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 Η ΙΣΤΟΡΙΑ  

 
 Η προέλευση του ποδοσφαίρου χάνεται κυριολεκτικά στα βάθη 

του παρελθόντος. Υπάρχουν ιστορικά αρχεία που μαρτυρούν την 

ύπαρξη προγενέστερων τύπων ποδοσφαίρου στην Κίνα, στην 

αρχαία Ελλάδα και Ρώμη. Παίζονταν πολλά παιχνίδια με 

αντικείμενα που ομοίαζαν με μπάλα. Δεν μπορούμε όμως να πούμε 

με βεβαιότητα, ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί την απευθείας εξέλιξη 

κάποιου από αυτά τα παιχνίδια της αρχαιότητας. 

 Υπάρχουν ακόμα πολλές πληροφορίες, για κάποια παιχνίδια που 

παίζονταν κατά καιρούς και παρουσίαζαν μερικά κοινά 

χαρακτηριστικά με το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Προέρχονται από 

διάφορες χώρες και αντιστοιχούν σε διάφορες εποχές. Αυτό 

αποδεικνύει ότι τα παιχνίδια με τη μπάλα ήταν ευρέως 

διαδεδομένα σε όλες τις εποχές. Μερικά από αυτά μάλιστα, 

παίζονταν από ομάδες αντιμέτωπες, που έσπρωχναν την μπάλα 

ακόμα και με τα πόδια, προκειμένου να επιτύχουν να περάσει σε 

μια καθορισμένη ζώνη και με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουν ένα 

προβάδισμα απέναντι στον αντίπαλου.  

 Δεν μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιο από αυτά τα παιχνίδια 

βρίσκουμε τον πρόγονο του ποδοσφαίρου, έστω και αν σε μερικά 

όπως, το ράγκμπι, το μπάσκετ, το αυστραλιανό ποδόσφαιρο, 

υπάρχουν κάποια τεχνικά στοιχεία, όμοια με αυτά που συναντούμε 

και σήμερα. 

 Ένα είδος ποδοσφαίρου, σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες 

παιζόταν στην Κίνα τον 11ο π.χ. αιώνα. Ήταν πολύ 

διαδεδομένο το τσου-κου (μπάλα από δέρμα που σπρωχνόταν με 

το πόδι). Η δερμάτινη μπάλα με την οποία παιζόταν, ήταν 

γεμισμένη με γυναικεία μαλλιά. Την μπάλα την κλωτσούσαν προς 

ένα «τέρμα» από μπαμπού 3-4 μέτρων, πίσω από το οποίο ήταν 

τεντωμένο ένα δίχτυ από μετάξι. Κατά τον 5ο π.χ. αιώνα το τσου-

κου αποτελούσε μέρος της στρατιωτικής εκπαίδευσης των 

Κινέζων. Στο Εθνολογικό Μουσείο του Μονάχου διατηρείται ένα 

χειρόγραφο του Λι-Γου, χρονολογημένο στον 5ο π.χ αιώνα που 

μιλάει για την εισαγωγή του τσού-κου στην Ιαπωνία. Επίσης 

αναφέρει και τη διοργάνωση αγώνων μεταξύ των ομάδων Κίνας 

και Ιαπωνίας. 

 Αν ανατρέξουμε στα Ομηρικά έπη θα βρούμε τις πρώτες 

πληροφορίες για παιχνίδι με μπάλα στη λεκάνη της Μεσογείου. 

Μια παρόμοια αναφορά γίνεται και στον Θεαίτητο του Πλάτωνα. 

Την μεγαλύτερη επιτυχία όμως στην αρχαία Ελλάδα γνώρισε το 

παιχνίδι «επίσκυρος» που είχε πάρει το όνομά του από τη γραμμή 
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με σκύρα, που χώριζε το γήπεδο. Το παιχνίδι «επίσκυρος» κάποτε 

οι Ρωμαίοι το έφεραν και στη Ρώμη, το ονόμασαν «harapastum» 

και το έπαιζαν κυρίως στρατιώτες.  

 Ο Μαρτιάλιος σε ένα του επίγραμμα, περιγράφει τους τύπους της 

μπάλας που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι: Την «pilapaganica» που 

χρησιμοποιούσαν κυρίως οι χωρικοί που ήταν φτιαγμένη από 

δέρμα και γεμισμένη με πούπουλα και τη follies που ήταν από 

δέρμα αλλά γεμισμένη με μια φούσκα γεμάτη αέρα. 

