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Σα πην δεκνθηιή αζιήκαηα ηνπ 

θφζκνπ (αλά νπαδνχο) 

 

Απηά είλαη ηα δεκνθηιέζηεξα αζιήκαηα ηνπ θφζκνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα 

www.mostpopularsports.net . 

 

1. Πνδφζθαηξν 

 

Σν πνδφζθαηξν είλαη ην πην δηάζεκν άζιεκα ζηνλ θφζκν κε πεξίπνπ 3,5 δηο. νπαδνχο 

απφ φιεο ηηο επείξνπο. 

 

 

2. Κξίθεη 

 

Σν θξίθεη έξρεηαη δεχηεξν ζηε ιίζηα κε 2,5 δηο. νπαδνχο θπξίσο ζε Αζία, Απζηξαιία 

θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

 

 

 

http://www.mostpopularsports.net/
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3. Υφθετ επί ρφξηνπ 

 

Σν ρφθετ επί ρφξηνπ έρεη πεξίπνπ 2 δηο. νπαδνχο ζε Δπξψπε, Αθξηθή, Αζία θαη 

Ωθεαλία. 

 

 

4.Σέληο 

 

Σν ηέληο έρεη 1 δηο. νπαδνχο θπξίσο ζηελ Δπξψπε, ηελ Αζία θαη ηελ Ακεξηθή. 

 

5. Βφιετ 

 

Σν βφιετ κεηξά 900 εθ. νπαδνχο απφ φιν ηνλ θφζκν. 
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6. Πηλγθ Πνλγθ (επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε) 

 

Σν πηλγθ πνλγθ έρεη 850 εθ. νπαδνχο απφ Αζία, Δπξψπε, Αθξηθή θαη Ακεξηθή. 

 

 

 

7. Μπέηδκπνι 

 

Σν κπέηδκπνι έρεη 500 εθ. νπαδνχο απφ Ακεξηθή θαη Αζία (θπξίσο Ηαπσλία). 

 

 

8. Γθνιθ 

 

Σν γθνιθ κεηξά 450 εθ. νπαδνχο απφ φιν ηνλ θφζκν. 
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9. Α) Μπάζθεη (θαιαζνζθαίξηζε)  

 

Σν κπάζθεη έρεη πεξίπνπ 400 εθ. νπαδνχο θπξίσο απφ ηελ Ακεξηθή. 

 

 

Β) Ακεξηθάληθν πνδφζθαηξν 

 

Σν ακεξηθάληθν πνδφζθαηξν έρεη πεξίπνπ 400 εθ. νπαδνχο απφ ηελ Ακεξηθή, θαηά 

θχξην ιφγν. 
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Σα δεκνθηιέζηεξα αζιήκαηα ζηελ 

Δπξψπε 

 

Ποδόζθαηρο ζηελ Εσρώπε 

  Σν πνδφζθαηξν είλαη ην πην δεκνθηιέο άζιεκα ζηελ Δπξψπε. Μεηξά εθαηνκκχξηα 

νπαδνχο ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη κάιηζηα είλαη ην πην δηάζεκν άζιεκα ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο.  

Παηρλίδηα πνπ κνηάδνπλ κε απηφ ππήξραλ απφ ηελ αξραηφηεηα, ηέηνηα έπαηδαλ νη 

αξραίνη Έιιελεο θαη νη Ρσκαίνη. Σν 1863, κε ηελ ίδξπζε ηεο Αγγιηθήο 

Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (F.A.), εθδφζεθαλ νη επίζεκνη θαλνληζκνί γηα ην 

άζιεκα απηφ, νη ‘Νφκνη ηνπ Παηρληδηνχ’, πνπ έγηλαλ ε βάζε ηνπ πνδνζθαίξνπ, φπσο 

ην γλσξίδνπκε ηψξα. 

Ζ U.E.F.A. ( Union of European Football Associations) είλαη ε νκνζπνλδία 

πνδνζθαίξνπ ηεο Δπξψπεο θαη κεηξά ζπλνιηθά 54 κέιε, αλάκεζά ηνπο θαη θξάηε πνπ 

δελ αλήθνπλ γεσγξαθηθά ζηε Γεξαηά Ήπεηξν, φπσο ε Γεσξγία, ε Αξκελία, ην 

Καδαθζηάλ, ην Αδεξκπατηδάλ θαη ην Ηζξαήι. Ζ U.E.F.A. δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν ην 

Champions League θαη ην Europa League φπνπ ζπκκεηέρνπλ νη θαιχηεξεο νκάδεο 

ζηελ Δπξψπε θαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα δηεμάγεηαη ην U.E.F.A. Euro γηα ηηο εζληθέο 

νκάδεο. 

 

 

Μπάζθεη (Καιαζοζθαίρηζε) ζηελ Εσρώπε 

 

Σν κπάζθεη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεθε ζηελ Ακεξηθή απφ ηνλ Καλαδφ Σδέηκο 

Ναίηζκηζ, αιιά ζηελ Δπξψπε έρεη ηεξάζηηα ηζηνξία θαη πιήζνο ζπνπδαίσλ αζιεηψλ 

έρνπλ πεξάζεη απφ ηα επξσπατθά γήπεδα. Πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο έρνπλ πςειά 

ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ην κπάζθεη, αιιά βξίζθεηαη ρακειφηεξα απφ φηη ην 
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πνδφζθαηξν. Σέηνηεο ρψξεο είλαη ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία, ε Διιάδα, ε Ρσζία, ε εξβία 

θαη ε Σνπξθία. Δμαίξεζε απνηεινχλ ε Ληζνπαλία θαη ε Λεηνλία, φπνπ ην κπάζθεη 

είλαη ην πην δηάζεκν ζπνξ. 

