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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

    Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα που το συναντάμε για πρώτη φορά στην 

αρχαία Ελλάδα, στην Κίνα και στο Μεξικό πριν από περίπου 3.500 χρόνια. Υπήρχαν 

αρκετοί τύποι παιχνιδιού που είχαν μια σφαιρική μπάλα, αλλά δεν είναι σίγουρο πως 

είχε μορφή ποδοσφαίρου.  

      Στην Κίνα ένα είδος ποδοσφαίρου ήταν άκρως διαδεδομένο τον 11
ο
 αι. π.Χ , το 

ονομαζόμενο <<τσου-κου>>. Στην Κίνα  διακρίνουμε και ορισμένα στοιχεία που μας 

παραπέμπουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο , όπως η προσπάθεια των παικτών να 

στείλουν την μπάλα  στο τέρμα κλοτσώντας την. 

 

Ποδόσφαιρο στην αρχαία Ελλάδα 

Στην αρχαία Ελλάδα υπάρχουν δείγματα ποδοσφαιρικής δράσης αλλά και διάφορα 

ανάγλυφα του 4
ου

 αι. π.Χ  που βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών 

και απεικονίζουν κυρίως νεαρούς να παίζουν ποδόσφαιρο παρόμοιο με το σύγχρονο. 
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  Στην Σαμοθράκη βρέθηκε μια μπάλα ποδοσφαίρου, όπως επίσης ανακαλύφθηκε σε 

ένα τάφο του 3
ου

 αι. π.Χ ένα είδος σφαιρικής μπάλας από πυλό που έχει ομοιότητες 

με τις σύγχρονες μπάλες ποδοσφαίρου. Υπάρχουν απόψεις, αλλά και κείμενα που 

προβάλλουν την αρχαία Ελλάδα ως θεμελιωτή του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Στα 

κείμενα του Πολυδεύκη και των Διόσκουρων αναφέρονται τρεις πιθανές εκδοχές για 

την ονομασία του τότε ποδοσφαίρου. Αυτές είναι: << Επίσκυρος>> , << Εφηβικοί>> 

ή <<Επίκοινος>>. 

     

Αρχαιότητα και Ποδόσφαιρο   
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Νεότεροι χρόνοι: Αναδρομή στην Αγγλία  

  Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα γειτονικά χωριά διοργάνωναν ποδοσφαιρικούς 

αγώνες που όμως διέφεραν από τόπο σε τόπο, όσον αφορά τους κανονισμούς. Η 

πρώτη περιγραφή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα στην Αγγλία γράφεται από τον Άγγλο 

Γουίλιαμ Φιτζεστέφεν περίπου το 1170 μ.Χ. Αναφέρει πως μετά το δείπνο όλη μέρα 

πήγαιναν στα γήπεδα εκείνης της εποχής, έτοιμοι για δράση. Επίσης τονίζει πως η 

κάθε περιοχή είχε την δική της ποδοσφαιρική ομάδα.  

    Ο βασιλιάς της Αγγλίας Ερρίκο Β’ απαγόρευσε το ποδόσφαιρο στην Αγγλία λόγω 

των ακροτήτων που έδειχναν οι υπήκοοι, το 1150 μ.Χ περίπου.  

    Ο Εδουάρδος ο Β’ παρατήρησε πως μέσω της ποδοσφαιρικής δράσης το 1314 μ.Χ 

δημιουργούνταν έριδες μεταξύ των αντιπάλων που μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμα 

και σε εμφύλιο πόλεμο. Δήμαρχοι, ιερείς και σερίφηδες προσπαθούσαν να 

σταματήσουν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά μάταια για εκείνους, ο κόσμος 

συνέχισε να παίζει.  

 

 

     

Ποδόσφαιρο στην υπόλοιπη Εύρωπη 

  Στη Γαλλία κατά τον μεσαίωνα έπαιζαν κατά κάποιον τρόπο ποδόσφαιρο, 

χρησιμοποιώντας βίαια τα πόδια τους . Μάλιστα στους βίαιους τσακωμούς 

εμπλέκονταν και θεατές. Το 1030 το συμβούλιο των γερόντων της Πίζας υποστήριξε 

πως θα τιμωρούσε με αυστηρές ποινές όσους συνέχιζαν να παίζουν ποδόσφαιρο στην 

πλατεία της Μητρόπολης.  