 Ανάγλυφο του 4ου π.Χ. αιώνα που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο των Αθηνών απεικονίζει έναν έφηβο να παίζει τη σφαίρα 

με το πόδι χωρίς όμως ωστόσο να σχετίζεται με ποδόσφαιρο όμοιο 

με το σύγχρονο. Από ανασκαφές που έκαναν στη Σαμοθράκη οι 

Αμερικανοί με επικεφαλής την Ελίζαμπεθ Ντούζμπερι και τον 

Έλληνα αρχαιολόγο Ανδρέα Βαβρίτσα, προήλθε ένα ακόμη 

σημαντικό εύρημα, μια μπάλα ποδοσφαίρου. Σ' έναν τάφο του 3ου 

π.Χ. αιώνα, βρέθηκε μεταξύ άλλων κι ένα πήλινο συμπαγές 

ομοίωμα μπάλας, που μοιάζει με τις μπάλες που χρησιμοποιούνται 

στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. 

 

 ΟΠΑΔΟΙ 

Η συμπεριφορά των οπαδών των ποδοσφαιρικών ομάδων αποτελεί μια 

διάσταση του ποδοσφαιρικού πολιτισμού. Οι οπαδοί μιας ομάδας μπορεί 

να είναι οργανωμένοι σε ειδικούς συνδέσμους φιλάθλων, να 

διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις στις κερκίδες κατά τη διάρκεια 

αγώνων, αλλά και πριν και μετά από αυτούς, να τοποθετούν πανό στις 

κερκίδες, να φοράνε φανέλες και κασκόλ της ομάδας τους να τραγουδούν 

ή να φωνάζουν συνθήματα για να ενθαρρύνουν την ομάδα τους, να 

προσβάλλουν τους αντιπάλους ή απλά να κάνουν θόρυβο. 

 Σε τέτοιες εκδηλώσεις δεν είναι σπάνια τα ρατσιστικά φαινόμενα, τα 

οποία οι διοικητικές αρχές του ποδοσφαίρου προσπαθούν να 

αντιμετωπίσουν. Η ΦΙΦΑ, η ΟΥΕΦΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

υποστηρίζουν την εκστρατεία ενάντια στο ρατσισμό στην Ευρώπη 

(Football Against Racism in Europe-FARE) στοχεύοντας στην εξάλειψη 

του φαινομένου. Το πάθος με το οποίο οι οπαδοί υποστηρίζουν τις 

ποδοσφαιρικές ομάδες σε μερικές περιπτώσεις οδηγεί σε επιθετικές 

συμπεριφορές και βίαιες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών. Υπάρχουν 

περιπτώσεις με συνδέσμους φιλάθλων που έχουν εκφυλιστεί σε 

οργανωμένες συμμορίες και αναζητούν βίαιες συγκρούσεις με αντίπαλες 

συμμορίες οπαδών. Η συμπεριφορά αυτή έγινε γνωστή σαν « English 

Disease » μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι Άγγλοι οπαδοί σε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%99%CE%A6%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A5%CE%95%CE%A6%CE%91
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ταξίδια στο εξωτερικό για να υποστηρίξουν είτε τις ομάδες τους είτε την 

Εθνική Αγγλίας τις δεκαετίας του 1970 και 1980.  

Το φαινόμενο αυτό είναι γενικότερα γνωστό σαν χουλιγκανισμός. Η βία 

μεταξύ των οπαδών κυμαίνεται από μικρές αψιμαχίες μέχρι πολέμους 

που καταλήγουν σε τραγωδίες (όπως η τραγωδία του Χέιζελ). Οι τρεις 

προκριματικοί αγώνες μεταξύ τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο 

Ποδοσφαίρου 1970 θεωρούνται ευρέως ότι ήταν η αφορμή για τον 

πόλεμο του ποδοσφαίρου τον Ιούνιο του 1969 μεταξύ του Ελ Σαλβαδόρ 

και της Ονδούρας. 

Φίλαθλος : Προέρχεται από τις λέξεις  “φίλος” + “άθλος” και  δηλώνει 

αυτόν που αγαπά τον αθλητισμό και συμβαδίζει με τις αρχές και τα 

ιδεώδη του. 

Οπαδός : Προέρχεται από το ρήμα “οπάζω” και δηλώνει αυτόν που 

ακολουθεί μια κίνηση ή μια ιδεολογία, ή αυτόν που συνοδεύει και 

υπηρετεί. 

