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Γνώρισε το παιχνίδι και ετοιμάσου για ένα γεμάτο δράση ταξίδι 

σε όλο τον κόσμο πάνω στο χορτάρι των γηπέδων!  

Ανακάλυψε την ιστορία του όμορφου αυτού αθλήματος,  

μάθε όλα τα βασικά για τα σημαντικότερα τουρνουά  

και πρωταθλήματα, ταξίδεψε στα πιο γνωστά γήπεδα  

και γνώρισε μερικές από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου  

και τους διασημότερους παίκτες του σήμερα και του χθες.

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΧΟΡΤΑΡΙ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ

  

• Πού και πότε επινοήθηκε το ποδόσφαιρο;

• Πόσες χώρες συμμετέχουν στη FIFA;

• Ποιος παίκτης κατέληξε να γίνει πρόεδρος της Λιβερίας;

Σφύριξε την έναρξη του ταξιδιού σου και ανακάλυψε  
όλες τις απαντήσεις και πολλά άλλα μέσα από αυτό  

το υπέροχο βιβλίο για τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Tζέιμς Μπάκλεϊ Εικόνες: Έντουαρντ Αλταρίμπα
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Γεια σας, λάτρεις του ποδοσφαίρου!  
Είστε έτοιμοι για μια περιπέτεια στον 

παγκόσμιο αθλητισμό; Καθίστε αναπαυτικά 
και θα σας βοηθήσω να περιπλανηθείτε στα 

βάθη του ποδοσφαιρικού κόσμου!



Π Ω Σ  Τ Ο  Λ Ε Ν Ε !
Σε πολλές χώρες το ποδόσφαιρο το λένε 
«φουτμπόλ». Στην Αμερική, στον Καναδά και σε 
μερικά άλλα μέρη το λένε «σόκερ». Αλλά η κάθε 
χώρα έχει τη δική της λέξη για το ποδόσφαιρο. 
Ορίστε λοιπόν πώς να ζητήσετε να παίξετε σε 
διάφορα μέρη του κόσμου!

«Φουτμπόλ» Ισπανικά

«Κάλτσιο» Ιταλικά

«Νόγκομετ» Κροατικά

«Γιαλκαπάλο» Φινλανδικά

«Πελ-ντρόιντ» Ουαλικά

«Τσούγκου» Κορεατικά

«Κούρατ Αλκανταμί» Αραβικά

«Πίρα βα μίγκοο» Σουαχίλι

«Γουάνα ποϊκίρι» Μαορί

«Ζου Τσιό» Κινέζικα (Μανδαρινικά)

ΑΣ  
ΠΑΙΞΟΥΜΕ!
Ό που κι αν πας σ’ αυτή τη μεγάλη, χοροπηδηχτή μπάλα  

που αποκαλούμε Γη, θα βρεις κάποιον που λατρεύει 
το ποδόσφαιρο! Είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο 
και παίζεται παντού. Είναι ένα αρκετά απλό παιχνίδι: πρέπει  
να χρησιμοποιήσεις τα πάντα εκτός από τα χέρια σου για να 
μετακινήσεις μια μπάλα μέσα σ’ ένα γήπεδο και να τη σπρώξεις 
προς ένα τέρμα. Επίσης, είναι πανεύκολο ν’ αρχίσεις να παίζεις: 
το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια μπάλα. Σ’ αυτό το βιβλίο 
θα γνωρίσουμε πολλούς διάσημους  ποδοσφαιριστές 
του χθες και του σήμερα,  θα μάθουμε από ποιο 
σημείο αυτού του μεγάλου ποδοσφαιρικού πλανήτη 
ξεκίνησαν – και πού παίζουν τώρα!
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Δ Υ Ο  Τ Ρ Ο Π Ο Ι  Ν Α  Π Α Ι Ζ Ε Ι Σ
Οι κορυφαίοι επαγγελματίες παίκτες 
παίζουν συνήθως για συγκεκριμένες 
ομάδες, που λέγονται αθλητικοί σύλλογοι. 
Οι σύλλογοι πληρώνουν τους παίκτες 
(πολλές φορές μάλιστα τους πληρώνουν 
ακριβά) και συμμετέχουν σε πρωτα-
θλήματα ανάλογα τη χώρα στην οποία 
βρίσκονται. Οι παίκτες συχνά φεύγουν 
μακριά από την πατρίδα τους για να 
αγωνιστούν για κάποιον σύλλογο. 
Παράλληλα, οι κορυφαίοι παίκτες παίζουν 
και για τις εθνικές τους ομάδες, αντιμε-
τωπίζοντας άλλες χώρες. Για παρά δειγμα, 
η Περνίλ Χάρντερ είναι το αστέρι της 
Τσέλσι στη Γυναικεία Αγγλική Σούπερ Λιγκ. 
Είναι και βασικό γρανάζι της Εθνικής 
Ομάδας Γυναικών της Δανίας. Και ο Νεϊμάρ 
Τζ. φορά την κίτρινη φανέλα της Βραζιλίας, 
αλλά σε επίπεδο συλλόγων παίζει στη 
Γαλλία με την ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν. 
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Π αιχνίδια που μοιάζουν με το ποδόσφαιρο παίζονται 
εδώ και 2.000 χρόνια. Οι κανόνες μπορεί να 

