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Διαφθορά - Μεταγραφές
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Η διαφθορά στο ποδόσφαιρο είναι φαινόμενο που έχουμε δει παντού στην Ευρώπη και ισχύει το
ίδιο και με την Ελλάδα.Οι καταγγελίες για διαφθορά στο ποδόσφαιρο, όπως το στήσιμο των
αγώνων,υπήρχαν πάντα στο ποδόσφαιρο.Το επίπεδο της διαφθοράς διαφέρει από χώρα σε
χώρα.Μπορεί να περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές, παράγοντες και ομάδες.Την περίοδο του 2005-06
εμφανίστηκαν πολλά σκάνδαλα διαφθοράς.Σε αυτά συμπεριλαμβανόταν το σκάνδαλο για
στημένους αγώνες στη δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας,με κεντρικό πρόσωπο το
διαιτητή Ρόμπερτ Χάουζερ,ο οποίος ομολόγησε ότι καθόρισε και στοιχημάτισε πολλούς αγώνες.
Παρομοίως σκάνδαλο στημένων αγώνων αποκαλύφθηκε και στη Βραζιλία το 2005.Το 2006
αποκαλύφθηκε στην Ιταλία το σκάνδαλο Καλτσιόπολι, όπου πέντε ομάδες κρίθηκαν ένοχες για
στήσιμο αγώνων και τιμωρήθηκαν, με σημαντικότερη τιμωρία τον υποβιβασμό της Γιουβέντους στη
Β' κατηγορία για την περίοδο 2007-08 και την αφαίρεση του τίτλου της πρωταθλήτριας 2005-06.
Επιπρόσθετα, το 2006 ανακαλύφθηκε το σκάνδαλο (Χρυσή Σφυρίχτρα) στην Πορτογαλία, για
επηρεασμό ή προσπάθεια επηρεασμού διαιτητών από της ΦΚ Πόρτο και Μποαβίστα.Το 2013 η
Ευρωπόλ εξάρθρωσε δίκτυο παράνομων στοιχημάτων και στημένων αγώνων,εντοπίζοντας
συνολικά 680 σε 30 χώρες, εκ των οποίων 380 στην Ευρώπη.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Οι μεταγραφές παρουσιάζονται σε λίστες, και πέραν το όνομα του παίκτη μπορείτε να δείτε σε
αυτές την προηγούμενη ομάδα του,τις συμμετοχές και γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του αν
αυτός είναι διεθνής,όπως την ηλικία και θέση που αγωνίζεται (εξαιρούνται οι μεταγραφές του
2012).Στις λίστες περιλαμβάνεται επίσης το κόστος κάθε μεταγραφής (στρογγυλοποιημένο).Σε
περίπτωση που δεν αναγράφεται τιμή,ο παίκτης υπέγραψε ως ελεύθερος,είτε παραχωρήθηκε χωρίς
αντίτιμο.Οι λίστες ανανεώνονται όταν ανακοινώνεται νέα μεταγραφή.
Επειδή η πλειοψηφία των ποδοσφαιρικών αγώνων δίνει κάθε σεζόν πάνω από 5 παίκτες δανεικούς
σε μικρότερες ομάδες, στις λίστες μας δεν συμπεριλαμβάνουμε τις επιστροφές των συγκεκριμένων
παικτών.Σε περίπτωση όμως απόκτησης νέων δανεικών ποδοσφαιριστών αυτές αναφέρονται. Όταν
μια ομάδα εξασφαλίσει την μεταγραφή κάποιου παίκτη για επόμενη μεταγραφική περίοδο (π.χ από
τον Ιούλιο για τον Ιανουάριο), τότε η συγκεκριμένη μεταγραφή θα καταχωρηθεί στην επόμενη
μεταγραφική περίοδο, όταν και ο παίκτης θα έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής με την ομάδα
του.Επιπλέον, όταν ένας ποδοσφαιριστής αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή και αμέσως δωθεί
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δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα,η μεταγραφή του θα καταχωρηθεί την επόμενη περίοδο όταν και
αναμένεται να αγωνθστεί κανονικά στην ομάδα όπου ανήκει.
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Διεθνείς Διοργανώσεις

Η σημαντικότερη διεθνής ποδοσφαιρική διοργάνωση είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο
Ποδοσφαίρου ή Μουντιάλ το οποίο διοργανώνεται από τη ΦΙΦΑ . Η διοργάνωση λαμβάνει
χώρα κάθε τέσσερα χρόνια . Περίπου 190-200 εθνικές ομάδες διαγωνίζονται στα προκριματικά
της διοργάνωσης που τελούνται υπο την αιγίδα των ηπειρωτικών συνομοσπονδιών για μια
θέση στην τελική φάση της διοργάνωσης . Η τελική φάση η οποία διεξάγεται κάθε τέσσερα
χρόνια περιλαμβάνει 32 εθνικές ομάδες που διαγωνίζονται για μια χρονική περίοδο περίπου
ενός μηνός . Ο αριθμός των ομάδων που συμμετέχουν στην τελική φάση έχει αλλάξει στην
διάρκεια της ιστορίας του θεσμού . Η πιο πρόσφατη αλλαγή έλαβε χώρα ενόψει του
Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου το 1998 όπου υπήρξε αύξηση του αριθμού των ομάδων
από 24 σε 32 .Το πιο πρόσφατο τουρνουά ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2014 το
οποίο διοργανώθηκε στη Βραζιλία .

Επιπρόσθετα ένα ποδοσφαιρικό ολυμπιακό τουρνουά διεξάγεται σε κάθε θερινή
Ολυμπιάδα από το 1900 εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1932 στο Λος
Άντζελες . Πριν από την δημιουργία του Παγκοσμίου Κυπέλλου , οι Ολυμπιακοί
Αγώνες ( ειδικά κατά τη διάρκεια τις δεκαετίας του 1920 ) είχαν το ίδιο καθεστώς με
το Παγκόσμιο Κύπελλο . Αρχικά η εκδήλωση ήταν μόνο για τους ερασιτέχνες .
Ωστόσο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1984 επιτρέπονται οι επαγγελματίες
ποδοσφαιριστές έστω και με ορισμένους περιορισμούς πού εμποδίζουν τα κράτη να
παραθέτουν τις πιο δυνατές εθνικές τους . Επί του παρόντος το τουρνουά των ανδρών
στους Ολυμπιακούς αγώνες διεξάγεται με τις εθνικές ομάδες κάτω των 23 ετών . Στο
παρελθόν είχε επιτραπεί ένας περιορισμένος αριθμός ποδοσφαιριστών μεγαλύτερης
ηλικίας ανά ομάδα . Το τουρνουά γυναικών προστέθηκε το πρόγραμμα των
Ολυμπιακών αγώνων το 1996 . Σε αντίθεση με το τουρνουά των ανδρών επιτρέπονται
οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές χωρίς κανένα περιορισμό ηλικίας.
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Μετά το παγκόσμιο κύπελλο οι σημαντικότερες διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις
είναι τα πρωταθλήματα των συνομοσπονδιών τα οποία οργανώνονται από κάθε
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συνομοσπονδία και συμμετέχουν οι εθνικές ομάδες των μελών τους . Οι διοργανώσεις
αυτές είναι το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ή EURO ( ΟΥΕΦΑ ), Κόπα
Αμέρικα ( KONMEBOL ) ,Κύπελλο Εθνών Αφρικής ( CAF ) , Ασιατικό κύπελλο Εθνών
Ποδοσφαίρου ( AFC ) Xρυσό Κύπελλο CONCACAF Kαι το Κύπελλο Εθνών Ωκεανίας
( OFC ) . Στο Κύπελλο Συνομοσπονδιών ΦΙΦΑ συμμετέχουν οι νικητές των πιο πάνω
διοργανώσεων , η εκάστοτε κάτοχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η εθνική ομάδα
του κράτους το οποίο διοργανώνει το Κύπελλο Συνομοσπονδιών . Το Κύπελλο
Συνομοσπονδιών γενικά θεωρείται ως μια για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο
και δεν έχει την ίδια αίγλη με το τελευταίο . Οι πιο διάσημες διασυλλογικές
διοργανώσεις είναι τα αντίστοιχα πρωταθλήματα κάθε συνομοσπονδίας , στα οποία
γενικά συμμετέχουν οι πρωταθλητές κάθε κράτους ( για παράδειγμα το ΟΥΕΦΑ
Τσάμπιονς Λιγκ στην Ευρώπη και το Κόπα Λιμπερταδόρες στην νότια Αμερική ) . Οι
νικητές των διασυλλογικών διοργανώσεων κάθε συνομοσπονδίας έρχονται
αντιμέτωπες μεταξύ τους στα πλαίσια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το οποίο
διοργανώνει η ΦΙΦΑ .

