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''Νους υγιής εν σώματι υγιεί''.  
    
   Αυτό ήταν ένα σύνθημα ζωής και πολιτισμού των 

Αρχαίων Ελλήνων και του οποίου η δυναμική είναι 
διαχρονική και επίκαιρη. Ασκούσαν στην Αρχαία 
Ελλάδα οι πρόγονοί μας τους νέους, ώστε από τη μια 
να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν τις δυνάμεις του 
πνεύματος και από την άλλη να εκπαιδεύουν το 
σώμα, ώστε να διατηρείται γερό και αποδοτικό. 
 



   
     
   Το ποδόσφαιρο  (αγγλικά: Associaition Football) είναι ενα ομαδικό 

άθλημα που παίζεται ανάμεσα σε δύο ομάδες των έντεκα παικτών με μία 
σφαιρική μπάλα. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας διεξάγεται σε ένα ορθωγώνιο 
γήπεδο με φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα πράσινου χρώματος και ένα 
«τέρμα» στο μέσο κάθε μιας από τις στενές πλευρές. Σκοπός κάθε ομάδας 
είναι να οδηγήσει τη μπάλα στο αντίπαλο τέρμα, δηλαδή «να βάλει γκόλ» 
(απο την αγγλική λέξη goal που σημαίνει σκοπός) ή «να σκοράρει», όπως 
λέγεται στην ειδική ποδοσφαιρική γλώσσα. Οι παίκτες χειρίζονται τη 
μπάλα κυρίως με τα πόδια, αλλά και με τον κορμό ή τον 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 αυτά περισσότεροι από 250 
εκατομμύρια αθλητές σε περισσότερα απο 200 κράτη. Το ποδοσφαιρικό 
παιχνίδι παίζεται σε διάφορα επίπεδα, από φιλικό, με λιγότερους ή 
περισσότερους απο έντεκα παίκτες, παιδιά ή ενήλικους, 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 ενθουσιώδεις θεατές να παρακολουθούν σε ειδική ποδοσφαιρική 
αρένα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών. Ανώτατη οργανωτική αρχή του 
ποδοσφαίρου είναι η ΦΙΦΑ (FIFA- Federation Internationale de Football 
Association), η οποία διεξάγει την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, 
το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, κάθε τέσσερα χρόνια. 

 



 Το γήπεδο ποδοσφαίρου και οι διαστάσεις του: 
 
 Ο αγωνιστικός χώρος διεξαγωγής του ποδοσφαίρου είναι ένα γήπεδο σε 

σχήμα ορθογωνίου και παραλληλογράμμου, το οποίο χαράσσεται με 
λευκές γραμμές.  

 Οι δύο μακρύτερες πλευρές του παραλληλογράμμου ονομάζονται πλάγιες 
γραμμές και οι δυο στενότερες γραμμές ονομάζονται γραμμές τέρματος.  

 Για διεθνείς ποδοσφαιρικούς αγώνες ενηλίκων το μήκος της πλάγιας 
γραμμής πρέπει να κυμαίνεται από 100 μέχρι 110 μέτρα και η γραμμή του 
τέρματος από 64 μέχρι 74 μέτρα.  

 Για εθνικούς και άλλους μικρότερους ποδοσφαιρικούς αγώνες η πλάγια 
γραμμή μπορεί να έχει μήκος 90 εώς 120 μέτρα και η γραμμή του 
τέρματος από 45 εώς 90 μέτρα με την προϋπόθεση ότι το μήκος της 
πλάγιας γραμμής είναι πάντα μεγαλύτερο από το μήκος της γραμμής 
τέρματος και ο αγωνιστικός χώρος δεν γίνεται τετράγωνο.  



 
 Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται σε δύο τμήματα με μια 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 9,15 μέτρα. 

 Κάθετα προς την γραμμή τέρματος χαράσσονται δύο γραμμές. Οι γραμμές 
αυτές εκτείνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ενώνονται με μια γραμμή 
παράλληλη με την γραμμή τέρματος. Η περιοχή που καθορίζεται από τις 
γραμμές αυτές και την γραμμή τέρματος αποτελεί την «περιοχή τέρματος» ή 
«μικρή περιοχή». 

 Κάθετα προς την γραμμή τέρματος χαράσσονται επίσης δύο γραμμές . Οι 
γραμμές αυτές εκτείνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ενώνονται με μια 
γραμμή παράλληλη με την γραμμή τέρματος. Η περιοχή που καθορίζεται από 
τις γραμμές αυτές και την γραμμή τέρματος αποτελεί την «περιοχή τέρματος» 
ή «μεγάλη περιοχή». Μέσα σε κάθε περιοχή πέναλτι αποτυπώνεται το σημείο 
του πέναλτι σε απόσταση 11 μέτρων από το τέρμα. 
 

