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Άρθρο για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό - Οι μικροί ήρωες 

(Δεκνζηεύηεθε ζηελ Κπξηαθάηηθε Μαθεδνλία) 

 

 Τζηκεληέλην γήπεδν, ςηιόβξνρν, 10 - 15 θίινη θαη γλσζηνί, γξαθηθνί ζρεδόλ, 

ζηελ θεξθίδα, ζηξαβέο κπαζθέηεο, πξνβνιείο θακέλνη, κηζνζθόηαδν, θξύνο αέξαο πνπ 

πεξνληάδεη ηα θόθαια.  Όρη, δελ είλαη ζθελνζεηηθή απόπεηξα λα θάλνπκε ηαηλία 

κπζηεξίνπ. Είλαη ην ζθεληθό ζην νπνίν θάζε εβδνκάδα πξσηαγσληζηνύλ «εζνπνηνί» 

άζεκνη, δίρσο νηθνλνκηθέο απνιαβέο, «γηα έλα πνπθάκηζν αδεηαλό, γηα κηα Ειέλε»: νη 

αζιεηέο πνπ αγσλίδνληαη ζηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα κπάζθεη πνπ δηνξγαλώλεη ε 

Ε.Κ.Α.Σ.Θ.. 

 Καη όινη εκείο νη απ’ έμσ, «ζην ίδην έξγν ζεαηέο» εδώ θαη ρξόληα, λα 

ζηειηηεύνπκε ηνπο ππεπζύλνπο, πνπ θνληεύνπλ λα θαηαιήμνπλ ζαλ ηνπο γλσζηνύο - 

άγλσζηνπο ησλ δηαδειώζεσλ, θάζε θνξά πνπ θάπνην άηπρν παιηθαξάθη αθήλεη ηελ 

ηειεπηαία ηνπ πλνή ζην γεπεδάθη ηεο γεηηνληάο έηζη ζη’ αζηεία, γηαηί δελ ππήξρε ζην 

γήπεδν έλαο γηαηξόο (ηε ιέμε αζζελνθόξν  δελ ηνικνύκε θαλ λα ηελ πξνθέξνπκε), γηα 

λα ηνπ παξάζρεη ηηο πξώηεο βνήζεηεο ή γηαηί θαλείο δελ είρε πνηέ ηελ πξόλνηα λα θάλεη 

ζην λεαξό κηα ζνβαξή θαξδηνινγηθή εμέηαζε. Τα θπζήκαηα θαξδηάο, βιέπεηε, είλαη ζαλ 

ηα καθξηλά ζνπη: ζνπ θάλνπλ ηε δεκηά ρσξίο λα ηελ πεξηκέλεηο... 

 Κη έπεηηα από δπν - ηξεηο εκέξεο, όηαλ ν ζόξπβνο θαηαιαγηάδεη, θαινδσηζκέλα 

αλζξσπάθηα, λα ινπθάδνπκε αλαπαπηηθά ζηηο πνιπζξόλεο καο, βάδνληαο νξηζηηθά ζην 

ρξνλνληνύιαπν ηεο ηζηνξίαο ηελ ηξαγσδία ηνπ παιηθαξηνύ, πνπ πιήξσζε ηόζν αθξηβά 

ηελ ηξέια ηνπ, ηελ πξώηε ηνπ ίζσο αγάπε: ηνλ αζιεηηζκό. Μέρξη ηελ επόκελε αλαθνπή! 

 Κη έηζη ην γηαηί παξακέλεη θαίξην: ε ρώξα πνπ έρεη αλαγάγεη ηνλ αζιεηηζκό ζε 

θαιύηεξν ίζσο πξεζβεπηή ηεο ζηηο αγνξέο ηνπ θόζκνπ, ν ηόπνο πνπ έγηλε θέηνο αθξηβώο 

εμαηηίαο ηνπ αζιεηηζκνύ θαη ηεο Οιπκπηάδαο ην θέληξν ηνπ θόζκνπ, λνκηκνπνηείηαη λ’ 

αθήλεη ηα «θπληάληα» ηνπ ζην έιενο ηνπ Θενύ θαη ηεο ηύρεο θαη ζπλάκα λα δηαιαιεί όηη 

σζεί ηνπο λένπο ζηνλ αζιεηηζκό, γηα λα ηνπο απνηξέςεη από ηα λαξθσηηθά θαη ηε δίλε 

ηεο εδνλήο ηνπο; 