BUNDESLIGA

LIGABBVA
LIGUE 1

PREMIER LEAGUE

SERIE A

SUPER LEAGUE
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CHAMPIONS LEAGUE

page 8 / 30

aluktsaritsanisproject

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Σου αρέσει ο αθλητισμός; ΝΑΙ Ή ΌΧΙ

2. Ασχολείσαι με κάποιο άθλημα; ΝΑΙ Ή ΌΧΙ

3. Πιο είναι το αγαπημένο σου άθλημα;

4. Υπάρχουν οι προδιαγραφές αυτού του αθλήματος στον τόπο που ζεις; ΝΑΙ Ή ΌΧΙ

5. Ασχολείσαι ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με αυτό το άθλημα;

6. Πόσες ώρες την εβδομάδα αθλείσαι; ΝΑΙ Ή ΌΧΙ

7. Πόσο καλά πληροφορημένος είσαι για το άθλημα που αγαπάς και με το οποίο ασχολείσαι;

8. Θα ήθελες να ασχοληθείς με αυτό επαγγελματικά; ΝΑΙ Ή ΌΧΙ
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Θρύλοι Ποδοσφαίρου ( Έλληνες και ξένοι )
Ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο γνωστός ως Πελέ γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1937 στην
Βραζιλία και είναι πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Θεωρείται ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του
20ού αιώνα από την FIFA και τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής Ποδοσφαίρου.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ήταν για μεγάλη περίοδο ο καλύτερα αμοιβόμενος αθλητής
στον κόσμο,
Ο Πελέ έπαιζε ως δεύτερος επιθετικός, γνωστός και ως οργανωτής. Η τεχνική κατάρτιση και η
αθλητικότητά του έχουν επαινεθεί παγκοσμίως.
Είναι ο πρώτος σκόρερ σε αγώνες Πρωταθλήματος στην ιστορία του ποδοσφαίρου με 541
γκολ.Συνολικά, ο Πελέ σκόραρε 1.281 γκολ σε 1.363 αγώνες.
ΘΡΥΛΟΙ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ξεκινάμε με κάποιους που δεν βρίσκονται στη ζωή. Πραγματικοί θρύλοι του ελληνικού
ποδοσφαίρου, όπως ο Στάθης Τσανακτσής, ο Μπάμπης Κοτρίδης, ο Κώστας Δαβουρλής, ο Μιχάλης
Κρητικόπουλος, ο Κώστας Παπάζογλου και φυσικά ο Λάκης Σοφιανός. Ο οποίος πέρασε για μία
σεζόν (μετά από ΠΑΟ και ΠΓΣ) και από τον Ολυμπιακό. Όμως, οι συμπαίκτες του τον σνόμπαραν
από την πρώτη στιγμή και η συνεργασία με τους ερυθρόλευκους είχε άδοξο τέλος. Κατηγορήθηκε –
μεταξύ άλλων – ότι έκλεψε τα αποδυτήρια της ομάδας κατά την διάρκεια ενός αγώνα! Έτσι το 1961
«ανέβηκε» στην Θεσσαλονίκη και τον Άρη.
Στις δύο ομάδες αγωνίστηκαν ακόμη: Γρηγόρης Αγανιάν, Στυλιανός Ψύχος, Σωτήρης Γκαβέτσος,
Βαγγέλης Μιλήσης, Αντώνης Δερμάτης, Βασίλης Μποτίνος, Σάββας Παπάζογλου, Μίμης Πλέσσας,
Νίκος Αλέφαντος, Στέργιος Στεργίου, Θανάσης Λουκανίδης και ο Αποστόλης Δρακόπουλος με τον
Σταμάτη Συρίγο από τους νεότερους.. Τέσερις ακόμη πρώην “ερυθρόλευκοι” υπηρέτησαν τον
Παναιγιάλειο ως προπονητές. Ο μέγιστος Γιώργος Δαρίβας που οδήγησε τον ΠΓΣ στα ημιτελικά του
κυπέλλου το 1981, ο Πέτρος Ξανθόπουλος, ο Πέτρος Μίχος και ο Βασίλης Βούζας
ποδοσφαιρικά τους κατορθώματα…
Βαδίζοντας στα χνάρια των μυθικών Διοσκούρων, Κάστορα και Πολυδεύκη ή των “Κορσικανών
Αδελφών” του Αλέξανδρου Δουμά το ποδόσφαιρο πολλές φορές στην 100 έτη και πλέον πορεία του
σε όλο τον πλανήτη αποτέλεσε οικογενειακή υπόθεση
Αδελφών που διέπρεψαν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο το ανάγνωσμα λοιπόν και το συγκεκριμένο
αφιέρωμα έχει ως αναφορά θρυλικές φαμίλιες της διεθνούς σκηνής σύγχρονους ή παλιότερους από
τους Τσάρλτον μέχρι τους Τουρέ εστιάζοντας κυρίως σε άγνωστες λεπτομέρειες που ξεφεύγουν από
τα λίγο πολύ γνωστά
Σερ Μπόμπι και Τζάκι Τσάρλτον
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Δυο μυθικές μορφές του Βρετανικού ποδοσφαίρου τα πρώτα αδέλφια που έφτασαν ποτέ σε αυτό το
κορυφαίο επίπεδο. Ο νεότερος (11 Οκτωβρίου 1937) Μπόμπι έχτισε τον θρύλο του στη Γιουνάιτεντ
ως ένας από τους βασικούς επιζώντες της τραγωδίας του Μονάχου μέχρι και το θρίαμβο της
Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966 πάντα στο ρόλο του επιτελικού. Συνέχισε να προσφέρει
και διοικητικά τις υπηρεσίες του στο άθλημα και το 1994 κέρδισε τον τίτλο του «Σερ».
Ο γηραιότερος Τζάκι Τσαρλτον (8 Μάιου 1935 στο Άσιγκτον) αφού εργάστηκε ως ανθρακωρύχος
έγινε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και παίζοντας για περισσότερο από 10 χρόνια με τη φανέλα
της Λιντς ως στόπερ. Παράλληλα έγραψε ποδοσφαιρική ιστορία και ως προπονητής με επίκεντρο
κυρίως το θριαμβευτικό πέρασμα από την εθνική του ΕΪΡΕ από το 1988 έως το 1995.

Οι αδελφοί Τσάρλτον κουβαλούν από την πλευρά της μητέρας τους μια τεράστια
ποδοσφαιρική παράδοση αφού οι περίφημοι Αδελφοί Μίλμπουρν της δεκαετίας του 30’ και
του 40’ (Τζάκι, Τζακ, Τζορτζ, Σταν και Τζιμ) ήταν θείοι τους.
Ο Μπόμπι ήταν κουμπάρος στον γάμο του Τζάκι τον Ιανουάριο του 1958 ένα μόλις μήνα πριν
το αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου.
Ο Τζον Τζάκι Τσάρλτον όπως είναι το πλήρες όνομα του είναι πασίγνωστος και για τις
επιδόσεις τους στο ψάρεμα έχοντας μάλιστα και ηλεκτρονικό παιχνίδι με το όνομα του το
«Match Fishing Jack Chartlon
».
Φρανκο και Τζιουζέπε Μπαρέζι

Οι «αιώνιοι» αντίπαλοι του Μιλάνο, Φράνκο (ηγέτης της Μίλαν) και Τζιουζέπε Μπαρέζι (16 χρόνια
με τη φανέλα της Ιντερ) γεννήθηκαν με διαφορά 2 ετών (το 1958 ο Πέπε το 1960 ο Φράνκο) στο
Τραβαλιάτο της Μπρέσια.
Ο Φράνκο ο περίφημος «piscinin» ο «μικρός», αγωνίστηκε μόνο στη Μίλαν και θεωρείται ένας από
τους μεγαλύτερους αμυντικούς θρύλους του Ιταλικού ποδοσφαίρου με αμέτρητους συλλογικούς και
εθνικούς τίτλους και δεκάδες παρουσίες με την Ιταλία και συμμετοχή ως αρχηγός στον τελικό του
Μουντιάλ του 1994 όπου πάντως έχασε το πρώτο πέναλτι κόντρα στη Βραζιλία. Σήμερα είναι
προπονητής της ομάδας των «κάτω των 19» της Μίλαν.
Στο αντίθετο στρατόπεδο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο αδελφός του Τζιουζέπε που για 16 σεζόν
είχε βασικό ρόλο στα μετόπισθεν της Ίντερ ενώ φόρεσε και 18 φορές τη φανέλα με το Εθνόσημο.
Έκλεισε την καριέρα στη Μόντενα και από τότε ανήκει στο προπονητικό επιτελείο των
«Νερατζούρι», έχοντας πλέον ρόλο βοηθού στο πλευρό του Μουρίνιο.
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Οι αριθμοί με τα επιτεύγματα των αδελφών Μπαρέζι προκαλούν ίλιγγο. Ο Φράνκο έχει 532
συμμετοχές με τη Μίλαν, 6 Πρωταθλήματα και 3 κύπελλα Ευρώπης και ο Τζιουζέπε 559
παρουσίες και δύο τίτλους με τη φανέλα της Ίντερ
Ρόναλντ και Έρβιγκ Κουμαν

Συνεχίζοντας την παράδοση των θρυλικών αδελφών Βαν Ντε Κέρκοφ, της δεκαετίας του 70’ οι
Κούμαν ήταν πρωταγωνιστές στη μεγαλύτερη στιγμή της Εθνική Ολλανδίας την κατάκτηση του
Euro 1988.
Γεννημένος το 1963 στο ΖάνταΜ ο Ρόναλντ είναι φυσικά ο πιο γνωστός με μεγάλη ποδοσφαιρική
καριέρα σε Άγιαξ, Αϊντχόβεν και φυσικά στη Μπαρτσελόνα με κορυφαίο παράσημο το φάουλ τίτλο
στον τελικό του Πρωταθλητριών το 1992 κόντρα στη Σαμπντόρια. Η καριέρα του ως προπονητή
αντίθετα είχε μάλλον καθοδική πορεία παρά τον τίτλο που κατέκτησε με την Αϊντχόβεν. Από το
2009 ο Ρόναλντ Κούμαν θα βρίσκεται στον πάγκο της Γκουανταλαχάρα από το Μεξικό.
Ο Έρβιγκ, ο πρεσβύτερος τον Κούμαν γεννήθηκε το 1961 και έκανε αξιοπρόσεκτη καριέρα με τα
χρώματα των Αϊντχόβεν, Γκρόνιγκεν και Μαλίν με την οποία πανηγύρισε και το Κύπελλο
Κυπελλούχων το 1988. Συνεχίζει την πρόσφορα τους ως τεχνικός και σήμερα είναι ομοσπονδιακός
της Εθνικής Ουγγαρίας
*
Ο πατέρας τον δυο σπουδαίων άσων ήταν ο παλιός Ολλανδός ποδοσφαιριστής Μάρτιν Κούμαν που
έκανε σημαντική καριέρα με την Χέρενφεν.

