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Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν ότι σε μεγάλο ποσοστό (70,97% 
και 72% για το EURO 2012 και 2016 αντίστοιχα) και στις δυο διοργανώσεις όποια 
ομάδα πετύχαινε πρώτη γκολ κέρδιζε τον αγώνα. Επίσης, για το Euro 2012, ο πιο 
επιτυχημένος τρόπος επίτευξης γκολ από ανοιχτό παιχνίδι ήταν μετά από σέντρα 
και κάθετη πάσα (p<0,001), ενώ για το Euro 2016, η κάθετη πάσα, το μακρινό σουτ 
και η σέντρα (p<0,01). Πέραν τούτου, στη σύγκριση των γκολ που σημειώθηκαν από 
ανοιχτό και στατικό παιχνίδι, τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι και στις δυο 
διοργανώσεις περισσότερα γκολ επετεύχθησαν από ανοιχτό παιχνίδι(p<0,001 για το 
EURO 2012 και p<0,001 για το EURO 2016). Ακόμη, παραπάνω γκολ σημειώθηκαν 
στο δεύτερο ημίχρονο και στις δυο διοργανώσεις. Επιπλέον, και στις δυο 
διοργανώσεις ο χώρος ανάκτησης της μπάλας πριν από την επίτευξη κάποιου γκολ 
ήταν το επιθετικό τρίτο(p<0,05 για το EURO 2012 και p<0,01 για το EURO 2016). 
Τέλος, στατιστικές διαφορές παρατηρήθηκαν στις χρονικές περιόδους που 
σημειώθηκαν τα γκολ. Συγκεκριμένα, για το Euro 2012, υπήρξαν διαφορές στις 
περιόδους 0’-15’ και 45+ (p<0,05), ενώ για το Euro 2016, διαφορές παρατηρήθηκαν 
στις χρονικές περιόδους 16’-30’, 45+, 61’-75’, 90+ και Extra Time (0,001). Οι 
προπονητές θα πρέπει να εστιάσουν στη φυσική κατάσταση αλλά και στη βελτίωση 
των ψυχικών αποθεμάτων των παικτών όταν η ομάδα τους βρίσκεται πίσω στο 
σκορ. Επίσης, η αμυντική λειτουργία των ομάδων φαίνεται να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στο παιχνίδι από τα άκρα και ίσως χρειάζονταν βελτίωση. Τέλος, ο 
χώρος ανάκτησης της μπάλας, που σε σχέση με παλαιότερες έρευνες έδειχναν ότι η 
μπάλα κερδιζόταν πιο πίσω στο γήπεδο, ενώ τώρα φαίνεται ότι οι ομάδες 
διαλέγουν να είναι πιο πιεστικές μόλις χαθεί η μπάλα και αυτό τις κάνεις πιο 
επικίνδυνες αφού ξανά κερδίζουν την κατοχή της μπάλας πιο κοντά στην αντίπαλη 
περιοχή του αντιπάλου. Για αυτό το λόγο οι προπονητές θα πρέπει να εστιάσουν 
στο πώς να αντιμετωπίζουν την πίεση ψηλά αλλά και το πώς να πιέζουν οι ομάδες 
με αυτόν τον τρόπο. 

Λέξεις κλειδιά: ανάλυση, γκολ, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
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ΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το ποδόσφαιρο είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές άθλημα. Σύμφωνα με την 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ασχολούνται με το ποδόσφαιρο 
περισσότεροι από 265 εκατομμύρια αθλητές σε όλα τα επίπεδα (FIFA magazine) και 
5 εκατομμύρια διαιτητές. Από τους αριθμούς αυτούς αντιλαμβανόμαστε ότι το 4 % 
του παγκόσμιου πληθυσμού ασχολείται ενεργά με το άθλημα του ποδοσφαίρου. 
Επιπλέον αθλητικά περιοδικά μετά από εκτίμηση αρκετών παραγόντων όπως ο 
αριθμός των ατόμων που ασχολούνται με το άθλημα, ο αριθμός των τηλεθεατών, τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα, ο αριθμός των ομοσπονδιών κ.ά. κατατάσσουν το 
ποδόσφαιρο ως το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο (TOTAL SPORTEK). 
Χαρακτηριστικός είναι ο αριθμός των φιλάθλων που προσελκύει εβδομαδιαίως στα 
γήπεδα. Για παράδειγμα: την ποδοσφαιρική σεζόν 2011/12 η μέση προσέλευση στα 
γερμανικά γήπεδα κατά την διεξαγωγή της Bundesliga ήταν 44,3 χιλιάδες φίλαθλοι 
(STATISTA), ενώ τη    σεζόν 2016/17 η μέση προσέλευση ήταν 41,5 χιλιάδες 
φίλαθλοι (STATISTA). 

Το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές έχει ως 
αποτέλεσμα να προσελκύσει πολλούς επενδυτές και πλέον τα χρήματα που 
επενδύονται στην ‘’αγορά’’ του ποδοσφαίρου είναι υπέρογκα. Συγκεκριμένα την 
σεζόν 2006/07, είχαν επενδυθεί 13,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μετά από περίπου 
μια δεκαετία το ποσό αυτό έχει σχεδόν διπλασιαστεί (την σεζόν 2015/16, 
επενδύθηκαν 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ) (STATISTA). 

Η απόδοση στο ποδόσφαιρο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η 
φυσική κατάσταση, η τεχνικοτακτική ικανότητα καθώς και οι ψυχικές και νοητικές 
ικανότητες του ατόμου (Jankowsky, 2015; Stolen, Chamari, Castagna & Wisloff 
2005). Επίσης, το ποδόσφαιρο του σήμερα έχει εξελιχθεί σε σύγκριση με το 
ποδόσφαιρο που παίζονταν στο παρελθόν. Εύκολα μπορούμε να παρατηρήσουμε 
ότι τη δεκαετία του 1960 ένας παίκτης έτρεχε περίπου 3-4 χιλιόμετρα (Palfai 1970; 
Wade 1962; Zelenka et al., 1967), ενώ σήμερα ένας ποδοσφαιριστή συνήθως 
καλύπτει από 9-12 χιλιόμετρα σε έναν αγώνα  (Bangsbo et al., 1991;Ekblom 1986, 
Gerisch et al., 1988; Weineck 1992). 

Αποτέλεσμα των παραπάνω επενδύσεων ήταν να εισαχθούν στην αγορά του 
ποδοσφαίρου τεχνολογίες και να εξελιχθούν νέες κάποιες επιστήμες όπως η 
ανάλυση ενός αγώνα ή ενός τουρνουά. Η ανάλυση πρωτοεμφανίστηκε από το 1950 
όταν ο Charles Reep ως θεατής στον αγώνα της Swindon Town FC εναντίον της 
Bristol Rovers, κρατούσε σημειώσεις για ότι γινότανε μέσα στο γήπεδο κατά την 
διάρκεια του αγώνα και έτσι εξελίχθηκε στον πρώτο επαγγελματία αναλυτή 
απόδοσης (Pollard, 2002). Η απλή μορφή της ανάλυσης που εισήγαγε ο Reep, μετά 



την εξέλιξη και διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών εξελίχθηκε και πλέον οι 
προπονητές έχουν ένα πλήθος πληροφοριών από τις αναλύσεις των αγώνων ακόμα 
και σε ‘’πραγματικό χρόνο’’. Τα τεχνικά αυτά μέσα εισήχθησαν στον αθλητισμό για 
να βοηθήσουν τους προπονητές οι οποίοι μέχρι τότε προσπαθούσαν να αναλύσουν 
μόνοι τους αγώνες και να συγκρατήσουν όποια στοιχεία θεωρούσαν αυτοί 
σημαντικά για την βελτίωση της απόδοσης της ομάδα τους (Loy, 1992). Επιπλέον 
ένα σύστημα ανάλυσης όπως το real-time tracking, μπορεί με μεγάλη ακρίβεια 
(μέσω αισθητήρων) να δώσει πληροφορίες για  μας δίνει τις θέσεις των 
ποδοσφαιριστών μέσα στο γήπεδο, τις επιταχύνσεις, τις επιβραδύνσεις, τις 
αποστάσεις που διανύουν, τι πάσες, τις σέντρες και για πολλά άλλα (Grün, Franke, 
Wolf, Witt & Eidloth, 2011), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 
προπονητές για το σχεδιασμό των προπονητικών προγραμμάτων έτσι ώστε να 
βελτιώσουν την απόδοση των ποδοσφαιριστών (Lottermann 2000; Winkler 2000).  