 Καιώο ή θαθώο ην κπάζθεη δελ κπνξεί λ’ απνηειέζεη επαγγεικαηηθή δηέμνδν 

παξά κόλν γηα κηα κηθξή έσο ηζρλή κεξίδα ησλ Ειιήλσλ θαιαζνζθαηξηζηώλ. Λίγν ηα 

«εμώγακα», ιίγν νη μέλνη, ιίγν ηα κπαιά πνπ παίξλνπλ αέξα θαη δεηνύλ ππέξνγθα 

ρξεκαηηθά πνζά, θαζηζηώληαο ηνπο θνηλνηηθνύο νηθνλνκηθά πην πξνζηηνύο, νη 

πεξηζζόηεξνη Έιιελεο είλαη εξαζηηέρλεο κε ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο: 

εξαζηέο ηεο ηέρλεο ηνπ λ’ αγσλίδεζαη, λα είζαη κέξνο ελόο ζπλόινπ, λα ζπκπάζρεηο θαη 

θπξίσο ηνπ λα θεξδίδεηο. 

 Δελ ππάξρεη πην ιπηξσηηθό αίζζεκα από ην αίζζεκα ηνπ ληθεηή γηα όινπο όζνπο 

κέζσ ηνπ αζιεηηζκνύ αλαδεηνύλ κηα, παξνδηθή έζησ, εθηόλσζε από ηηο πηεζηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο. Γηα πνιινύο από ηνπο πξνεγνύκελνπο ε κόλε δπλαηόηεηα 

θπγήο από ηε ξνπηίλα ησλ κεηξίσλ είλαη ην λα ληώζνπλ ηα κάηηα ηνπο λα ιάκπνπλ 

βιέπνληαο ηε λίθε λα γέξλεη πξνο ην κέξνο ηεο νκάδαο ηνπο, λ’ αθνύζνπλ ηελ θαξδηά 

ηνπο λα ρηππάεη δπλαηά, πξνζκέλνληαο ηελ επηβεβαίσζε, λα αηζζαλζνύλ κηθξνί Θενί. 

Μέρξη ην επόκελν παηρλίδη... 

 Δελ πξνζδνθνύλ πινύηε, νύηε θήκε. Δύζθνια νη εθεκεξίδεο θαη ηα θαλάιηα ζ’ 

αζρνιεζνύλ καδί ηνπο. Οη κηθξέο θαηεγνξίεο, όπσο όια ηα έξγα δίρσο ηξαληαρηά 

νλόκαηα, «δελ πνπιάλε». Δελ ηνπο λνηάδεη. Οη κηθξνί καο ήξσεο παίδνπλ γηα ην απιό, 
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μέπλνν έζησ, ρεηξνθξόηεκα από ηελ θνπέια θαη ηνπο θίινπο ηνπο. Τίπνηα παξαπάλσ. 

Καη ηίπνηα ιηγόηεξν. 

 Αλ όκσο είλαη έηζη ηα πξάγκαηα, ην εξσηεκαηηθό δίπια ζην πξνεγνύκελν γηαηί 

γίλεηαη ηεξάζηην: νύηε απηό ην δηθαίσκα ζην ειάρηζην δελ κπνξεί λα παξάζρεη ε 

πνιηηεία ζηνπο λένπο αλζξώπνπο; Όζν θη αλ αθνύγεηαη παξάδνμν, ε απάληεζε είλαη όρη, 

κε γξάκκαηα θεθαιαία θαη ακείιηθηα. Τη πξνζθέξεη αλη’ απηνύ: 

α) Παληειή έιιεηςε γηαηξώλ. Καη δε κηιάκε γηα ηνπο επαγγεικαηίεο εηώλ, πνπ εθ ησλ 

πξαγκάησλ αληηκεησπίδνπλ νμύ πξόβιεκα ρξόλνπ. Ελλννύκε ηνπο λένπο γηαηξνύο, ηνπο 

εηδηθεπόκελνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Ε.Π.Σ.Μ. γηα ηα ηνπηθά πνδνζθαηξηθά  

πξσηαζιήκαηα, αθόκα θαη ηνπο θνηηεηέο ηεο Ιαηξηθήο. Ύςηζην ιεηηνύξγεκα 

δηαηπκπαλίδνπλ όινη όηη απνηειεί ε Ιαηξηθή, αο δερηνύλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο γηα ιίγεο ώξεο ρσξίο παρπιή ακνηβή, αθόκα θαη δσξεάλ. Γηα θάπνηνπο κπνξεί λα 

απνδεηρηνύλ πνιύηηκεο. 