διαφέρουν σε σχέση με το πώς παίζεται το παιχνίδι 
σήμερα, αλλά η βασική ιδέα ήταν πάνω κάτω η ίδια: ένα 
παιχνίδι επιδεξιότητας και συνεργασίας. Ας σφυρίξουμε 
την έναρξη ταξιδεύοντας στον κόσμο και ακολουθώντας 
την ιστορία της εξέλιξης του ποδοσφαίρου.

Ε Υ Ρ Ω Π Η
Πάνω από 2.300 χρόνια πριν, οι αρχαίοι 
Έλληνες έπαιζαν ένα παιχνίδι που λεγόταν 
επίσκυρος και παιζόταν με μία μπάλα και δύο 
ομάδες των 12 έως 14 ατόμων. 
Επιτρεπόταν βέβαια να χρησιμο-
ποιείς τα χέρια σου, καθώς 
και να χτυπάς την άλλη 
ομάδα!

Ω Κ Ε Α Ν Ι Α
Αιώνες πριν 
φτάσουν εκεί  
οι Ευρωπαίοι,  
οι Αβορίγινες της 
Αυστραλίας και οι ιθαγενείς 
των νησιών του Νότιου 
Ειρηνικού έπαιζαν παιχνίδια με δύο 
ομάδες και μία μπάλα. Στην Αυστραλία το μαρν 
γκρουκ παιζόταν με μια καρύδα αντί για μπάλα.

Α Σ Ι Α
Το κουτζού (βλ. σελίδα 26) ήταν ένα αρχαίο 

κινεζικό άθλημα που παιζόταν πάνω από 2.200 
χρόνια πριν. Θεωρείται από μερικούς η 

αρχαιότερη μορφή ποδοσφαίρου.

ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
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Β Ο Ρ Ε Ι Α  Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η
Οι Ινδιάνοι της Αμερικής έπαιζαν πασουκαουκοχόβογκ, 
που σημαίνει «μαζεύονται να παίξουν μπάλα με τα πόδια». 
Κάθε πλευρά είχε μέχρι και 500 παίκτες.

Α Ν Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Η
Ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου στην Ανταρκτική 

παίχτηκε το 1914, σε μια αποστολή του εξερευνητή 
Σερ Έρνεστ Σάκλετον.

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Κ Α Ι  Ν Ο Τ Ι Α  Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η
Αρχαίοι λαοί όπως οι Ολμέκοι, οι Ίνκας και οι Μάγια έπαιζαν 
παιχνίδια με μπάλα σε ειδικά χτισμένα πέτρινα γήπεδα. Θεωρείται 
ότι οι χαμένοι καταδικάζονταν σε θάνατο!

Α Φ Ρ Ι Κ Η
Στους τοίχους τάφων και ναών έχουν βρεθεί 

εικόνες αρχαίων Αιγυπτίων να παίζουν 
παιχνίδια με μπάλα. Οι μπάλες φτιάχνονταν 

από λινάρι ή από έντερα γάτας τυλιγμένα  
με δέρμα.
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