
Άρθρο 

 

«Σκιαγραφώντας την ποδοσφαιρική, οπαδική πραγµατικότητα». 

 

«Οπαδός ΑΕΚ: το ότι ταυτίζεσαι με τον ήρωα,  

τον ποδοσφαιριστή, σημαίνει ότι θέλεις  

να νικήσει αυτός για να κινήσεις και εσύ μαζί του.  

Προσπαθείς, έτσι, τη σφαλιάρα που τρως στη ζωή να την  

ανταποδόσεις μέσα στο γήπεδο, 

 με εκπρόσωπο τον ποδοσφαιριστή  

και την ομάδα σου»  

(Ασημακόπουλος, Γεωργιάδης, 1988: 18).  

Περίληψη Άρθρου 

 

Το παρόν άρθρο αποτελεί µια προσπάθεια καταγραφής των θεωρητικών 

προσεγγίσεων και θέσεων που έχουν αποτυπωθεί σχετικά µε το χώρο του 

«ποδοσφαίρου». Η κοινωνιολογία του αθλητισµού είναι ένας από τους τοµείς που 

έχουν µελετήσει ζητήµατα τα οποία σχετίζονται µε το χώρο του ποδοσφαίρου. Εντός 

του παρόντος  µελετάται η δράση των οπαδών στο χώρο του ποδοσφαίρου κάτω από 

το πρίσµα ζητηµάτων όπως η εµπορευµατοποίηση, η τοπικότητα αλλά και η 

αντιπαλότητα στο χώρο αυτό. Κλείνοντας, δίνεται ως ερέθισµα για σκέψη οι 

αναφορές και τα  λόγια του Ρίσαρντ Καπισίνσκι για την ποδοσφαιρική 

πραγµατικότητα στην κοινωνία της Λατινικής Αµερικής.  

 

Λέξεις – Κλειδιά: ποδόσφαιρο, οπαδός, κοινωνιολογία του αθλητισµού, 

εµπορευµατοποίηση, τοπικότητα, αντιπαλότητα.  

 

Λίγα λόγια για το χώρο του ποδοσφαίρου ως κοµµάτι του 

σύγχρονου αθλητικού φαινοµένου. 

 

 Ο χώρος του ποδοσφαίρου υπόκεινται στην σφαίρα των αθλητικών γεγονότων 

που καταγράφονται ετησίως στην κοινωνική πραγµατικότητα. Βέβαια έχει αναδειχθεί 

χρονικά ως «ο βασιλιάς των σπορ», δηλαδή το άθληµα που υπερέχει των υπολοίπων. 

 «Πιστεύω ότι το θέαµα είναι κάτι που τραβάει τον κόσµο. Ξέρετε γιατί το 

ποδόσφαιρο είναι έτσι; Γιατί είναι απλό σπορ, δεν χρειάζεται πολλά. Είναι τόσο απλό 

και τόσο δύσκολο ώστε όλοι µπορούν να βρουν τι θέλουν, µέσα στο αγώνα» µας λέει ο 

Γιάτσεκ Γκµοχ, ενώ ο Αλκέτας Παναγούλιας σηµειώνει πως «έχω την εντύπωση ότι 

το ποδόσφαιρο αντικατροπτίζει κατά κάποιον τρόπο, την κοινωνική ζωή κάθε χώρας» 

(Ασηµακόπουλος, Γεωργιάδης, 1988: 105). 

  Θεωρητικά έχουν διατυπωθεί διαφορετικές θέσεις και απόψεις σχετικά µε το 

αθλητικό φαινόµενο. Σύµφωνα µε τον Αυγερινό (1989:172-173) έχουν αναπτυχθεί 



τρεις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για τον χώρο του αθλητισµού. Πρόκειται για 

την ρεαλιστική θεωρία, την κριτική θεωρία της νέας αριστεράς και την παραδοσιακή 

– αστική θεωρία.  