Με την βοήθεια αυτών των νέων τεχνολογιών δόθηκε η ευκαιρία σε 
διάφορους ερευνητές να μελετήσουν διάφορα σημαντικά ποδοσφαιρικά τουρνουά 
και να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα, σχετικά με τις νέες τάσεις και τους 
τρόπους παιχνιδιού των διάφορων ομάδων (Theis, 2000).  

Μεταξύ των βασικότερων τεχνκοτακτικών παραμέτρων που μελετώνται είναι 
τα γκολ, καθώς αποτελούν τον στόχο κάθε αγωνιζόμενη ομάδας (Cachay & Thiel, 
2000). Στη βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες που ασχολήθηκαν με την ανάλυση των 
γκολ σε σημαντικά ποδοσφαιρικά τουρνουά και πρωταθλήματα χωρών. Στην 
έρευνά του ο Michailidis (2013) αναφέρει για την ανάλυση των γκολ στο Champions 
League της σεζόν 2009/10 ότι η κοντινή μεταβίβαση (<10μ.) ήταν το πιο σύνηθες 
γεγονός προτού επιτευχθεί κάποιο τέρμα με  ποσοστό περίπου 25%, ενώ το 73,75% 
των γκολ επιτεύχθηκαν μέσα από την μεγάλη περιοχή (Michailidis, 2013). Στο 
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2006 αναφέρεται ότι τα γκολ που επιτεύχθηκαν μέσα από 
την μεγάλη περιοχή ήταν στο ποσοστό του 51,3% (Armatas & Yiannakos, 2010). Στο 
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2012, το 43,7% των γκολ επετεύχθη ύστερα από 
σέντρα, ενώ πάνω από το 90% σημειώθηκαν μέσα από την μεγάλη περιοχή 
(Mitrotasios & Armatas, 2012) 

Συμπεράσματα όμως, δεν βγάζουμε μόνο με το να παρατηρούμε τον τρόπο 
επίτευξης των γκολ, αλλά και συγκρίνοντας τουρνουά μεταξύ τους, ώστε να δούμε 
την εξελικτική πορεία του ποδοσφαίρου. Στα Παγκόσμια Κύπελλα του 1998 και του 
2002 τα περισσότερα γκολ επετεύχθησαν στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 δεν υπήρξε κάποια τεράστια απόκλιση παρόλο που το 
δεύτερο ημίχρονο το ποσοστό ήταν ελαφρώς μεγαλύτερο (52,5%). Παρατηρήθηκε, 
επίσης, ότι και στα 2 Παγκόσμια Κύπελλα, τα περισσότερα γκολ επιτεύχθηκαν προς 
το τέλος του 2ου ημιχρόνου (Armatas, Yiannakos & Sileloglou,  2017). 



Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των γκολ 
που επετεύχθησαν στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα των Εθνικών ομάδων το 2012 
και το 2016 και να διαπιστωθούν οι όποιες διαφορές ή ομοιότητες. Πιο 
συγκεκριμένα θα μελετήσουμε εάν υπήρξαν νέες τάξεις στο ποδόσφαιρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΙΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Σε έρευνα τους οι Ballesteros, Gomes και Penas ανέλυσαν τα στατιστικά 380 
αγώνων από το Ισπανικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας της σεζόν 2008-09, 
προκειμένου να δουν τις διαφορές μεταξύ των ομάδων που νικούσαν, που έφερναν 
ισοπαλία και τις ομάδες που έχαναν. Τα στατιστικά που αναλύθηκαν ήταν: συνολικά 
σουτ και σουτ στον στόχο, η αποτελεσματικότητα, οι ασιστ, οι σέντρες, τα υπέρ και 
κατά όφσαιντ, τα κόρνερ, η κατοχή της μπάλας, οι σέντρες κατά, τα υπέρ και τα 
κατά φάουλ, τα κατά κόρνερ, οι κόκκινες και κίτρινες κάρτες και ο χώρος. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νικήτριες ομάδες είχαν υψηλότερα ποσοστά στις 
παρακάτω παραμέτρους: συνολικά σουτ, σουτ στον στόχο, αποτελεσματικότητα, 
ασίστ, τα όφσαιντ που καταλογίστηκαν, και τις σέντρες κατά. Οι ομάδες οι οποίες 
έχασαν, είχαν υψηλότερα ποσοστά στις σέντρες, στα όφσαιντ που λάμβαναν, και 
στις κόκκινες κάρτες. 

Στο πρόσφατο 2017 οι Bower, Garrat και Murphy σε έρευνά τους ανέλυσαν 
τα χαρακτηριστικά της πάσας και των γκολ στην 1η κατηγορία της Αυστραλίας. 
Συνολικά τα στοιχεία που συγκέντρωσαν ήταν από 84 αγώνες. Συνολικά 
αναλύθηκαν 36.297 κατοχές της μπάλας από τις οποίες προήλθαν 220 γκολ. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των τερμάτων προήλθε από 
μακρινές πάσες (πέντε ή περισσότερες πάσες), με 13 γκολ ανά 1000 πάσες, ενώ από 
τις κοντινές πάσες (4 ή λιγότερες πάσες) προήλθαν 6 γκολ ανά 1000 πάσες. Το 46% 
της κατοχής της μπάλας έγινε χωρίς πάσα ενώ στη βιβλιογραφία το αντίστοιχο 
ποσοστό είναι στο 25%. Με στόχο να βελτιώσουμε την κατοχή της μπάλας και την 
αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα συστήνεται ο προπονητής σε αυτό το επίπεδο 
να σχεδιάζει προγράμματα που να ενισχύουν τις ατομικές ικανότητες των παικτών 
και πιο αποτελεσματικές ομαδικές στρατηγικές. 

Επίσης ο Njororai, ανέλυσε τα γκολ που μπήκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της 
Νότιας Κορέας - Ιαπωνίας το 2002. Συνολικά επετεύχθησαν 161 γκολ. Ο μέσος όρος 
των γκολ ανά αγώνα ήταν 2,52, ενώ μπήκαν περισσότερα γκολ ανά αγώνα (2,71) 
από ότι στην φάση νοκ άουτ (1,88). Το 76,4% των γκολ μπήκαν με το πόδι και το 
23,6% με το κεφάλι. Από την περιοχή του πέναλτι επετεύχθησαν το 85,5% των γκολ, 
ενώ το 14,3% σημειώθηκε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το 79,5% των γκολ 
σημειώθηκαν με μια επαφή, ενώ μετά από ντρίμπλα και 2 ή 3 επαφές σημειώθηκε 
5,6% και το 14,9%, αντίστοιχα. Το 71,4% των γκολ μπήκε με ανοιχτό παιχνίδι, την 
ίδια στιγμή που οι επιθετικοί σημείωσαν το 60,3% των γκολ, ενώ τα περισσότερα 
γκολ σημειώθηκαν στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού (76’-90’). Ήταν το 2ο 
τουρνουά στην ιστορία που σημειώθηκαν τόσο λίγα τέρματα. Ο ερευνητής έφτασε 
στο συμπέρασμα ότι το γεγονός αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί εξαιτίας το ότι το 
πρόγραμμα των αγώνων μέσα στην χρονιά ήταν υπερβολικά φορτωμένο και υπήρξε 



μικρή περίοδος ξεκούρασης μέχρι να ξεκινήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οι 
ομάδες, επίσης, έπαιζαν με αμυντικό τρόπο, που αυτό βοήθησε τις αδύναμες 
ομάδες. 