Ο Ρόναλντ θεωρείται ο πιο παραγωγικός αμυντικός του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου (193
γκολ) χάρη στην ειδίκευση του στα στημένα χτυπήματα μαζί με τον Ντανιέλ Πασαρέλα.
Μετρούν συνολικά 109 συμμετοχές στην Εθνική Ολλανδίας 78 για τον Ρόναλντ και 31 για τον
Έρβινγκ.
Την οικογενειακή παράδοση ετοιμάζεται να συνεχίζει ο γιος του Ερβιγκ, Λεν που αγωνίζεται
ήδη στα τσικό της Χέλμοντ Σπορτ Ολλανδίας ενώ ο Ρόλαντ έχει τρία μικρότερα παιδιά.
Μίκαελ και Μπρίαν Λάουντρουπ

Δυο πραγματικά φαινόμενα του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου οι αδελφοί Λάουντρουπ κατέχουν μαζί
με τον Πέτερ Σμάιχελ τον επίζηλο τίτλο των κορυφαίων Δανών παικτών όλων των εποχών.
Ο πιο ηγετικός Μίκαελ (15 Ιουνίου 1964 στο Φρεντρικσταντ) λατρεύτηκε όπου αγωνίστηκε
(Γιουβέντους, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης) κέρδισε τρόπαια και ατομικές διακρίσεις ενώ
συμπλήρωσε και 104 συμμετοχές στην Εθνική Δανίας. Σήμερα κάνει ελπιδοφόρα καριέρα ως
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προπονητής και μετά την εντυπωσιακή του πορεία στη Μπρόντμπι και στη Χετάφε είναι στον πάγκο
της Σπαρτάκ Μόσχας.
Ο μικρός Μπρίαν (22 Φεβρουαρίου 1969) αέρινος και αποτελεσματικός έγραψε επίσης χρυσές
σελίδες στο βιβλίο της αθλητικής παράδοσης της οικογένειας, με την Μπάγερν Μονάχου και τη
Ρέιντζερς αλλά και με τη Δανία την οποία οδήγησε το 1992 στο θαύμα της Σουηδίας και την κορυφή
της Ευρώπης στο Euro. Σήμερα είναι σχολιαστής της Δανέζικης τηλεόρασης για τους αγώνες του
Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Μίκαελ και ο Μπρίαν είναι γιοι ενός σπουδαίου Δανού ποδοσφαιριστή του Φιν
Λάουντρουπ που έκανε καριέρα εντός και εκτός της χώρας του (γι. αυτό άλλωστε και ο
Μπρίαν έχει γεννηθεί στην Αυστρία). Και οι δυο γιοι του ξεκίνησαν το ποδόσφαιρο στα
τμήματα υποδομής της Μπρόντμπι όταν ο πατέρας τους ήταν παίκτης-προπονητής στην
πρώτη ομάδα.
Τα δυο αδέλφια δεν αγωνίστηκαν ποτέ μαζί σε συλλογικό επίπεδο. Μάλιστα όταν ο Μπρίαν
μετακόμισε στον Άγιαξ το 1999 ο αδελφό του είχε μόλις αποχωρήσει για να σταματήσει και ο
ίδιος ένα χρόνο αργότερα στα 31 του λόγω τραυματισμών
.
Ρόναλντ και Φρανκ Ντε Μπουρ
Οι κορυφαίοι «δίδυμοι» στην ιστορία του ποδοσφαίρου χάραξαν κοινή πορεία τα τελευταία
δεκαετία σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο χωρίς πάντως να ανταποκριθούν ποτέ στις προοπτικές
που δημιουργούσε το μεγάλο ταλέντο τους.
Ο κατά 10 λεπτά (15 Μάιου 1980 στο Χουρν) νεότερος Φρανκ έκανε πάντως την πιο σημαντική
καριέρα κυρίως με τον Άγιαξ όπου μεταξύ άλλων κατέκτησε και το Τσάμπιονς Λιγκ αφού η
συνέχεια τόσο στη Μπαρτσελόνα όσο και στη Γαλατασαράι δεν ήταν αντάξια των Ολλανδικών
κατορθωμάτων του. Ανάλογη ήταν και η πορεία του Ρόναλντ αφού μετά τον θρίαμβο του 1995 με
τον Αίαντα δεν κατάφερε να ζήσει παρόμοιες στιγμές τόσο στην Μπαρτσελόνα όσο και στη
Ρέιντζερς αργότερα.
Πλέον ο Φρανκ είναι μέλος του τεχνικού τιμ της Εθνικής Ολλανδίας με την οποία ως
ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε 2 Μουντιάλ και 3 Ευρωπαϊκά ενώ ο Ρόναλντ (με 67 συμμετοχές
στους «Οράνιε») αποχώρησε πρόσφατα από την ενεργό δράση ακυρώνοντας το συμβόλαιο του με
ομάδα του Κατάρ.

Πολλοί θεωρούν πως το σκάνδαλο ντόπιγκ στο οποίο ενεπλάκη ο Φρανκ Ντε Μπουρ ως
παίκτης της Μπάρτσα ήταν αυτό που σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για την καριέρα των
διδύμων.
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Ο δεσμός των διδύμων είναι πάντα πιο έντονος για αυτό και ο Φρανκ με τον Ρόναλντ
αγωνίστηκαν ως συμπαίκτες πέρα από την Εθνική Ολλανδίας και τον Άγιαξ, στην
Μπαρτσελόνα, τους Ρέιντζερς αλλά και στο Κατάρ.
Κόλο, Γιάγια και Ιμπραίμ Τουρέ
Οι εκπρόσωποι της αδελφικής κυριαρχίας στο Αφρικανικό ποδόσφαιρο φέρνουν 3 αδέλφια στη
βιτρίνα του ποδοσφαίρου αν και ο μικρός Ιμπραϊμ στερείται του ταλέντο των μεγαλύτερων Κόλο
(Μάντσεστερ Σίτι) και Γιάγια (ο πρώην άσος του Ολυμπιακού και της Μπαρτσελόνα που διαπρέπει
με την Μάντσεστερ Σίτι).
Ο μεγαλύτερος Κόλο (γεννημένος το 1981 στο Μπουάκε της Ακτής Ελεφαντοστού) είναι άλλη μια
ανακάλυψη του Αρσέν Βενγκέρ που τον έφερε στους «Κανονιέρηδες» το 2002. Πλέον αποτελεί την
αμυντική κολώνα της Μάντσεστερ Σίτι.
Ο κατά δυο χρόνια νεότερος Γιάγια αγωνίζεται ως χαφ και μετά το επιτυχημένο πέρασμα του από
Βέλγιο και Ουκρανία βρέθηκε το 2005 στον Ολυμπιακό μετά από εισήγηση του Τροντ Σόλιντ
εντυπωσιάζοντας αγωνιστικά αλλά δημιουργώντας αρκετές εντάσεις με τις συχνές απουσίες τους.
Με αυτό το κλίμα αποχώρησε αρχικά για τη Μονακό πριν βρεθεί στο γαλαξία αστέρων της
Μπαρτσελόνα και έπειτα της Σίτι.
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Ορισμός - Ιστορία

Η προέλευση του ποδοσφαίρου χάνεται κυριολεκτικά στα βάθη του παρελθόντος. Αλλά μια
τόσο μακρινή έρευνα θα ήταν κουραστική και θα έπασχε από έλλειψη στοιχείων.
Πόσα δεν έχουν γραφεί και πόσες υποθέσεις δεν έχουν γίνει για ν' αποδειχτεί ότι οι αρχαίοι
Έλληνες, ή ακόμη και αρχαιότεροι λαοί στην ιστορία, οι Αιγύπτιοι και οι Ασσύριοι, γνώριζαν
το παιχνίδι που συναρπάζει σήμερα όλο τον κόσμο, χωρίς να είναι φυσικά δυνατό, από τα
ελάχιστα αρχαία κείμενα που αναφέρονται στα παιχνίδια των αρχαίων, να εξαχθούν
οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο είναι αρκετά πιθανό ότι έπαιζαν κάποιο παιχνίδι με ένα
είδος μπάλας.
Ένα ανάγλυφο του 4ου π.Χ. αιώνα που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών
και εικονίζει έναν έφηβο να παίζει μια σφαίρα πάνω στο πόδι του. Από ανασκαφές που
έκαναν στη Σαμοθράκη οι Αμερικανοί με επικεφαλής την Ελίζαμπεθ Ντούζμπερι και τον
Έλληνα αρχαιολόγο Ανδρέα Βαβρίτσα, προήλθε ένα ακόμη εύρημα, μια μπάλα φτιαγμένη
από ουροδόχο κύστη ζώου. Σ' έναν τάφο του 3ου π.Χ. αιώνα, βρέθηκε μεταξύ άλλων κι ένα
πήλινο συμπαγές ομοίωμα μπάλας, που μοιάζει με τις μπάλες που χρησιμοποιούνται στο
σύγχρονο ποδόσφαιρο.
Ανάλογα ευρήματα και μαρτυρίες για σφαιριστικά παιχνίδια, υπάρχουν στην Κίνα, την
Αίγυπτο, την Ιταλία, Γαλλία και σε πολλές άλλες χώρες, όπως στη Νότια Αμερική.
Μια πιο "σκληροπυρηνική" άποψη αναφέρει ότι και οι σαξονικοί λαοί έπαιζαν ένα είδους
"ποδόσφαιρο". Συγκεκριμένα, την περίοδο που τα βρετανικά νησιά ήταν πεδία μαχών
μεταξύ των διαφόρων φύλων, όπως οι Σάξονες, οι Κέλτες κ.α., όταν μια σαξονική φυλή
κέρδιζε μια μάχη, αποκεφάλιζε τον αντίπαλο φύλαρχο και έπαιζε ποδόσφαιρο
χρησιμοποιώντας ως μπάλα το... κομμένο κεφάλι.
Από την αρχαιότητα πολλά είδη αθλημάτων αναδείχθηκαν μέσα σε όλα είναι και το
ποδόσφαιρο όπου η εμπνεύστηκε, πήρε μορφή και τελειοποιήθηκε. Πριν από 3400 χρόνια στη
χώρα που γνωρίζουμε σαν Μεξικό, οι μεσοαμερικάνοι παίζανε το πρώτο ομαδικό παιχνίδι
χρησιμοποιώντας μια μπάλα φτιαγμένη από ελαστικό. Ήταν παιχνίδι που αργότερα
οικειοποιηθήκαν και οι Μάγια. Γιατί για αυτούς η μπάλα συμβόλιζε τον ήλιο. Τη δύναμη του
τη γονιμότητα του. Σαν προμήνυμα για την βίαια και σκοτεινή ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο
αρχηγός των ηττημένων θυμιάζονταν στους θεούς.
Οι Κινέζοι ήταν πιο απλοί. Το τσου-σου ένα δημοφιλές άθλημα της δυναστείας των Χαν
γιόρταζε τη γιορτή και όχι το θάνατο όπως κάνανε οι Μάγια. Το 136 π.χ ο Λι Γιού τοπικός
ποιητής είπε ότι η μπάλα είναι στρογγυλή και το γήπεδο τετράγωνο όπως ο ουρανός και η γη.
Η μπάλα πετάει πάνω από εμάς όπως ο ήλιος όσο οι 2 ομάδες αντιμετωπίζουν η μια την
άλλη.
Το παιχνίδι αυτό μεταδόθηκε στην Ιαπωνία και πήρε το όνομα Κεμάρι.
Το Κεμάρι ήταν πιο τελετουργικό από το ανεπίσημο παιχνίδι που αναπτύχθηκε αργότερα.
Συγκεκριμένα 6-8 άτομα έπαιζαν μαζί και κανένας δεν έχανε ούτε κέρδιζε.
Οι Ρωμαίοι είδαν τα παιχνίδια σν περιορισμένη εχθροπραξία μια πάλη πολύ συχνά μέχρι
θανάτου. Οι αθλητές δεν παίζανε παιχνίδια με μπάλα παρά μόνο για προπόνηση. Το
παιχνίδι που έπαιζαν πιο πολύ λέγονταν Χαρποστούμ ήταν ένα παιχνίδι που ήξεραν από
τους Έλληνες. Οι κανόνες του ήταν οι εξής. Μοιραζόντουσαν σε 4 γραμμές τους Αστάτι, τους