 Η τελευταία από την πλευρά της τονίζει τον εθελοντικό και ελεύθερο 

χαρακτήρα των αθλητικών γεγονότων. Σηµαντική στην όλη συζήτηση κρίνεται η 

θέση των εκπροσώπων της  κριτικής θεωρία της νέας αριστεράς. Η έννοια της 

«πολιτικής» συνδέεται άµεσα µε τη αθλητική ζωή. Η σταθεροποίηση του 

καπιταλιστικού συστήµατος παραγωγής αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα των 

πολιτικών που υιοθετούνται αλλά και των µέτρων που εφαρµόζονται. Κατά την 

θεωρία αυτή επιτυγχάνεται µέσω του αθλητικού φαινοµένου ο αποπροσανατολισµός 

των µαζών αλλά και η απόρριψη των ταξικών αντιθέσεων. Τέλος σύµφωνα µε την 

ρεαλιστική θεωρία υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση µε τα προηγούµενα καθώς 

κατατίθεται η άποψη πως η σύνδεση µε το καπιταλιστικό σύστηµα παραγωγής δεν 

µπορεί να υπάρξει σε όλα τα αθλητικά πεδία. (Αυγερινός, 1989:172-173) 

 ∆ιαβάζοντας κανείς τις παραπάνω  θεωρητικές θέσεις θα αντιλαµβανόταν πως 

η πρώτη θεωρητική προσέγγιση βρίσκεται πιο κοντά στις «θετικές λειτουργίες περί 

αθλητισµού». Ο αθλητισµός µε αυτή την προσέγγιση ενισχύει την άµιλλα, την 

συµφιλίωση, την ειρήνη, την επαφή µε άλλους λαούς, την καταπολέµηση 

ρατσιστικού και ξενοφοβικού φαινοµένου κλπ. Μέσα από αυτό όµως γεννιούνται  

ερωτήµατα σχετικά µε τα οικονοµικά δεδοµένα που παρατηρούνται στο χώρο του 

ποδοσφαίρου αλλά και γενικότερα σε αυτόν του αθλητισµού.  Πέραν από το 

φαινόµενο του «γκρίζου καπιταλισµού
1
» που παρατηρείται στο χώρο του 

αθλητισµού, τα νόµιµα «έσοδα
2
» των ποδοσφαιρικών ανώνυµων εταιρειών και η 

δράση αυτών,  οι επιχορηγήσεις µέσα από τον χώρο του οικονοµικού κεφαλαίου 

ευρύτερα διαστρεβλώνουν την συγκεκριµένη πραγµατικότητα (περί θετικών 

λειτουργιών) ενισχύοντας την άποψη της κριτικής θεωρίας. 

 Τα οικονοµικά συµφέροντα στο ποδόσφαιρο αναπτύσσονται µε δυσανάλογο 

τρόπο, στοιχείο που φαίνεται και µέσα από την διόγκωση του χάσµατος µεταξύ 

µεγάλων και µικρών (σε πλούτο) ποδοσφαιρικών οµάδων. «Ο ποδοσφαιριστής έχει 

γίνει εµπόρευµα που αγοράζεται και πουλιέται ανάλογα µε το κέφι των παραγόντων» 

(Μπροµ, Περελµάν, 1999: 23).  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάθε χρόνο, στο χώρο του ποδοσφαίρου διακινούνται 

δεκάδες δισεκατοµµυρίων ευρώ µεταξύ διαφορετικών (ως προς την δράση και την 

λειτουργία) εµπλεκόµενων φορέων. ∆ιοικήσεις ποδοσφαιρικών ανώνυµων εταιρειών, 

                                                 
1
 Σύµφωνα µε τον ∆ραγασάκη (2003) σε  συνθήκες γκρίζου καπιταλισµού το «οικονοµικό έγκληµα» 

αλλά και οι «πολιτικές διαπλοκές», δεν αποτελούν µόνο περιστασιακά φαινόµενα αλλά συστηµατικό 

τρόπο οργάνωσης της συσσώρευσης του κεφαλαίου. 
2
 Τα συγκεκριµένα έσοδα προκύπτουν µέσα από την πώληση παικτών, την πώληση τηλεοπτικών 

δικαιωµάτων, τις χορηγίες από οργανισµούς στοιχηµατισµού (Ο.Π.Α.Π σε ελληνικό επίπεδο), την 

πώληση εισιτηρίων (Για παράδειγµα, κατά την περσυνή περίοδο τα εισιτήρια που «κόπηκαν» σε 

επίπεδο super league ήταν 50.468 κατά µέσο όρο ανά ποδοσφαιρικό αγώνα(συνολικά: 1.514.031 ) 

(Super League).) κλπ.  