Ο φίλαθλος είναι αυτός που αρέσκεται να παρακολουθεί την πορεία της 

ομάδας του, να πηγαίνει στο γήπεδο για να τη στηρίξει, να κάνει καζούρα 

με φιλάθλους αντίπαλων ομάδων μετά από ένα ντέρμπι και να είναι 

δίπλα στην ομάδα του στα καλά και στα άσχημα. Αλλά μέχρι εκεί. Διότι 

γνωρίζει πολύ καλά πως το πραγματικό παιχνίδι γίνεται από τους αθλητές 

μέσα στα γήπεδα, και εκεί δεν έχει καμία απολύτως δικαιοδοσία. Ξέρει 

να σέβεται τον αντίπαλο και να τον χειροκροτεί όταν τον κερδίζει δίκαια. 

Ο οπαδός, ο οποίος νιώθει προσβεβλημένος με τον χαρακτηρισμό 

«φίλαθλος», καθώς θεωρεί πως με έναν τρόπο υποβαθμίζεται η αγάπη 

του για την ομάδα, είναι εκείνος που υποτιμά την ποιότητα και πορεία 

των υπόλοιπων ομάδων και που αντιμετωπίζει με αλαζονεία ό,τι δε φέρει 

τα διακριτικά της δικής του ομάδας. Αυτός που θα πάει στο γήπεδο, για 

να βγάλει ό,τι απωθημένο κρύβει μέσα του. Θα είναι πάντοτε έτοιμος για 

ξύλο, εντός ή εκτός γηπέδου (άλλη μια καλή ευκαιρία να αναδείξει την 

ανωτερότητα της «φυλής» του) και, φυσικά, δε θα διστάσει να κάνει 

κακό σε οποιονδήποτε τον αμφισβητήσει. Και με τη λέξη «κακό» 

αναφέρομαι σε μαχαιριές, χτυπήματα με λοστούς, ρίψη οποιουδήποτε 

αντικειμένου βρεθεί στο διάβα του. 

Ο αθλητισμός δεν θέλει άλλους οπαδούς! 
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 ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  

 Τα θετικά του ποδόσφαιρου είναι πως προσφέρει θέαμα σε 

εκατομμύρια ανθρώπους πάνω στον κόσμο. Το ποδόσφαιρο είναι 

ψυχαγωγία. Επιπλέον  το ποδόσφαιρο έχει το μεγαλύτερο 

παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό στον αθλητισμό οπού αυτό μας 

παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι είναι το πιο αγαπητό άθλημα. 

Επίσης άλλοι παράγοντες που μας οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό 

είναι η οργάνωση των φιλάθλων και των 

οπαδών σε συνδέσμους ή και η 

οργάνωση τους στις κερκίδες.  

 ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 Τα αρνητικά του ποδόσφαιρου είναι πως 

πολύ άνθρωποι παθιάζονται-οι λεγόμενοι 

οπαδοί (hooligans) – και δημιουργούν 

προβλήματα ,καταστρέφουν περιούσιες. 

προωθούν τη βία (λεκτική,σωματική, 

ψυχολογική).  

 Επίσης στα αρνητικά του ποδοσφαίρου 

συγκαταλέγεται το γεγονός πως πολλοί 

άνθρωποι εκμεταλλεύονται το άθλημα 

για να βγάλουν κέρδη.  

 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

Κάθε ομάδα αγωνίζεται κατ' ανώτατο όριο με έντεκα ποδοσφαιριστές, 

ένας από τους οποίους πρέπει να αγωνίζεται στη θέση 

του τερματοφύλακα. Οι ομάδες διαθέτουν επίσης αναπληρωματικούς  

παίκτες για να αντικαταστήσουν παίκτες που αγωνίζονται, όταν παραστεί 

ανάγκη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.  

Ο μέγιστος αριθμός αλλαγών που επιτρέπεται στα περισσότερα διεθνή 

και τοπικά πρωταθλήματα είναι τρεις για κάθε ομάδα. Σε άλλες 

διοργανώσεις ή σε φιλικά παιχνίδια ο αριθμός αυτός μπορεί να διαφέρει. 

