παρασκευόπουλος (Λιούπης)
Ηγέτης της μεγάλης ομάδας του Αστέρα 

Αμαλιάδας που ανέβηκε στη Β` Εθνική (1971).

Δημήτρης Αρβανίτης
Ξεκίνησε, από τον Εθνικό Αμαλιάδος και στη 
συνέχεια, Ηλειακό Λεχαινών, Πανηλειακό, 
Ο.Φ.Η και Ολυμπιακό Βόλου



 Αποφασίσαμε να ερευνήσουμε το 
επίπεδο του αθλήματος στη πόλη μας με 
τη μέθοδο της συνέντευξης προσώπων 
σχετικών με το Ποδόσφαιρο (αθλητές και 
προπονητές).

 Παράλληλα επισκεφθήκαμε τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις των συλλόγων.

ΕΡΕΥΝΑ



Συνεντεύξεις

Ανδριόπουλος Θεόδωρος
(πρώην επαγγελματίας 
Ποδοσφαιριστής- νύν 
Προπονητής)

Γκρίλλας Νικόλαος
(καθηγητής φυσικής αγωγής-
πρώην επαγγελματίας 
Ποδοσφαιριστής-
Προπονητής)



Ερωτηματολόγιο

1.Σύντομο βιογραφικό (που γεννηθήκατε, 
που μένατε και που μεγαλώσατε; )

2.Πώς ξεκινήσατε τον αθλητισμό; Τι σας 
επηρέασε να επιλέξετε τον αθλητισμό;

3.Συνδυάζετε αθλητισμός με σχολείο;
4.Συναισθήματα κατά τη διάρκεια του 
αγώνα!

5.Stress- Αντιμετώπιση
6.Απολαβές αθλητή; (οικονομικά)
7.Κίνητρο. Ποιό είναι το κινητρό σας;
8.Αναβολικά. Έχετε πάρει ποτέ αναβολικά ή 
το έχετε επιχειρήσει; Έχετε δει κάποιον 
από τους συμπαίχτες σας;



9.Περιγράψτε μας μια μέρα σας!
10.Ποιοί σας βοήθησαν στη καριέρα σας;
11.Τι θυσίες έχετε κάνει για τον αθλητισμό;
12.Έχετε εντοπίσει διαφορές σε άτομα που 
αθλούνται σε σχέση με αυτά που δεν 
αθλούνται ποτέ;
13.Τι κερδίσατε από την ενασχόληση σας 
με τον αθλητισμό;
14.Μετανιώσατε που γίνατε αθλητής; και 
αν ναι γιατί;
15.Μετά την καριέρα σας, τι κάνετε τώρα; 
Προπονητής ή εκτός αθλητισμού;
16. Ταλέντο ή προπόνηση;



17.Μπορεί να υπάρξει αθλητισμός υψηλών 
προδιαγραφών στη πόλη μας;



Λίγα λόγια από τις συνεντεύξεις τους

Η αγάπη τους για το ποδόσφαιρο τους 
οδήγησε σε αυτή τη πορεία.

Δεν ήταν πολύ σημαντικές οι οικονομικές 
απολαβές. 

Ο κ.Γκρίλλας συνδύασε άριστα αθλητισμό 
και σχολείο.

Προτρέπουν τα παιδιά να ασχοληθούν με 
τον αθλητισμό. 

Φυσικά και δεν μετάνιωσαν που 
ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό, δεν 
μπορούν να φανταστούν την ζωή τους χωρίς 
τον αθλητισμό.



Είναι κατά των αναβολικών
Πολλές οι θυσίες τους για τον αθλητισμό 
(στέρηση προσωπικής ζωής, όχι διακοπές 
κ.ά).

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους 
απέκτησαν πάρα πολλούς φίλους και 
μεγάλη αναγνωρισιμότητα.

Δύσκολα στην Αμαλιάδα μπορούμε να 
φτάσουμε σε υψηλό επίπεδο στο 
ποδόσφαιρο γιατί ο ανταγωνισμός είναι 
τεράστιος και λείπει ο οικονομικός 
παράγων.


