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ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, στο οποίο παίρνουν μέρος δύο από 

έντεκα παίχτες η καθεμία. Παίζεται με δύο ομάδες σε ορθογώνιο γήπεδο 

που καλύπτεται από χορτάρι με δύο τέρματα στην κάθε μία από τις μικρές 

πλευρές του ορθογωνίου. Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι παίχτες να 

φέρουν την μπάλα στο αντίπαλο τέρμα, χωρίς να χρησιμοποιήσουν τα 

χέρια τους. Οι παίκτες κάθε ομάδας ενεργούν έτσι ώστε να πετύχουν αυτό 

το στόχο, ενώ υπάρχει ένας τερματοφύλακας σε κάθε ομάδα στον οποίο 

επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα χέρια του μέσα σε μια καθορισμένη 

περιοχή. Η ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα τέρματα κερδίζει, ενώ 

αν έχουν επιτύχει τον ίδιο αριθμό τερμάτων το παιχνίδι λήγει ως ισόπαλο 

ή παρατείνεται η διάρκεια του σύμφωνα με κανονισμούς. 

Στους επίσημους αγώνες κάθε παίκτης φοράει στολή που απαρτίζεται από 

φανέλα και σορτς με μοναδικό νούμερο για τους παίκτες της ίδιας ομάδας, 

ενώ οι δύο διαφορετικές ομάδες επιβάλλεται να φορούν διαφορετικά 

χρώματα που διακρίνονται εύκολα μεταξύ τους, ενώ οι τερματοφύλακες 

φορούν τέτοια χρώματα ώστε να διακρίνονται από τους συμπαίκτες τους 

και τους διαιτητές. Απαραίτητα τμήματα του εξοπλισμού είναι οι κάλτσες, 

τα παπούτσια και τα προστατευτικά για την κνήμη, ή αλλιώς επικαλαμίδες. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

Η ανάγκη δημιουργίας ενός κανονισμού για το άθλημα που σήμερα 

ονομάζουμε ποδόσφαιρο γεννήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, 

προκειμένου να οριοθετηθεί το παιχνίδι σε σχέση με άλλα παρόμοια, 

όπως το ράγκμπι, που παίζονταν στα δημόσια σχολεία της Αγγλίας. 

Οι πρώτοι κανόνες τέθηκαν στο περίφημο κολέγιο του Κέιμπριτζ το 

1848, σε μία συνεδρίαση στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα 

κολέγια Ίτον, Χάροου και Ράγκμπι. Εννέα χρόνια αργότερα, το πρώτο 

ποδοσφαιρικό σωματείο, η Σέφιλντ, προσέθεσε τους δικούς της και 

διαφοροποίησε κάποιους άλλους. 

Όλες αυτές οι προσπάθειες κορυφώθηκαν το 1863. Στις 26 Οκτωβρίου, 

αντιπρόσωποι ομάδων κι ενός κολεγίου συγκεντρώθηκαν στην 

Ταβέρνα των Μασόνων στο Λονδίνο, όπου συμφώνησαν στην ίδρυση 

της Ένωσης Ποδοσφαίρου Αγγλίας και στη δημιουργία των 

κανονισμών που διέπουν το άθλημα έως σήμερα. Τότε γεννήθηκε και ο 

όρος «soccer», όπως ονομάζεται το ποδόσφαιρο στ' αγγλικά. Η λέξη 

προέρχεται από τη σύντμηση δύο λέξεων: Social Ceremony, που στα 

ελληνικά σημαίνει «κοινωνική τελετή». 

Σήμερα, υπεύθυνη για την τροποποίηση των κανονισμών είναι η 

Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η γνωστή μας FIFA, που 

ιδρύθηκε στις 21 Μαΐου του 1904 στο Παρίσι. Τιμήν ένεκεν, για την 
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προσφορά της στο άθλημα, η Βρετανία είναι η μόνη χώρα που διατηρεί 

τέσσερις εθνικές ομάδες, αυτές της Αγγλίας, της Σκοτίας, της Ουαλίας 

και της Βόρειας Ιρλανδίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ευρωπαϊκό  ποδόσφαιρο 
 

Η ιδέα για τη δημιουργία ένος ευρωπαϊκού πρωταθλήματος εθνικών 

ομάδων υπήρχε από το 1927 και ανήκε στο Γάλλο Ανρί Ντελονέ, παλιό 

ποδοσφαιριστή και διαιτητή που τότε ήταν αναπληρωτής πρόεδρος 

της ΦΙΦΑ. Όμως, οι συνθήκες δεν ήταν ώριμες. 