page 15 / 30

aluktsaritsanisproject

Βελίτι τους Πριντσίπι και τους Τρεάρι, 4 γραμμές που αργότερα γίνανε οι επιθετικοί , οι
μέσοι, οι αμυντικοί και ο τερματοφύλακας.
Αυτό το παιχνίδι πήγε στη Βρετάνια κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Δεν
είναι γνωστό αν τα άρχισαν ή αν επηρέασαν τα ήδη υπάρχοντα παιχνίδια του νησιού, αλλά
είναι άγνωστο ότι 1000 χρόνια μετά που έφυγαν οι Ρωμαίοι, οι Βρετανοί έπαιζαν αρκετά
παιχνίδια με μπάλα και περισσότερο τα παιχνίδια του λαϊκού ποδοσφαίρου. Συνήθως
παιζότανε την τελευταία αποκριά ή τα Χριστούγεννα και το νέο έτος. Τα παιχνίδια αυτά
ήταν γεμάτα τελετουργίες. Η πραγματική του προέλευση σκεπάζεται από έναν από τους
παλαιότερους φρικιαστικότερους και πιο γνωστούς μύθους, ότι οι πρώτες μπάλες ήταν
ανθρώπινα κεφάλια.
Το 1314 ο Εδουάρδος ο Β απαγόρευσε το ποδόσφαιρο στο Λονδίνο, αφού ισχυρίστηκε ότι
γίνεται μεγάλος θόρυβος στην πόλη από το κυνήγι μεγάλων μπαλών απ' όπου πολλά κακά
μπορούν να συμβούν. Διατάσσουμε κι απαγορεύουμε να παίζεται αυτό το παιχνίδι στο
μέλλον στην πόλη. Οι απόγονοι του Εδουάρδου ήταν το ίδιο διώκτες. Ο Ερρίκος Ε εξαπέλυσε
πόλεμο εναντίον του ποδοσφαίρου όπως το ίδιο έκανε και ο Ερρίκος ο Z που πίστευε ότι
απασχολούσε τους νεαρούς άντρες από την τοξοβολία τους. Παρόλα αυτά κανείς τους δεν
μπόρεσε να σταματήσει τους ανθρώπους να παίζουν ποδόσφαιρο.
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Κανονισμοί - Ορισμός

Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα που παίζεται ανάμεσα σε δύο ομάδες των έντεκα
παικτών με μία σφαιρική μπάλα. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας διεξάγεται σε ένα ορθογώνιο γήπεδο με
φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα πρασίνου χρώματος και ένα στο μέσο κάθε μίας από τις στενές
πλευρές. Σκοπός κάθε ομάδας είναι να οδηγήσει την μπάλα στο αντίπαλο τέρμα, δηλαδή ή να
σκοράρει όπως λέγεται στην ειδική ποδοσφαιρική γλώσσα. Οι παίκτες χειρίζονται την μπάλα
κυρίως με τα πόδια, αλλά και με τον κορμό ή το κεφάλι. Η ομάδα που θα επιτύχει τα περισσότερα
γκολ ως το τέλος του παιχνιδιού κερδίζει.

Το ποδόσφαιρο είναι σήμερα το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Στις αρχές του 21ου αιώνα
ασχολούνταν με με αυτό 250 εκατομμύρια σε περισσότερα από 200 κράτη. Το ποδοσφαιρικό
παιχνίδι παίζεται σε διάφορα επίπεδα, από φιλικό, με λιγότερους ή περισσότερους από έντεκα
παίκτες, παιδιά ή ενήλικες, σε ένα οποιουδήποτε μεγέθους γήπεδο, με δύο τυχαία αντικείμενα για
τη σήμανση του τέρματος, έως επαγγελματικό, με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, αυστηρή τήρηση
των κανονισμών και περισσότερους από 100.000 ενθουσιώδης θεατές να παρακολουθούν σε ειδική
ποδοσφαιρική αρένα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών. Ανώτατη οργανωτική αρχή του
ποδοσφαίρου είναι η ΦΙΦΑ η οποία διεξάγει την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, το
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, κάθε τέσσερα χρόνια.

Ετυμολογία και Ονομασίες

Το όνομα του αθλήματος στα ελληνικά είναι μία σύνθετη λέξη και προέρχεται από τις λέξεις πόδι
και σφαίρα, κατά αναλογία του αγγλικού football. Στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε ο όρος
association football για να γίνεται διάκριση από άλλες μορφές ποδοσφαίρου που διεξαγόταν την
εποχή εκείνη και ειδικότερα από το ράγκμπι . Επίσης στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε ο
όρος soccer που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1880 στην Αγγλία από τη σύντμηση των λέξεων
social ceremony. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι η λέξη soccer προήλθε από συντομογραφία την λέξης
association με την προσθήκη της κατάληξης -er, που σχηματίστηκε αρχικά το assoccer και αργότερα
το soccer. Στην σύγχρονη εποχή, ο όρος football χρησιμοποιείται αντί του όρου association football
στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην ηπειρωτική Ευρώπη και στην Λατινική Αμερική και ο όρος soccer στον
Καναδά και στις ΗΠΑ, καθώς και στην Ιαπωνία. Σε άλλες αγγλόφωνες χώρες, όπως η Αυστραλία
και η Νέα Ζηλανδία, χρησιμοποιούνται και οι δύο όροι, ενώ υπάρχουν και τοπικά ονόματα για το
άθλημα.