Το 2007 οι Armatas και Yiannakos, ανέλυσαν το πότε μπήκαν τα γκολ στα 
παγκόσμια Κύπελλα το 1998, το 2002 και το 2006. Στην ανάλυση των αγώνων που 
χωρίστηκε σε 45λεπτα τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στα τουρνουά του 
1998 και του 2002 τα περισσότερα γκολ επετεύχθησαν στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ 
στο παγκόσμιο κύπελλο του 2006 τα γκολ που μπήκαν ήταν ισορροπημένα, παρόλο 
που προηγείται κατά ελάχιστα το δεύτερο ημίχρονο με ποσοστό 52,5%. Στην 15 
λεπτών ανάλυση που καταγράφηκε, τα περισσότερα γκολ στο τουρνουά του 1998 
μπήκαν στο τελευταίο 15λεπτο του αγώνα (76’-90’). Ένα άλλο φαινόμενο που 
παρατηρήθηκε είναι στα τουρνουά του 1998 και 2002 τα γκολ σημειώνονταν όσο ο 
χρόνος περνούσε. Στο πιο πρόσφατο από τα τρία τουρνουά (2006) τα περισσότερα 
γκολ επετεύχθησαν στο τελευταίο τέταρτο με ποσοστό 32,8%. Οι ερευνητές 
έφτασαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα 
τρία τουρνουά. Επίσης, το γεγονός ότι όσο περνάει ο χρόνος σημειώνονται και 
περισσότερα γκολ μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη φυσικής κατάστασης και στα 
λάθη που υπόκεινται οι παίκτες λόγω της έλλειψης αυτής. 

Το 2010 σε έρευνά τους οι Armatas και Yiannakos, ανέλυσαν τα γκολ που 
σημειώθηκαν στο Παγκόσμιο κύπελλο του 2006. Η ανάλυση έδειξε ότι το 52,5% των 
γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Τα  περισσότερα γκολ επετεύχθησαν με 
οργανωμένη επίθεση και εν συνεχεία ακολούθησαν οι στατικές φάσεις και οι 
αντεπιθέσεις. Οι ενέργειες που εμφανίστηκαν περισσότερο πριν επιτευχθεί ένα 
γκολ ήταν η μακρινή πάσα, το συνδυαστικό παιχνίδι και το απευθείας σουτ. Σχετικά 
με τις ζώνες από όπου τα γκολ σημειώθηκαν παρουσιάστηκε ότι το 51,3% ήταν από 
την περιοχή του πέναλτι, 32,17% από την περιοχή του γκολ και το υπόλοιπο 15,52% 
έξω από την περιοχή του πέναλτι. 

Οι Casamichana, Castellano και Lago, σε έρευνα που δημοσίευσαν το 2012, 
μελέτησαν τα στατιστικά του κάθε αγώνα στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2002, 2006 
και 2010, για να δουν τι έκανε την διαφορά μεταξύ των επιτυχημένων και 
αποτυχημένων ομάδων. Αναλύθηκαν 177 αγώνες και κατηγοριοποιήθηκαν σε 2 
κατηγορίες: η 1η κατηγορία αφορούσε το επιθετικό παιχνίδι με τις υποκατηγορίες 
των γκολ που σημειώθηκαν, τα συνολικά σουτ, σουτ στον στόχο και εκτός στόχου, 
κατοχή της μπάλας, τα όφσαιντ που καταλογίστηκαν, τα υπέρ φάουλ και κόρνερ. Η 
2η κατηγορία αφορούσε το αμυντικό παιχνίδι και οι υποκατηγορίες είχαν να κάνουν 
με τα συνολικά σου που δέχτηκε η ομάδα και πόσα από αυτά κατέληξαν εντός ή 
εκτός στόχου, τα όφσαιντ που καταλογίστηκαν, τα φάουλ και τα κόρνερ αλλά και τις 
κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Η ανάλυση των παραπάνω στοιχείων για το επιθετικό 
παιχνίδι έδειξε ότι η διαφορά των ομάδων που νικούσαν, έφερναν ισοπαλία ή 



έχαναν, ήταν στα συνολικά σουτ, στα σουτ στον στόχο και στην κατοχή της μπάλας. 
Για την 2η κατηγορία που αφορούσε το αμυντικό παιχνίδι, τη διαφορά έκαναν τα 
συνολικά σουτ και τα σουτ στον στόχο. Οι ερευνητές έφτασαν στο συμπέρασμα ότι 
η διαφορά, μεταξύ των επιτυχημένων και αποτυχημένων ομάδων σε εθνικό 
επίπεδο, την κάνει η κατοχή της μπάλας αλλά και η ικανότητα των επιθετικών 
παικτών. 

Σε έρευνά του ο Leite, ανέλυσε τα γκολ όλων των Παγκοσμίων Κυπέλλων 
από το 1930 έως και το 2010. Συνολικά αναλύθηκαν 772 αγώνες. Από τα 
αποτελέσματα φάνηκε ότι το 54,44% των γκολ σημειώθηκε στο 2ο ημίχρονο και τα 
περισσότερα από αυτά με ποσοστό 19,61% στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα (76’-
90’). 

Ο Njororai, ανέλυσα τα γκολ που σημειώθηκαν στο Παγκόσμιο κύπελλο 2010 
στην Νότια Αφρική. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι σημειώνονταν 2,27 
γκολ ανά αγώνα, ποσοστό το οποίο είναι το χαμηλότερο στην ιστορία του θεσμού 
από το 1930. Τα περισσότερα γκολ σημειώθηκαν μετά από ανοιχτό παιχνίδι με 
ποσοστό 75,86%, ενώ από στατικές φάσεις σημειώθηκε το 24,14% των γκολ. Η 
πλειοψηφία των γκολ προήλθε από σουτ (108), σε σύγκριση με τα γκολ που 
προήλθαν με το κεφάλι (26). Οι επιθετικοί πέτυχαν τα περισσότερα γκολ με 
ποσοστό 53,10%, ακολούθησαν οι μέσοι με ποσοστό 34,48% και τέλος οι αμυντικοί 
με ποσοστό 11,04%. Τα περισσότερα γκολ σημειώθηκαν στο 2ο ημίχρονο και 
ειδικότερα στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. 

Ο Michailidis σε έρευνά του, ανέλυσε τα γκολ που σημειώθηκαν στο 
Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου το 2014 που διεξήχθη στην Βραζιλία. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι η πιο συνηθισμένη ενέργεια πριν την επίτευξη κάποιου 
τέρματος ήταν η μακρινή πάσα (>10μ.) με ποσοστό 22,2%, ενώ η κοντινή 
μεταβίβαση (<10μ.) ήταν η αμέσως επόμενη ενέργεια πριν από την επίτευξη 
κάποιου τέρματος με ποσοστό 18,7% και με ποσοστό 10,5% ήταν η ατομική δράση 
των παικτών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γκολ σημειώθηκε μέσα από την περιοχή 
του πέναλτι (65,5%), ενώ όποια ομάδα προηγούνταν στο σκορ συνήθως κέρδιζε το 
παιχνίδι με ποσοστό 75,44%. 

Σε μια πιο πρόσφατη έρευνα των Farooq, Hertzog, Nassis, Rumpf και Silva οι 
οποίοι μελέτησαν τις ομάδες που νίκησαν και έχασαν στο Παγκόσμιο κύπελλο 
ποδοσφαίρου που έγινε το 2014, σε σχέση με την τεχνική και φυσική κατάσταση. 
Όσον αφορά την φυσική κατάσταση δεν υπήρξαν διαφορές μεταξύ των ομάδων που 
νίκησαν και έχασαν. Οι ομάδες που νικούσαν, είχαν μεγαλύτερο ποσοστό γκολ, γκολ 
από στατικές φάσεις, περισσότερα γκολ ανά σουτ στο στόχο, περισσότερα σουτ στο 
στόχο και ακρίβεια και δέχτηκαν λιγότερες κίτρινες κάρτες. 



Σε πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2017, οι Lyons και Smith  
ανέλυσαν τα γκολ τα οποία επετεύχθησαν σε ανοιχτό παιχνίδι στα Παγκόσμια 
Κύπελλα από το 2002 έως το 2014. H έρευνα χωρίζει τα γκολ που σε 3 κατηγορίες: 
α) μεταβίβαση της μπάλας πίσω από την αντίπαλη άμυνα , ή σε έναν παίκτη με 
περίπου ίδια θέση με τον αμυνόμενο, που θα μπορούσε είτε να σουτάρει είτε να 
μεταβιβάζει την μπάλα σε άλλον παίκτη προκειμένου να σκοράρει εκείνος, β) από 
μπροστά της αντίπαλης άμυνας μεταβίβαση της μπάλας πίσω από την αντίπαλη 
άμυνα ή από ντρίμπλα ξεπερνώντας την αντίπαλη άμυνα, αναφέρονται ως «άλλοι 
μέθοδοι», γ) από σέντρες. Το γήπεδο διαιρέθηκε σε τρεις ζώνες ώστε να 
κατηγοριοποιηθούν από πού προήλθαν οι πάσες στις κατηγορίες (α) και (γ), αλλά 
και 3 ίσες ζώνες κατά μήκος του γηπέδου ώστε να προσδιοριστεί που επανακτήθηκε 
η μπάλα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα περισσότερα γκολ ήταν από 
την κατηγορία (α), και ακολούθησαν οι κατηγορίες (β) και (γ). Τέλος τα παραπάνω 
γκολ και στις 3 κατηγορίες επιτεύχθηκαν μετά από ανάκτηση της κατοχής της 
μπάλας στο κεντρικό τρίτο του γηπέδου. 

