
Διαφάνεια	1:	Τίτλος	εργασίας:	:	«Εκπαιδευτικό	εργαλείο	
κατά	της	χειραγώγησης	αγώνων»	

																																												

	

	

	
Συγχρηματοδοτούμενο	από	το	Πρόγραμμα	Erasmus+	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	

				 																										

	

	

	

	

	

	



Διαφάνεια	2:	Ορισμός	της	έννοιας	της	χειραγώγησης	
αγώνων-	ΜΕΛΕΤΗ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ	#2:	ΠΑΙΧΝΙΔΙ	ΝΙΓΗΡΙΑΣ-

ΣΚΩΤΙΑΣ	

	

	
Πώς:	

Επεξήγηση	και	προτεινόμενη	διατύπωση:	

«Ήταν	ένα	παιχνίδι	προετοιμασίας	για	το	Παγκόσμιο	Κύπελλο	της	FIFA	το	2014	στην	
Βραζιλία	 μεταξύ	 της	 Νιγηρίας	 (που	 συμμετείχε	 στο	 Παγκόσμιο	 Κύπελλο)	 και	 της	
Σκωτίας	 (η	 οποία	 δεν	 συμμετείχε	 στο	 Παγκόσμιο	 Κύπελλο)	 στις	 27	 Μαΐου	 2014	
ακριβώς	πριν	την	έναρξη	του	Παγκόσμιου	Κυπέλλου.	Μια	ημέρα	πριν	το	παιχνίδι,	τα	
συστήματα	 παρακολούθησης	 χειραγωγημένων	 αγώνων	 προειδοποίησαν	 ότι	 το	
παιχνίδι	 είναι	 ύποπτο	 λόγω	 των	 ασυνήθιστων	 στοιχημάτων.	 Όλες	 οι	 αγγλικές	
αθλητικές	 εφημερίδες	 έγραψαν	 για	 αυτές	 τις	 προειδοποιήσεις.	 Ο	 αγώνας	
πραγματοποιήθηκε	και	ο	τερματοφύλακας	ενέργησε	όπως	φαίνεται	στη	σκηνή	που	
μόλις	 είδαμε.	 Ο	 διαιτητής	 δεν	 κατοχύρωσε	 το	 τέρμα	 και	 έδωσε	 φάουλ	 υπέρ	 του	
τερματοφύλακα.	Προσπαθήσαμε	να	καταλάβουμε	γιατί	ο	τερματοφύλακας	ενέργησε	
με	αυτό	τον	τρόπο	και	καταλήξαμε	σε	δύο	πιθανές	εξηγήσεις.	Είτε	ο	τερματοφύλακας	
ήταν	 υπό	 ισχυρή	 πίεση	 από	 κάποιους	 να	 χειραγωγήσει	 τον	 αγώνα,	 είτε	 η	
συμπεριφορά	του	ήταν	απλά	μία	πολύ	ανόητη	κίνηση	για	έναν	επαγγελματία	αθλητή.	
Η	υπόθεση	δεν	ερευνήθηκε	από	την	FIFA	αλλά	πιθανότατα	ήταν	μία	αποτυχημένη	
προσπάθεια	χειραγώγησης	αγώνα».	

	



Διαφάνεια	3:	Ορισμός	της	έννοιας	της	χειραγώγησης	
αγώνων-	Η	ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΟΥ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ	ΤΗΣ	

ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ	ΑΓΩΝΩΝ	

	

	

	

Πώς:	

«Η	μεγαλύτερη	απειλή»:	Ο	εκπαιδευτής	μπορεί	να	συμπεριλάβει	δεδομένα	από	όλο	
τον	 κόσμο	 που	 περιγράφουν	 το	 φαινόμενο.	 Επίσης,	 μπορεί	 να	 αναφερθεί	 σε	
πραγματικές	και	υποθετικές	περιπτώσεις	στη	χώρα	του.	Να	παρουσιάσει	τίτλους	των	
μέσων	 ενημέρωσης	 	 (έντυπους,	 ηλεκτρονικούς,	 κ.λπ.)	 σχετικά	 με	 περιπτώσεις	
χειραγώγησης	αγώνων	στη	χώρα	του.	Με	τον	τρόπο	αυτό	αναμένεται	να	αναδείξει	
ότι	η	χειραγώγηση	αγώνων	είναι	ένα	παγκόσμιο	φαινόμενο.	

