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Η γέννηση  
του ποδοσφαίρου 
Πολλά παιχνίδια που έμοιαζαν με το ποδόσφαιρο παίζονταν 
στα αγγλικά οικοτροφεία στα μισά του 19ου αιώνα. 
Ωστόσο, οι κανόνες τους διέφεραν τόσο πολύ από  
σχολείο σε σχολείο, που ήταν σχεδόν αδύνατον  
να παίξουν σχολικές ομάδες μεταξύ τους. 

Οι μπιχάιντς αποτελούνται  
από δύο τύπους παικτών: τους σορτς 

(κοντούς) και τους λονγκς (μακριούς).

Οχτώ παίκτες αποτελούν  
το μπούλι, την επίθεση: τρεις 
κόρνερς, δύο σάιντποστς, ένας 
ποστ, ένας παπ και ένας φλάι. 

Οι παίκτες εκτός του 
μπούλι ονομάζονται 

μπιχάιντς. Ο ρόλος τους 
είναι να κλοτσάνε την 

μπάλα πάνω από το μπούλι 
προς το τέρμα του 

αντιπάλου.

Οι κανόνες  
του Field Game 

του Ίτον 
καταγράφηκαν 

πρώτη φορά  
το 1815.

Στο σχολείο του Ίτον έπαιζαν –και συνεχίζουν μέχρι σήμερα– το Field 
Game. Όπως και στο ποδόσφαιρο, η μπάλα είναι στρογγυλή και οι παίκτες 
δεν επιτρέπεται να την πιάνουν με τα χέρια. Ωστόσο, οι κανόνες είναι πιο 
περίπλοκοι απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο.

Ο Άγγλος Εμπενίζερ Κομπ Μόρλεϊ θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ο πατέρας της Ποδοσφαιρικής Ομο-
σπονδίας. Η επιστολή του με την οποία πρότεινε να 
αποκτήσει το ποδόσφαιρο κοινούς κανονισμούς (εν-
νοώντας ότι έτσι οι ομάδες θα μπορούσαν να παί-
ξουν η μία εναντίον της άλλης) οδήγησε σε μια σει-
ρά συναντήσεων που κατέληξαν στην ίδρυση της 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στις 26 Οκτωβρίου 
1863. Οι πρώτοι κανονισμοί του παιχνιδιού δημο-
σιεύτηκαν λίγους μήνες αργότερα. 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (FA)
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Το ποδόσφαιρο 
διαδίδεται  

στον κόσμο
Μετά την ίδρυση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 
στην Αγγλία το 1863, χρειάστηκε λίγο παραπάνω  

από έναν αιώνα ώστε το ποδόσφαιρο να κάνει  
την εμφάνισή του σε κάθε ήπειρο και σχεδόν  

σε κάθε χώρα στον κόσμο.

Το ποδόσφαιρο διαδόθηκε σε διάφορες 
χώρες χάρη στην έκταση της Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας και στον τεράστιο αριθμό 
των Βρετανών εργατών που ταξίδευαν σε 
όλο τον κόσμο. Δεν πήρε πολύ χρόνο στις 
χώρες αυτές να ξεκινήσουν να συστήνουν 
τις δικές τους εθνικές ποδοσφαιρικές 
ομοσπονδίες.

1860 1890 1920 1950 1980 2010

1876 Ιδρύεται η 
Ουαλική Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία.

1947 Συστήνεται 
εθνική ομοσπονδία 
στο νεοϊδρυθέν 
Πακιστάν.

1873 Η Σκοτία συστήνει  
τη δεύτερη εθνική 
ποδοσφαιρική 
ομοσπονδία του κόσμου.

1893 Η πρώτη εθνική ποδοσφαιρική 
ομοσπονδία στη Νότια Αμερική 
ιδρύεται στην Αργεντινή.

1971 Ιδρύεται η 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 
Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων την ίδια χρονιά 
που δημιουργείται η χώρα.

2011 Το Νότιο 
Σουδάν είναι  
η χώρα που 
απέκτησε 
εθνική 
ομοσπονδία  
πιο πρόσφατα.

1961 Σχηματίζεται η Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία Αυστραλίας, εβδομήντα 
χρόνια μετά την ίδρυση της 
αντίστοιχης στη Νέα Ζηλανδία.

1889 Η Δανία και η Ολλανδία 
γίνονται οι πρώτες χώρες στην 
ηπειρωτική Ευρώπη που 
δημιουργούν εθνικές 
ομοσπονδίες.

1891 Η Νέα Ζηλανδία γίνεται η 
πρώτη χώρα εκτός Ευρώπης που 
δημιουργεί εθνική ποδοσφαιρική 
ομοσπονδία. 

1960 Δώδεκα εθνικές 
ομοσπονδίες ιδρύονται 

παγκοσμίως:  
οι περισσότερες μέσα  

σε μία χρονιά. 

1965 Ιδρύεται η Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία Ζιμπάμπουε,  
αφού η χώρα ανεξαρτητοποιείται 
από τη Βρετανία.

1912 Ιδρύεται η 
Καναδική Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία. Οι ΗΠΑ 
ακολουθούν έναν χρόνο 
μετά. 

1924 Ιδρύεται  
η Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία Κίνας. 

1921 Η Αίγυπτος γίνεται  
η πρώτη χώρα της Αφρικής  
που συστήνει εθνική 
ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Η Σέφιλντ ΦΚ  
είναι το αρχαιότερο 

ποδοσφαιρικό 
σωματείο στον  
κόσμο, αφού  

ιδρύθηκε  
το 1857.

1904 Συστήνεται η 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 
Αϊτής – η πρώτη στη Βόρεια 
Αμερική.

1863 Ιδρύεται στην Αγγλία  
η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία,  
ο πρώτος εθνικός ποδοσφαιρικός 
οργανισμός. 

1928 Το Ισραήλ και  
η Παλαιστίνη ιδρύουν 
εθνικές ομοσπονδίες.

1939 Στις αρχές του 
Β́  Παγκόσμιου 

Πολέμου υπήρχαν 
109 εθνικές 

ομοσπονδίες.

1989  
Η Λευκορωσία 
γίνεται η πρώτη 
χώρα της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης 
που συστήνει τη 
δική της εθνική 
ποδοσφαιρική 
ομοσπονδία.

1991 Αναμορφώνεται  
η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 
Νότιας Αφρικής μετά το τέλος  
του Απαρτχάιντ. 

Ο πρώτος διεθνής αγώνας διεξήχθη ανάμε-
σα στην Αγγλία και στη Σκοτία στη Γλασκώ-
βη το 1872. Έληξε 0-0.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ
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ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΔΕΙ
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Σε ένα 90λεπτο ματς  
κάθε παίκτης κατέχει  
την μπάλα μόλις τρία λεπτά.

Οι διαιτητές τρέχουν  
19 χλμ. σε κάθε αγώνα,  

8 χλμ. παραπάνω  
από έναν μέσο παίκτη.

Η πρώτη μπάλα ποδοσφαίρου 
ήταν μια φουσκωμένη  

ουροδόχος κύστη γουρουνιού 
καλυμμένη με δέρμα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
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Ο απόλυτος οδηγός ποδοσφαίρου  
για καθετί που συμβαίνει μέσα  

και έξω από τον αγωνιστικό χώρο!
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