επαγγελµατικοί κλάδοι στο χώρο του ποδοσφαίρου (managers παικτών, παίκτες, 

τεχνικές ηγεσίες κλπ), εκπρόσωποι των ποδοσφαιρικών αρχών διαιτησίας, ο 

Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, φορείς άσκησης της κρατικής 

αθλητικής πολιτικής (σε εθνικό επίπεδο έχει συσταθεί η Γενική Γραµµατεία 

Αθλητισµού), Ποδοσφαιρικές Οµοσπονδίες.  

 Μέσα στο χώρο του ποδοσφαίρου µπορούµε εύκολα πέραν του οικονοµικού 

ζητήµατος που τέθηκε παραπάνω να σταθούµε και σε άλλα ζητήµατα όπως   η 

ορολογία που χρησιµοποιείται κατά την τέλεση ποδοσφαιρικών αγώνων. Αρχικά σε 

σχέση µε την ορολογία που καταγράφεται από τεχνικής, διοικητικής και 

δηµοσιογραφικής ποδοσφαιρικής άποψης, παρατηρείται µια τάση προς τον 

«στρατιωτικό λόγο» ή τον «λόγο πολέµου». Λέξεις όπως: επιτίθεται- σφυροκοπά- 

διεισδύει- καταδιώκει- υποχωρεί- πανικοβάλλεται- αµύνεται απεγνωσµένα, 

ακούγονται είτε από την τεχνική ηγεσία, είτε από τον δηµοσιογραφικό επαγγελµατικό 

λόγο, είτε από το λόγο των διοικούντων, είτε από το λόγο των οπαδών, είτε τέλος από 

το λόγο των ίδιων των παικτών. Πέραν όµως της συγκεκριµένης µορφής που 

αναδεικνύεται κυρίως κάτω από το πλαίσιο διαµόρφωσης του «ποδοσφαιρικού 

παιχνιδιού» παρατηρούνται ακόµη και άλλα στοιχεία. Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι 

αυτό  του εθνικιστικού λόγου. Σε πολλές περιπτώσεις έχουµε δει την επιγραφεί 

«Εθνικό Πένθος» η «Εθνικό Γλέντι» κάνοντας αναφορά στην νίκη µιας εθνικής 

ποδοσφαιρικής οµάδας, η οποία αντιµετώπιζε µια «εχθρό» πολιτικά χώρα. 
3
   

 Πολλές στιγµές ακούµε την φράση ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθληµα 

«µόνο για άνδρες», χωρίς βέβαια να συνειδητοποιούµε ποια είναι η σύγχρονη θέση 

της γυναίκας ακόµη και στο χώρο του ποδοσφαίρου. Αναφέροντας το παραπάνω 

αποσκοπείται η  ανάδειξη του ποδοσφαίρου µέσα από φράσεις λέξεις που θα 

χαρακτήριζαν ένα φαλλοκρατικό λόγο. Με αυτό τον τρόπο ο φαλλοκρατικός λόγος 

παρουσιάζεται στις φράσεις των νικητών εναντίον των ηττηµένων. Ο ηττηµένος 

υφίσταται φραστικά ό,τι το θηλυκό είδος από το αρσενικό, µεταφέροντας τις σχέσεις 

κυριαρχίας που επικρατούν σε µια φαλλοκρατικά οργανωµένη κοινωνία. Φράσεις 

όπως «Σήκωσε το Τιµηµένο» υποδηλώνουν την έπαρση και την δύναµη αυτών που 

κερδίζουν καθώς αποδείχτηκαν ως  οι δυνατοί (άνδρες) που µπόρεσαν να επιβληθούν 

στο θηλυκό είδος.  