Συνήθεις λόγοι για αλλαγή ενός ποδοσφαιριστή είναι ο τραυματισμός, η 

κούραση, η αναποτελεσματικότητα, η αλλαγή στην τακτική της ομάδας 

ή, όταν το αποτέλεσμα είναι ευνοϊκό για την ομάδα προς το τέλος του 

παιχνιδιού, η επιθυμία να κερδηθεί χρόνος ή να δοθεί η ευκαιρία σε 

αναπληρωματικούς παίκτες να αγωνιστούν. Στα παιχνίδια ενηλίκων, ο 

ποδοσφαιριστής που έχει αντικατασταθεί συνήθως δεν μπορεί να λάβει 

περαιτέρω μέρος στο παιχνίδι.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF)
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Οι κανόνες της διοργάνωσης μπορεί να καθορίζουν ελάχιστο αριθμό 

ποδοσφαιριστών που μπορεί να θεωρηθούν ομάδα, συνήθως επτά. Το 

Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο συνιστά ότι ένας αγώνας δεν θα 

πρέπει να συνεχιστεί, εάν υπάρχουν λιγότεροι από επτά παίκτες σε 

τουλάχιστον μία από τις δύο ομάδες. Η απόφαση για τους βαθμούς σε 

παιχνίδια που έχουν διακοπεί για τον πιο πάνω λόγο επαφίεται στις 

αρμόδιες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. 

                                                   

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 

Οι Κανόνες Παιχνιδιού καθορίζουν τον βασικό εξοπλισμό που πρέπει να 

φέρει κάθε ποδοσφαιριστής και περιλαμβάνει πέντε αντικείμενα: φανέλα 

ή κοντομάνικη φανέλα, παντελονάκι, κάλτσες, υποδήματα και 

επικαλαμίδες. Οι τερματοφύλακες επιτρέπεται να φοράνε μακριές φόρμες 

αντί για κοντά παντελονάκια.
 
Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές φοράνε 

ποδοσφαιρικά παπούτσια με καρφιά  αν και οι Κανόνες Παιχνιδιού δεν 

τα απαιτούν.
 

Οι φανέλες πρέπει να έχουν μανίκια (είτε κοντά είτε 

μακριά) και ο κάθε τερματοφύλακας πρέπει να φέρει χρώματα τα οποία 

θα τον ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους παίκτες, τον διαιτητή και τους 

βοηθούς διαιτητές. Κάτω από το παντελονάκι επιτρέπεται να φορεθούν 

εφαρμοστά εσώρουχα («κολλάν»), εφόσον έχουν το ίδιο χρώμα με το 

παντελονάκι και δεν είναι μακρύτερα από το γόνατο. Οι επικαλαμίδες 

πρέπει να καλύπτονται πλήρως από τις κάλτσες, να είναι 

κατασκευασμένες από καουτσούκ, πλαστικό ή παρόμοιο υλικό και «να 

παρέχουν ικανοποιητικό βαθμό προστασίας». Τέλος, οι Κανόνες 

Παιχνιδιού απαγορεύουν τη χρήση εξοπλισμού που είναι επικίνδυνος για 

αυτόν που τον χρησιμοποιεί ή κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή. 

  

 ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας ελέγχεται από ένα διαιτητή με πλήρη εξουσία 

να επιβάλει τους Κανόνες Παιχνιδιού στο παιχνίδι στο οποίο έχει οριστεί 

(Κανόνας 5) και του οποίου οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες. Κινείται σε 

όλο τον αγωνιστικό χώρο και ενεργεί χρησιμοποιώντας σφυρίχτρα και 

κάνοντας σήματα με τα χέρια του. Ο διαιτητής δέχεται βοήθεια από 

δύο βοηθούς διαιτητές, οι οποίοι κινούνται κατά μήκος των πλάγιων 

γραμμών και υποδεικνύουν παραβάσεις με μια σημαία. Σε παιχνίδια 

υψηλού επιπέδου υπάρχει και τέταρτος διαιτητής, ο οποίος βοηθά τον 

πρώτο διαιτητή και μπορεί να τον αντικαταστήσει σε περίπτωση 

ανάγκης.
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 Η ΜΠΑΛΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Σύμφωνα με τους Κανόνες Παιχνιδιού, οι δύο βασικές καταστάσεις του 

παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του είναι «μπάλα εντός» και «μπάλα εκτός» 

παιχνιδιού. Η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, δηλαδή «δεν παίζει», όταν 

περάσει ολόκληρη έξω από τη γραμμή τέρματος ή την πλάγια γραμμή, 

είτε στο έδαφος, είτε στον αέρα και όταν το παιχνίδι έχει διακοπεί από 

τον διαιτητή. Η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού, δηλαδή «παίζει», σε όλες 

τις υπόλοιπες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 

όπου η μπάλα αναπηδάει από ένα κάθετο ή οριζόντιο δοκάρι ή το 

κοντάρι με τη σημαία και παραμείνει μέσα στα αγωνιστικό χώρο ή όταν 

αναπηδήσει είτε επάνω στο διαιτητή ή ένα βοηθό διαιτητή όταν 

βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο.  