Ζ FIBA Europe είλαη ε ππεχζπλε αξρή 

ηνπ Δπξσπατθνχ κπάζθεη θαη δηαηεξεί ηα γξαθεία ηεο ζην Μφλαρν. 

Ζ επξσπατθή νκνζπνλδία θαιαζνζθαίξηζεο είλαη ε FIBA Europe, κηα δψλε εληφο ηεο 

FIBA, πνπ κεηξά 52 εζληθέο νκνζπνλδίεο απφ φιε ηελ Δπξψπε σο κέιε θαη ηδξχζεθε 

ην 1957. 

 Σν Δπξσκπάζθεη είλαη ε δηνξγάλσζε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νη 

θαιχηεξεο εζληθέο νκάδεο ηεο Δπξψπεο. Σν 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γήπεδα ηεο Γαιιίαο, ηεο 

Γεξκαλίαο, ηεο Κξναηίαο θαη ηεο Λεηνλίαο θαη έζπαζε πνιιά ξεθφξ ζηε ζέαζε ησλ αγψλσλ, 

ζπγθεληξψλνληαο ηα βιέκκαηα εθαηνκκπξίσλ νπαδψλ ηνπ επξσπατθνχ κπάζθεη. 

 

 

Το ράγθκπη ζηελ Εσρώπε 

  Σν ξάγθκπη ή ξάγθκπη θνχηκπνι είλαη έλα δηαδεδνκέλν, πνιχ παιηφ 

νκαδηθφ άζιεκα, ην νπνίν απνηειεί κεηεμέιημε ηεο κνξθήο πνδνζθαίξνπ πνπ 

παηδφηαλ ζηηο αξρέο ηνπ ΗΘ΄ αηψλα ζην θεκηζκέλν ηδησηηθφ ζρνιείν Rugby School 

πνπ ππάξρεη αθφκα θαη ζήκεξα ζηελ Αγγιία. 

ηελ Δπξψπε είλαη δηαδεδνκέλν θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, πνπ 

είλαη ε γελέηεηξα ηνπ αζιήκαηνο, ζηελ Ηξιαλδία αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο, φπσο ε 

Γαιιία. 
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Πην ζεκαληηθή δηνξγάλσζε ζεσξείηαη ην Πξσηάζιεκα Έμη Δζλψλ (Six Nations 

Championship), ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ε εζληθέο νκάδεο ηεο Αγγιίαο, ηεο Οπαιίαο, 

ηεο Ηξιαλδίαο, ηεο θσηίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ηηαιίαο. 

Σν ινγφηππν ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Έμη Δζλψλ, ηεο πην ζεκαληηθήο 

δηνξγάλσζεο ξάγθκπη ζηελ Δπξψπε. 

 

 

Ο ζηίβος ζηελ Εσρώπε 

Ο ζηίβνο έρεη κεγάιε απήρεζε ζηελ Δπξψπε. Γηα πνιινχο έξρεηαη δεχηεξν ζηα 

δεκνθηιέζηεξα αζιήκαηα ζηε Γεξαηά Ήπεηξν. Πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο έρνπλ 

αζιεηέο πνπ δηαθξίλνληαη πνιχ ζπρλά ζε παγθφζκην επίπεδν ζην άικα επί θνληψ, ζην 

άικα εηο χςνο θαη ζηνπο αγψλεο δξφκνπ ηφζν ζε κηθξέο απνζηάζεηο (100-400 κ.), 

φζν θαη ζε κεγάιεο. Υψξεο πνπ έρνπλ βγάιεη ζεκαληηθνχο αζιεηέο ζην ζηίβν είλαη ε 

Μεγάιε Βξεηαλία, ε Ρσζία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία θ.α. 

 

Το ηέλης ζηελ Εσρώπε 

Σν ηέληο είλαη πνιχ γλσζηφ άζιεκα ζην επξσπατθφ θνηλφ. Δίλαη πνιχ δηάζεκν ζε 

ρψξεο φπσο ε Μεγάιε Βξεηαλία, ε Γαιιία, ε Ρσζία, ε Διβεηία, ε Ηζπαλία, ε εξβία. 

Απηέο νη ρψξεο έρνπλ βγάιεη πνιχ ζεκαληηθνχο αζιεηέο φπσο ν Νφβαθ Σδφθνβηηο 

(εξβία), ν Ρφηδεξ Φέληεξεξ (Διβεηία) θαη ε Μαξία αξάπνβα (Ρσζία) θαη 

θηινμελνχλ ζεκαληηθέο δηεζλείο δηνξγαλψζεηο ηέληο φπσο ην Ρνιάλ Γθαξφο (Γαιιία), 

ην Γνπίκπιεηνλ (Αγγιία) θαη κεξηθνχο αγψλεο ηεο ζεηξάο ATP World Tour. 
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 Ρνιάλ Γθαξφο: έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θαη 

γλσζηά ηνπξλνπά ηέληο ζηνλ θφζκν θαη δηεμάγεηαη θάζε ρξφλν ζην Παξίζη. 