    Το 1617, ο Ιάκωβος Στιούαρτ βοήθησε να διαδοθεί το ποδόσφαιρο στα κολέγια. Η 

μεγαλύτερη καινοτομία του ήταν να καταργήσει όλες τις απαγορεύσεις σχετικά με 

τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Ο Άγγλος συγγραφέας ο ΤζόσεφΣτρατ αναφέρει πως 
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το ποδόσφαιρο, αντί για ποδοσφαιρικό παιχνίδι ονομάζονταν <<Στόχος 

ποδοσφαίρου>>. Κανόνας του ήταν το offiside.  

    Η Φλωρεντία ήταν η πόλη στην οποία το ποδόσφαιρο είχε διαδοθεί περισσότερο 

και ειδικότερα την εποχή των Μεδίκων. Σε πολλά βιβλία αναφέρεται: <<Το 

ποδόσφαιρο μοιάζει με την σφαιρομαχία που πέρασε από τους Έλληνες στους 

Λατίνους και από τους  Λατίνους σε εμάς>>. Το ποδόσφαιρο για εκείνους ήταν 

γιορτή, για αυτό άρχοντες και καλλιτέχνες συμμετείχαν στους αγώνες.  

 

Εμφάνιση των πρώτων συλλόγων φιλάθλων  

  Οι πρώτοι σύλλογοι φιλάθλων δημιουργήθηκαν μέσω παρεών νεαρών εμπόρων και 

επιχειρηματιών πουν συγκεντρώνονταν, μέχρι να πάρουν τη μορφή επίσημων 

συλλόγων. 

 

Πρώτος επίσημος θεσμός 

   Το κύπελλο της Αγγλίας ήταν ο παλαιότερος θεσμός στην ιστορία του σύγχρονου 

ποδοσφαίρου. Εκείνη την εποχή, καθιερώθηκε ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο ο 

τερματοφύλακας μπορεί να πιάνει την μπάλα με τα χέρια. 

 

 

Λατινική Αμερική 

   Άγγλοι ναυτικοί και έμποροι διέδωσαν το ποδόσφαιρο στην Λατινική Αμερική και 

στην Αργεντινή , όπου αργότερα ιδρύθηκε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αργεντινής. 
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Ίδρυση ΦΙΦΑ 

   Το 1904, με πρωτοβουλία του Ζιλ Ριμέν, ιδρύθηκε η ΦΙΦΑ που είναι ένας διεθνής 

οργανισμός που ελέγχει  τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και είναι υπεύθυνος για τη 

σίγουρη εφαρμογή των κανόνων.    

 

 

Τώρα στα ελληνικά πράγματα… 

 

 

  Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα εμφανίστηκε τον 20
ο
 αι. λόγω των αγγλικών 

πολεμικών πλοίων που αγκυροβολούσαν στα λιμάνια του Πειραιά, της Πάτρας, της 

Κων/πΟλης και της Σμύρνης. Το άλλο μέσο διάδοσης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα 

ήταν οι φοιτητές που επέστρεφαν από τα πανεπιστήμια που ήταν άκρως διαδεδομένα.  

     Η πρώτη ομάδα που δημιουργήθηκε από ξένους που βρίσκονταν εκεί με καταγωγή 

από την Θεσσαλονίκη η UnionSportive.  

     Στις μέρες μας, δυστυχώς εφόσον το ποδόσφαιρο αποφέρει χρήματα, έχει 

εμπορευματοποιηθεί. Οι επιχειρηματίες που έχουν τις ομάδες προσπαθούν μέσω του 
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ποδοσφαίρου να ανεβάσουν το κοινωνικό τους προφίλ και να προβάλλουν την εικόνα 

τους. Ο χουλιγκανισμός, μέσα και έξω από τα γήπεδα, αποτελεί το μεγαλύτερο 

πρόβλημα του ποδοσφαίρου κυρίως. Στην Ελλάδα εμφανίστηκαν οι <<στημένοι 

αγώνες>> ,δηλαδή αγώνες στους οποίους οι πρόεδροι των ομάδων κανόνιζαν το 

αποτέλεσμα, την περίοδο 2010-2011. Οι πρωταγωνιστές οδηγήθηκαν  στην φυλακή. 

Υπάρχουν, όμως, εκατομμύρια υγιείς φίλαθλοι που αγαπούν το ποδόσφαιρο και 

υποστηρίζουν την ομάδα τους. Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα συμμετοχής για όλους. 
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