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rank 

Άθλημα Οπαδοί (κατά 

εκτίμηση) 

Ήπειροι στις οποίες συναντώνται 

1. Ποδόσφαιρο 3,5 δις. Ευρώπη, Αφρική, Αμερική, Ασία 

2. Κρίκετ 2.5 δις. Ασία, Αυστραλία, Ευρώπη (κυρίως Ην. Βασίλειο) 

3. Χόκεϊ επί χόρτου 2 δις. Ευρώπη, Αφρική, Αυστραλία, Ασία 

4. Τένις 1 δις. Ευρώπη, Αφρική, Ασία 

5. Βόλεϊ 900 εκ. Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Ασία 

6. Επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ-πονγκ) 850 εκ. Ευρώπη, Αφρική, Αμερική, Ασία 

7. Μπέιζμπολ 500 εκ. Αμερική, Ασία (μόνο Ιαπωνία) 

8. Γκολφ 450 εκ. Ευρώπη, Αμερική, Ασία 

=9 Μπάσκετ 400 εκ. Αμερική, Ευρώπη 

=9 Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο 400 εκ. Αμερική 



 
 

1. Ποδόσφαιρο 
2. Κρίκετ 
3. Χόκεϊ επί χόρτου 
4. Τένις 
5. Βόλεϊ 
6. Πινγκ Πονγκ (επιτραπέζια αντισφαίριση) 
7. Μπέιζμπολ 
8. Γκολφ 
9. Μπάσκετ (καλαθοσφαίριση)  
10.Αμερικάνικο ποδόσφαιρο  
 
 

Τα πιο δημοφιλή αθλήματα του κόσμου 
(ανά οπαδούς) 





 

1. Ποδόσφαιρο 
2. Μπάσκετ (Καλαθοσφαίριση) 
3. Pάγκμπι 
4. Στίβος 
5. Tένις 
6. Xόκεϊ επί χόρτου 
7. Γκολφ  
8. Σκι 
9. Βόλεϊ 

Τα δημοφιλέστερα  
αθλήματα στην Ευρώπη 



Ποδόσφαιρο στην Ευρώπη 
Το ποδόσφαιρο είναι αναμφισβήτητα το πιο δημοφιλές άθλημα στην Ευρώπη. 

Μετρά εκατομμύρια οπαδούς σε όλη την ήπειρο και μάλιστα είναι το πιο διάσημο 

άθλημα στις περισσότερες χώρες. Οι μεγαλύτεροι, πλουσιότεροι και καλύτερη 

ποδοσφαιρικοί σύλλογοι είναι από την Γηραιά Ήπειρο, ενώ οι εθνικές της ομάδες 

μετρούν πολλές σημαντικές διεθνείς διακρίσεις. 

 

Μπάσκετ στην Ευρώπη 
Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα με μεγάλη ιστορία στην ήπειρο, αν και αποτελεί 

αμερικάνικη εφεύρεση. Σε πολλές χώρες  το μπάσκετ έρχεται δεύτερο στις 

προτιμήσεις των φιλάθλων μετά το ποδόσφαιρο ή αρκετά υψηλά (Ισπανία, Σερβία, 

Ρωσία, Ελλάδα), ενώ σε κάποιες άλλες είναι το πιο δημοφιλές (Λιθουανία, Λετονία). 



Το ράγκμπι στην Ευρώπη 
  Το ράγκμπι ή ράγκμπι φούτμπολ είναι ένα διαδεδομένο, πολύ παλιό ομαδικό 

άθλημα, που παιζόταν στις αρχές του ΙΘ΄ αιώνα στο φημισμένο ιδιωτικό σχολείο 

Rugby School που υπάρχει ακόμα και σήμερα στην Αγγλία. Είναι διαδεδομένο 

κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία), 

Ιρλανδία και στη Γαλλία. 

 

Το τένις στην Ευρώπη 
Το τένις είναι πολύ γνωστό άθλημα στο ευρωπαϊκό κοινό. Είναι πολύ διάσημο σε 

χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ρωσία, η Ελβετία, η Ισπανία, η 

Σερβία. Αυτές οι χώρες έχουν βγάλει πολύ σημαντικούς αθλητές όπως ο Νόβακ 

Τζόκοβιτς (Σερβία), ο Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) και η Μαρία Σαράποβα (Ρωσία). 