 

Άιια αζιήκαηα 

Μεξηθά αθφκε δηαδεδνκέλα ζπνξ ζηελ Δπξψπε είλαη  ην ρφθετ επί ρφξηνπ, πνιχ 

γλσζηφ ζηελ Αγγιία, ηελ Ηζπαλία, ηελ Οιιαλδία θαη ηελ Ηζπαλία. 

Σν γθνιθ είλαη παηρλίδη νιιαλδηθήο θαηαγσγήο (φπνπ παηδφηαλ κε ηελ 

νλνκαζία θνιθ) κε κεγάιε δηάδνζε θπξίσο ζηελ Αγγιία φζνλ αθνξά ηελ Δπξψπε. 

Σν ζθη, εθηφο απφ δηάζεκε αζρνιία γηα ηηο δηαθνπέο ην ρεηκψλα, είλαη έλα πνιχ 

γλσζηφ άζιεκα ζηε Γεξαηά Ήπεηξν, θπξίσο ζηε Ρσζία, ηελ Διβεηία, ηελ Απζηξία 

θαη ηε Φηλιαλδία. 

Σν βφιετ είλαη δηαδεδνκέλν ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Μεηξά πνιινχο 

νπαδνχο ζε Διιάδα, Ηηαιία, ινβαθία, Γαιιία, Βέιγην, Γεξκαλία θ.α. Ζ ππεχζπλε 

αξρή γηα ην βφιετ ζηελ Δπξψπε είλαη ε Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία Βφιετ 

(Confédération Européenne de Volleyball ή CEV), ε νπνία δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν 

ην CEV Champions League θαη ην CEV Cup γηα ηνπο θαιχηεξνπο ζπιιφγνπο ηεο 

Γεξαηάο Ζπείξνπ. 

 Σν ινγφηππν ηεο Δπξσπατθήο πλνκνζπνλδίαο Βφιετ 

(Confédération Européenne de Volleyball ή CEV), ε νπνία εδξεχεη ζην Λνπμεκβνχξγν. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Παιχνίδι
https://el.wikipedia.org/wiki/Ολλανδία
https://el.wikipedia.org/wiki/Αγγλία
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Σα δεκνθηιέζηεξα αζιήκαηα ηεο 

Αθξηθήο 

 

Ποδόζθαηρο ζηελ Αθρηθή 

 

Σν δεκνθηιέζηεξν άζιεκα ζηελ Αθξηθή είλαη αδηακθηζβήηεηα ην πνδφζθαηξν. 

ρεδφλ ζε θάζε γεηηνληά ηεο Αθξηθήο παίδεηαη πνδφζθαηξν. Παξφια απηά ζε 

παγθφζκην επίπεδν δελ ππάξρεη θάπνηα  ζπνπδαία δηάθξηζε. Σελ ηειεπηαία 

εηθνζαεηία θαη εηδηθφηεξα ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία έγηλε ε κεγάιε πνδνζθαηξηθή 

έθξεμε ζηελ ήπεηξν ηεο Αθξηθήο. Πνδνζθαηξηζηέο απφ αθξηθαληθέο ρψξεο κε 

πινχζην ηαιέλην πήξαλ κεηαγξαθή γηα επξσπατθνχο ζπιιφγνπο θαη έιακςαλ κε ηελ 

παξνπζία ηνπο ζην παγθφζκην ζηεξέσκα. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο κάιηζηα 

πξνέξρνληαλ απφ ρψξεο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο. Παξαδνζηαθά ε Γπηηθή Αθξηθή ήηαλ 

ε ηζρπξφηεξε πνδνζθαηξηθά κε ηελ παξνπζία ηεο Νηγεξίαο θαη ηνπ Κακεξνχλ, πνπ 

εκθάληζαλ ηδηαίηεξα δπλαηά ζχλνια ηε δεθαεηία ηνπ 90’. Σε ζθπηάιε πήξε ε 

ελεγάιε ζηηο αξρέο ηεο πεξαζκέλεο δεθαεηίαο, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα ε Αθηή 

Διεθαληνζηνχ θαη ε Γθάλα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ηεξάζηην βαζκφ πνδνζθαηξηθά. Γελ 

είλαη ηπραίν άιισζηε ην γεγνλφο φηη ζην ηειεπηαίν Κχπειιν Δζλψλ Αθξηθήο, νη 

ηέζζεξηο ρψξεο πνπ βξέζεθαλ ζηα εκηηειηθά (Νηγεξία, Μπνπξθίλα Φάζν, Μάιη θαη 

Γθάλα) πξνέξρνληαλ φιεο απφ ηε Γπηηθή Αθξηθή. Γελ είλαη ηπραίν φηη κεγάινη 

παίθηεο θαηάγνληαη απφ ηελ Αθξηθή φπσο ν Νηηληηέ Νηξνγθκπά θαη ν άκηνπει Δηφ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2010 ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ δηνξγαλψζεθε ην παγθφζκην 

θχπειιν πνδνζθαίξνπ ζηελ Αθξηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Γεκνθξαηία ηεο Νφηηαο 

Αθξηθήο. 