Τα γκολ που σημειώθηκαν στο EURO το 2004 μελέτησαν οι Armatas και 
Yiannakos σε έρευνα τους. Συνολικά εξετάστηκαν 32 παιχνίδια από το EURO 2004. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα περισσότερα γκολ σημειώθηκαν στο 2ο ημίχρονο 
με ποσοστό 57,4%, σε αντίθεση με το 1ο ημίχρονο που το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 
στο 42,6%. Τα πιο συχνά γκολ με ποσοστό 44,1% ήταν αυτά που σημειώνονταν μετά 
από οργανωμένη επίθεση. Με ποσοστό 35,6% ακολουθούσαν τα γκολ από στατικές 
φάσεις και στη συνέχεια οι αντεπιθέσεις με ποσοστό 20,3%. Η πιο συχνή ενέργεια 
πριν από την επίτευξη κάποιου γκολ ήταν η μακρινή πάσα με ποσοστό 34,1%. Όσον 
αφορά τις περιοχές από όπου τα γκολ σημειώθηκαν αυτές είναι: 44,4% από την 
περιοχή του πέναλτι, 32,2% από την περιοχή του γκολ και 20,4% έξω από την 
περιοχή του πέναλτι. 

Άλλη έρευνα του Leite, η οποία επικεντρώθηκε στην ανάλυση των γκολ του 
Ευρωπαϊκού κυπέλλου ποδοσφαίρου το 2012. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 
πλειοψηφία των γκολ σημειώθηκε στο 2ο ημίχρονο με ποσοστό 57,89%. 
Καθοριστικό φαίνεται να είναι το 1ο γκολ, καθώς όποια ομάδα προηγούνταν πρώτη 
κέρδιζε τον αγώνα σε ποσοστό 70,97%. Η οργανωμένη επίθεση με ποσοστό 44,1% 
ήταν η πιο συνήθης. 

Οι Michailidis, Michailidis και Primpa, ανέλυσαν τα γκολ που σημειώθηκαν 
στο Ευρωπαϊκό κύπελλο ποδοσφαίρου του 2012. Η ανάλυση έδειξε ότι η πιο 
συνηθισμένη ενέργεια πριν από την επίτευξη ενός γκολ ήταν η κοντινή μεταβίβαση 
(<10μ.) με ποσοστό 18,4%, ενώ η μακρινή μεταβίβαση (>10μ.) παρουσίασε ποσοστό 
17,1% και η ατομική δράση των παικτών ακολούθησε με ποσοστό 14,5%. To 40,8% 
των γκολ σημειώθηκε με το πόδι, ενώ από αυτό το 21,1% σημειώθηκε με το 
εσωτερικό μέρος του ποδιού. Με το κεφάλι σημειώθηκαν το 27,6% των γκολ. 



Επιπρόσθετα, 71,1% των γκολ προήλθε μέσα από την περιοχή του πέναλτι. Τέλος, 
όταν μια ομάδα προηγούνταν στο σκορ, ήταν συνήθως η νικήτρια του αγώνα με 
ποσοστό 70,97%. 

Οι Armatas και Mitrotasios σε έρευνά τους ανέλυσαν τα γκολ που 
σημειώθηκαν Στο Ευρωπαϊκό κύπελλο ποδοσφαίρου το 2012. Συνολικά αναλύθηκαν 
76 γκολ από 31 αγώνες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 57,9% των γκολ σημειώθηκαν 
στο 2ο ημίχρονο και η πλειοψηφία αυτών προς το τέλος του αγώνα (76’-90’). 
Σημαντικό ρόλο για την νίκη έπαιξε το πρώτο γκολ που σημειώνονταν σε έναν 
αγώνα. Το 72,4% των γκολ προήλθε από ανοιχτό παιχνίδι, ενώ το 27,6% από 
στατικές φάσεις, κυρίως από κόρνερ και χτυπήματα φάουλ. Οι επιθέσεις που 
εκδηλώνονταν, σε ποσοστό 56,6%, ξεκινούσαν από το επιθετικό μισό. Το 43,7% των 
γκολ σημειώθηκε μετά από σέντρα, ενώ πάνω από το 90% των γκολ επετεύχθησαν 
μέσα από την περιοχή του πέναλτι. Τα περισσότερα γκολ σημειώθηκαν χωρίς την 
πίεση των αμυντικών.  

Ο Michailidis σε μελέτη του (2013) ανέλυσε τα γκολ του Champions League 
την περίοδο 2009/10 και από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι το 25% των γκολ 
προήλθε μετά από κοντινή πάσα (<10μ.), το 15,94 % από σέντρες, το 9,38% από 
ατομικές ενέργειες και το 8,44% από μακρινές πάσες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 40 ομάδες που συμμετείχαν στα 
Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 2012 και 2016. Από τις ομάδες αυτές 16 
αγωνίστηκαν το 2012 και 24 το 2016. 

 

Συλλογή Δεδομένων 

Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η στατιστική ανάλυση των 
αναφορών από το την UEFA (www.uefa.com). 

 

Μεταβλητές Αξιολόγησης 

Οι μεταβλητές που αξιολογήθηκαν ήταν:  

•Το χρονικό σημείο επίτευξης των τερμάτων ανά 15λεπτο αγώνα.  

•Η επίδραση του πρώτου γκολ στο τελικό αποτέλεσμα. 

•Τρόπος επίτευξης των γκολ στο ανοιχτό παιχνίδι:  

 συνδυαστικό παιχνίδι 
 σέντρες από τα άκρα 
 κόψιμο της μπάλας προς τα πίσω από την τελική γραμμή 
 διαγώνιες πάσες προς το πέναλτι 
 τρέξιμο με την μπάλα 
 μακρινά σουτ 
 προωθητικές μεταβιβάσεις 
 αμυντικά λάθη 
 αυτό-γκολ 

       •Τα γκολ που σημειώθηκαν από στατικές φάσεις: 

 κόρνερ 
 απευθείας εκτέλεση φάουλ 
 φάση που ακολούθησε εκτέλεση φάουλ 
 πέναλτι 
 πλάγια άουτ 

  

http://www.uefa.com/


•Τα γκολ που σημειώθηκαν με κεφαλιές. 

•Τα γκολ που σημειώθηκαν από ανοιχτό και από στατικό παιχνίδι μεταξύ τους. 

•Τα γκολ που μπήκαν στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. 

•Ο χώρος που ανακτήθηκε η μπάλα πριν από την επίτευξη του γκολ:  

 Στο αμυντικό τρίτο 
 Στο κεντρικό τρίτο 
 Στο επιθετικό τρίτο 

 

Στατιστική Ανάλυση 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα 
SPSS 16. Χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικά στατιστικά, όπως συχνότητα, μέσος όρος, 
τυπική απόκλιση. Για τη σύγκριση της συχνότητας των κατανομών των διαφόρων 
ανεξάρτητων μεταβλητών εφαρμόστηκε το Χ2-τεστ. Πιο συγκεκριμένα το Χ2-τεστ 
καλής προσαρμογής εφαρμόστηκε για τη μεταβλητή του χρονικού σημείου 
επίτευξης των γκολ, τον τρόπο επίτευξης των γκολ (ανοιχτό παιχνίδι και στατικές 
φάσεις), τον χώρο επίτευξης των γκολ και για τη διαφορά του αριθμού των γκολ στα 
δυο ημίχρονα. Το Χ2-τεστ ανεξαρτησίας εφαρμόστηκε για τη μεταβλητή της 
επίδρασης του 1ου γκολ στην έκβαση του αγώνα και για τη σύγκριση όλων των 
παραπάνω μεταβλητών και του αριθμού των γκολ με κεφαλιά, στα δυο ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο p<0.05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης για το πρώτο γκολ στις 
αναμετρήσεις  και των δυο διοργανώσεων έδειξε ότι η ομάδα που σκόραρε πρώτη 
κέρδιζε. Πιο συγκεκριμένα στο Euro 2012 η ομάδα που πετύχαινε πρώτη γκολ 
κέρδιζε τον αγώνα σε ποσοστό 70,97%, ενώ σε ποσοστό 6,45% η ομάδα που 
σκόραρε πρώτη έχανε και 16,13% το παιχνίδι ερχότανε ισοπαλία (X2=7,759, p<0,01). 
Στο Euro 2016, η ομάδα που πετύχαινε πρώτη γκολ κέρδιζε τον αγώνα σε ποσοστό 
72%, ενώ ομάδα που προηγούνταν στο παιχνίδι έχανε τον αγώνα στο τέλος σε 
ποσοστό 7%. Τέλος, το παιχνίδι ερχότανε ισοπαλία όταν μια ομάδα προηγούνταν σε 
ποσοστό 21% (Χ2=51,000, p<0,001). 