Το βόλεϊ στην Ευρώπη 
Το βόλεϊ είναι ένα άθλημα αρκετά διαδεδομένο στην Ευρωπαϊκή ήπειρο και μετρά 

πολλούς οπαδούς σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Σλοβακία, η Γαλλία, το 

Βέλγιο, η Πολωνία, η Ρωσία, η Γερμανία και η Βουλγαρία. 

 

Άλλα αθλήματα 
Άλλα διάσημα αθλήματα στην Ευρώπη είναι ο στίβος, το γκολφ,το σκι και το 

χόκεϊ επί χόρτου. 

Όσον αφορά το στίβο, υπάρχει μεγάλη απήχηση στην ήπειρο και έχουν βγει 

αθλητές με συνεχείς διακρίσεις στο άλμα επί κοντώ, στο άλμα εις ύψος και στους 

αγώνες δρόμου τόσο σε μικρές αποστάσεις (100-400 μ.), όσο και σε μεγάλες, 

από χώρες όπως η Ρωσία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία. 



Τα δημοφιλέστερα  
αθλήματα στην Αφρική 

1. Ποδόσφαιρο 
2. Στίβος 
3. Pάγκμπι 



 

 

 

 

 

Το δημοφιλέστερο άθλημα στην Αφρική είναι αδιαμφισβήτα το ποδόσφαιρο. Σχεδόν σε κάθε 

γειτονιά της Αφρικής παίζεται ποδόσφαιρο. Παρόλα αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχει 

κάποια  σπουδαία διάκριση. Την τελευταία εικοσαετία και ειδικότερα την περασμένη δεκαετία 

έγινε η μεγάλη ποδοσφαιρική έκρηξη στην ήπειρο της Αφρικής. Ποδοσφαιριστές από 

αφρικανικές χώρες με πλούσιο ταλέντο πήραν μεταγραφή για ευρωπαϊκούς συλλόγους και 

έλαμψαν με την παρουσία τους στο παγκόσμιο στερέωμα.  Δεν ειναι τυχαίο ότι μεγάλοι 

παίκτες κατάγονται από την Αφρική όπως ο Ντιντιέ Ντρογκμπά και ο Σάμιουελ Ετό. 

 

Το ποδόσφαιρο στην Αφρική 



 

 

 

Ανέκαθεν η Αφρική είχε παράδωση στα αγωνίσματα τρεξίματος και κυρίως μεσάιων και 

μικρών  αποστάσεων. Ιδιαίτερα από την Κένυα και την Αιθιοπία κατάγονται μεγάλοι αθλητές, 

όπως ο Χαϊλέ Γκεμπρεσελασιέ (Αιθιόπας), Κενενίσα Μπεκέλε (Αιθίοπας), Ο Γουίλσον 

Κίπκετερ (Κενυάτης). Βεβαία τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και τα υπόλοιπα 

αθλήματα στον στίβο. Για παράδειγμα ο Τζούλιους Γιέγκο έφτασε στην κορυφή του κόσμου 

κατακτώντας το χρυσο μετάλλιο στον ακοντισμό. 

Ο στίβος στην Αφρική 



Το ράγκμπι στην Αφρική 
 

Η Αφρική έχει παράδοση και στο ράγκμπι. Για πρώτη φορά το 1995 η νότιος Αφρική 

κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό είχε και ένα ιδιαίτερο μήνυμα, καθώς εκείνη την 

εποχή στην Αφρική υπήρχε το απαρτχάιντ. Επίσης κατέκτησε ξανά την πρώτη θέση το 2007 

και την Τρίτη το 1999 και το 2015. Βέβαια το ράγκμπι είναι ένα άθλημα κυρίως για τις πιο 

οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες (νότιος Αφρική). 



 

1. Ποδόσφαιρο 
2. Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο 
3. Μπέιζμπολ 
4. Βόλεϊ 
5. Μπάσκετ 

Τα δημοφιλέστερα  
αθλήματα στην Αμερική 



Το ποδόσφαιρο στην Αμερική 
Το ποδόσφαιρο είναι το πιο διάσημο άθλημα της ηπείρου. Είναι το πιο δημοφιλές 

άθλημα στη Νότια και στην Κεντρική Αμερική, ενώ τα τελευταία χρόνια κερδίζει 

συνεχώς όλο και περισσότερους οπαδούς στη Βόρεια Αμερική (H.Π.Α. και 

Καναδάς). Οι χώρες της Νότιας Αμερικής είναι γνωστές για την ποδοσφαιρική 

τους παράδοση, για το πλήθος ποδοσφαιριστών που έχουν γίνει θρύλοι του 

αθλήματος και για τις διακρίσεις των εθνικών ομάδων. 