β) Επηρνξεγήζεηο πεληρξέο, πνπ εηζπξάηηνληαη θαη κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε. Πώο 

άξαγε κπνξεί λα θαηαπνιεκεζεί ν παξαγνληηζκόο, όηαλ ηα εξαζηηερληθά ζσκαηεία νύηε 

θαλ λα θηινδνμνύλ κπνξνύλ όηη ζα είλαη απηάξθε; Σηξέθνληαη ινηπόλ ζε αλζξώπνπο 

πνπ πξνηίζεληαη λα έρνπλ από ηνλ αζιεηηζκό θαη «άιινπ είδνπο» νθέιε, δεκηνπξγώληαο 

κ’ απηόλ ηνλ ηξόπν εμαξηήζεηο. 

γ) Γήπεδα - θαξκαληόιεο, πνπ δελ πιεξνύλ ηηο ζηνηρεηώδεηο ζπλζήθεο αζθαιείαο, έξκαηα 

ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ αθόκα θη όηαλ είλαη (θαη’ επθεκηζκόλ) θιεηζηά. Είρακε ηελ 

ηηκή λα παξαβξεζνύκε ζε αξθεηά ηέηνηα γήπεδα, όπνπ, όηαλ έβξερε, ην πξνζσλύκην ηεο 

ρώξαο ησλ 1.000 ιηκλώλ ηνπο ηαίξηαδε γάληη, εμαηηίαο ηνπ λεξνύ πνπ έζηαδε από ηελ 

νξνθή. 

 Δε ζα ήηαλ ππεξβνιή λα ππνζηεξίδακε όηη θάζε πηώζε αζιεηή ζε απηνύο ηνπο 

αγσληζηηθνύο ρώξνπο, θπξίσο ηνπο αλνηρηνύο, κπνξεί λα απνβεί κνηξαία γηα ηε 

ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηόηεηα. Καζεγεηήο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο καο έιεγε πξηλ από ρξόληα 

όηη ηα παηδηά πνπ αζρνινύληαη εξαζηηερληθά κε ην κπάζθεη έρνπλ ζε κεγάιν πνζνζηό, 

κεηά ηα 30-35 ηνπο ρξόληα, πξνβιήκαηα κε ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ή ηα γόλαηά ηνπο, 

απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο θαηαπόλεζεο πνπ δέρεηαη ην ζώκα ηνπο από ηελ πξνζγείσζε 

ζην ηζηκεληέλην δάπεδν κεηά από θάζε άικα. 

δ) Δηαηηεηέο κέηξηα θαηαξηηζκέλνπο, πνπ βιέπνπλ ηε δηαηηεζία θαη ζαλ έλαλ ηξόπν λα 

βγάινπλ έλα ραξηδηιίθη, αλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί έηζη ην πνζό ησλ 20-30 Επξώ πνπ 

απνθνκίδνπλ γηα θάζε καηο πνπ ζθπξίδνπλ. Υπάξρνπλ καηο πνπ δηεμάγνληαη κε έλα 

δηαηηεηή, ιόγσ κε πξνζέιεπζεο ηνπ δεπηέξνπ ή μεθηλνύλ κε θαζπζηέξεζε. Υπάξρνπλ 

αζιεηέο πνπ παίδνπλ κε δειηία άιισλ ή κε δειηία αζεώξεηα ή δίρσο δειηία. Δπζηπρώο 

ζπρλά θαλείο δε γλσξίδεη επαξθώο ηνπο θαλνληζκνύο, ώζηε λα ππάξρεη κηα επίθαζε 

έζησ λνκηκόηεηαο. Τα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκό κε ην λεαξό ηεο ειηθίαο ησλ αλζξώπσλ 

κε ηηο ζθπξίρηξεο, ηνπο θαζηζηνύλ επάισηνπο ζηηο απεηιεηηθέο δηαζέζεηο πνπ 

επηδεηθλύνπλ ελίνηε νη όπνηνη νπαδνί ζηα γήπεδα ησλ κηθξώλ θνηλνηήησλ, θπξίσο, ηνπ 

λνκνύ Θεζζαινλίθεο, όπνπ ε δίςα γηα δηάθξηζε είλαη ζπλήζσο κεγαιύηεξε. 

 Μ’ απηά θαη κ’ απηά, ην λα ζπλερίδνπλ ηόζα παηδηά λα αζρνινύληαη κε ην 

κπάζθεη κνηάδεη παξάδνμν, ζρεδόλ ηξειό. Φαίλεηαη όηη ζε ηνύηε ηελ αιιόθνηε ρώξα 

αθόκα θαη ζηελ πιένλ αληηεξσηθή επνρή, απηή πνπ δνύκε ζήκεξα, ζπλερίδνπλ λα 

γελληνύληαη κηθξνί ήξσεο... 

    ΠΤΡΟ ΥΡΙΣΟΦΟΡΙΔΗ  