Όταν η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, το παιχνίδι επαναρχίζει με ένα από 

τους οκτώ τρόπους επανεκκίνηση, ανάλογα με το πώς βγήκε από το 

παιχνίδι: 

 Εναρκτήριο λάκτισμα (Σέντρα): Πραγματοποιείται στην αρχή 

κάθε ημιχρόνου ή μετά από την επίτευξη γκολ από την αντίπαλη 

ομάδα. 

 Επαναφορά από την πλάγια γραμμή (Πλάγιο άουτ): 

Πραγματοποιείται όταν η μπάλα περάσει την πλάγια γραμμή. 

Εκτελείται με τα χέρια από ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας 

του ποδοσφαιριστή που άγγιξε τελευταίος την μπάλα πριν περάσει 

την πλάγια γραμμή.  

 Από τέρματος λάκτισμα (Άουτ): Πραγματοποιείται όταν η μπάλα 

περάσει εξολοκλήρου τη γραμμή τέρματος (χωρίς να έχει 

επιτευχθεί γκολ) και όταν ο τελευταίος που την άγγιξε ήταν 

ποδοσφαιριστής της επιτιθέμενης ομάδας. Εκτελείται από την 

αμυντική ομάδα.  

 Το γωνιαίο λάκτισμα (Κόρνερ): Πραγματοποιείται όταν η μπάλα 

περάσει εξολοκλήρου τη γραμμή τέρματος (χωρίς να έχει 

επιτευχθεί γκολ) και όταν ο τελευταίος που την άγγιξε ήταν 

ποδοσφαιριστής της αμυνόμενης ομάδας. Εκτελείται από την 

επιτιθέμενη ομάδα. 

 Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα: Εκτελείται από την αντίπαλη ομάδα 

μετά από φάουλ που δεν είναι πέναλτι, ορισμένες τεχνικές 

παραβάσεις ή όταν το παιχνίδι έχει διακοπεί προκειμένου να 

παρατηρηθεί ένας ποδοσφαιριστής, χωρίς να έχει συμβεί ένα 
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συγκεκριμένο φάουλ. Δεν μπορεί να σημειωθεί απευθείας γκολ 

από έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, αν δεν αγγίξει την μπάλα κάποιος 

άλλος ποδοσφαιριστής πρώτα.  

 Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα: Εκτελείται από την ομάδα εις βάρος 

της οποίας έγινε φάουλ (αλλά δεν είναι πέναλτι). Μπορεί να 

επιτευχθεί γκολ από άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

 Επανορθωτικό λάκτισμα (Πέναλτι): Το πέναλτι επιβάλλεται σε 

βάρος μιας ομάδας που διαπράττει οποιαδήποτε από τις 

παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλεται ένα άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα, ενώ η μπάλα βρίσκεται μέσα στη δική της περιοχή 

πέναλτι (μεγάλη περιοχή).
]
Ο ποδοσφαιριστής τοποθετεί την μπάλα 

σε απόσταση 11 μέτρων από το τέρμα της αντίπαλης ομάδας (στο 

σημείο του πέναλτι) και προσπαθεί με ένα ελεύθερο κτύπημα να 

βάλει γκολ στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Οι υπόλοιποι 

ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων πρέπει να βρίσκονται έξω 

από τη μεγάλη περιοχή και πίσω από το σημείο του πέναλτι, σε 

απόσταση τουλάχιστον 9,15 μέτρα από αυτό. 

 Ελεύθερο διαιτητή: Πραγματοποιείται όταν ο διαιτητής έχει 

διακόψει το παιχνίδι για οποιοδήποτε λόγο, όπως ο τραυματισμός 

ενός ποδοσφαιριστή, παρεμβολές από εξωτερικούς παράγοντες ή 

όταν η μπάλα γίνει ελαττώματα. 

 

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου αποτελείται από δύο περιόδους των 

45 λεπτών έκαστη, γνωστές ως ημίχρονα. Ο χρόνος κάθε ημιχρόνου 

τρέχει συνεχώς, χωρίς να σταματάει όταν η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού. 