 



 Έξω από την περιοχή του πέναλτι χαράσσεται ένα τόξο κύκλου με ακτίνα 
9,15 μέτρα. Σε κάθε γωνία ( «κόρνερ») του αγωνιστικού χώρου 
τοποθετείται ένα κοντάρι ύψους το λιγότερο 1,5 μέτρα, χωρίς αιχμηρή 
κορυφή, με σημαία. 

 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 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.  



    Υφιστάμενοι Κανόνες του Παιχνιδιού.Οι υφιστάμενοι Κανονισμοί του 
Παιχνιδιού περιλαμβάνουν 17 διαφορετικούς κανονισμούς, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν πολλαπλούς κανόνες και οδηγίες: 

 
 Κανόνας 1: Ο Αγωνιστικός χώρος 
 Κανόνας 2: Η Μπάλα 
 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) 

 



  Εθνική Ελλάδος (ποδόσφαιρο ανδρών).Ο πρώτος 
επίσημος αγώνας της Εθνικής Ελλάδος ανδρών ήταν μια 
φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Εθνική Ιταλίας τον 
Απρίλιο του 1929 στην Αθήνα(ήττα με 1-4). Η πρώτη 
σημαντική επιτυχία έρχεται το 1980, με την συμμετοχή στο 
πρωτάθλημα Ευρώπης που διοργανώθηκε στην Ιταλία, 
στο οποίο όμως δεν κατάφερε να διακριθεί. Το 1994 η 
Εθνική Ελλάδος συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα αποτελέσματα ήταν 
απογοητευτικά και προκάλεσαν άσχημα σχόλια για την 
τότε ομάδα, η οποία γνώρισε 3 ήττες δεχόμενη συνολικά 
10 τέρματα. Και οι δύο προηγούμενες συμμετοχές σε 
τιλική φάση κάποιου κυπέλλου, έγιναν με προπονητή τον 
Αλκέτα Παναγούλια. 
 



 Το 2004, με προπονητή πια τον Ότο Ρεχάγκελ, η Εθνική 
ανδρών συμμετέχει και κατακτά το Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Η επιτυχία της αυτή 
χαρακτηρίσθηκε ως μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις 
στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ενώ της έδωσε την 
δυνατότητα να συμμετέχει στο κύπελλο Συνομοσπονδιών 
του 2005, χωρίς όμως να διακριθεί. Αν και αποκλέιστηκε 
από το Μουντιάλ της Γερμανίας το 2006, κατάφερε να 
λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2008, όπου 
όμως γνώρισε 3 διαδοχικές ήττες. Το 2009 εξασφάλισε 
την συμμετοχή της στο Παγκόσμιο κύπελλο του 2010 στην 
Νότια Αφρική, για δεύτερη φορά στην ιστορία της. 
 





    ΑΕΚ  
   ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. Ιδρυθηκε το 1924. 
     
    ΤΙΤΛΟΙ 

Πρωταθλήματα (11) 
1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994 
Κύπελλα (14) 
1932, 1939, 1949, 1950, 1956, 1964, 1966, 1978, 1983, 1996, 1997, 2000, 
2002, 2011 
Σούπερ Καπ (2) 
1989, 1996 
Λιγκ Καπ (1) 
1990 



Ολυμπιακό     
Ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς (Ο.Σ.Φ.Π.) ή απλά 

Ολυμπιακός Πειραιώς, είναι ελληνικός αθλητικός σύλλογος με έδρα τον 
Πειραιά. Ιδρύθηκε στις 10 Μάρτιου του 1925. 

 
  ΤΙΤΛΟΙ 
 Συνολικοί τίτλοι: 71 
    41 Πρωταθλήματα Ελλάδας 

    1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1951, 1954, 1955, 
1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 
1982, 1983, 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 

 



 26 Κύπελλα Ελλάδας  
   1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 

1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 1981, 1990, 
1992, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013 

 
 3 Σούπερ Καπ Ελλάδας 
1987, 1992, 2007 
 
 1 Βαλκανικό Κύπελλο 
1963 

 



 Παναθηναϊκός 
 Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι το ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού, 

με έτος ίδρυσης το 1908. 
 

 ΤΙΤΛΟΙ 
  Σύνολο τίτλων: 76 
 20 Πρωταθλήματα Ελλάδος  
    1930, 1949, 1953, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1977, 

1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996, 2004, 2010 
 

 18 Κύπελλα Ελλάδος 
   1940, 1948, 1955, 1967, 1969, 1977, 1982, 1984, 1986, 

1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 2004, 2010, 2014 
 
 



 3 Σούπερ Καπ Ελλάδος 
  1988, 1993, 1994 

 
 

 1 Βαλκανικό Κύπελλο 
   1977 
 



 
 

1. Α.Ο Πατησίων 
 
 

2. Α.Ο Πήγασος Πατησίων 
        Πήρε το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας ΕΠΣΑ το 2011-2012. Διαθέτει 

ακαδημίες με τμήματα εφηβικού, παιδικού, juniors και παμπαιδικού. 
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