 

Σχήμα 1. Η επίδραση της επίτευξης του 1ου γκολ στην τελική έκβαση του αγώνα. Α. 
Στο Euro 2012. B. Στο Euro 2016. *Στατιστικά σημαντική διαφορά με τα υπόλοιπα 
αποτελέσματα (Euro 2012 / p<0,001 – Euro 2016 / p<0,001). 

Σχήμα 2. Σύγκριση της επίδρασης του 1ου γκολ στην τελική έκβαση του αγώνα στις 
δυο διοργανώσεις. 



Για το Euro 2012, όσον αφορά τον τρόπο επίτευξης των γκολ ύστερα από 
ανοιχτό παιχνίδι, τα αποτελέσματα της στατιστικής έδειξαν ότι υπάρχει διαφορά της 
σέντρας και της κάθετης πάσας με τα υπόλοιπα (Χ2=56,1, p<0,001). Πιο 
συγκεκριμένα το 35% των γκολ μπήκε ύστερα από σέντρα και το 25% των γκολ 
μπήκε ύστερα από κάποια κάθετη πάσα. Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις επίτευξης 
γκολ εμφανίστηκαν σε ποσοστά μικρότερα του 12%. Πιο συγκεκριμένα, το 5% των 
τερμάτων επετεύχθη μετά από κόψιμο της μπάλας προς τα πίσω, το 1% των γκολ 
σημειώθηκε μετά από διαγώνια πάσα, το 7% των γκολ σημειώθηκε ύστερα από 
συνδυασμό, το 7% των τερμάτων επετεύχθη ύστερα από τρέξιμο με την μπάλα, το 
11% των τερμάτων σημειώθηκε μετά από μακρινό σουτ, το 7% των γκολ προήλθε 
ύστερα από κάποιο αμυντικό λάθος και τέλος το 2% μπήκε με αυτογκόλ. 

 

Σχήμα 3. Ποσοστά των γκολ που σημειώθηκαν σε κάθε υποκατηγορία από ανοιχτό 
παιχνίδι στο Euro 2012. *Στατιστικά σημαντική διαφορά με τα υπόλοιπα 
αποτελέσματα (p<0,001). 

Για την ίδια κατηγορία στο Euro 2016, δηλαδή τον τρόπο επίτευξης γκολ 
ύστερα από ανοιχτό παιχνίδι, τα αποτελέσματα της στατιστικής μας έδειξαν ότι 
υπάρχει διαφορά της κάθετης πάσας, του μακρινού σουτ και της σέντρας από τους 
υπόλοιπους τρόπους επίτευξης των γκολ (Χ2=24,425, p<0,01). Συγκεκριμένα το 27% 
των γκολ σημειώθηκε μετά από σέντρα, το 17% των γκολ ύστερα από κάποιο 
μακρινό σουτ και το 15% επετεύχθη μετά από κάθετη πάσα. Οι υπόλοιποι τρόποι 
επίτευξης των γκολ δεν εμφάνισαν ποσοστό μεγαλύτερο του 12 %. Πιο 
συγκεκριμένα το 10% των γκολ ήρθε μετά από συνδυαστικό παιχνίδι, το 12% των 
γκολ μπήκε μετά από κόψιμο της μπάλας προς τα πίσω, κανένα γκολ δεν προήλθε 
μετά από διαγώνια πάσα, το 12% των γκολ σημειώθηκε μετά από τρέξιμο με την 



μπάλα, το 3% των τερμάτων σημειώθηκε μετά από κάποιο αμυντικό λάθος και το 
4% των γκολ έγινε με αυτογκόλ. 

 

Σχήμα 4. Ποσοστά των γκολ που σημειώθηκαν σε κάθε υποκατηγορία από ανοιχτό 
παιχνίδι στο Euro 2016. *Στατιστικά σημαντική διαφορά με τα υπόλοιπα 
αποτελέσματα (p<0,01). 

Όσο αφορά τη σύγκριση των δυο διοργανώσεων ως προς τον τρόπο 
επίτευξης των γκολ φάνηκε από τα αποτελέσματα ότι δεν υπάρχουν διαφορές 
ανάμεσα τους (Euro 2012 και Euro 2016) (X2=9,181, p>0,05). 

 



 Σχήμα 5. Σύγκριση του αριθμού των γκολ που σημειώθηκαν σε κάθε υποκατηγορία 
του ανοιχτού παιχνιδιού μεταξύ των δυο διοργανώσεων. 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής για τα γκολ που σημειώθηκαν μετά από 
στατικές φάσεις για το Euro 2012 έδειξαν ότι δεν υπάρχουν διαφορές (Χ2=6,500, 
p>0,05). Πιο συγκεκριμένα το 38% των γκολ προήλθε ύστερα από εκτέλεση κόρνερ, 
το 6% των γκολ σημειώθηκε μετά από απευθείας εκτέλεση φάουλ, το 31% των γκολ 
μπήκε μετά από έμμεσο χτύπημα φάουλ, το 19% των γκολ επετεύχθη μετά από 
χτύπημα πέναλτι και τέλος, το 6% των γκολ μπήκε μετά από εκτέλεση πλαγίου άουτ. 

Σχήμα 6. Ποσοστά των γκολ που σημειώθηκαν σε κάθε υποκατηγορία των στατικών 
φάσεων στο Euro 2012.  

Όμοια και στο Euro 2016, από τα αποτελέσματα της στατιστικής, φάνηκε ότι 
δεν υπήρχαν διαφορές όσον αφορά τα γκολ που σημειώθηκαν μετά από στατικές 
φάσεις (Χ2=9,250, p>0,05). Συγκεκριμένα, το 37% των γκολ σημειώθηκε ύστερα από 
εκτέλεση κόρνερ, το 12% των γκολ μπήκε μετά από απευθείας εκτέλεση φάουλ, το 
19% των γκολ επετεύχθη μετά από έμμεσο χτύπημα φάουλ, το 25% των γκολ μπήκε 
μετά χτύπημα πέναλτι και το 6% των γκολ σημειώθηκε μετά από εκτέλεση πλαγίου 
άουτ. 



Σχήμα 7. Ποσοστά των γκολ που σημειώθηκαν σε κάθε υποκατηγορία των στατικών 
φάσεων στο Euro 2016.  

Κατά τη σύγκριση των δυο διοργανώσεων όσο αφορά τα γκολ που 
σημειώθηκαν μετά από στατικές φάσεις, τα αποτελέσματα της στατιστικής έδειξαν 
ότι δεν υπάρχουν διαφορές (Χ2=1,309, p>0,05). 

 

Σχήμα 8. Σύγκριση του αριθμού των γκολ που σημειώθηκαν σε κάθε υποκατηγορία 
των στατικών φάσεων μεταξύ των δυο διοργανώσεων. 

Η στατιστική ανάλυση έδειξε επίσης, ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 
δυο διοργανώσεων στον τρόπο επίτευξης των γκολ από ανοιχτό παιχνίδι αλλά και 
μετά από στατικές φάσεις στο συνολικό αριθμό των γκολ (Χ2=2,009, p>0,05). 



 

 Σχήμα 9. Σύγκριση του αριθμού των γκολ που σημειώθηκαν από ανοιχτό παιχνίδι 
και στατικές φάσεις μεταξύ των δυο διοργανώσεων. 