 Τέλος ίσως η σηµαντικότερη µορφή λόγου που παρουσιάζεται στο χώρο του 

ποδοσφαίρου και του αθλητισµού γενικότερα είναι ο ρατσιστικός λόγος. Ο 

ρατσιστικός λόγος αποτυπώνεται εις βάρος των ηττηµένων θέλοντας να δείξει την 

κατωτερότητα αυτών σε σχέση µε το χαρακτηριστικό της καταγωγής του ατόµου, το 

                                                 
3
 Ιστορικά βλέπουµε το ζήτηµα του εθνικιστικού λόγου σε έντονο βαθµό κυρίως στην επικράτηση 

ολοκληρωτικών καθεστώτων. «Στο όνοµα του Μουσολίνι η νεολαία της φασιστικής Ιταλίας γίνεται 

δυνατότερη στα στάδια και στα γυµναστήρια, στο όνοµα του Μουσολίνι η οµάδα µας πάλεψε στη 

Φλωρεντία στο Μιλάνο και χθες στην Ρώµη, για την κατάκτηση του παγκόσµιου τίτλου». Ήταν ο 

τίτλος της εφηµερίδας Il Messagero µία µέρα µετά την νίκη των «ατζούρι» (το όνοµα της εθνικής 

οµάδας Ιταλίας, βασισµένο πάνω στα χρώµατα των εµφανίσεων της οµάδας, δηλαδή τα γαλάζια τα 

κυανά.) (Μπροµπερζέ, 2007:21) 



χρώµα του δέρµατος, τις πολιτικές πεποιθήσεις αυτού. Σε αυτό συντείνουν οι συχνές 

εκτός θεσµικού πλαισίου παρεµβάσεις  πολιτικού χαρακτήρα πριν η µετά την τέλεση 

ενός ποδοσφαιρικού αγώνα/ αθλητικού γεγονότος. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός πως ο 

Χίτλερ έφυγε από τους Ολυµπιακούς Αγώνες, όταν η Γερµανία ηττήθηκε, ενώ ακόµη 

η Αµερικάνικη ηγεσία αποχώρησε για να µην βραβευθεί Αµερικάνος αθλητής, 

πρωταθλητής σε δρόµους ταχύτητας και µήκους επειδή δεν είχε λευκό δέρµα. 
4
 

 Όλα τα παραπάνω δηλώνουν µερικά από τα σηµεία στα οποία θα πρέπει να 

σταθεί κανείς µελετώντας το χώρο του ποδοσφαιρικού αθλήµατος αλλά και του 

σύγχρονου αθλητισµού.  

 Το ποδόσφαιρο ως άθληµα θα λέγαµε πως διακρίνεται για την αβεβαιότητα 

της εξέλιξης του παιχνιδιού και κατ’ επέκταση για την συναρπαστικότητα του ως 

άθληµα. Αρχικά θα συµφωνούσαµε πως το απρόσµενο και η τύχη κυρίως µε όρους 

ποδοσφαιρικής τεχνικής προκύπτει από την αφύσικη χρήση του ποδιού, του κεφαλιού 

και του στήθους, και την ποικιλία των παραµέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για 

την επίτευξη της νίκης  (Μπροµπερζέ, 2007:57). Το στοιχείο του απρόσµενου και της 

τύχης είναι αυτό που προκαλεί το ενδιαφέρον από την πλευρά των θεατών 

(φιλάθλων- οπαδών) για τη συµµετοχή στα ποδοσφαιρικά δρώµενα. Ως εκ’ τούτου 

διαµορφώνεται µια διαδικασία συνεχής παρακολούθησης ποδοσφαιρικών αγώνων 

(είτε µέσα στο χώρο του γηπέδου είτε µέσω χρήσης τηλεοπτικών δικτύων) η οποία 

«εθίζει» το υποκείµενο-θεατή- στην ενασχόληση µε το συγκεκριµένο άθληµα.  