Ο αγωνιστικός χώρος

page 17 / 30

aluktsaritsanisproject

Επειδή οι κανόνες του ποδοσφαίρου διατυπώθηκαν αρχικά στην Αγγλία από τις τέσσερις
βρετανικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο, οι τυποποιημένες
διαστάσεις του ποδοσφαιρικού γηπέδου μετρήθηκαν σε βρετανικές μονάδες μέτρησης. Στην
σύγχρονη εποχή, οι Κανόνες Παιχνιδιού αναφέρουν τις κατά προσέγγιση ισοδύναμες διαστάσεις σε
διεθνής μονάδες μέτρησης. Η τάση χρήσης των παραδοσιακών μονάδων παραμένει σε αγγλόφωνες
χώρες. Ο αγωνιστικός χώρος διεξαγωγής του ποδοσφαίρου είναι ένα γήπεδο σε σχήμα ορθογωνίου
παραλληλογράμμου το οποίο χαράσσεται λευκές γραμμές. Όλες οι γραμμές πρέπει να έχουν το ίδιο
πλάτος, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 εκατοστά, και θεωρείται ότι αποτελεί χώρο της
περιοχής την οποία ορίζει κάθε γραμμή. Οι δύο μακρύτερες πλευρές του παραλληλογράμμου
ονομάζονται πλάγιες γραμμές και οι δύο στενότερες γραμμές τέρματος. Για διεθνείς
ποδοσφαιρικούς αγώνες ενηλίκων το μήκος της πλάγιας γραμμής πρέπει να κυμαίνεται από 100
μέχρι 110 μέτρα και η γραμμή τέρματος από 64 μέχρι 75 μέτρα. Για εθνικούς και άλλους
μικρότερους ποδοσφαιρικούς αγώνες η πλάγια γραμμή μπορεί να έχει μήκος 90 έως 120 μέτρα και η
γραμμή τέρματος από 45 έως 90 μέτρα, με την προϋπόθεση ότι το μήκος της πλάγιας γραμμής είναι
μεγαλύτερο από το μήκος της γραμμής τέρματος και ο αγωνιστικός χώρος δεν γίνεται τετράγωνο.
Παρόλο που το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο ενέκρινε το 2008 τυποποιημένα μεγέθη ( 105
μέτρα για την πλάγια γραμμή και 68 για τη γραμμή τέρματος ) για διεθνής αγώνες επιπέδου Α, η
απόφαση αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται σε δύο τμήματα με διχοτόμο γραμμή ( γραμμή κέντρου ), που περνά
από το σημείο του κέντρου του γηπέδου και συναντά το μέσο κάθε πλάγιας γραμμής. Γύρω από το
σημείο του κέντρου χαράσσεται κύκλος με ακτίνα με 9,15 μέτρα. Κάθετα προς τη γραμμή τέρματος
χαράσσονται δύο γραμμές που αρχίζουν από απόσταση 5,50 μέτρων από το εσωτερικό κάθε
κάθετου δοκαριού. Οι γραμμές αυτές εκτείνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε απόσταση 5,50
μέτρων και ενώνονται με μία γραμμή παράλληλη με τη γραμμή τέρματος. Η περιοχή που
καθορίζεται από τις γραμμές αυτές και την γραμμή τέρματος αποτελεί την > ή >.
Κάθετα προς τη γραμμή τέρματος χαράσσονται επίσης δύο γραμμές που αρχίζουν από απόσταση
16,50 μέτρων από το εσωτερικό κάθε κάθετου δοκαριού. Οι γραμμές αυτές εκτείνονται στον
αγωνιστικό χώρο, σε απόσταση 16,50 μέτρων και ενώνονται με μία γραμμή παράλληλη με την
γραμμή τέρματος. Η περιοχή που καθορίζεται από τις γραμμές αυτές και τη γραμμή τέρματος
αποτελεί την > ή την > Μέσα σε κάθε περιοχή πέναλτι αποτυπώνεται το σημείο του πέναλτι σε
απόσταση 11 μέτρων από τη μέση της απόστασης μεταξύ των κάθετων δοκαριών και σε ίση
απόσταση από αυτά. Έξω από τη περιοχή πέναλτι χαράσσεται ένα τόξο κύκλου με ακτίνα 9,15
μέτρων από το κέντρο κάθε σημείου πέναλτι.
Σε κάθε γωνία () του αγωνιστικού χώρου τοποθετείται ένα κοντάρι ύψους το λιγότερο 1,5 μέτρα,
χωρίς αιχμηρή κορυφή, με σημαία. Κοντάρια με σημαία επιτρέπεται να τοποθετούνται επίσης σε
κάθε άκρο της διχοτόμου γραμμής σε απόσταση το λιγότερο 1 μέτρο έξω από την πλάγια γραμμή.
Στο εσωτερικό κάθε γωνίας του αγωνιστικού χώρου χαράσσεται ένα τεταρτημόριο κύκλου με
ακτίνα 1 μέτρο από κάθε κοντάρι.
Ένα ορθογώνιο τέρμα που σχηματίζεται από δύο κατακόρυφα και ένα οριζόντιο δοκάρι είναι
τοποθετημένο στο μέσο κάθε γραμμής τέρματος και ορίζει την εστία της ομάδας. Η κάθετες και η
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οριζόντια δοκός πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ξύλο, μέταλλο ή άλλο εγκεκριμένο υλικό, να
έχουν διατομή τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή ελλειπτική χωρίς να είναι επικίνδυνα για τους
παίκτες, και να έχουν λευκό χρώμα. Τα δύο κάθετα δοκάρια βρίσκονται σε ίση απόσταση από κάθε
κοντάρι με σημαία του κόρνερ. Η απόσταση μεταξύ των κάθετων δοκαριών είναι 7,32 μέτρα και η
απόσταση από το χαμηλότερο άκρο του οριζόντιου δοκαριού μέχρι το έδαφος είναι 2,44 μέτρα. Τα
δύο κάθετα δοκάρια και το οριζόντιο δοκάρι έχουν το ίδιο πλάτος και πάχος μεταξύ τους, όχι
μεγαλύτερο από 12 εκατοστά, και το ίδιο πλάτος με τις γραμμές τέρματος. Στο τέρμα και στο
έδαφος πίσω από το τέρμα επιτρέπεται να αναρτηθούν δίχτυα που συγκρατούν την μπάλα όταν
περάσει το τέρμα ( αν και δεν είναι απαραίτητα σύμφωνα με τους Κανόνες Παιχνιδιού ), με την
προϋπόθεση ότι είναι καλά στερεωμένα και δεν εμποδίζουν τους παίκτες. Τα τέρματα πρέπει να
είναι αγκυρωμένα με ασφάλεια στο έδαφος. Επιτρέπεται η χρήση μεταφερόμενων τερμάτων, εφόσον
πληρούν αυτήν την προϋπόθεση.

Τρόποι διεξαγωγής
Το ποδοσφαιρικό παιχνίδι βασίζεται σε ένα σύνολο κανόνων, που είναι γνωστοί ως Κανόνες
Παιχνιδιού, και παίζεται με τη χρήση μιας φουσκωμένης ελαστικής σφαίρας, της μπάλας
ποδοσφαίρου. Με στρίψιμο κέρματος πριν την έναρξη του αγώνα αποφασίζεται σε ποια του
γηπέδου θα εγκαταστήσει την εστία της κάθε ομάδα και ποια θα εκτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάθε ομάδα προσπαθεί να οδηγήσει την μπάλα στην εστία της
αντίπαλης, που ορίζεται από το > σε καθεμία από τις στενές πλευρές του γηπέδου και φυλάσσεται
από συγκεκριμένο παίκτη, τον τερματοφύλακα. Εφόσον ολόκληρη η μπάλα περάσει πίσω από τη
γραμμή, ανάμεσα από τα δύο κατακόρυφα και το οριζόντιο δοκάρι του αντίπαλου τέρματος, και
εφόσον δεν έχει προηγηθεί κάποια παράβαση από την επιτιθέμενη ομάδα, τότε η ομάδα αυτή
θεωρείται ότι σημείωσε > ή >. Αν από λάθος κατά τη διαδικασία απόκρουσης παίκτης της
αμυνόμενης ομάδας στέλνει ο ίδιος τη μπάλα στο τέρμα, τότε θεωρείται και πάλι ότι σημειώθηκε
γκολ υπέρ της επιτιθέμενης ομάδας ( > ). Η ομάδα που έχει πετύχει τα περισσότερα τέρματα στο
τέλος του παιχνιδιού είναι η νικήτρια. Σε περίπτωση ίσου αριθμού γκολ το παιχνίδι λήγει ισόπαλο ή
οδηγείται σε παράταση ή και σε πέναλτι, ανάλογα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην
διοργάνωση. Στα περισσότερα επαγγελματικά παιχνίδια σημειώνονται μόνο μερικά γκολ. Στην
αγγλική Πρέμιερ Λίγκ, για παράδειγμα, την περίοδο 2005 - 2006 ο μέσος όρος γκολ ήταν 2,48.
Οι επιτιθέμενοι ποδοσφαιριστές προσπαθούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για γκολ μέσω επιδέξιων
ατομικών ελιγμών αποφυγής του αντιπάλου ( ντρίμπλα ), μεταβίβασης της μπάλας σε συμπαίκτη (
πάσα ) και βολής προς το τέρμα ( σουτ ). Οι αμυνόμενοι ποδοσφαιριστές προσπαθούν να
αποκτήσουν τον έλεγχο της μπάλας είτε ανακόπτοντας μια πάσα είτε διεκδικώντας την μπάλα από
τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή ( τάκλιν ). Η φυσική επαφή μεταξύ των αντιπάλων είναι περιορισμένη.
Θεμελιώδης κανόνας του ποδοσφαίρου είναι ότι κανένας παίκτης, εκτός από τον τερματοφύλακα,
δεν μπορεί να χειριστεί σκόπιμα τη μπάλα με τα άνω άκρα του, από τον ώμο ως την άκρη των
δαχτύλων, κατά τη διάρκεια του αγώνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο τερματοφύλακας
επιτρέπεται να χειριστεί τη μπάλα με τα χέρια του εφόσον βρίσκεται μέσα στην μεγάλη περιοχή
μπροστά από τη δική του εστία. Οι άλλοι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους μόνο
για την επαναφορά της μπάλας στον αγωνιστικό χώρο ( εκτέλεση > ). Παρά το γεγονός ότι οι
παίκτες χρησιμοποιούν συνήθως τα πόδια τους για να κυκλοφορήσουν την μπάλα μέσα στον
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αγωνιστικό χώρο, χρησιμοποιούν περιστασιακά και το κεφάλι ( > με το μέτωπο ), το στήθος ή άλλο
μέλος του σώματος. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι ελεύθεροι να κινούνται σε ολόκληρο τον
αγωνιστικό χώρο και να παίζουν τη μπάλα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, αρκεί ένας επιτιθέμενος
παίκτης να μην βρίσκεται κοντά στο αντίπαλο τέρμα όταν λάβει τη μπάλα έχοντας μόνο τον
αμυνόμενο τερματοφύλακα μεταξύ του ίδιου και του τέρματος ( > ). Το παιχνίδι έχει γενικά
ελεύθερη ροή, που σταματά μόνο όταν η μπάλα περάσει έξω από τον αγωνιστικό χώρο ή όταν
διακοπεί από τον διαιτητή λόγω παράβασης των κανόνων. Μετά από διακοπή, το παιχνίδι
ξαναρχίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο επανεκκίνησης.
Αν και οι Κανόνες Παιχνιδιού δεν καθορίζουν τις θέσεις των ποδοσφαιριστών στο γήπεδο εκτός
από τη θέση του τερματοφύλακα, οι ποδοσφαιριστές συνήθως κατατάσσονται σε τρεις κύριες
κατηγορίες, ανάλογα με τις συγκεκριμένες θέσεις στις οποίες συνήθως αγωνίζονται επιθετικοί ( με
βάση την επίτευξη του γκολ ), αμυντικοί ( που ειδικεύονται στην αποτροπή τερμάτων από τους
αντιπάλους ) και στους μέσους με κύριο καθήκον να διατηρήσουν την κατοχή της μπάλας, να
παίρνουν την μπάλα από τους αμυντικούς και να την προωθούν στους αμυντικούς της ομάδας τους.
Οι θέσεις αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω ανάλογα με το σημείο στο οποίο είναι τοποθετημένος
κάθε ποδοσφαιριστής. Για παράδειγμα, υπάρχουν κεντρικοί αμυντικοί και αριστερός ή δεξιός
ακραίος μέσος. Οι δέκα ποδοσφαιριστές στις θέσεις αυτές μπορούν να διατάσσονται σε
οποιοδήποτε συνδυασμό. Ο αριθμός των ποδοσφαιριστών σε κάθε θέση καθορίζει την στρατηγική
της ομάδας. Περισσότεροι επιθετικοί και λιγότεροι αμυντικοί δημιουργούν ένα πιο επιθετικό
παιχνίδι, ενώ το αντίθετο δημιουργεί ένα πιο αμυντικό στυλ παιχνιδιού. Η διάταξη των
ποδοσφαιριστών μιας ομάδας είναι γνωστή σαν σύστημα ποδοσφαίρου και είναι συνήθως ευθύνη
του προπονητή της ομάδας. Σε κάθε ομάδα υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής σε ρόλο αρχηγού, με
μόνες ιδιαίτερες αρμοδιότητές του σύμφωνα με τους Κανόνες Του Παιχνιδιού τη συμμετοχή στην
κλήρωση πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα ή το πέναλτι και κάποιο βαθμό ευθύνης για τη
συμπεριφορά της ομάδας του μέσα στο γήπεδο.