 ρεδφλ ζε θάζε γεηηνληά 

ηεο Αθξηθήο παίδεηαη πνδφζθαηξν. 
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Σηίβος ζηελ Αθρηθή 

 

Αλέθαζελ ε Αθξηθή είρε παξάδνζε ζηα αγσλίζκαηα ηξεμίκαηνο (δξφκνπ) θαη θπξίσο 

κεζαίσλ θαη κηθξψλ  απνζηάζεσλ. Ηδηαίηεξα απφ ηελ Κέλπα θαη ηελ Αηζηνπία 

θαηάγνληαη κεγάινη αζιεηέο, φπσο ν Υατιέ Γθεκπξεζειαζηέ (Αηζηφπαο), Κελελίζα 

Μπεθέιε (Αηζίνπαο), Ο Γνπίιζνλ Κίπθεηεξ (Κελπάηεο). Βεβαία ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ηα ππφινηπα αζιήκαηα ζηνλ ζηίβν. Γηα παξάδεηγκα ν 

Σδνχιηνπο Γηέγθν έθηαζε ζηελ θνξπθή ηνπ θφζκνπ θαηαθηψληαο ην ρξπζφ κεηάιιην 

ζηνλ αθνληηζκφ. Γεληθφηεξα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν ζηίβνο είλαη κηα δηέμνδνο 

γηα πνιινχο Αθξηθάλνπο γηα λα βγνπλ απφ ηελ θηψρεηα ηεο ρψξαο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα  γηα λα πάεη έλα παηδί ζην ζρνιείν, είλαη ππνρξεσκέλν λα ηξέρεη γηα 

πεξίπνπ 20 ρηιηφκεηξα θαη άιια ηφζα γηα λα επηζηξέςεη πίζσ. Δθηφο απηήο ηεο 

απφζηαζεο, είλαη ππνρξεσκέλα λα αθνινπζνχλ εηδηθφ πξφγξακκα γπκλαζηηθήο πνπ 

βαζίδεηαη ζηε θπζηθή θαηάζηαζε. Έηζη, απφ κηθξή ειηθία κπαίλνπλ ζε δηαδηθαζία 

πξσηαζιεηηζκνχ θαη γη' απηφ βγαίλνπλ θαη ηφζνη πνιινί πξσηαζιεηέο. 

 

 Ο Σδνχιηνπο Γηέγθν 
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Το ράγθκπη ζηελ Αθρηθή 

 

Ζ Αθξηθή έρεη παξάδνζε θαη ζην ξάγθκπη. Γηα πξψηε θνξά ην 1995 ε λφηηνο Αθξηθή 

θαηέθηεζε ην παγθφζκην θχπειιν. Απηφ είρε θαη έλα ηδηαίηεξν κήλπκα, θαζψο εθείλε 

ηελ επνρή ζηελ Αθξηθή ππήξρε ην απαξηράηλη. Δπίζεο θαηέθηεζε μαλά ηελ πξψηε 

ζέζε ην 2007 θαη ηελ Σξίηε ην 1999 θαη ην 2015. Βέβαηα ην ξάγθκπη είλαη έλα 

άζιεκα θπξίσο γηα ηηο πην νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο (λφηηνο Αθξηθή). 

 Ζ εζληθή νκάδα ξάγθκπη ηεο 

Νφηηαο Αθξηθήο, κηα νκάδα κε αξθεηέο δηαθξίζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν. 
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Σα δεκνθηιέζηεξα αζιήκαηα ηεο 

Ακεξηθήο 

 

Ποδόζθαηρο ζηελ Ακερηθή 

Σν πνδφζθαηξν είλαη ην πην δηάζεκν άζιεκα ζηελ Ακεξηθαληθή ήπεηξν. Δίλαη 

επίζεκν άζιεκα ζε ζρεδφλ φιεο ηηο ρψξεο ηεο επείξνπ, απφ ηε Νφηηα, πνπ είλαη 

παξαδνζηαθνί ιάηξεο ηνπ αζιήκαηνο, κέρξη ηελ Κεληξηθή, εθηφο απφ ηηο Ζ.Π.Α, ηνλ 

Καλαδά, αιιά θαη εθεί θεξδίδεη ζπλερψο φιν θαη πεξηζζφηεξνπο νπαδνχο. 

Οη ππεχζπλεο αξρέο ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηελ Ακεξηθή είλαη ε CONMEBOL 

(Πνδνζθαηξηθή πλνκνζπνλδία Ννηίνπ Ακεξηθήο/ηζπαληθά: Confederación 

Sudamericana de Fútbol, CSF, πνξηνγαιηθά: Confederação Sul-Americana de 

Futebol) γηα ηε Νφηηα Ακεξηθή θαη ε CONCACAF (Confederation of North, Central 

American and Caribbean Association Football)  γηα ηε Βφξεηα θαη Κεληξηθή Ακεξηθή. 

 Σα ινγφηππα ηεο CONMEBOL θαη 

ηεο CONCACAF. 

 

 

Το κπάζθεη ζηελ Ακερηθή 

Σν κπάζθεη είλαη έλα πνιχ δηαδεδνκέλν άζιεκα ζηελ Ακεξηθή, θπξίσο ζηε Βφξεηα 

θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο Ζ.Π.Α, φπνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Καλαδφ γπκλαζηή 

Σδέηκο Ναίηζκηζ ζην πξίλγθθηιλη ηεο Μαζαρνπζέηεο. 