Το Αμερικάνικο ποδόσφαιρο 
Το Αμερικάνικο ποδόσφαιρο είναι το πιο διάσημο άθλημα στις Η.Π.Α. Είναι ένα είδος 

ράγκμπι που εξελίχτηκε, απέκτησε διαφορετικούς κανονισμούς για να γίνει το 

άθλημα που μετρά σήμερα περίπου 400 εκατομμύρια οπαδούς, όχι μόνο εντός των 

αμερικανικών συνόρων.  

 

Το μπέιζμπολ στην Αμερική 
Το μπέιζμπολ είναι και αυτό ένα άθλημα που επινοήθηκε στην Αμερική (στις 

Η.Π.Α) στις αρχές του 19ου αιώνα και παίζεται, κατά κύριο λόγο, στις Η.Π.Α. Το 

πιο γνωστό πρωτάθλημα μπέιζμπολ είναι το MLB (Major League 

Baseball/Η.Π.Α.) και συμπεριλαμβάνεται στα μεγαλύτερα σε σημασία αθλητικά 

γεγονότα της χώρας. 



Το βόλεϊ στην Αμερική   

Το βόλεϊ είναι ένα άθλημα που επινοήθηκε το 1895 από τον καθηγητή Γουίλιαμ 

Μόργκαν στη Μασαχουσέτη των Η.Π.Α. Αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα αθλήματα 

στην ήπειρο, κυρίως σε χώρες όπως οι Η.Π.Α, η Βραζιλία, ο Καναδάς αλλά και σε 

Πουέρτο Ρίκο, Μεξικό κ.α. 

 

Το μπάσκετ στην Αμερική 
Το μπάσκετ είναι ένα πολύ διαδεδομένο άθλημα στην Αμερική, κυρίως στη Βόρεια 

και, πιο συγκεκριμένα, στις Η.Π.Α, όπου δημιουργήθηκε από τον Καναδό γυμναστή 

Τζέιμς Ναίισμιθ στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης. Στη Νότια και στην Κεντρική 

Αμερική είναι διαδεδομένο κυρίως στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Βενεζουέλα, το 

Πουέρτο Ρίκο και το Μεξικό, χώρες με ομάδες και παίχτες που έχουν σημαντικές 

διακρίσεις. 

 



 

1. Ποδόσφαιρο 
2. Πινγκ Πονγκ (επιτραπέζια αντισφαίριση) 
3. Πολεμικές Τέχνες 
4. Κρίκετ 

Τα δημοφιλέστερα  
αθλήματα στην Ασία 



Το ποδόσφαιρο στην Ασία 

‘Ο βασιλιάς των σπορ’ είναι και στην Ασία το πιο διάσημο άθλημα. Η υπεύθυνη 

αρχή του ασιατικού ποδοσφαίρου είναι η AFC, η οποία περιλαμβάνει ως μέλος 

την Αυστραλία. 

Πινγκ-Πονγκ στην Ασία 
Το πινγκ-πονγκ έχει καταγωγή από την Κορέα και μετρά εκατομμύρια οπαδούς 

από την Ασία. Το πινγκ-πονγκ είναι πιο διάσημο κυρίως στην Ιαπωνία, την 

Κορέα και την Κίνα, χώρες με τις περισσότερες διεθνείς διακρίσεις. 

Συγκεκριμένα, η Κίνα κυριαρχεί από το τέλος της δεκαετίας του 1950 έως 

σήμερα, σαρώνοντας κάθε τίτλο. 



Οι πολεμικές τέχνες στην Ασία 
Η Ασία αποτελεί γενέτειρα πολλών πολεμικών τεχνών, όπως το καράτε (Ιαπωνία), 

το κουνγκ φου (Κίνα), το muai thai (Ταϊλάνδη) και άλλες. 

Μία από τις πιο γνωστές πολεμικές τέχνες είναι το τάε κβον ντο, με καταγωγή από 

την Κορέα. Στα Κορεάτικα Τάε σημαίνει «πόδι» ή «χτύπημα με το πόδι», Κβον 

σημαίνει «χτύπημα με το χέρι» και Ντο σημαίνει «τρόπος ζωής». Επομένως Τάε 

Κβον Ντο μπορεί να μεταφρασθεί ελεύθερα ως «ο δρόμος του ποδιού και του 

χεριού». 