Κανόνες

Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο έχει καθορίσει 17 κανόνες, που είναι γνωστοί ως Κανόνες
Παιχνιδιού και δημοσιεύονται από τη ΦΙΦΑ. Κάθε κανόνας περιγράφει προδιαγραφές ή ορίζει
κατευθυντήριες γραμμές. Οι ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα αγώνων, αν και
επιτρέπονται ορισμένες τροποποιήσεις για ομάδες παίδων, παλαίμαχων, γυναικών και ατόμων με
ειδικές αδυναμίες. Οι Κανόνες είναι συχνά διατυπωμένοι με γενικό τρόπο, επιτρέποντας έτσι την
ευελιξία στην εφαρμογή τους ανάλογα με τη φύση του παιχνιδιού. Εκτός από τους 17 κανόνες,
πολλές από τις αποφάσεις και οδηγίες του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου συμβάλλουν στην
ρύθμιση του αθλήματος.
Κανόνας 1: Ο Αγωνιστικός χώρος

Κανόνας 2: Η Μπάλα
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Κανόνας 3: Ο αριθμός των ποδοσφαιριστών

Κανόνας 4: Εξοπλισμός ποδοσφαιριστή

Κανόνας 5: Ο διαιτητής

Κανόνας 6: Οι βοηθοί διαιτητές

Κανόνας 7: Διάρκεια του αγώνα

Κανόνας 8: Έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού

Κανόνας 9: Η μπάλα εντός και εκτός παιχνιδιού

Κανόνας 10: Μέθοδος επίτευξης τέρματος

Κανόνας 11: Παίκτης εκτός παιχνιδιού ( οφσάιντ )

Κανόνας 12: Παραβάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά ( φάουλ )

Κανόνας 13: Ελεύθερο λάκτισμα ( άμεσο και έμμεσο )

Κανόνας 14: Επανορθωτικό λάκτισμα ( πέναλτι )

Κανόνας 15: Επαναφορά από την πλάγια γραμμή ( πλάγιο άουτ )

Κανόνας 16: Από τέρματος λάκτισμα ( άουτ )

Κανόνας 17: Το γωνιαίο λάκτισμα ( κόρνερ )
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Η μπάλα
Σύμφωνα με τους Κανόνες Παιχνιδιού, η μπάλα πρέπει να έχει σφαιρικό σχήμα, να είναι
κατασκευασμένη από δέρμα ή άλλο κατάλληλο υλικό και να έχει περιφέρεια το πολύ 70 εκατοστά
και το λιγότερο 28 εκατοστά. Το βάρος της πρέπει να μην ξεπερνά τα 450 γραμμάρια και να μην
είναι λιγότερο από 410 γραμμάρια κατά την έναρξη του αγώνα.

Ο αριθμός των ποδοσφαιριστών

Κάθε ομάδα αγωνίζεται κατ` ανώτατο όριο με έντεκα ποδοσφαιριστές, ένας από τους οποίους
πρέπει να αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα. Οι ομάδες διαθέτουν επίσης
αναπληρωματικούς παίκτες για να αντικαταστήσουν παίκτες που αγωνίζονται, όταν παραστεί
ανάγκη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο μέγιστος αριθμός αλλαγών που επιτρέπονται στα
περισσότερα διεθνή και τοπικά πρωταθλήματα είναι τρεις για κάθε ομάδα. Σε άλλες διοργανώσεις
ή σε φιλικά παιχνίδια ο αριθμός αυτός μπορεί να διαφέρει. Συνήθεις λόγοι για αλλαγή ενός
ποδοσφαιριστή είναι ο τραυματισμός, η κούραση, η αναποτελεσματικότητα, η αλλαγή στην τακτική
της ομάδας ή, όταν το αποτέλεσμα είναι ευνοϊκό για την ομάδα προς το τέλος του παιχνιδιού, η
επιθυμία να κερδηθεί χρόνος ή να δοθεί η ευκαιρία σε αναπληρωματικούς παίκτες να αγωνιστούν.
Στα παιχνίδια ενηλίκων, ο ποδοσφαιριστής που έχει αντικατασταθεί συνήθως δεν μπορεί να λάβει
περαιτέρω μέρος στο παιχνίδι. Οι κανόνες της διοργάνωσης μπορεί να καθορίζουν ελάχιστο αριθμό
ποδοσφαιριστών που μπορεί μα θεωρήσουν ομάδα, συνήθως επτά. Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό
Συμβούλιο συνιστά ότι ένας αγώνας δεν θα πρέπει να συνεχιστεί, εάν υπάρχουν λιγότεροι από επτά
παίκτες σε τουλάχιστον μία από τις δύο ομάδες.

Εξοπλισμός ποδοσφαιριστή

Οι κανόνες παιχνιδιού καθορίζουν τον βασικό εξοπλισμό που πρέπει να φέρει κάθε ποδοσφαιριστής
και περιλαμβάνει πέντε αντικείμενα: φανέλα ή κοντομάνικη φανέλα, παντελονάκι, κάλτσες,
υποδήματα και επικαλαμίδες. Οι τερματοφύλακες επιτρέπεται να φοράνε μακριές φόρμες αντί για
κοντά παντελονάκια. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές φοράνε ποδοσφαιρικά παπούτσια με καρφιά
αν και οι κανόνες παιχνιδιού δε το απαιτούν. οι φανέλες πρέπει να έχουν μανίκια ( είτε κοντά είτε
μακριά ) και ο κάθε τερματοφύλακας πρέπει να φοράει χρώματα τα οποία θα τον ξεχωρίζουν από
τους υπόλοιπους παίκτες, τον διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές. Κάτω από το παντελονάκι
επιτρέπεται να φορεθούν εφαρμοστά εσώρουχα ( κολάν ), εφόσον έχουν το ίδιο χρώμα με το
παντελονάκι και δεν είναι μακρύτερα από το γόνατο. Οι επικαλαμίδες πρέπει να καλύπτονται
πλήρως από τις κάλτσες, να είναι κατασκευασμένες από καουτσούκ, πλαστικό ή παρόμοια υλικό
και >.
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Διαιτητής και βοηθοί διαιτητές

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας ελέγχεται από ένα διαιτητή με πλήρη εξουσία να επιβάλει του Κανόνες
Παιχνιδιού στο παιχνίδι στο οποίο έχει οριστεί ( κανόνας 5 ) και του οποίου οι αποφάσεις είναι
τελεσίδικες. Κινείται σε όλο τον αγωνιστικό χώρο και ενεργεί χρησιμοποιώντας σφυρίχτρα και
κάνοντας σήματα με τα χέρια του. Ο διαιτητής δέχεται βοήθεια από τους δύο βοηθούς διαιτητές, οι
οποίοι κινούνται κατά μήκος των πλάγιων γραμμών και υποδεικνύουν παραβάσεις με μία σημαία.
Σε παιχνίδια υψηλού επιπέδου υπάρχει και τέταρτος διαιτητής, ο οποίος βοηθά τον πρώτο και
διαιτητή και μπορεί να τον αντικαταστήσει σε περίπτωση ανάγκης.

Διάρκεια του αγώνα

Ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου αποτελείται από δύο περιόδους των 45 λεπτών έκαστη, γνωστές ως
ημίχρονα. Ο χρόνος κάθε ημιχρόνου τρέχει συνήθως, χωρίς να σταματάει όταν η μπάλα είναι εκτός
παιχνιδιού. Μεταξύ των δύο ημιχρόνων υπάρχει ένα διάλειμμα, το οποίο συνήθως έχει διάρκεια 15
λεπτά. Ο διαιτητής είναι ο επίσημος χρονομέτρης του αγώνα και μπορεί να προσθέσει περαιτέρω
χρόνο ( μερικά λεπτά ) σε κάθε ημίχρονο εξαιτίας του χρόνου που χάνεται για τις αλλαγές των
ποδοσφαιριστών, τους τραυματισμούς που χρήζουν προσοχής ή για άλλες διακοπές του παιχνιδιού.
Ο χρόνος που προστίθεται από το διαιτητή συνήθως αναφέρεται ως > ή >. Η διάρκεια του χρόνου
αυτού είναι στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. Μόνο ο διαιτητής σηματοδοτεί το τέλος του
αγώνα.
Σε μερικές περιπτώσεις, όπου στο παιχνίδι πρέπει οπωσδήποτε να βγει κάποιος νικητής ( π.χ σε
τελικό κυπέλλου ή νοκ-άουτ αγώνες ) , το παιχνίδι μπορεί να παραταθεί μετά το τέλος των ενενήντα
λεπτών ( και των καθυστερήσεων ), οπότε παίζεται επί πλέον χρόνος που ονομάζεται παράταση (
σήμερα η παράταση διαρκεί μισή ώρα και χωρίζεται σε δύο δεκαπεντάλεπτα ημίχρονα, που και γι΄
αυτά υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ολιγόλεπτης επέκτασης ). Αν και πάλι δεν προκύψει
νικητής, το παιχνίδι οδηγείται στην διαδικασία των πέναλτι. Εκεί η κάθε ομάδα εκτελεί διαδοχικά
πέναλτι.

Η μπάλα εντός και εκτός παιχνιδιού

Εναρκτήριο λάκτισμα ( σέντρα ): Πραγματοποιείται στην αρχή κάθε ημιχρόνου ή μετά από την
επίτευξη γκολ από την αντίπαλη ομάδα.