ηηο Ζ.Π.Α θαη ζηνλ Καλαδά δηεμάγεηαη ην NBA, ην πην γλσζηφ πξσηάζιεκα 

κπάζθεη, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη ηα βιέκκαηα εθαηνκκπξίσλ νπαδψλ ηνπ αζιήκαηνο 

απφ φιν ηνλ θφζκν. ηε Νφηηα θαη ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή είλαη δηαδεδνκέλν, 

θπξίσο ζηελ Αξγεληηλή, ηε Βξαδηιία, ηε Βελεδνπέια, ην Πνπέξην Ρίθν θαη ην Μεμηθφ, 

ρψξεο πνπ έρνπλ βγάιεη νκάδεο θαη παίρηεο κε ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο. 
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Σν ινγφηππν ηνπ NBA (αξηζηεξά). Ζ FIBA Americas (δεμηά) είλαη ε ππεχζπλε αξρή ηνπ κπάζθεη ζηελ 

Ακεξηθή. 

 

 

Ακερηθάληθο ποδόζθαηρο 

Σν Ακεξηθάληθν πνδφζθαηξν είλαη ην πην δηάζεκν άζιεκα ζηηο Ζ.Π.Α. Δίλαη έλα 

είδνο ξάγθκπη πνπ εμειίρηεθε, απέθηεζε δηαθνξεηηθνχο θαλνληζκνχο γηα λα γίλεη ην 

άζιεκα πνπ κεηξά ζήκεξα πεξίπνπ 400 εθαηνκκχξηα νπαδνχο, φρη κφλν εληφο ησλ 

ακεξηθαληθψλ ζπλφξσλ.  

Σν National Football League (NFL) λα είλαη ην πην δεκνθηιέο πξσηάζιεκα ελψ 

ην νχπεξ Μπφνπι (Super Bowl), ν ηειηθφο ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνχ, είλαη έλα απφ 

ηα αζιεηηθά γεγνλφηα κε ηελ κεγαιχηεξε ηειεζέαζε παγθνζκίσο. 

 Σν ινγφηππν ηνπ 49
νπ

 ηειηθνχ Super Bowl πνπ δηεμήρζε ζηελ 

Αξηδφλα ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην πνπ έθαλε ξεθφξ ζε εηζπξάμεηο απφ ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο. 
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Το βόιεϊ ζηελ Ακερηθή 

 

Σν βφιετ είλαη έλα άζιεκα πνπ επηλνήζεθε ην 1895 απφ ηνλ θαζεγεηή Γνπίιηακ 

Μφξγθαλ ζηε Μαζαρνπζέηε ησλ Ζ.Π.Α. Απνηειεί έλα απφ ηα πην δηάζεκα αζιήκαηα 

ζηελ ήπεηξν, θπξίσο ζε ρψξεο φπσο νη Ζ.Π.Α, ε Βξαδηιία, ν Καλαδάο αιιά θαη ζε 

Πνπέξην Ρίθν, Μεμηθφ θ.α. 

 Ζ εζληθή νκάδα ησλ Ζ.Π.Α. είλαη κία απφ ηηο 

θαιχηεξεο ζηνλ θφζκν. 

 

 

 

Το κπέηδκποι ζηελ Ακερηθή 

 

Σν κπέηδκπνι είλαη θαη απηφ έλα άζιεκα πνπ επηλνήζεθε ζηελ Ακεξηθή (ζηηο Ζ.Π.Α) 

ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη παίδεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηηο Ζ.Π.Α. 

Σν πην γλσζηφ πξσηάζιεκα κπέηδκπνι είλαη ην MLB (Major League Baseball/Ζ.Π.Α.) 

θαη νη ηειηθνί ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνχ (World Series) ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 

κεγαιχηεξα ζε ζεκαζία αζιεηηθά γεγνλφηα ηεο ρψξαο. 

 Σν ηξφπαην ηνπ World Series. 
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Τα δημοφιλέστερα αθλήματα της 
Ασίας 

 

Το ποδόζθαηρο ζηελ Αζία 

 

‘Ο βαζηιηάο ησλ ζπνξ’ είλαη θαη ζηελ Αζία ην πην δηάζεκν άζιεκα. Ζ ππεχζπλε αξρή 

ηνπ αζηαηηθνχ πνδνζθαίξνπ είλαη ε AFC, ε νπνία δηνξγαλψλεη ην AFC Champions 

League, ην Aζηαηηθφ Κχπειιν (γηα εζληθέο νκάδεο) θαη ηα πξνθξηκαηηθά ηνπ 

Παγθνζκίνπ Κππέιινπ. 

                                             

 

 

Το πηλγθ-πολγθ (επηηραπέδηα αληηζθαίρηζε) ζηελ Αζία 

 

Ζ επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε (πηλγθ-πνλγθ) είλαη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα 

αζιήκαηα ζηνλ θφζκν. Ζ θαηαγσγή ηεο είλαη απφ ηελ Κνξέα.  