 Η εξέλιξη του ποδοσφαίρου µαρτυρά πως το συγκεκριµένο άθληµα 

διαχρονικά διαµορφώνει ένα κόσµο συζητήσιµο, όπως εύκολα παρατηρείται από  τις 

πολλές και διαφορετικές ερµηνείες κατά τη διάρκεια τέλεσης ενός ποδοσφαιρικού 

αγώνα ή το διάστηµα πριν και µετά αυτού, από την πλευρά των οπαδών και των 

φιλάθλων σχετικά µε την αξία της τύχης, της δικαιοσύνης, της απάτης σε σχέση πάντα 

µε το στοιχείο της επιτυχίας. (Μπροµπερζέ, 2007:62) Έτσι γίνονται αντιληπτά τα 

συναισθήµατα και τα βιώµατα των θεατών κατά την τέλεση ποδοσφαιρικών αγώνων. 

Μέσα στα συγκεκριµένα πλαίσια καταγράφεται και η δράση των οπαδών.  

Η δράση των οπαδών στο χώρο 

του ποδοσφαίρου. 

  

 Η δράση των οπαδών για πολλούς θεωρητικούς διαφοροποιείται από την  

δράση των φιλάθλων. Υπάρχει κριτήριο οριοθέτησης και διάκρισης των δύο αυτών 

κατηγοριών;  

                                                 
4
 Πρόκειται για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1936,  που πραγµατοποιήθηκαν στο Βερολίνο. Στην 

ιστορία καταγράφονται ως οι «Ναζιστικοί Ολυµπιακοί Αγώνες». Χαρακτηριστικά από τον τύπο 

αναφέρεται πως «Ο Χίτλερ, που είχε µεταβάλει τους Ολυµπιακούς Αγώνες σε ναζιστική προπαγάνδα, 

δεν παραβρέθηκε στην απονοµή των µεταλλίων του Οουενς και η αµερικανική προπαγάνδα φρόντισε 

να µεγαλοποιήσει την υπόθεση κατασκευάζοντας µια ιστορία ότι «ο αθλητής µας έκανε τον Φύρερ να 

φύγει από το στάδιο»… Οταν άλλωστε ο Οουενς επέστρεψε στη Νέα Υόρκη δεν ήταν µόνο ο αθλητής 

που είχε νικήσει τον Χίτλερ, όπως ήθελαν να διηγούνται οι Αµερικανοί, αλλά και ο θριαµβευτής που 

είχε αγνοηθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Φραγκλίνο Ρούζβελτ, ο οποίος αρνήθηκε να τον 

συναντήσει.» (Χαραλαµπόπουλος, 2002)  



 Ο Πανούσης (2004: 135) µιλώντας για το συγκεκριµένο ζήτηµα αναφέρει πως 

«η έννοια του οπαδού και του θεατή ενυπάρχουν στον όρο φίλαθλος αλλά και η έννοια 

του απλού θιασώτη συναντιέται στον οπαδό». Στο ίδιο ζήτηµα ακόµη διατυπώθηκαν 

θέσεις κατά τις οποίες το στοιχείο της «µη-παθητικότητας» δεν παρουσιάζεται ούτε 

στη µία αλλά ούτε και στην άλλη κατηγορία. Αυτό διαµορφώνεται µέσα από την 

χρήση εκ-φραστικής βίας, είτε µέσω της «χρησιµοποίησης» των οπαδών – φιλάθλων 

από τους αρχηγούς/παράγοντες/ιθύνοντες, στα πλαίσια της «µάχης της εξέδρας». 