Επαναφορά από την πλάγια γραμμή ( Πλάγιο άουτ ): Πραγματοποιείται όταν η μπάλα περάσει την
γραμμή. Εκτελείται με τα χέρια από ποδοσφαιριστή της αντίπαλης αμάδας του ποδοσφαιριστή που
άγγιξε τελευταίος την μπάλα πριν περάσει την πλάγια γραμμή.
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Από τέρματος λάκτισμα ( άουτ ): πραγματοποιείται όταν η μπάλα περάσει εξ΄ ολοκλήρου τη γραμμή
τέρματος ( χωρίς να έχει επιτευχθεί γκολ ) και όταν ο τελευταίος που την άγγιξε ήταν
ποδοσφαιριστής της επιτιθέμενης ομάδα. Εκτελείται από την αμυντική ομάδα.

Το γωνιαίο λάκτισμα ( κόρνερ ): Πραγματοποιείται όταν η μπάλα περάσει εξ΄ ολοκλήρου τη γραμμή
τέρματος ( χωρίς να επιτευχθεί γκολ ) και όταν ο τελευταίος που την άγγιξε ήταν ποδοσφαιριστής
της επιτιθέμενης ομάδας. Εκτελείται από την αμυντική ομάδα.

Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα: Εκτελείται από την αντίπαλη ομάδα μετά από φάουλ που δεν είναι
πέναλτι ορισμένες τεχνικές παραβάσεις ή όταν το παιχνίδι έχει διακοπεί προκειμένου να
παρατηρηθεί ένας ποδοσφαιριστής χωρίς να έχει συμβεί ένα συγκεκριμένο φάουλ. Δεν μπορεί να
σημειωθεί απευθείας γκολ από έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα αν δεν αγγίξει την μπάλα κάποιος άλλος
ποδοσφαιριστής πρώτα.

Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα: Εκτελείται από την ομάδα εις βάρος της οποίας έγινε φάουλ ( αλλά δεν
είναι πέναλτι ). Μπορεί να επιτευχθεί γκολ από άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Επανορθωτικό λάκτισμα ( πέναλτι ):
Το πέναλτι επιβάλλεται σε βάρος μιας ομάδας που διαπράττει οποιαδήποτε από τις παραβάσεις για
τις οποίες επιβάλλεται ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ενώ η μπάλα βρίσκεται μέσα στην δική της
περιοχή πέναλτι ( μεγάλη περιοχή ). Ο ποδοσφαιριστής τοποθετεί την μπάλα σε απόσταση 11
μέτρων από το τέρμα της αντίπαλης ομάδας ( στο σημείο του πέναλτι ) και προσπαθεί με ένα
ελεύθερο κτύπημα να βάλει γκολ στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και
των δύο ομάδων πρέπει να βρίσκονται έξω από την μεγάλη περιοχή και πίσω από το σημείο του
πέναλτι σε απόσταση τουλάχιστον 9 μέτρα από αυτό.

Ελεύθερο διαιτητή: Πραγματοποιείται όταν ο διαιτητής έχει διακόψει το παιχνίδι για οποιοδήποτε
λόγο όπως ο τερματισμός ενός ποδοσφαιριστή παρεμβολές από εξωτερικούς παράγοντες ή όταν η
μπάλα γίνει ελαττωματική.

Οφσάιντ

Το οφσάιντ περιγράφεται στον 11 ο κανόνα του ποδοσφαίρου που έχει ως σκοπό να περιορίσει το
πόσο μπροστά μπορούν να βρεθούν οι παίκτες της επιτιθέμενης ομάδας όταν επηρεάζουν τη φάση
που εξελίσσεται στο παιχνίδι. Με απλά λόγια ο κανόνας ορίζει ότι ένας παίκτης δεν μπορεί να
αποκτήσει πλεονέκτημα περιμένοντας κοντά στο τέρμα του αντιπάλου έχοντας μόνο τον
τερματοφύλακα μεταξύ του ιδίου και του τέρματος ( στη συνηθισμένη περίπτωση που ο
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τερματοφύλακας είναι όντως ο τελευταίος αμυνόμενος παίκτης ). Σύμφωνα με τους κανόνες
παιχνιδιού το γεγονός και μόνο ότι ένας παίκτης βρίσκεται στη θέση οφσάιντ δεν αποτελεί
παράπτωμα. Για να αποτελεί παράπτωμα πρέπει ο ποδοσφαιριστής αυτός να είναι πλησιέστερα
στην αντίπαλη γραμμή τέρματος από την μπάλα και τον προτελευταίο αντίπαλο. Ένας
ποδοσφαιριστής δεν βρίσκεται σε θέση οφσάιντ αν βρίσκεται στο μισό γήπεδο της δικής του ομάδας
αν βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τον προτελευταίο αντίπαλο ή αν βρίσκεται στην ίδια ευθεία με
τους δύο τελευταίους αντιπάλους.

Παραβάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά

Εντός αγωνιστικού χώρου
Παράβαση () συμβαίνει όταν ένας ποδοσφαιριστής παραβιάζει κάποιον από τους κανόνες
παιχνιδιού ενώ η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού ( δηλαδή >). Οι παραβάσεις που τιμωρούνται με
χτύπημα φάουλ αναφέρονται στον κανόνα 12: παραβάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο
σκόπιμος χειρισμός της μπάλας με το χέρι, το κράτημα ή το σπρώξιμο του αντιπάλου είναι
παραδείγματα παραβάσεων που τιμωρούνται με χτύπημα φάουλ και εκτελούνται από την αντίπαλη
ομάδα με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, εκτός αν η παράβαση έγινε στην μεγάλη περιοχή, οπότε το
φάουλ εκτελείται με χτύπημα πέναλτι από την αντίπαλη ομάδα. Άλλα φάουλ τιμωρούνται με έμμεσο
ελεύθερο λάκτισμα. Ο διαιτητής μπορεί να τιμωρήσει την ανάρμοστη συμπεριφορά ενός
ποδοσφαιριστή ή ενός αναπληρωματικού με μία προειδοποίηση ( κίτρινη κάρτα ) ή με αποβολή από
το παιχνίδι ( κόκκινη κάρτα ). Μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στο ίδιο παιχνίδι για τον ίδιο
ποδοσφαιριστή οδηγεί σε μία κόκκινη κάρτα και σε αποβολή. Όταν ένας παίκτης δεχτεί κίτρινη ή
κόκκινη κάρτα σημειώνεται από τον διαιτητή στο επίσημο σημειωματάριό του. Εάν ένας
ποδοσφαιριστής αποβληθεί, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο ποδοσφαιριστή, οπότε η
ομάδα αγωνίζεται με έναν λιγότερο ποδοσφαιριστή. Παρόλο που οι παραβάσεις που οδηγούν σε
καταλογισμό χτυπήματος φάουλ είναι καταγεγραμμένες, οι ορισμοί είναι ευρείς. Συγκεκριμένα,
παράβαση μπορεί να θεωρηθεί κάθε ενέργεια που παραβιάζει το πνεύμα του παιχνιδιού, ακόμα και
αν δεν αναφέρεται ρητά ως συγκεκριμένη παράβαση. Οι προπονητές, βοηθοί προπονητές και το
υπόλοιπο προσωπικό μιας ομάδας δεν μπορούν να τιμωρηθούν με κίτρινη ή κόκκινη κάρτα,
μπορούν όμως να αποβληθούν από τεχνική περιοχή εφόσον συμπεριφέρονται ανάρμοστα.
Σε περίπτωση παράβασης που κανονικά προβλέπεται διακοπή της ροής του παιχνιδιού, ο διαιτητής
μπορεί να επιτρέψει να συνεχιστεί, αν αυτό ευνοεί την ομάδα εις βάρος της οποίας έγινε η
παράβαση. Αυτό είναι γνωστό ως «πλεονέκτημα»
Ο διαιτητής μπορεί να καλέσει κοντά του τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε την παράβαση και να
τον τιμωρήσει, αν το αναμενόμενο πλεονέκτημα δεν προκύψει μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Ακόμα
και αν η παράβαση δεν τιμωρηθεί λόγω πλεονεκτήματος, ο δράστης μπορεί να τιμωρηθεί για
ανάρμοστη συμπεριφορά στην επόμενη διακοπή του παιχνιδιού.

Οι αποφάσεις του διαιτητή για κάθε θέμα εντός του αγωνιστικού χώρου θεωρούνται οριστικές. Το
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σκορ του αγώνα δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά από το παιχνίδι, ακόμη και αν αργότερα τα
στοιχεία δείχνουν ότι οι αποφάσεις (συμπεριλαμβανομένων των γκολ που μέτρησαν ή δεν μέτρησαν)
ήταν λανθασμένες. Ένας διαιτητής μπορεί να αλλάξει την απόφαση του μονάχα κατά τη διάρκεια
του αγώνα εάν συνειδητοποιήσει ότι έκανε λάθος ή αφού συμβουλευτεί ένα βοηθό διαιτητή ή τον
τέταρτο διαιτητή (η τελική απόφαση είναι του διαιτητή), εφόσον το παιχνίδι δεν έχει αρχίσει εκ νέου
ή δεν έχει ολοκληρωθεί.

