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Αθήνα, 12 Φεβρουαρϊου 2020 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέμα: Πραγματοποϊηση Εσπερϊδας, Τρϊτη 11 Φεβρουαρϊου 2020 με θέμα 

«Ελληνικό Ποδόσφαιρο: Κρϊση ή Παρακμή;»  

 
Ο ΠΣΑΟΣ σε συνεργασϊα με το Ινστιτούτο Διεθνούς & Ελληνικού Αθλητικού Δικαϊου 
(ΙΔΕΑΔ) πραγματοποϊησε ειδική εσπερϊδα την Τρϊτη, 11 Φεβρουαρϊου 2020, στο 
Ξενοδοχεϊο Τιτάνια με θέμα: 
 

Ελληνικό Ποδόσφαιρο: Κρίση ή Παρακμή; 
 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης εϊναι διαθέσιμο εδώ: http://www.psaos.gr/dt/2020-
01-Ekdilosi-PSAOS.pdf. Τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε το Μέλος του Δ.Σ. 
του ΠΣΑΟΣ Γρηγόρης Θ. Παπανίκος ο οποϊος και αναφέρθηκε με στατιστικά 
στοιχεϊα στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τα στοιχεϊα που μπορούν 
να συνθέτουν την παρακμή έως την πλήρη διάλυση, όπως με κάποια δόση 
υπερβολής ανέφεραν κάποιοι από τους ομιλητές. Η εργασϊα του συντονιστή εϊναι 
διαθέσιμη εδώ: https://www.atiner.gr/gtp/Papanikos(2020)-Podosfairo.pdf.   
 
Στην έναρξη της εκδήλωσης εισηγητικές ομιλϊες πραγματοποϊησαν ο Πρόεδρος 
του ΠΣΑΟΣ Ευάγγελος Κρητικός και ο Πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Ανδρέας Μαλάτος. Οι 
δύο Πρόεδροι τόνισαν τις οικονομικές και νομικές πτυχές του θέματος του 
ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαϊρου  με αναφορές στις πρόσφατες εξελϊξεις. 
Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν με σύντομες παρεμβάσεις οι εξής: Γιάννης 
Θεοδωρακόπουλος, Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), 
Δημήτρης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής 
Αγωγής (ΠΕΠΦΑ), Σοφιανός Μαράνος, Γενικός Γραμματέας, Σύνδεσμος Διαιτητών 
Αθηνών, Δώρος Κλεοβούλου, Προπονητής Ποδοσφαϊρου, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΑΟΣ, π. 
Γενικός Γραμματέας, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Ποδοσφαϊρου 
(ΠΣΕΠΠ), Ζώης Κολιός, Οικονομολόγος, π. Αντιπρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο 
της Ελλάδος, Γιώτης Τσαλουχίδης, Προπονητής Ποδοσφαϊρου-Διεθνής 
Ποδοσφαιριστής και Μιχάλης Γεροθόδωρος, Διεθνής Ποδοσφαιριστής. 
 
Όλοι οι ομιλητές ανέπτυξαν τις διάφορες πτυχές της κατάστασης που επικρατεϊ 
στο σημερινό ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αν και ο σκοπός της 
εκδήλωσης δεν ήταν να βρεθεϊ μϊα κοινή συνισταμένη εντούτοις όπως προέκυψε 
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από τις τοποθετήσεις των σύντομων παρεμβάσεων έμφαση δόθηκε (α) στη σχέση 
επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ποδοσφαϊρου, (β) στο ρόλο όλων των 
ενδιαφερομένων μερών όπως εϊναι οι δημοσιογράφοι, οι παϊκτες, οι διαιτητές, οι 
ιδιοκτήτες, η πολιτεϊα κ.ά., (γ) στον αφελληνισμό του ελληνικού ποδοσφαϊρου 
(παϊκτες, διαιτητές και παράγοντες διοϊκησης των εθνικών πρωταθλημάτων), (δ) 
στη διαφθορά που επικρατεϊ στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο που, όπως 
αναφέρθηκε, ακολουθεϊ τις γενικότερες αξϊες που επικρατούν στην ελληνική 
κοινωνϊα, (ε) στην κουλτούρα μιας πολιτισμένης κοινωνϊας που αυξάνει ή 
ελαχιστοποιεϊ παραβατικές συμπεριφορές, (στ) στις πρόσφατες εξελϊξεις με την 
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στη βιασύνη της κυβέρνησης να 
αλλάξει το νόμο και να ανατρέξει στη ΦΙΦΑ και στην ΟΥΕΦΑ, και (ζ) στην 
αναγκαιότητα οι ΠΑΕ να αντιμετωπιστούν όπως όλες οι άλλες ανώνυμες εταιρϊες. 
 
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Θοδωρής Λιάπης (Εκπρόσωπος ΚΚΕ) και ο Ιωσήφ 
Ξυπνητός (Εκπρόσωπος της ΕΠΣΑ). 
 
Στο τέλος της εκδήλωσης σύντομες τοποθετήσεις έκαναν: Φίλιππος Ντόβας 
(Διαιτητής Ποδοσφαϊρου), Τάκης Αλεξόπουλος (Καθηγητής Πανεπιστημϊου), 
Γιάννης Μαμουζέλος (δημοσιογράφος), Δημήτρης Λαλούμης (Καθηγητής 
Πανεπιστημϊου), Θεόδωρος Κόκκορης (Σύμβουλος Επιχειρήσεων), και Γιώργος 
Καντζιλιέρης (δημοσιογράφος). 
 
Η εκδήλωση αυτή αποτελεϊ συνέχεια άλλων εκδηλώσεων που έχει οργανώσει ο 
ΠΣΑΟΣ με αντικεϊμενο το ελληνικό ποδόσφαιρο (βλ. 
http://www.psaos.gr/ekdiloseis).  
 
Η επόμενη εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει ο ΠΣΑΟΣ εϊναι την Τρϊτη 12 Μαΐου 
2020 στο Ξενοδοχεϊο Τιτάνια με θέμα το «Γυναικεϊο Ποδόσφαιρο: Η Παγκόσμια 
Εμπειρϊα και η Ελληνική Ανυπαρξϊα». Καλούνται τα μέλη και φϊλοι του ΠΣΑΟΣ που 
θέλουν να συμβάλλουν σ’ αυτή την εκδήλωση να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. 
Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεϊ στο πλαϊσιο του 20ου Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρϊου του ΠΣΑΟΣ, 11-12 Μαΐου 2020. Στο συνέδριο αυτό έχουν 
ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους ως ομιλητές οι εξής: Katrina Glebova 
(University of Paris-Sud, France), Dimitrios Kolyperas (Stirling University, UK), 
David Morrish (Sheffield Hallam University & Nottingham Trent University, UK), 
Phumudzo Mulibana (University of Venda, South Africa), Ken Roberts (University of 
Liverpool, UK), Flavio Pinto (Loughborough University London, UK) και Ming-Hsien 
Wu (Meiho University, Taiwan).  
 
Για περισσότερες πληροφορϊες περϊ τα οργανωτικά, μπορεϊτε να απευθυνθεϊτε 
στην Ζαχαρούλα Αγρογιάννη-Μουκριώτου, Μέλος ΔΣ ΠΣΑΟΣ (Σύμβουλος 
Εκδηλώσεων και Δημοσϊων Σχέσεων) ή στον Κωνσταντϊνο Μανωλϊδη (6973562742), 
Διευθυντή ΠΣΑΟΣ, ή με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση psaos@psaos.gr. 
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