Ζ επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε ή αιιηψο πηλγθ πνλγθ, είλαη έλα άζιεκα πνπ παίδνπλ δχν 

ή ηέζζεξηο αληίπαινη θαη θεξδίδνπλ πάληα νη... Κηλέδνη! Απηφ ην άζιεκα αλ θαη δελ 

έρεη μεθηλήζεη απφ απηνχο, είλαη ιεο θαη ππάξρεη... κφλν γηα απηνχο, αθνχ θπξηαξρνχλ 

απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. ηελ παηξίδα ηνπο νη Κηλέδνη έθαλαλ... πάξηη, 

αθνχ ζπλνιηθά, ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο, θαηέθηεζαλ 8 κεηάιιηα, 4 ρξπζά, 2 αξγπξά 

θαη 2 ράιθηλα. ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Αζήλαο, θαηέθηεζαλ ηξία ρξπζά, έλα 

αζεκέλην θαη δχν ράιθηλα κεηάιιηα, ράλνληαο κφλν έλαλ ηειηθφ, ζην απιφ αλδξψλ, 

ππνρξεψλνληαο έλα νιφθιεξν έζλνο λα... θιαίεη γηα ηελ ήηηα ηνπ ζπκπαηξηψηε ηνπο, 

Υάν Οπάλγθ απφ ηνλ Κνξεάηε νλγθ Μηλ Ρίνπ! Αληίζεηα, ζηνπο Οιπκπηαθνχο 

Αγψλεο ηνπ χδλευ αιιά θαη ζηελ Αηιάληα, ηφζν ζην αηνκηθφ ησλ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ φζν θαη ζηα αληίζηνηρα αγσλίζκαηα ηνπ δηπινχ, ηηο πξψηεο ζέζεηο 

θαηέθηεζαλ αζιεηέο απφ ηελ Κίλα. Μάιηζηα ην 2000 εθηφο απφ ηα ηέζζεξα ρξπζά, νη 

Κηλέδνη θαηέθηεζαλ άιια ηξία αζεκέληα θαη έλα ράιθηλν κεηάιιην. Γειαδή νθηψ 

κεηάιιηα απφ ηα 12 πνπ κνηξάζηεθαλ ζπλνιηθά. 
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Οη Ηάπσλεο επηθξάηεζαλ ζηνλ παγθφζκην ρψξν ζηε δεθαεηία ηνπ 1950, ελψ 

εηζήγαγαλ θαη έλα λέν ηξφπν θξαηήκαηνο ηεο ξαθέηαο, ν νπνίνο αξγφηεξα 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνπο Κηλέδνπο, πνπ εμειίρζεθαλ ζε απφιπηνπο θπξίαξρνπο κέρξη 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Δληνχηνηο, απφ ην 1995 έσο ζήκεξα ε Κίλα 

θπξηαξρεί ζηα Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα κε εμαίξεζε κφλν ηε δηνξγάλσζε ηνπ 2000 

φπνπ νη νπεδνί πήξαλ έλαλ αθφκα ηίηιν. Ζ Κίλα έρεη παληνδπλακία θαη ζηηο 

γπλαίθεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε κία κφλνπαξέλζεζε φηαλ έραζε ηα πξσηεία απφ 

ηε ηγθαπνχξε ζην πξνπεξαζκέλν Παγθφζκην πξσηάζιεκα νκαδηθνχ, ην 2010. 

 ην πηλγθ-πνλγθ έρνπκε απφιπηε αζηαηηθή θπξηαξρία 

ζηηο δηεζλείο δηνξγαλψζεηο, ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηελ Κίλα. 

 

 

Οη ποιεκηθές ηέτλες ζηελ Αζία 

 

Ζ Αζία απνηειεί γελέηεηξα πνιιψλ πνιεκηθψλ ηερλψλ, φπσο ην θαξάηε (Ηαπσλία), ην 

θνπλγθ θνπ (Κίλα), ην muai thai (Σατιάλδε) θαη άιιεο. 

 

Μία απφ ηηο πην γλσζηέο πνιεκηθέο ηέρλεο είλαη ην ηάε θβνλ λην, κε θαηαγσγή απφ 

ηελ Κνξέα. ηα Κνξεάηηθα Σάε ζεκαίλεη «πφδη» ή «ρηχπεκα κε ην πφδη», Κβνλ 
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ζεκαίλεη «ρηχπεκα κε ην ρέξη» θαη Νην ζεκαίλεη «ηξφπνο δσήο». Δπνκέλσο ΣάεΚβνλ 

Νην κπνξεί λα κεηαθξαζζεί ειεχζεξα σο «ν δξφκνο ηνπ πνδηνχ θαη ηνπ ρεξηνχ». 

Βαζηθή αξρή ηνπ ΣάεΚβνλ Νην είλαη ε πεηζαξρία θαη ε απηνζπγθέληξσζε, νη νπνίεο 

βνεζνχλ ην άηνκν λα απνδψζεη ζσκαηηθά, γη' απηφ θαη θαιιηεξγνχληαη ζπλερψο ζηελ 

πξνπφλεζε απφ απηνχο πνπ αζθνχλ ην άζιεκα. 

Οη αξρέο ηνπ ΣάεΚβνλ Νην, φπσο ηηο θαηέγξαςε ν ηδξπηήο ηνπ αζιήκαηνο ηξαηεγφο 

Σζφη Υνλγθ Υη κέζα ζηελ Δγθπθινπαίδεηα ηνπ ΣάεΚβνλ Νην πνπ ν ίδηνο έγξαςε, 

είλαη νη εμήο: 

Δπγέλεηα (ΓεΟχη) 

Δληηκφηεηα (Γηνκ Σζη) 

Δπηκνλή (Ηλ Νάε) 

Απηνέιεγρνο (Γθνπθ Γθη) 

Αθεξαηφηεηα (Γηνκ Σζη) 

Αθαηάβιεην Πλεχκα (Μπαεθηνχι Μπνπιγθνχι) 

 

Σα δχν θπξηφηεξα είδε ΣάεΚβνλ Νην είλαη απηφ Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο ITF πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ παξαδνζηαθή πιεπξά ηεο καρεηηθήο ηέρλεο θαη απηφ ηεο 

Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο WTF πνπ ζεσξείηαη σο ε αζιεηηθή θαη πην πξννδεπηηθή 

κνξθή ηνπ κε ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο σο πξσηαξρηθφ ζηφρν θαη θνξπθαία 

ζπκκεηνρή. ηελ Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλν είλαη ην WTF. 