(Κουλούρη, Τσουραµάνη, 1987, Ζέρβα Γ., 1988, στο Πανούσης, 2004:136-137) 

Σηµαντική είναι και η συµβολή του Παπαγεωργίου (2007) στο συγκεκριµένο 

θέµα. Αρχικά διακρίνει τους οπαδούς στους «τρελούς» αλλά και στους υπολοίπους 

οπαδούς. Οι «τρελοί » µας λέει, είναι αυτοί οι οποίοι συνήθως κάθονται όρθιοι στις 

κερκίδες της «θύρας» όπου συχνάζουν, φωνάζουν συνθήµατα, ζητωκραυγάζουν, 

αποδοκιµάζουν τους αντιπάλους, ή ρίχνουν αυτοσχέδια βλήµατα, όπως κέρµατα, 

αναπτήρες, πλαστικά µπουκάλια, η µερικές φορές και πέτρες, προς τους παίκτες της 

αντιπάλου ποδοσφαιρικής οµάδας. Περιγράφοντας µε αυτό τον τρόπο, το τι σηµαίνει 

«τρελός» (φανατικός οπαδός).  

Ενώ ακολουθεί και µια άλλη διάκριση σε σχέση µε τους παραπάνω, όπου 

είναι οι «ηγέτες των συνδέσµων» (είναι αυτοί που συνήθως ξεχωρίζουν στις «θύρες» 

υποστήριξης). Οι σύνδεσµοι όπως θα δούµε και εν συνεχεία επιτελούν  συγκεκριµένο 

ρόλο, καθώς εντός του γηπέδου παρατάσσονται στο χώρο ιεραρχικά, αλλά και µεταξύ 

των µελών τους υπάρχει µια ιεραρχία (Παπαγεωργίου, 2007:85-86).  

 Άλλοι βέβαια εστιάζοντας στο ρόλο του ποδοσφαιρικού χώρου κάνουν λόγο 

για µία µορφή δράσης η οποία αντιβαίνει στην υπακοότητα του ατόµου  και µε αυτό 

τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα διαµαρτυρίας σε ένα χώρο ο οποίος διακρίνεται 

για την ελευθερία και την ατιµωρησία. (Pascal, 2007:140) Μελετώντας όµως κάποιος 

γενικότερα τις µορφές ελέγχου στο «γήπεδο», θα διατυπώσει κάτι το εντελώς 

αντίθετο.  

Πως αντιλαµβανόµαστε την δράση των οπαδών σε συνάρτηση 

µε το ποδοσφαιρικό θέαµα;. 

 Η δράση των οπαδών στο χώρο του ποδοσφαίρου µπορεί να γίνει αντιληπτή 

και µέσα από τον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε το αθλητικό θέαµα. Κατά τον 

Μπροµπερζέ (2007: 20-32) υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τρόποι για να 

κατανοήσουµε το τι είναι το ποδοσφαιρικό θέαµα. Ο πρώτος αναφέρεται στην 

µαρξιστική συζήτηση και αναπτύσσει την άποψη πως το ποδόσφαιρο αποτελεί το 

«όπιο του λαού». Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του, µία τέτοια θεωρία οδηγεί σε 

εσφαλµένα συµπεράσµατα καθώς απορρίπτει την συλλογική δράση από την πλευρά 

των οπαδών.  

Η δεύτερη προσέγγιση, βασισµένη στην ψυχολογία της µάζας (Moscovisi) 

καταλήγει στο συµπέρασµα πως «το κοινό στα γήπεδα συνιστά µια ασπόνδυλη µάζα, 

οµοιογενή και απρόσωπη, όπου η ατοµική κρίση καταργείται µέσα στην γιορταστική 

χαρά της συνεύρεσης και στην οµόθυµη κινητοποίηση ενάντια στον αντίπαλο.» 



(Μπροµπερζέ 2007: 25) Κάτι τέτοιο απορρίπτεται από τον συγκεκριµένο συγγραφέα 

µέσα από παραδείγµατα σχετικά µε την δράση των οπαδών εντός του γηπέδου αλλά 

και την δοµή των συνδέσµων οπαδών στο χώρο του ποδοσφαίρου. Στο συγκεκριµένο 

ζήτηµα πέραν του Moscovisi υπάρχουν και άλλοι θεωρητικοί οι οποίοι επισηµαίνουν 

την διαµόρφωση της µάζας ως καθοριστικής σηµασίας στοιχείο για την µελέτη 

οµάδων όπως οι οπαδοί στο χώρο του ποδοσφαίρου.  