 



Τα δύο κυριότερα είδη ΤάεΚβον Ντο είναι αυτό Διεθνούς Ομοσπονδίας ITF που 

αντιπροσωπεύει την παραδοσιακή πλευρά της μαχητικής τέχνης και αυτό της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας WTF που θεωρείται ως η αθλητική και πιο προοδευτική 

μορφή του με τους Ολυμπιακούς αγώνες ως πρωταρχικό στόχο και κορυφαία 

συμμετοχή. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο περισσότερο διαδεδομένο είναι το WTF. 

 
 Το κρίκετ στην Ασία 

Το κρίκετ είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στην Ινδία, στο Πακιστάν, στο Κατάρ, στο 

Αφγανιστάν, στο Νεπάλ και στο Μπουτάν. Μετρά 2,5 δις. οπαδούς, ενώ οι 

περισσότεροι είναι οι Ασιάτες. 



 

1. Ποδόσφαιρο 
2. Κρίκετ 
3. Ράγκμι 
4. Χόκεϊ επί χόρτου 

Τα δημοφιλέστερα  
αθλήματα στην Ωκεανία 



Το ποδόσφαιρο στην Ωκεανία 

Η Αυστραλία έχει μια νέα εθνική ένωση για το ποδόσφαιρο αποκαλούμενο Α-
ένωση. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αυστραλίας, επαρονόμασε το Socceroos, 
είναι ενεργός στα διεθνή παιχνίδια συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών 
προσόντων Παγκόσμιου Κυπέλλου. Η Αυστραλία τίθεται ως στόχος να κινηθεί 
προς Ασιατική συνομοσπονδία ποδοσφαίρου από Συνομοσπονδία ποδοσφαίρου 
της Ωκεανίας το 2006. 

Το όνομα "ποδόσφαιρο" μπορεί μερικές φορές να είναι διφορούμενο στην 
Αυστραλία - στο παρελθόν, ο αθλητισμός έχει κληθεί "ποδόσφαιρο". Εντούτοις, 
οι επίσημες οργανώσεις και οι λέσχες χρησιμοποιούν τον όρο "ποδόσφαιρο" για 
να ταιριάξουν με τη διεθνή χρήση της λέξης. 

 



Το ράγκμπι και το Αυστραλιανό ποδόσφαιρο 

στην Ωκεανία 

Το ράγκμπι είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στη Νέα Ζηλανδία, στη Νέα Γουινέα και στα 

υπόλοιπα μικρά νησιά που ανήκουν στην ήπειρο (πχ. Φίτζι). 

Η Νέα Ζηλανδία είναι ονομαστή για το πάθος της για το ράγκμπι, ενώ η εθνική της 

ομάδα έχει διακριθεί πολλές φορές σε παγκόσμιο επίπεδο, με πιο πρόσφατη την 

κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2015 νικώντας στον τελικό την εθνική 

Αυστραλίας. Εκτός από τη Νέα Ζηλανδία, υπάρχουν και άλλες σημαντικές ομάδες από 

την ήπειρο με διεθνείς διακρίσεις, όπως η Αυστραλία, τα Φίτζι και η Τόνγκα. 

 

 



 Το αυστραλιανό ποδόσφαιρο είναι μία τοπική εκδοχή του ράγκμπι (όπως το 

αμερικάνικο ποδόσφαιρο), η οποία παίζεται μόνο στην Αυστραλία και 

διαφοροποιείται σε μερικούς κανονισμούς από το παραδοσιακό ράγκμπι (όπως για 

το σχήμα του γηπέδου). 
  

 

Το χόκεϊ επί χόρτου στην Αυστραλία 
Το χόκεϊ επί χόρτου είναι ένα διάσημο άθλημα στην Ωκεανία, το οποίο παίζεται 

είτε σε κλειστές αίθουσες σάλας, είτε σε γήπεδα ανοιχτά με συνθετικό 

χλοοτάπητα. Το χόκεϊ είναι κυρίως διαδεδομένο στη Νέα Ζηλανδία, όσον αφορά 

την Ωκεανία. 
 



Ευχαριστούμε για την προσοχή 
σας! 

 