Κατά τθν διάρκεια ενόσ αγϊνα, απαγορεφονται τα χτυπιματα κάτω από τθ ηϊνθ, ςτθν 

πλάτθ ,θ γροκιά ςτο πρόςωπο (ςτο WTF),οι λαβζσ, τα κλειςίματα, το ςπρϊξιμο, το γφριςμα 

πλάτθσ, θ εκοφςια πτϊςθ. Οι κανονιςμοί από το το 2014, ζχουν γίνει αυςτθρότεροι, όπου 

προςτζκθκαν οι παρακάτω απαγορεφςεισ (παραβάςεισ): θ ακοφςια πτϊςθ ελλείψει 

ιςορροπίασ, θ οπιςκοχϊρθςθ περιςςοτζρων των 3 βθμάτων, χωρίσ αμυντικό χτφπθμα, θ 

κυκλικι κίνθςθ γφρω από τον αντίπαλο. 

Οι δυο αντίπαλοι φοράνε κάςκα, κϊρακα, ςπαςουάρ (προςτατευτικό για τα γεννθτικά 

όργανα), επικαλαμίδεσ και γάντια, και μάχονται ςε 3 γφρουσ των 2 λεπτϊν. Ανάλογα με το 

τι χτυπιματα κάνουν και ποφ χτυπάνε (ςτο κϊρακα: 1 πόντοσ για απλό λάκτιςμα, 2 πόντοι 

για περιςτροφικό, ενϊ ςτο κεφάλι: 3 πόντοι για απλό χτφπθμα, 4 πόντοι για περιςτροφικό) 

παίρνουν πόντουσ. Οι παραβάςεισ αφαιροφν πόντουσ. Για τθν αςφάλεια των ακλθτϊν, ςε 

περιπτϊςεισ εμφανοφσ άνιςου αγϊνα, όπωσ τθσ διαφοράσ πόντων μεγαλφτερθσ των 12, ο 

αγϊνασ διακόπτεται από το διαιτθτι. Τον αγϊνα επιβλζπουν από κοντά ο διαιτθτισ και από 

μεγαλφτερθ απόςταςθ οι κριτζσ. 

ην ηέινο ηνπ αγψλα, ληθεηήο είλαη ν καρεηήο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο πφληνπο, εθηφο 

αλ πξνθιεζεί λνθ άνπη, θαη απνζπξζεί ν έλαο εθ ησλ δχν καρεηψλ. ε πεξίπησζε 
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ηζνβαζκίαο, αθφκα θαη κεηά ηνλ ρξπζφ πφλην, ληθεηήο αλαθεξχζζεηαη, ν αζιεηήο κε 

ηα πεξηζζφηεξα επηζεηηθά ρηππήκαηα. 

Πούκζε Τάε Κβολ Νηο 

Σν Πνχκζε (ηερληθφ) ΣάεΚβνλ Νην απνηειεί κέξνο ηεο πνιεκηθήο ηέρλεο θαη είλαη 

νιπκπηαθφ αγψληζκα απφ ην 2000. Πεξηέρεη απηνάκπλεο, ηερληθέο ρεξηψλ 

(απνθξνχζεηο θαη ρηππήκαηα κε κέξε ηνπ ρεξηνχ), ζπαζίκαηα, ςειά άικαηα, πηψζεηο 

θαη ηηο θφξκεο . Αγσληζηηθά ζην Πνχκζε Σάε Κβνλ Νην θάζε αζθνχκελνο εθηειεί 

ηέιεηα ηηο θφξκεο (δει. πξνθαζνξηζκέλεο θηλήζεηο) θαη βαζκνινγείηαη αξλεηηθά κε ην 

νπνηνδήπνηε ιάζνο. Ζ ηζνξξνπία, ην χθνο, νη ζηάζεηο, ε εθθίλεζε θαη ην ηειείσκα 

κηαο ηερληθήο, ην ζεκείν ηεο θσλήο, ν ζπληνληζκφο πνδηψλ θαη ρεξηψλ θαζψο θαη ηνπ 

άλσ θαη θάησ κέξνπο ηνπ ζψκαηνο βαζκνινγνχληαη κε απζηεξφηεηα. ην ηερληθφ 

Σάε Κβνλ Νην ν αζιεηήο δελ θεξδίδεη πφληνπο απφ ηελ ψξα πνπ ζα μεθηλήζεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο θφξκαο, κφλν ράλεη.  

Πξσηαζιήκαηα ηερληθνχ Σάε Κβνλ Νην γίλνληαη ζπρλά ζε φιν ηνλ θφζκν θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηά πάξα πνιιέο ρψξεο. 