Στη σύγκριση των δυο διοργανώσεων σχετικά με τα γκολ που σημειώθηκαν 
στα δυο ημίχρονα, από τα αποτελέσματα της στατιστικής φάνηκε ότι δεν υπάρχει 
διαφορά ανάμεσα στις δυο διοργανώσεις(Χ2=0,001, p>0,05). 

Σχήμα 10. Σύγκριση του αριθμού των γκολ που σημειώθηκαν στα δυο ημίχρονα 
μεταξύ των δυο διοργανώσεων. 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης μας δείχνουν ότι υπάρχει 
διαφορά στο Euro 2012, όσον αφορά τα τέρματα που σημειώθηκαν από ανοιχτό και 
στατικό παιχνίδι (Χ2=25,474, p<0,001). Συγκεκριμένα, 60 από τα 76 γκολ, δηλαδή το 



79% σημειώθηκε ύστερα από ανοιχτό παιχνίδι, ενώ το 21% των γκολ μπήκε μετά 
από στατική φάση. 

 

Σχήμα 11. Ποσοστά των γκολ που σημειώθηκαν από ανοιχτό και στατικό παιχνίδι 
στο Euro 2012. *Στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,001). 

Για την διοργάνωση του Euro 2016, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι και σε 
αυτή την διοργάνωση υπάρχουν διαφορές σχετικά με τα τέρματα που σημειώθηκαν 
από ανοιχτό και στατικό παιχνίδι (Χ2=16,010, p<0,001). Αναφορικά, το 70% των γκολ 
επετεύχθη ύστερα από ανοιχτό παιχνίδι, ενώ το 30% των γκολ σημειώθηκε μετά 
από στατικό παιχνίδι. 

 



Σχήμα 12. Ποσοστά των γκολ που σημειώθηκαν από ανοιχτό και στατικό παιχνίδι 
στο Euro 2016. *Στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,001). 

Η στατιστική ανάλυση μας έδειξε ότι για τις δυο διοργανώσεις δεν υπήρξαν 
διαφορές όσον αφορά τα γκολ που σημειώθηκαν με κεφαλιά (Χ2=0,087, p>0,05). 
Συγκεκριμένα, συνολικά και στις δυο διοργανώσεις μπήκαν 46 γκολ από κεφαλιές, 
από τις οποίες, το 48% σημειώθηκε στο Euro 2012, και το 52% στο Euro 2016. 

 

Σχήμα 13. Σύγκριση του αριθμού των γκολ που σημειώθηκαν με κεφαλιά στις δυο 
διοργανώσεις.  

Για το Euro 2012, τα αποτελέσματα των στατιστικών μας δείχνουν ότι δεν 
υπάρχουν διαφορές στα γκολ που σημειώθηκαν σε κάθε ημίχρονο (Χ2=2,579, 
p>0,05). Το 41% των γκολ σημειώθηκε στο πρώτο ημίχρονο, ενώ το 59% των 
τερμάτων μπήκε στο  δεύτερο ημίχρονο. 



 

 Σχήμα 14. Ποσοστά των γκολ που σημειώθηκαν στα δυο ημίχρονα του Euro 2012. 

Επίσης, στο Euro 2016, τα αποτελέσματα που πήραμε από την στατιστική 
ανάλυση μας έδειξαν ότι δεν υπάρχουν διαφορές σχετικά με τα γκολ που 
σημειώθηκαν στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο (Χ2=3,774, p>0,052). Πιο 
αναλυτικά, το  41% των γκολ σημειώθηκε στο πρώτο ημίχρονο και το 59% των γκολ 
επετεύχθη στο δεύτερο ημίχρονο. 

Σχήμα 15. Ποσοστά των γκολ που σημειώθηκαν στα δυο ημίχρονα του Euro 2016. 

Η στατιστική ανάλυση μας δείχνει ότι υπάρχει διαφορά στο Euro 2012 
σχετικά με το που ανακτάται η μπάλα και επιτυγχάνεται το γκολ (Χ2=7,921, p<0,05). 



Συγκεκριμένα, το 19% της ανάκτησης την μπάλας πριν το γκολ έγινε στο αμυντικό 
τρίτο, το 38% στο κεντρικό τρίτο και το 43% στο επιθετικό τρίτο. 

 

Σχήμα 16. Ποσοστά των γκολ που σημειώθηκαν ανάλογα με το χώρο ανάκτησης της 
μπάλας στο Euro 2012. *Στατιστικά σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα 
αποτελέσματα. 

Διαφορά επίσης παρατηρήθηκε και στο Euro 2016, όσον αφορά το που 
ανακτήθηκε η μπάλα πριν την επίτευξη του τέρματος (Χ2=12,500, p<0,01). 
Αναλυτικά, το 20% της ανάκτησης της μπάλας πριν το γκολ σημειώθηκε στο 
αμυντικό τρίτο, το 33% στο κεντρικό τρίτο και το 47% στο επιθετικό τρίτο. 

 



 Σχήμα 17. Ποσοστά των γκολ που σημειώθηκαν ανάλογα με το χώρο ανάκτησης της 
μπάλας στο Euro 2016. *Στατιστικά σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα 
αποτελέσματα (p<0,01). 

Συγκρίνοντας τις δυο διοργανώσεις από τα αποτελέσματα της στατιστικής 
δεν παρατηρήθηκαν διαφορές σχετικά με το που ανακτήθηκε η μπάλα πριν την 
επίτευξη του γκολ (Χ2=0,460,p>0,05). 

 

Σχήμα 18. Σύγκριση του αριθμού των γκολ που σημειώθηκαν σε κάθε διοργάνωση 
σε σχέση με το χώρο ανάκτησης της μπάλας.  

Όσον αφορά τη χρονική περίοδο στην οποία σημειώθηκαν τα γκολ για τη 
διοργάνωση του 2012, η στατιστική ανάλυση μας δείχνει ότι υπάρχουν διαφορές 
στα χρονικά σημεία 0-15 λεπτά, 45+ λεπτά και 90+ λεπτά (Χ2=18,105, p<0,05). 
Συγκεκριμένα από το 0-15 σημειώθηκε το 9% των γκολ, από το 16-30 το 17% των 
γκολ, από 31-45 το 15% των γκολ, στο 45+ το 1% των γκολ, από το 46-60 το 20% των 
τερμάτων, από το 61-75 το 17% των γκολ, από το 76-90 το 16% των γκολ και, τέλος, 
στο 90+ το 5% των γκολ. 



Σχήμα 19. Ποσοστά των γκολ που σημειώθηκαν σε κάθε 15λεπτο του αγώνα και 
στις καθυστερήσεις στο Euro 2012. *Στατιστικά σημαντική διαφορά με τις 
υπόλοιπες χρονικές περιόδους (p<0,05). 

Σε σχέση με τη χρονική περίοδο που επετεύχθησαν τα γκολ στη διοργάνωση 
του Euro 2016, τα αποτελέσματα της στατιστικής μας δείχνουν ότι υπήρχαν 
διαφορές στις χρονικές περιόδους στα 16-30 όπου σημειώθηκε το 8% των γκολ, 
στην παράταση του πρώτου ημιχρόνου (45+ λεπτά) που σημειώθηκε το 1% των 
γκολ, στο δεκαπεντάλεπτο 61-75 όπου σημειώθηκε το 13% των γκολ, στην 
παράταση του δευτέρου ημιχρόνου (90+ λεπτά) που επετεύχθησαν το 8% των γκολ 
και στα επιπλέον λεπτά της παράτασης του αγώνα που σημειώθηκε το 2% των γκολ 
με όλες τις υπόλοιπες χρονικές περιόδους(Χ2=36,500,p<0,001). 

 



Σχήμα 20. Ποσοστά των γκολ που σημειώθηκαν σε κάθε 15λεπτο του αγώνα και 
στις καθυστερήσεις στο Euro 2016. *Στατιστικά σημαντική διαφορά με τις 
υπόλοιπες χρονικές περιόδους (p<0,001). 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι όσον αφορά το 
χρονικό σημείο που σημειώθηκαν τα γκολ δεν υπήρξε διαφορές ανάμεσα στις δυο 
διοργανώσεις(Χ2=6,306,p>0,05). 