«Είναι	πραγματικό»:	Ο	εκπαιδευτής	πρέπει	να	τονίσει	το	μήνυμα	ότι	η	χειραγώγηση	
αγώνων	 στον	 αθλητισμό	 είναι	 πραγματική.	 Προτεινόμενη	 διατύπωση:	 «Εάν	
παρακολουθείτε	 καθημερινά	 τα	 ΜΜΕ	 (τηλεόραση,	 διαδίκτυο,	 γραπτό	 τύπο	 ή	
οτιδήποτε),	 δεν	 θα	 υπάρχει	 ούτε	 μία	 μέρα	 που	 δεν	 θα	 δείτε	 κάποια	 είδηση	 ή	
πληροφορία	 σχετικά	με	περιπτώσεις	 χειραγώγησης	αγώνων	ή	 χειραγώγησης	 στον	
αθλητισμό».	 Ο	 εκπαιδευτής	 πρέπει	 να	 προσπαθήσει	 να	 ευαισθητοποιήσει	 τους	
εκπαιδευόμενους	 σχετικά	 με	 το	 ότι	 οποιαδήποτε	 μέσο	 ενημέρωσης	 είναι	 μία	
πολύτιμη	πηγή	πληροφόρησης	για	περιπτώσεις	χειραγωγημένων	αγώνων	και	για	την	
γενική	κατανόηση	του	φαινομένου.	



Ορισμός	της	έννοιας	της	χειραγώγησης	αγώνων:	Πριν	ο	εκπαιδευτής	αποκαλύψει	
τον	 ορισμό,	 συζητά	 με	 τους	 εκπαιδευόμενους	 τι	 θα	 έπρεπε	 να	 περιλαμβάνει	 ο	
ορισμός	και	αφήνει	τους	εκπαιδευόμενους	να	αναπτύξουν	έναν	ορισμό	(3-5	λεπτά).	

Ο	 εκπαιδευτής	 συζητά	 με	 τους	 εκπαιδευόμενους	 ώστε	 να	 προκύψει	 ένας	 κοινός	
ορισμός.	

Συμβουλή:	 Ο	 εκπαιδευτής	 μπορεί	 να	 ενθαρρύνει	 τους	 εκπαιδευόμενους	 να	
συμμετέχουν	ενεργά	(Στην	αρχή,	μόνο,	είναι	δύσκολο!)	

«Αξιοπιστία»:	 Προτεινόμενη	 διατύπωση:	 «Εάν	 δεν	 είναι	 εγγυημένο	 πως	 ό,τι	
συμβαίνει	σε	ένα	γήπεδο	ποδοσφαίρου,	σε	μία	πίστα	πάγου,	σε	ένα	γήπεδο	μπάσκετ	
ή	σε	ένα	γήπεδο	τένις	είναι	δίκαιο	και	αξιόπιστο	για	τους	αθλητές,	τους	προπονητές,	
τους	 διαιτητές,	 τους	 φιλάθλους,	 τους	 τηλεθεατές,	 τότε	 ο	 αθλητισμός	 (δεν	 έχει	
σημασία	 αν	 είναι	 επαγγελματικός	 ή	 ερασιτεχνικός)	 αντιμετωπίζει	 πρόβλημα.	 Με	
άλλα	 λόγια:	 εάν	 χειραγωγούνται	 διαρκώς	 αθλητικοί	 αγώνες,	 τότε	 ο	 καθένας	 που	
εμπλέκεται	στο	αθλητισμό	αντιμετωπίζει	πρόβλημα	με	την	αξιοπιστία	τη	δική	του	και	
του	 αθλήματός	 του.	 Εάν	 όλοι	 σε	 αυτή	 την	 αίθουσα	 αντιλαμβάνονται	 τον	 όρο	
αξιοπιστία	 και	 σε	 τι	 αναφέρεται	 ο	 όρος	 αυτός	 στο	 πλαίσιο	 του	 φαινομένου	 της	
χειραγώγησης	αγώνων,	τότε	όλοι	θα	είναι	κερδισμένοι.	Παρακαλώ	βεβαιωθείτε	ότι	
όλοι	θα	εξέλθετε	από	την	αίθουσα	έχοντας	κατανοήσει	πλήρως	την	έννοια	του	όρου	
αξιοπιστία	στον	αθλητισμό».	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Διαφάνεια	4:	Ορισμός	της	έννοιας	της	χειραγώγησης	
αγώνων-	Η	ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΟΥ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ	ΤΗΣ	

ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ	ΑΓΩΝΩΝ	

	

	

	

Πώς:		

Ο	εκπαιδευτής	πρέπει	να	εξηγήσει	την	έννοια	«εμπλεκόμενοι».	