Σν αγσληζηηθφ θαη ην ηερληθφ κέξνο ηεο πνιεκηθήο ηέρλεο ζπλζέηνπλ ην Σάε Κβνλ 

Νην 

 

Το θρίθεη ζηελ Αζία 

Σν θξίθεη είλαη ην πην δεκνθηιέο άζιεκα ζηελ Ηλδία, ζην Παθηζηάλ, ζην Καηάξ, ζην 

Αθγαληζηάλ, ζην Νεπάι θαη ζην Μπνπηάλ. 
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Σα δεκνθηιέζηεξα αζιήκαηα ηεο 

Ωθεαλίαο 

 

Το ποδόζθαηρο ζηελ Ωθεαλία 

ηελ Ωθεαλία, θπξίαξρε πνδνζθαηξηθή δχλακε απνηειεί ε Απζηξαιία θαη αθνινπζεί 

ε Νέα Εειαλδία. 

Τπεχζπλε αξρή γηα ην πνδφζθαηξν ζηελ ήπεηξν είλαη ε OFC. 

Ζ Απζηξαιία αθφκα δελ έρεη πξσηαγσληζηήζεη ζην πνδφζθαηξν φπσο ζε άιια 

αζιήκαηα. Ζ Απζηξαιηαλή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία ηδξχζεθε ην 1961 σο 

Australian Soccer Association θαη ζήκεξα νλνκάδεηαη Football Federation Australia.  

Ζ εζληθή νκάδα ηεο Απζηξαιίαο ζην πξψην παγθφζκην θχπειιν πνπ έιαβε κέξνο δελ 

θαηάθεξε λα ζθνξάξεη, ην 1974 κεηά φκσο απφ κηα κεγάιε αλακνλή επέζηξεςε ζε 

ηειηθή θάζε ηεο δηνξγάλσζεο, ην 2006, θαη απνθιείζηεθε απφ ηα πξνεκηηειηθά 

ράλνληαο απφ ηελ Ηηαιία κε έλα πέλαιηη ζηηο θαζπζηεξήζεηο ηνπ αγψλα. 

 

Μεηά απφ πνιιέο λίθεο ζηελ Ωθεαλία ην 2006 εληάρζεθε ζηελ ζαθψο 

αληαγσληζηηθφηεξε AFC, Αζηαηηθή Οκνζπνλδία Πνδνζθαίξνπ. 

 

                                                    

 

Το θρίθεη ζηελ Ωθεαλία 

 

Σν θξίθεη είλαη ην πην δηάζεκν άζιεκα ζηελ Απζηξαιία, δειαδή ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ωθεαλίαο. 
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 Ζ εζληθή νκάδα ηεο Απζηξαιίαο ζην 

θξίθεη είλαη κία απφ ηηο θαιχηεξεο ζηνλ θφζκν. 

 

 

Το ράγθκπη θαη ηο Ασζηραιηαλό ποδόζθαηρο ζηελ Ωθεαλία 

 

Σν ξάγθκπη είλαη ην πην δεκνθηιέο άζιεκα ζηε Νέα Εειαλδία, ζηε Νέα Γνπηλέα θαη 

ζηα ππφινηπα κηθξά λεζηά πνπ αλήθνπλ ζηελ ήπεηξν (πρ. Φίηδη). 

Ζ Νέα Εειαλδία είλαη νλνκαζηή γηα ην πάζνο ηεο γηα ην ξάγθκπη, ελψ ε εζληθή ηεο 

νκάδα έρεη δηαθξηζεί πνιιέο θνξέο ζε παγθφζκην επίπεδν, κε πην πξφζθαηε ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ Παγθνζκίνπ Κππέιινπ 2015 ληθψληαο ζηνλ ηειηθφ ηελ εζληθή 

Απζηξαιίαο. 

 Ζ εζληθή Νέαο Εειαλδίαο ζεθψλεη ην ηξφπαην 

γηα ην Παγθφζκην Κχπειιν Ράγθκπη. 

 

Δθηφο απφ ηε Νέα Εειαλδία, ππάξρνπλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο νκάδεο απφ ηελ ήπεηξν 

κε δηεζλείο δηαθξίζεηο, φπσο ε Απζηξαιία, ηα Φίηδη θαη ε Σφλγθα. 

 

Σν απζηξαιηαλφ πνδφζθαηξν είλαη κία ηνπηθή εθδνρή ηνπ ξάγθκπη (φπσο ην 

ακεξηθάληθν πνδφζθαηξν), ε νπνία παίδεηαη κφλν ζηελ Απζηξαιία θαη 
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δηαθνξνπνηείηαη ζε κεξηθνχο θαλνληζκνχο απφ ην παξαδνζηαθφ ξάγθκπη (φπσο γηα ην 

ζρήκα ηνπ γεπέδνπ). 

 Οκάδα απζηξαιηαλνχ πνδνζθαίξνπ. 

 

 

 

Άιια αζιήκαηα 

Σν ρφθετ επί ρφξηνπ είλαη έλα δηάζεκν άζιεκα ζηελ Ωθεαλία, ην νπνίν παίδεηαη είηε 

ζε θιεηζηέο αίζνπζεο ζάιαο, είηε ζε γήπεδα αλνηρηά κε ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα. Σν 

ρφθετ είλαη θπξίσο δηαδεδνκέλν ζηε Νέα Εειαλδία, φζνλ αθνξά ηελ Ωθεαλία. 
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