Μεταξύ των δύο ημιχρόνων υπάρχει ένα διάλειμμα, το οποίο συνήθως 

έχει διάρκεια 15 λεπτά. Ο διαιτητής είναι ο επίσημος χρονομέτρης του 

αγώνα και μπορεί να προσθέσει περαιτέρω χρόνο (μερικά λεπτά) σε κάθε 

ημίχρονο εξαιτίας του χρόνου που χάνεται για τις αλλαγές των 

ποδοσφαιριστών, τους τραυματισμούς που χρήζουν προσοχής ή για 

άλλες διακοπές του παιχνιδιού. Ο χρόνος που προστίθεται από το 

διαιτητή συνήθως αναφέρεται ως «χρόνος καθυστερήσεων» ή 

«καθυστερήσεις του αγώνα». Η διάρκεια του χρόνου αυτού είναι στη 

διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. Μόνο ο διαιτητής σηματοδοτεί το 

τέλος του αγώνα. Εάν στον αγώνα έχει οριστεί και τέταρτος διαιτητής, 

προς το τέλος κάθε ημιχρόνου ο διαιτητής κάνει σύνθημα στον τέταρτο 

διαιτητή για το πόσα λεπτά καθυστερήσεων προτίθεται να προσθέσει. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF#cite_note-56
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Έπειτα, ο τέταρτος διαιτητής ενημερώνει τους ποδοσφαιριστές και τους 

θεατές, κρατώντας μια πινακίδα που δείχνει τον αριθμό των λεπτών των 

καθυστερήσεων. Ο αριθμός αυτός μπορεί να παραταθεί από τον 

διαιτητή. Ο χρόνος των καθυστερήσεων εισήχθη εξαιτίας ενός 

περιστατικού που συνέβη το 1891 κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μεταξύ 

της Στόουκ Σίτι και της Άστον Βίλα. Το σκορ του αγώνα ήταν 1-0 και 

υπολείπονταν δύο λεπτά για να συμπληρωθεί το ενενηντάλεπτο. Η 

Στόουκ κέρδισε πέναλτι. Ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα κλώτσησε 

την μπάλα εκτός γηπέδου και μέχρι να επαναφερθεί εντός γηπέδου, ο 

χρόνος των ενενήντα λεπτών είχε εξαντληθεί. Ο κανονισμός καθορίζει 

ακόμη ότι σε περίπτωση που πρέπει να εκτελεστεί ή να επαναληφθεί ένα 

πέναλτι, η διάρκεια κάθε ημιχρόνου παρατείνεται μέχρι να εκτελεστεί το 

πέναλτι. 

Σε μερικές περιπτώσεις, όπου στο παιχνίδι πρέπει οπωσδήποτε να βγει 

κάποιος νικητής (π.χ. σε τελικό κυπέλλου ή νοκ-άουτ αγώνες), το 

παιχνίδι μπορεί να παραταθεί μετά το τέλος των 90 λεπτών (και των 

καθυστερήσεων), οπότε παίζεται επί πλέον χρόνος που 

ονομάζεται παράταση (σήμερα η παράταση διαρκεί μισή ώρα και 

χωρίζεται σε δύο δεκαπεντάλεπτα ημίχρονα, που και γι’ αυτά υπάρχει η 

δυνατότητα περαιτέρω ολιγόλεπτης επέκτασης). Αν και πάλι δεν 

προκύψει νικητής, το παιχνίδι οδηγείται στην διαδικασία των πέναλτι. 

Εκεί η κάθε ομάδα εκτελεί διαδοχικά πέναλτι. Σε διοργανώσεις νοκ-άουτ 

όπου κάθε ομάδα διαγωνίζεται εντός και εκτός έδρας με την αντίπαλη 

ομάδα, το συνολικό σκορ των δύο αγώνων καθορίζει την πρόκριση. Όταν 

το συνολικό σκορ για κάθε ομάδα είναι ίσο, μπορεί να εφαρμοστεί ο 

κανόνας του εκτός έδρας γκολ για να καθοριστεί ο νικητής. Στην 

περίπτωση αυτή νικήτρια είναι η ομάδα που έχει επιτύχει τα περισσότερα 

εκτός έδρας γκολ. Αν το αποτέλεσμα είναι και πάλι ίσο, προστίθεται 

παράταση και αν το αποτέλεσμα παραμείνει ισόπαλο εκτελούνται 

πέναλτι. 
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