Προτεινόμενη	διατύπωση:	

«Σε	 αυτή	 τη	 διαφάνεια	 μπορείτε	 να	 δείτε	 τους	 κύριους	 εμπλεκόμενους	 με	 τον	
αθλητισμό.	Συζητήστε	το	ρόλο	του	καθενός	από	τους	πιθανούς	εμπλεκόμενους	στη	
χειραγώγηση	ενός	αγώνα.	Συζητήστε	την	επίδραση	της	χειραγώγησης	αγώνων	στην	
αξιοπιστία	όλων	αυτών	των	εμπλεκομένων.	Ας	επιστρέψουμε	στη	λέξη	«αξιοπιστία».	
Καθαροί,	δίκαιοι	και	μη	χειραγωγημένοι	αγώνες	είναι	οι	βασικές	προϋποθέσεις	για	
την	αξιοπιστία	όλων	των	εμπλεκομένων».		

	

	

	

	

	



Διαφάνεια	5:	Ορισμός	της	έννοιας	της	χειραγώγησης	
αγώνων-	Η	ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΟΥ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ	ΤΗΣ	

ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ	ΑΓΩΝΩΝ	

	 	 	 	 																				ΒΙΝΤΕΟ	

	

	

Πώς:	

Βίντεο:	Ο	εκπαιδευτής	πρέπει	να	επισημάνει	και	να	εξηγήσει	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	
εξελίσσεται	το	φαινόμενο	της	χειραγώγησης	αγώνων.	

Μετά	το	βίντεο,	προτεινόμενη	διατύπωση:	«Αυτό	που	μπορούμε	να	καταλάβουμε	
από	 το	 βίντεο	 είναι	 ότι	 όταν	 αναφερόμαστε	 σε	 παγκόσμια	 στοιχήματα,	
αναφερόμαστε	 σε	 πάρα	 πολλά	 χρήματα.	 Όπου	 υπάρχει	 άφθονο	 χρήμα,	 το	
οργανωμένο	έγκλημα	δεν	είναι	μακριά.	Το	οργανωμένο	έγκλημα	συνήθως	κερδίζει	
χρήματα	από	«επιχειρήσεις»-τομείς	όπως	ναρκωτικά,	όπλα,	εμπόριο	λευκής	σαρκός,	
πορνεία,	κλ.π.	Φυσικά,	τα	χρήματα	αυτά	δεν	είναι	νόμιμα	και	για	το	λόγο	αυτό	οι	
οργανωμένες	εγκληματικές	ομάδες	πρέπει	να	τα	«ξεπλύνουν».	Τα	τελευταία	χρόνια	
διαπιστώθηκε	ότι	η	χειραγώγηση	αγώνων	είναι	ιδανικό	εργαλείο	για	το	ξέπλυμα	του	
χρήματος».	

Συμβουλή:	

1. Ο	 εκπαιδευτής	 πρέπει	 να	 επισημάνει	 τα	 μη	 εμπορικά/εκπαιδευτικά	
δικαιώματα	των	βίντεο.	



2. Ο	εκπαιδευτής	πρέπει	να	παρέχει	μία	μεταγλωττισμένη	έκδοση	των	βίντεο	
και/ή	τουλάχιστον	να	βάλει	υπότιτλους	στη	γλώσσα	των	εκπαιδευόμενων.	 	



Διαφάνεια	6:	Ορισμός	της	έννοιας	της	χειραγώγησης	
αγώνων-	TANKING	–	Χειραγώγηση	αγώνων	

	

	

Πώς:	

Ο	εκπαιδευτής	θα	πρέπει	να	παρέχει	γενικές	πληροφορίες	για	το	«tanking».	Μπορεί	
να	παρουσιάσει	τίτλους	εφημερίδων	από	περιπτώσεις	στη	χώρα	του.	