 

Σχήμα 21. Σύγκριση του αριθμού των γκολ που σημειώθηκαν σε κάθε 15λεπτο και 
στις καθυστερήσεις μεταξύ των δυο διοργανώσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που πήραμε από την στατιστική ανάλυση, 
φάνηκε ότι σε ποσοστό 70,97% η ομάδα που πετύχαινε πρώτη γκολ κέρδιζε και τον 
αγώνα στο Euro 2012. Όμοια, και στο Euro 2016, από  τα αποτελέσματα φάνηκε ότι 
η ομάδα που πετύχαινε πρώτη γκολ κέρδιζε τον αγώνα με ποσοστό 72%. Ίδια 
αποτελέσματα για το Euro 2012 αναφέρονται και από άλλους ερευνητές (Leite 
2013; Michailidis, Michailidis & Primpa, 2012). Ακόμη μια έρευνα των Armata και  
Yiannakos (2010), σχετικά με τα γκολ που σημειώθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 
2006, μας δείχνει ότι η ομάδα που σκοράρει πρώτη κέρδιζε και τον αγώνα σε 
ποσοστό 73,21%. Σε άλλη μελέτη του Michailidis (2014) σχετικά με το Παγκόσμιο 
Κύπελλο του 2014, παρατήρησε ότι η ομάδα που πετύχαινε πρώτη γκολ κέρδιζε τον 
αγώνα σε ποσοστό 75,44%. Το παραπάνω γεγονός μπορεί να οφείλεται στο ότι όταν 
μια ομάδα σκοράρει πρώτη αυξάνεται η αυτοπεποίθηση και η απόδοσή της (Theis, 
1992) Επιπλέον, μετά το πρώτο γκολ είναι πιθανόν να αλλάζει η τακτική των 
προπονητών σε πιο αμυντική. Παρόμοια άποψη για την αύξηση της ψυχολογικής 
κατάστασης μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ συναντάμε και σε άλλες έρευνες 
(Olsen & Larsen, 1997; Jones & Harwood, 2008). Επίσης, σε έρευνα του Njororai 
(2007), μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ η ομάδα πρέπει να διατηρήσει το 
προβάδισμα ανάλογα με το χρονικό σημείο του παιχνιδιού και πολλές φορές 
τροποποιεί την τακτική της για το σκοπό αυτό. Ίσως, η συμμετοχή αδύναμων 
ομάδων στο τουρνουά να οφείλεται για το παραπάνω γεγονός, αλλά και επίσης η 
κακή φυσική κατάσταση των παικτών, καθώς αυτές οι διοργανώσεις λαμβάνουν 
χώρα στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου (Armatas & Yiannakos, 2010). 

Από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, για την επίτευξη των γκολ 
στο ανοιχτό παιχνίδι στο Euro 2012, φάνηκε ότι τα περισσότερα γκολ επιτευχθήκαν 
μετά από σέντρα και  κάθετη πάσα (με ποσοστό 35% και 25% αντίστοιχα). Για την 
ίδια μεταβλητή στο Euro 2016, τα περισσότερα γκολ σημειώθηκαν μετά από κάθετη 
πάσα, μακρινό σουτ και σέντρα (με ποσοστό 15%, 17% και 27% αντίστοιχα). Σε 
έρευνα του Njororai  σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 που διεξήχθη στην 
Αφρική, τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι όσον αφορά τα 
γκολ που σημειώθηκαν από ανοιχτό παιχνίδι ήταν περισσότερα στις κατηγορίες 
συνδυαστικό παιχνίδι και παιχνίδι από τα άκρα με 26,36% και στις δυο κατηγορίες. 
Επίσης, σε έρευνά τους οι Mitrotasios και Armatas, ανέλυσαν με το SportsScout τα 
γκολ που σημειώθηκαν στο Euro 2012 και παρατήρησαν στατιστικές διαφορές στα 
γκολ που σημειώθηκαν από σέντρες με ποσοστό 43,7% και από κοντινές πάσες με 
ποσοστό 35,2%. Επιπρόσθετα, σε έρευνα των Yiannakos και Armatas για το Euro 
2004, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στον τρόπο 
επίτευξης γκολ ύστερα από εκδήλωση οργανωμένης επίθεσης (ανοιχτό παιχνίδι). 



Πιο συγκεκριμένα το 34,1% των γκολ προήλθε μετά από μακρινή πάσα. Σε έρευνα 
των Smith και Lyons που αφορούσε τα γκολ που σημειώθηκαν από ανοιχτό παιχνίδι 
για τα Παγκόσμια Κύπελλα που διοργανώθηκαν από το 2002 έως το 2014 
παρατήρησαν ότι οι περισσότεροι επιτυχημένοι μέθοδοι επίτευξης των  γκολ σε 
κάθε τουρνουά με ποσοστό από 43% έως 51% και για τις τρεις διοργανώσεις ήταν η 
πάσα πίσω από την άμυνα ή σε παίκτη στο ίδιο επίπεδο με τον τελευταίο 
αμυνόμενο που είχε την δυνατότητα είτε να σκοράρει είτε να μεταβιβάσει την 
μπάλα σε συμπαίκτη του για να σκοράρει εκείνος. Η δεύτερη πιο διαδεδομένη 
μέθοδος επίτευξης γκολ ήταν η κατηγορία άλλες μέθοδοι με ποσοστό από 29% έως 
39% για τις τρεις διοργανώσεις. Τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας έδειξαν ότι και 
για τις τρεις διοργανώσεις, η  τρίτη πιο διαδεδομένη μέθοδος με ποσοστό από 13% 
έως 28% ήταν οι σέντρες. Σε έρευνα των Michailidis, Michailidis, Mitrotasios και 
Papanikolaou, σχετικά με την ανάλυση των γκολ για το UEFA Champions League 
2009/10, παρατηρήθηκε ότι  το 25% των γκολ σημειώθηκε από κοντινές πάσες (<10 
μέτρα) και το 15,94% μετά από σέντρες. Στην ίδια μελέτη αναφέρουν ότι οι κοντινές 
πάσες είναι ο τρόπος που μπορεί να διασπαστεί η αντίπαλη άμυνα καθώς από τις 
μακρινές μπαλιές οι αμυνόμενοι έχουν το πλεονέκτημα της θέσης τους. Επιπλέον  οι 
ερευνητές ανέφεραν ότι όταν τα γκολ προέρχονται από τους πλάγιους χώρους οι 
αμυνόμενοι υποκύπτουν σε λάθη καθώς έχουν την προσοχή τους στον κάτοχο της 
μπάλας και όχι στον αντίπαλο που είναι κοντά τους. Επίσης, σε ότι αφορά τα γκολ 
που σημειώνονται από σέντρες, αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί οι ομάδες έχουν 
βελτιωθεί κατά πολύ στο αμυντικό παιχνίδι, που αφορά τις γρήγορες και κοντινές 
μεταβιβάσεις, το συνδυαστικό παιχνίδι αλλά και τις κινήσεις παικτών χωρίς την 
μπάλα (Armatas & Yiannakos, 2006).  

Όσον αφορά τις δυο διοργανώσεις συγκριτικά με τα γκολ που σημειώθηκαν 
από ανοιχτό παιχνίδι δεν παρατηρήθηκαν στατιστικές διαφορές μεταξύ τους. 

Σχετικά με τα γκολ που σημειώθηκαν από στατικές φάσεις δεν βρέθηκαν 
σημαντικές διαφορές σε κανένα Euro αλλά ούτε και μεταξύ των δυο τουρνουά.  

Επίσης ο αριθμός των γκολ που σημειώθηκαν σε ανοιχτό και στατικό 
παιχνίδι, στις δυο διοργανώσεις δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά. 

Από τη στατιστική ανάλυση για τη σύγκριση των γκολ από ανοιχτό παιχνίδι 
και από στατικές φάσεις έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά και στα 
δυο Euro. Πιο συγκεκριμένα το 79% και 70% των γκολ σημειώθηκε από ανοιχτό 
παιχνίδι στα Euro 2012 και 2016, αντίστοιχα. Τα ευρήματά μας συμφωνούν με αυτά 
των προηγούμενων ερευνών (Mitrotasios & Armatas, 2014). Σε έρευνά τους οι 
Wycliffe και Νjororai, που αφορούσε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, 
παρατήρησαν ότι το 75,86% των γκολ σημειώθηκε από ανοιχτό παιχνίδι ενώ τα γκολ 
που σημειώθηκαν από στατικό παιχνίδι αποτελούσαν το 24,14%. Από τα ευρήματα 
των ερευνών φαίνεται να υπάρχει η τάση να σημειώνονται περισσότερα γκολ από 



ανοιχτό παιχνίδι παρά από τις στατικές φάσεις. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω της 
σωστής οργάνωσης της αμυντικής λειτουργίας, των διαιτητικών λαθών που μπορεί 
να μην σφυρίζονται εις βάρος των επιτιθέμενων μέσα στην μεγάλη περιοχή, των 
κακών χτυπημάτων των στατικών φάσεων και επίσης της έλλειψης φαντασίας και 
ετοιμότητας των επιτιθέμενων κατά τη διάρκεια των στατικών φάσεων (Njororai, 
2004; Roxburgh, 1996). 