Εκτός αγωνιστικού χώρου

Μαζί με τη γενική διοίκηση του αθλήματος, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και οι διοργανωτές των
ποδοσφαιρικών συναντήσεων προσπαθούν να επιβάλουν επίσης καλή συμπεριφορά σε τομείς που
σχετίζονται ευρύτερα με το ποδόσφαιρο, όπως τα σχόλια στον Τύπο, η οικονομική διαχείριση των
ομάδων, το ντόπινγκ, η συμπεριφορά των νομικών προσώπων-φορέων των ομάδων, το «ευ
αγωνίζεσθαι» κ.τ.λ. Μερικά περιστατικά εντός αγωνιστικού χώρου, εάν θεωρηθούν σοβαρά (όπως
συνθήματα φυλετικών διακρίσεων, μπορεί να χρήζουν περαιτέρω αντιμετώπισης πέρα από αυτή
που είναι στις αρμοδιότητες του διαιτητή εντός αγωνιστικού χώρου. Ορισμένες ομοσπονδίες
επιτρέπουν προσφυγές από τις ομάδες κατά των ποινών που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές εντός
του αγωνιστικού χώρου, εφόσον πιστεύουν ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν λανθασμένη ή
υπερβολικά σκληρή.
Κυρώσεις για τις πιο πάνω παραβάσεις είναι δυνατό να επιβληθούν σε άτομα ή σε ομάδες. Οι
κυρώσεις κυμαίνονται από πρόστιμα και αφαίρεση βαθμών σε διοργάνωση πρωταθλήματος έως
αποβολή από διοργανώσεις. Για παράδειγμα, στα αγγλικά και σκωτσέζικα πρωταθλήματα συχνά
αφαιρούνται δέκα βαθμοί από ομάδες που εισέρχονται σε καθεστώς οικονομικής διαχείρισης, όπως
συνέβη, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση της αγγλικής Πόρτσμουθ στις αρχές του 2012.
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Αναβολικά - ΠΑΕ: Ρόλος - Λειτουργία

Αναβολικά:
- Τι είναι τα αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή; Τα αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή είναι φυσικές ή τεχνητές ενώσεις οι οποίες δρουν με παράνομο
τρόπο παρόμοιο με την ορμόνη τεστοστερόνη. Η τεστοστερόνη προκαλεί την ανάπτυξη των
ανδρικών χαρακτηριστικών του φύλου (ανδρογόνος δράση) και τη σταδιακή αύξηση του μυϊκού
ιστού (αναβολική δράση).

- Λόγοι Χρησιμοποίησης Αναβολικών Ανδρογόνων Στεροειδών Από Τους Αθλητές: Οι αθλητές χρησιμοποιούν τα αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή με σκοπό την βελτίωση της
αθλητικής τους επίδοσης και συγκεκριμένα:

Αυξήσουν το μέγεθος, και την ισχύ των μυών τους
Μπορούν να προπονούνται σκληρότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δηλαδή να
αυξήσουν την αντοχή τους και να μειώσουν την προκαλούμενη κόπωση
Αυξήσουν την επιθετικότητα τους και την ανταγωνιστικότητα τους
Προκαλέσουν ηπίου βαθμού ευφορία
Τα αναβολικά στεροειδή βοηθούν τον αθλητή να προπονείται σκληρότερα και να ανακάμπτει
ταχύτερα με αποτέλεσμα την αυξανόμενη ενδυνάμωση του. Αθλητές που προπονούνται σκληρά και
κάνουν ταυτόχρονα λήψη αναβολικών στεροειδών, ίσως επωφεληθούν αν ακολουθούν ένα εντατικό
πρόγραμμα προπόνησης σε συνδυασμό με μια δίαιτα υψηλή σε πρωτεΐνη και ενέργεια. Η ανάπτυξη
λοιπόν μυϊκής δύναμης εξαρτάται από την κατάλληλη δίαιτα και το πρόγραμμα άσκησης.

ΠΑΕ (Σημασία):
ΠΑΕ είναι συχνά ένας όρος που ακούμε συχνά στο ποδόσφαιρο όταν αναφερόμαστε σε κάποια
ομάδα. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιείται με το όνομα της ομάδας (ΠΑΕ Ολυμπιακός, ΠΑΕ ΠΑΟΚ
κτλ).
Στην πραγματικότητα πρόκειται για τα αρχικά των λέξεων Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία. Για το
λόγο ότι όλες οι επαγγελματικές ομάδες είναι υποχρεωτικά και εταιρίες, αυτές δεν ονομάζονται
απλά ΑΕ αλλά ΠΑΕ.
Ο όρος ΠΑΕ δεν χρησιμοποιείται για ομάδες που παίζουν σε ερασιτεχνικές κατηγορίες.
Αυτές συνήθως αναφέρονται ως Αθλητικοί Όμιλοι (ΑΟ), Γυμναστικοί Σύλλογοι (ΓΣ), κλπ.
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Οι ΠΑΕ είναι κανονικές Ανώνυμες Εταιρίες με καταστατικό, μετοχικό κεφάλαιο, μετόχους κλπ με
τη διαφορά ότι διέπονται και από κάποιους ειδικούς όρους όπως για παράδειγμα ότι η λειτουργία
τους πρέπει να συμβαδίζει με το καταστατικό της ΕΠΟ και τους κανονισμούς της ΦΙΦΑ και της
ΟΥΕΦΑ.
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Χουλιγκανισμός στα γήπεδα
Χουλιγκανισμός
Ως χουλιγκανισμός αναφέρεται η ανάρμοστη και βίαιη συμπεριφορά οπαδών αθλητικών ομάδων
που οδηγεί στη διατάραξη της τάξης. Εκφάνσεις χουλιγκανισμού συνήθως θεωρούνται πράξεις
όπως η υβριστική συμπεριφορά σε γήπεδα κατά τη διάρκεια αγώνων πολλές φορές με ρατσιστική
διάθεση, η επιθετική συμπεριφορά σε αυτούς τους χώρους, οι εισβολές οπαδών στον αγωνιστικό
χώρο πολλές φορές με βίαιες διαθέσεις, οι ομαδικές συγκρούσεις οπαδών εντός και εκτός γηπέδων
καθώς και δολοφονίες που γίνονται μεταξύ οπαδών που τάσσονται υπέρ διαφορετικών ομάδων.
Ο όρος χρησιμοποιείται πολύ συχνά για να περιγράψει την συμπεριφορά των οπαδών σε αγώνες
ποδόσφαιρο. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνονται βανδαλισμοί και ομαδικές συγκρούσεις που
λαμβάνουν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά δεν είναι
λίγες οι φορές που προκαθορισμένες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών γίνονται ανεξάρτητα από τους
αγώνες ή με αφορμές αγώνες άλλων αθλημάτων.
Ο χουλιγκανισμός ονομάστηκε έτσι από τον όρο "hooliganism" που χρησιμοποιείται από τη δεκαετία
του 1890 για να χαρακτηρίσει τη συμπεριφορά συμμοριών των δρόμων. Η χρήση του όρου
εμφανίζεται σε μια αναφορά της Αστυνομίας του Λονδίνου το 1898, αλλά ενδεχομένως δεν είναι η
πρώτη. Μια θεωρία που έχει επικρατήσει αναφέρει πως ο όρος πάρθηκε από το όνομα του Πάτρικ
Χούλιχαν ο οποίος ήταν Ιρλανδός βάνδαλος που έμενε στο Λονδίνο. Μια άλλη θεωρία αναφέρει
πως ο όρος προέρχεται από τον απολίτιστο τρόπο ζωής μιας ιρλανδικής αγροτικής οικογένειας.
Άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι ο όρος πάρθηκε από μια συμμορία του δρόμου στο Ίσλινγκτον του
Λονδίνου που είχε το όνομα "Χούλι". Τέλος, υπάρχει και μια θεωρία που υποστηρίζει ότι ο όρος
βασίζεται στην ιρλανδική λέξη "houlie" που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει ένα έκλυτο πάρτι

ΟΙ ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΣ ΤΗΣ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει συνδέσει το όνομα της με τις μεγαλύτερες επιτυχίες βρετανικών
συλλόγων στην Ευρώπη. Αντιστοίχως η Red Army θεωρείται ως ο σύνδεσμος που προκάλεσε
τεράστια προβλήματα στους "μπέμπηδες" σε ότι αφορά τον χουλιγκανισμό.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
O χουλιγκανισμός στην Αγγλία λέγεται ότι ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν άνθρωποι που
χαρακτηρίζονταν σκληροί προκαλούσαν αναταραχές.
Την δεκαετία του 1960 ο χουλιγκανισμός έγινε πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα. Αυτό οδήγησε την
Κυβέρνηση να απαντήσει σε αυτό το φαινόμενο, με τη κίνηση «1968 Public Order Act», σύμφωνα με
την οποία τα δικαστήρια μπορούσαν να απαγορεύσουν την είσοδο αυτών των ατόμων στους
αγωνιστικούς χώρους.

Η βρετανική αστυνομία ήταν σε συνεχή έρευνα για φιλάθλους που έμοιαζαν με skinheads ή
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φορούσαν φθηνά εργατικά ρούχα.
Γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει... η μόδα των χούλιγκανς και πλέον να φορούν
επώνυμα και ακριβά ρούχα.
Στην δεκαετία του 1980 οι χούλιγκανς της Λίβερπουλ, που ακολουθούσαν την ομάδα τους στην
Ευρώπη έκλεβαν ακριβές μπουτίκ ρούχων
Αγγλοι και Γερμανοί οπαδοί είχαν μια μακροχρόνια αντιπαλότητα, η οποία κορυφώθηκε στα τέλη
της δεκαετίας του 1980. Αυτό είχε ως επακόλουθο να αποκτήσουν την χειρότερη φήμη μέχρι τα τέλη
της δεκαετίας του 1990.
Τον 21ο αιώνα, οι χούλιγκαν συνήθως ντύνονται με ακριβά ρούχα και χρυσά κοσμήματα, γνωστά
και ως «chav κουλτούρα». Αυτό οδήγησε σχεδιαστές ρούχων να αποσύρουν συγκεκριμένα
υφάσματα από της κολεξιόν τους, έτσι ώστε να αποφευχθεί η σύνδεση της φίρμας τους με τον
χουλιγκανισμό.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Στο μεγάλο κατάλογο με τις τραγωδίες σε ποδοσφαιρικά γήπεδα προστέθηκε και ο θάνατος
τουλάχιστον 74 ανθρώπων χθες στην αναμέτρηση Αλ Μάσρι με την Αλ Αχλί στο Πορτ-Σάιντ της
Αιγύπτου. Τον αγώνα, στον οποίο οι γηπεδούχοι επικράτησαν με σκορ 3-1, ακολούθησαν αιματηρά
επεισόδια, όταν οπαδοί των δύο ομάδων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο. Σε μια από τις
μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές τραγωδίες 74 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
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