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ρίπτωση του 44χρονου πλέον μέσου, ο 
οποίος είχε κάνει και το πέρασμά του 
από τον ΠΑΟΚ. Ο Φουτσίνι λοιπόν είχε 
βγάλει τον ώμο του λόγω της γυναίκας 
του. Η σύζυγός του κοιμόταν πάνω του 
και ο… άτυχος ποδοσφαιριστής έπαθε 
εξάρθρωση.

Τζολέον Λέσκοτ
Ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ τραυματίστηκε 
στον αστράγαλό του όχι στο ποδόσφαιρο, 
όπως είναι το πιο λογικό. Αλλά κάνοντας 
γυμναστική με ποδήλατο.

Άντονι Πελ
Θα μπορούσε να είχε διαγράψει μεγάλη 
καριέρα στο μπάσκετ βάσει του σώματός 
του, όμως η ατυχία ήρθε και του χτύπησε 
την πόρτα. Κι όταν λέμε πόρτα εννοούμε 
του ασανσέρ. Την ώρα που πήγε να κλεί-
σει η πόρτα του ασασνσέρ πιάστηκε και το 
πόδι του στην πόρτα. Από εκεί και πέρα 
η καριέρα του δεν πήγε όπως θα ήθελε 
λόγω του τραυματισμού του.

Αλεσάντρο Νέστα
Και σε αυτή την περίπτωση θα ταυτι-
στούν πολλοί άντρες, καθώς ο παλαίμα-
χος Ιταλός, είχε πάθει ρήξη στον τένο-
ντα του δαχτύλου από τα κουμπιά του 
τηλεχειριστηρίου κονσόλας video game. 
Ήταν πολλές οι ώρες που περνούσε 
μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης, 
βλέπετε...

Πάουλο Ντιόγκο
Ο Ντιόγκο σε ένα αγώνα της Σερβέτ με 
αντίπαλο την Σαφχάουζεν, έβαλε γκολ 

και πήγε να πανηγυρίσει με του οπα-
δούς. Η βέρα που φορούσε πιάστηκε στα 
κάγκελα με αποτέλεσμα να του κοπεί το 
μισό δάχτυλο. Δεν έφτανε αυτό, αλλά ο 
διαιτητής του έδειξε την κίτρινη κάρτα 
για έξαλλο πανηγυρισμό. Και… κερατάς 
και δαρμένος.

Τιερί Ανρί
Ο Γάλλος επιθετικός όταν αγωνιζόταν 
στην Άρσεναλ έβαλε γκολ και όπως είναι 
φυσικό πήγε να πανηγυρίσει. Δεν υπο-
λόγισε όμως το σημαιάκι του κόρνερ και 
τραυματίστηκε στο πρόσωπο.

Κερκ Μπρόαντφουτ
Ένα μεσημέρι στο σπίτι του, ο τότε ποδο-
σφαιριστής της Ρέιντζερς θέλησε να φτιά-
ξει κάτι στα γρήγορα να φάει. Τι πιο εύκο-
λο από μερικά αυγά μάτια. Ξέροντας πως 
αυτό μπορεί να συμβεί και στον φούρνο 
μικροκυμάτων αντί για το τηγάνι, ο Κερκ 
Μπρόαντφουτ επιχείρησε να μαγειρέψει. 
Αλλά τελικά, ο φούρνος μικροκυμάτων 
έσκασε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 
από τα θραύσματα και τα αυγά στο πρό-
σωπο.

Ντέιβ Μπίσαντ
Μοιάζει αρκετά με τον συνάδελφό του 
από πάνω, αφού τραυματίστηκε στο φα-
γητό. Αυτή τη φορά, ο κίπερ της Τσέλσι 
έτρωγε μια σαλάτα αλλά το γυάλινο μπολ 
γλίστρησε από τα χέρια του. Ο Μπίσαντ 
ενστικτωδώς πήγε να κάνει... κοντρόλ και 
το μπολ έσπασε στο πόδι του, με αποτέ-
λεσμα να κόψει το μεγάλο δάχτυλο τού 
ποδιού του! 

Ε
ίναι απόλυτα λογικό οι αθλητές να 
έχουν διάφορους τραυματισμούς 
στην καριέρα τους και είτε να τους 
ξεπερνούν γρήγορα, είτε δυστυ-

χώς να τους στοιχίζουν στην συνέχεια. 
Υπάρχουν όμως και αθλητές, οι οποίοι 
τραυματίστηκαν όχι μέσα στο γήπεδο, 
αλλά με έναν παράξενο τρόπο.
Αφορμή για το θέμα αυτό στάθηκε ο Κρί-
στοφερ Κνετ του Παναιτωλικού, ο οποίος 
δεν έπαιξε στο παιχνίδι με αντίπαλο τον 
Παναθηναϊκό καθώς υπέστη έγκαυμα από 
μια... μπριζόλα!

Σαντιάγο Κανιθάρες
Ο 51χρονος, πλέον, τερματοφύλακας λί-
γες ημέρες πριν τον Παγκόσμιο Κύπελλο 
του 2002 με την εθνική Ισπανίας, είχε 
ένα ατύχημα στο μπάνιο του με έναν πε-
ρίεργο τρόπο. Καθώς ξυριζόταν έπεσε το 
after shave, έσπασε και ένα γυαλί έκοψε 
τον τένοντα του ποδιού του, με αποτέλε-
σμα να χάσει και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ντέιβιντ Σίμαν
Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους 
τερματοφύλακες που πέρασαν από την Άρ-
σεναλ, Μια φορά λοιπόν ο 57χρονος Άγ-
γλος είχε βγάλει τον ώμο του προσπαθώντας 
να ψαρέψει ένα ψάρι 12 κιλών. Όλα καλά 
μέχρι εδώ, δεν είναι κάτι παράξενο αυτό, 
οποιοσδήποτε μπορεί να πάθει εξάρθρωση. 
Το παράξενο είναι ότι λίγο αργότερα έπαθε 
το ίδιο, αλλά με… το τηλεκοντρόλ, καθώς 
έκανε μια απότομη κίνηση να το πιάσει.

Αρμάντο Φουτσίνι
Όλοι οι άντρες θα ταυτιστούν με την πε-
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Η μπριζόλα του Κνετ και άλλοι 
δέκα απίθανοι τραυματισμοί!