Μόλις τον Ιούνιο του 1957, όταν πλέον είχαν ξεκινήσει αντίστοιχες 

διοργανώσεις σε άλλες ηπείρους: το Κόπα Αμέρικα στη Νότ. Αμερική, 

το Κόπα Άφρικα στην Αφρική και το Κύπελλο Εθνών στην Ασία, 

αποφάσισαν και τα κράτη μέλη της ΟΥΕΦΑ να διοργανώσουν ένα 

ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Από τα 31 μέλη της ΟΥΕΦΑ μόνο 14 

ψήφισαν την πρόταση, που συνάντησε μεγάλη αντίδραση από τις 

τέσσερις βρετανικές ομοσπονδίες. Τελικά, αποφασίστηκε η 

πραγματοποίηση του θεσμού ανά τετραετία με την ονομασία Κύπελλο 

Εθνών "Ανρί Ντελονέ", προς τιμήν του εμπνευστή του, ο οποίος είχε 

πλέον πεθάνει από το 1955, αφού στο μεταξύ είχε διατελέσει γενικός 

γραμματέας της ΟΥΕΦΑ ως το 1954. 

Στην πρώτη διοργάνωση δήλωσαν συμμετοχή μόνο 17 χώρες, με 

απούσες τις πιο δυνατές ομάδες της Ευρώπης. Δεν δήλωσαν 

συμμετοχή: οι τέσσερις βρετανικές ομοσπονδίες (Αγγλία, Σκοτία, 

Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία), η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 1954 

Δυτική Γερμανία, η φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1958 Σουηδία, 

η Ιταλία και η Ολλανδία. Η τελική φάση έγινε στη Γαλλία τον Ιούλιο 

του 1960 και πρώτη νικήτρια ήταν η Σοβιετική Ένωση. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1927
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%81%CE%AF_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%99%CE%A6%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/1957
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%80%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%80%CE%B1_%CE%86%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A5%CE%95%CE%A6%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A5%CE%95%CE%A6%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7


Η επιτυχία της διοργάνωσης και η απήχηση που είχε στους φιλάθλους 

είχαν ως αποτέλεσμα στο δεύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να 

συμμετάσχουν όλες οι χώρες μέλη της ΟΥΕΦΑ. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Τα μεγαλύτερα γήπεδα του κόσμου 

  

Camp Nou Stadium  
 

Ιστορία   

Κατασκευή 

 Η κατασκευή του Camp Nou που ξεκίνησε στις 28 

Μαρτίου 1954 ως προηγούμενο στάδιο της 

Βαρκελώνης, Camp de Les Corts δεν είχε χώρο για 

επέκταση.  Παρά το γεγονός ότι είχε αρχικά 

προγραμματιστεί να ονομάζεται Estadi del FC 

Barcelona, το πιο δημοφιλές Camp Nou όνομα 

χρησιμοποιήθηκε.  Το Ιούνιο του 1950 την υπογραφή 

του László Kubala , θεωρείται ως ένας από τους 

μεγαλύτερους παίκτες της Βαρκελώνης έδωσαν 

περαιτέρω ώθηση στην κατασκευή ενός μεγαλύτερου 

γηπέδου.  
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 Η κατασκευή του Camp Nou άρχισε στις 28 Μάρτη 

του 1954 πριν από ένα πλήθος 60.000 οπαδών 

Μπάρτσα.  Πολιτικός διοικητής της Βαρκελώνης, 

Φελίπε Acedo Colunga προεδρεύει στο για τον στη 

θέση του πρώτου πέτρα, με μια ευλογία από τον 

Αρχιεπίσκοπο της Βαρκελώνης, Gregorio Modrego .  

Κατασκευές πήρε τρία χρόνια, πρόκειται 336% σε 

σχέση με τον προϋπολογισμό για ένα τελικό κόστος 288 

εκατ. ισπανικές πεσέτες. 
[5]

 Το στάδιο άνοιξε επίσημα 

στις 24 Σεπτεμβρίου 1957. Μεσσία του Handel έγινε 

στα εγκαίνια του σταδίου.  Οι αρχιτέκτονες ήταν μια 

ομάδα που αποτελείται από Francesc Mitjans, Josep 

Soteras και Lorenzo García-Barbon.  

 Τον Μάιο του 1972, Camp Nou φιλοξένησε το πρώτο 

της Κύπελλο κυπελλούχων τελικό μεταξύ της Ρέιντζερς 

και Ντιναμό Μόσχας .   