Είναι	σημαντικό	να	εστιάσει	στη	συχνότητα	του	«tanking».	

Επίσης,	 πρέπει	 να	 εξηγήσει	 στους	 εκπαιδευόμενους	 τι	 σημαίνει	 «tanking»	 και	 να	
επισημάνει	ότι	το	«tanking»	είναι	αποτέλεσμα	ορθολογικών	αποφάσεων.	

	

	

	

	

	

	

	

	



Διαφάνεια	7:	Ορισμός	της	έννοιας	της	χειραγώγησης	
αγώνων-	TANKING-Χειραγώγηση	αγώνων	

	

	
	

Πώς:	

Πριν	ο	εκπαιδευτής	αποκαλύψει	τον	ορισμό,	συζητά	με	τους	εκπαιδευόμενους	τι	θα	
έπρεπε	να	περιλαμβάνει	ο	ορισμός	και	αφήνει	τους	εκπαιδευόμενους	να	αναπτύξουν	
έναν	ορισμό	(3-5	λεπτά).	

Ο	 εκπαιδευτής	 μπορεί	 να	 ενθαρρύνει	 τους	 εκπαιδευόμενους	 να	 δώσουν	
παραδείγματα	tanking.	

	

	

	

	

	

	

	



Διαφάνεια	8:	Ορισμός	της	έννοιας	της	χειραγώγησης	
αγώνων-	TANKING-	Χειραγώγηση	αγώνων	

	

	

	

Πώς:	

Ο	 εκπαιδευτής	 πρέπει	 να	 επισημάνει	 τη	 διαφορά	 μεταξύ	 του	 «εξαπατώ	 για	 να	
κερδίσω»	και	του	«εξαπατώ	για	να	χάσω».	

Ο	εκπαιδευτής	ενθαρρύνει	τους	εκπαιδευόμενους	να	συζητήσουν	σχετικά	με	το	ποιοι	
είναι	αυτοί	που	χειραγωγούν	τον	αγώνα	σε	κάθε	τύπο	χειραγώγησης.	

	

	

	

	

	

	

	

	



Διαφάνεια	9:	Ορισμός	της	έννοιας	της	χειραγώγησης	
αγώνων-	TANKING-	Χειραγώγηση	αγώνων	

	

	
	

	

Πώς:	

Ο	εκπαιδευτής	καλεί	τους	εκπαιδευόμενους	να	συζητήσουν	σχετικά	με	τις	ακόλουθες	
ερωτήσεις:	

-	Πότε	συμβαίνουν	αυτοί	οι	δύο	τύποι	χειραγώγησης	αγώνων;	

-	 Προσδιορίστε	 τη	 σχέση	 της	 δύναμης	 της	 ομάδας	 στη	 χειραγώγηση	 αγώνων	
(Χειραγωγούν	αγώνες	οι	δυνατές	ή	οι	αδύναμες	ομάδες;)	

-	Ποιος	 είναι	ο	συνολικός	αριθμός	περιπτώσεων	που	καταγράφεται	σε	 κάθε	 τύπο	
χειραγώγησης	αγώνων;	

	

	

	

	

	



Διαφάνεια	10:	Ορισμός	της	χειραγώγησης	αγώνων	-
Χειραγώγηση	σημείου	

	

	

	

Πώς:	

Ο	 εκπαιδευτής	 θα	 πρέπει	 να	 παρέχει	 γενικές	 πληροφορίες	 για	 τη	 χειραγώγηση	
σημείου.	Μπορεί	να	παρουσιάσει	τίτλους	εφημερίδων	από	περιπτώσεις	στη	χώρα	
του.	

Είναι	 σημαντικό	 να	 εστιάσει	 στην	 συχνότητα	 του	 φαινομένου	 της	 χειραγώγησης	
σημείων.	

Επίσης,	 μπορεί	 να	 ενθαρρύνει	 τους	 εκπαιδευόμενους	 να	 δώσουν	 παραδείγματα	
χειραγώγησης	σημείων	σε	αγώνες.	

	

	

	

	

	