Εστιάζοντας σε έναν συγκεκριμένο τρόπο επίτευξη γκολ όπως είναι αυτός με 
κεφαλιά, από τη στατιστική ανάλυση φάνηκε ότι δεν παρατηρήθηκαν διαφορές 
μεταξύ των Euro (48% Euro 2012 και 52% Euro 2016). Σε έρευνα του Njororai 
σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο 2010, παρατηρήθηκε ότι 24% των γκολ 
σημειώθηκαν με κεφαλιές. Σε έρευνα του Michailidis για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 
2014 παρατηρήθηκε ότι το 18,1% των γκολ σημειώθηκε με κεφαλιές, ενώ σε άλλη 
μελέτη των Michailidis, Michailidis, Mitrotasios και Papanikolaou στο UEFA 
Champions League 2009/10, αναφέρεται ότι το 16,88% σημειώθηκε από κεφαλιά. 

Σχετικά με την σύγκριση του αριθμού των γκολ που σημειώθηκαν στα δυο 
ημίχρονα μεταξύ των δυο διοργανώσεων, δεν υπήρξαν στατιστικές διαφορές. 
Παρόλα αυτά, και στις δυο διοργανώσεις περισσότερα γκολ έχουν σημειωθεί στο 
δεύτερο ημίχρονο. Σε έρευνά τους οι Mitrotasios και Armatas που αφορούσε την 
ανάλυση των γκολ στο Euro 2012, παρατήρησαν ότι το 57,9% των γκολ σημειώθηκε 
στο δεύτερο ημίχρονο. Επίσης, σε έρευνα των Armatas, Yiannakos και Sileloglou, 
σχετικά με τα τρία Παγκόσμια Κύπελλα που διεξήχθησαν το 1998, 2002 και 2006, 
παρατήρησαν ότι τα περισσότερα γκολ στις διοργανώσεις του 1998 και 2002 
σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο με στατιστικά σημαντική διαφορά, ενώ και το 
2006 τα περισσότερα γκολ με ποσοστό 52,5% σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, 
χωρίς ωστόσο να παρατηρηθούν στατιστικές διαφορές. Επιπλέον, οι Yiannakos και 
Armatas σε έρευνά τους για το Euro 2004, παρατήρησαν ότι περισσότερα γκολ 
σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο με ποσοστό 57,4%. Επιπρόσθετα, σε έρευνά 
τους οι Armatas και Yiannakos για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006, παρατήρησαν 
ότι τα περισσότερα γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο με ποσοστό 52,5% 
χωρίς ωστόσο να σημειωθούν στατιστικές διαφορές. Σε έρευνά του ο Leite σχετικά 
με την ανάλυση των γκολ για τα Παγκόσμια Κύπελλα, παρατήρησαν ότι το 54,44% 
των γκολ μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Σχετικά με τον συνολικό αριθμό των γκολ 
που σημειώθηκαν στα δυο Euro δεν βρέθηκαν στατιστικές διαφορές, με την 
πλειοψηφία των γκολ να έχει σημειωθεί στο δεύτερο ημίχρονο. Σε έρευνα του Leite 
σχετικά με το Euro 2012 παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα γκολ σημειώθηκαν στο 
δεύτερο ημίχρονο: 44 από τα 76 γκολ μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Επίσης, σε 
έρευνα του Njororai που αφορούσε την ανάλυση των γκολ του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου του 2010, παρατήρησε ότι τα περισσότερα γκολ σημειώθηκαν στο 
δεύτερο ημίχρονο. Άλλη μια έρευνα του Michailidis σχετικά με το Παγκόσμιο 



Κύπελλο του 2014, μας δείχνει ότι το 57,3% των γκολ σημειώθηκε στο δεύτερο 
ημίχρονο.  

Το σημείο ανάκτησης της μπάλας πριν την επίτευξη του γκολ έχει αποτελέσει 
αντικείμενο μελέτης τα τελευταία χρόνια. Και στις δυο διοργανώσεις τα ποσοστά 
των γκολ σε σχέση με το χώρο ανάκτησης της μπάλας ήταν παρόμοια. Πιο 
συγκεκριμένα τα γκολ που σημειώθηκαν μετά από ανάκτηση της μπάλας στο 
επιθετικό τρίτο εμφάνισαν ποσοστό  43% για το Euro 2012 και 47% για το Euro 
2016. Επίσης, σε έρευνα των Smith και Lyons, σχετικά με τα Παγκόσμια Κύπελλα 
από το 2002 μέχρι το 2014, σχετικά με τον χώρο που ανακτήθηκε η μπάλα 
παρατήρησαν ότι αυτή ανακτήθηκε στο κεντρικό τρίτο σε ποσοστό 45% στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο 2002, 47% στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2006, 57% στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο 2010 και 49% στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2014. 

Η σύγκριση των δυο Euro έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικές διαφορές και στις 
δυο διοργανώσεις. Ο χώρος που ανακτήθηκε η μπάλα περισσότερο ήταν το 
επιθετικό τρίτο.  

Όσο αφορά τη χρονική περίοδο επίτευξης των γκολ στο Euro 2012 
παρατηρήθηκαν στατιστικές διαφορές στις κατηγορίες 0’-15’ και 45+, ενώ για το 
Euro 2016 οι στατιστικές διαφορές που παρατηρήθηκαν είναι στις χρονικές 
περιόδους 16’-30’, 45+, 61’-75’, 90+ και Extra Time. Σε έρευνα του Michailidis 
σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο 2014, παρατήρησε στατιστικές διαφορές στις 
κατηγορίες 16’-30’, 45’-60’, 61’-75’ και 76’-90’. Άλλη έρευνα του Njororai, για το 
Παγκόσμιο Κύπελλο 2010, τα περισσότερα γκολ σημειώθηκαν στις περιόδους 76’-
90’ με 24,14% και 61’-75’ με 18,62%. Έρευνα των Werlayne και Leite για τα γκολ που 
σημειώθηκαν στα Παγκόσμια Κύπελλα από το 1930 έως και το 2010, παρατηρήθηκε 
ότι τα περισσότερα γκολ σημειώθηκα στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού (76’-
90’) με ποσοστό 19,61%. Άλλη έρευνα, του Armatas και Yiannakos για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο του 2006, έδειξε ότι τα περισσότερα γκολ σημειώθηκαν στην χρονική 
περίοδο 76’-90’ με ποσοστό 32,8%. Σε έρευνα των Armatas, Yiannakos και 
Sileloglou, για τα Παγκόσμια Κύπελλα του 1998, 2002 και 2006, παρατήρησαν ότι η 
πλειοψηφία των γκολ σχετικά με τα χρονικά 15λεπτα μέσα στο παιχνίδι, 
σημειώθηκε στο 76’-90’. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να οφείλονται στην μείωση 
της φυσικής κατάστασης, στην έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης στην άμυνα και 
γενικότερα στην προσπάθεια ώστε να κερδίσει μια ομάδα το παιχνίδι όταν αυτό 
φτάνει στο τέλος του (Nepfer, 1992-1998; Armatas et al., 2007). Τα ευρήματα μας, 
σχετικά με τα τέρματα που σημειώνονται προς το τέλος του αγώνα, 
δικαιολογούνται από τους Reilly (1994), Njororai (1996, 2004,  2007) και Nepfer 
(1992, 1995, 1998), οι οποίοι παρατήρησαν επίσης ότι το γεγονός αυτό μπορεί να 
οφείλεται στην μείωση της φυσικής κατάστασης σε σχέση με τους επιθετικούς, όσο 
περνάει ο χρόνος του παιχνιδιού.  
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