 Τα πρώτα χρόνια  
Τον Μάιο του 1972, Camp Nou φιλοξένησε το πρώτο 

της Κύπελλο κυπελλούχων τελικό μεταξύ της Ρέιντζερς 

και Ντιναμό Μόσχας .  Ρέιντζερς κέρδισε τον αγώνα με 

σκορ 3-2.  Το 1970 σηματοδότησε μία καμπή για την 

Μπαρτσελόνα με την υπογραφή του νέου παίκτη, 

Johan Cruyff το 1973.  Ηλεκτρονική πίνακες 

εγκαταστάθηκαν στο γήπεδο δύο χρόνια αργότερα.  

 Ένα από τα περίπτερα εμφάνιση σύνθημα της 

Βαρκελώνης, Περισσότερα que un club, που σημαίνει 

"Περισσότερο από το ένα club".  

 Το στάδιο υποβλήθηκε σε επέκταση το 

1980, με την προοπτική του 1982 FIFA 

World Cup , η οποία πρόσθεσε κουτιά, 
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VIP lounge, ένα νέο γραφείο Τύπου, νέων δεικτών και 

τη διεύρυνση για την τρίτη βαθμίδα από 22.150 θέσεις 

για συνολική χωρητικότητα 115.000 θεατές.  Η λέσχη 

αντληθέντων κεφαλαίων για την αναδιαμόρφωση από 

όπου να αναγράφεται χιλιάδες ονόματα υποστηρικτών 

»με τούβλα σε αντάλλαγμα για μια μικρή δωρεά 

σύνολο.  Αυτό έγινε αργότερα ένα θέμα της διαμάχης, 

όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Μαδρίτη, 

ανέφερε ότι το όνομα του εδώ και καιρό η Ρεάλ 

Μαδρίτης ο πρόεδρος και Franco υποστηρικτής, 

Σαντιάγκο Μπερναμπέου , είχε γιόρτασε με αυτό τον 

τρόπο. 
[6]

 
[7]

 
[8]

 Η πρώτη σημαντική παιχνίδι που 

παίζεται ήταν ο τελικός του Κυπέλλου του Winners 

'χαρακτηρίζει Βαρκελώνη εναντίον Standard Λιέγης , 

στις 12 Μαΐου 1982.  Βαρκελώνη κέρδισε το παιχνίδι 

2-1 στο μπροστά από ένα ακροατήριο 80.000.  

 Camp Nou ήταν ένα από τα πολλά γήπεδα 

χρησιμοποιούνται σε όλο τον Παγκόσμιο Κύπελλο 

1982, που φιλοξενεί την τελετή εγκαινίων στις 13 

Ιουνίου.  Πριν από 100.000 άτομα κοινό, το Βέλγιο 

διαταράξει την υπεράσπιση των πρωταθλητών 

Αργεντινής με 1-0 στον αγώνα που ακολούθησε.  

 

 Santiago Bernabeu Stadium 

Τοποθεσία:  Το Santiago Bernabeu βρίσκεται στο 

Paseo de la Castellana , στην περιοχή του Chamartín .  

Καταλαμβάνει το τετράγωνο που περικλείεται από 

την Paseo de la Castellana και τους δρόμους της 

Concha Espina, Padre Damian, και Rafael Salgado.  
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 Ιστορία  

 Στις 22 Ιουνίου 1944, η Banco Mercantil e Industrial 

τράπεζα λαμβάνει πίστωση στο Σαντιάγο 

Μπερναμπέου και Rafael Salgado για την αγορά του 

οικοπέδου δίπλα στο παλιό Chamartín Estadio .  Στις 5 

Σεπτεμβρίου 1944, αρχιτέκτονες Manuel Muñoz 

Monasterio και Luis Alemany Soler είχαν προσληφθεί 

και τη δομή στην περιοχή άρχισε να δώσουν τη θέση 

τους στο νέο γήπεδο.  Στις 27 Οκτωβρίου 1944, οι 

εργασίες κατασκευής του γηπέδου άρχισε.  

 Το Nuevo Estadio Chamartín (Αγγλικά: New 

Chamartín Στάδιο), εγκαινιάστηκε στις 14 Δεκεμβρίου 

1947 με έναν αγώνα μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και την 

πορτογαλική πλευρά Μπελενένσες Os που οδήγησε σε 

μια νίκη 3-1 για Los Blancos. 
[5]

 Το γήπεδο είχε μια 

αρχική χωρητικότητα από 75.145 θεατές, 27.645 εκ 

των οποίων είχαν θέσεων (7.125 καλύπτονται) και 

47.500 για τους όρθιους θεατές. Sabino Barinaga ήταν 

ο πρώτος παίκτης που θα σκοράρει στο νέο γήπεδο.  
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