 Ο Le Bon στο βιβλίο του Psychologie der Massen (Αντόρνο, Χόρκχαϊµερ, 

1987:96-97) προσδίδει στα χαρακτηριστικά των ατόµων που συµµετέχουν σε αυτό 

τον τύπο µαζικής συµπεριφοράς το στοιχείο της οµοιοµορφίας. Πιο συγκεκριµένα 

αναφέρει πως «Οποιαδήποτε και αν είναι τα άτοµα που τη συνθέτουν (τη µάζα) 

οσοδήποτε και αν µοιάζει ο τρόπος ζωής τους, τα επαγγέλµατα τους, ο χαρακτήρας 

τους, η νοηµοσύνη τους, το γεγονός ότι έχουν µεταµορφωθεί σε µάζα τους καθιστά 

κατόχους ενός είδους συλλογικού πνεύµατος  που τους κάνει να αισθάνονται, να 

σκέφτονται και να ενεργούν µε τρόπο τελείως διαφορετικό από αυτόν µε τον οποίο κάθε 

άτοµο χωριστά θα αισθανόταν, θα σκεπτόταν και θα έπραττε». 

Ενώ στα ίδια πλαίσια  θα πρέπει να σηµειωθεί και η σχέση µάζας και 

µηχανισµών αποτύπωσης της «εικόνας (TV) του ποδοσφαίρου». Κατά τον Benjamin 

(L’ oeuvre d’ art a l’ ere de sa reproductibilite  techniquie στο Μπροµ, Περελµάν, 

1999: 84) «στις µεγάλες εορταστικές ποµπές, στις τερατωδώς µεγάλες συναθροίσεις, 

στις αθλητικές εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν τις µάζες, τέλος στον πόλεµο, δηλαδή σε 

όλες τις περιπτώσεις όπου παρεµβαίνει σήµερα ο µηχανισµός λήψης της εικόνας, η 

µάζα µπορεί να δει κατά πρόσωπο τον ίδιον της τον εαυτό».   

 Η τρίτη άποψη µιλά το αθλητικό θέαµα ως κατάλοιπο αρχαϊκών 

συµπεριφορών ή αποτέλεσµα πολιτισµικών φυλετικών εκδηλώσεων. Βέβαια η 

συγκεκριµένη θέση καταρρίπτεται από τον  Μπροµπερζέ (2007:26-28) µέσα από την 

παρατήρηση των σύγχρονων δοµών αθλητικού και ποδοσφαιρικού θεάµατος.  

 Τέλος, παρατηρείται η θεωρητική και εµπειρική αντιστοίχηση ανάµεσα στις 

αθλητικές προτιµήσεις και τις κοινωνικές θέσεις. (Μπροµπερζέ 2007:29) Η 

συγκεκριµένη θέση βέβαια προσκρούει πάνω στην εµπειρική µελέτη σύµφωνα µε την 

οποία άτοµα τα οποία κατέχουν διαφορετικές κοινωνικές θέσεις «ασχολούνται» µε το 

ίδιο άθληµα. Βέβαια θα πρέπει να σηµειωθεί, πως έχουν γίνει σηµαντικές κριτικές 

πάνω στο έργο του Μπροµπερζέ.  

Αναφερόµενοι στο  έργο του Μπρονµπερζέ (Football, la bagatelle la plus 

serieuse du monde),  οι Μπροµ και Περελµάν
5
 αναπτύσσουν την άποψη πως 
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 Μιλώντας για τα ποδοσφαιρικά πάθη οι Μπροµ, Περελµάν,  ασκούν έντονη κριτική σε αυτούς που 

αναφέρονται στο «αθλητικό ιδεώδες» (αθλητική ιδεολογία κατά τους Μπροµ και Περελµάν) και το 

συνδέουν µε ζητήµατα όπως αυτό της «συναδέλφωσης», της «ειρήνης», την κατάργηση των 

«ανισοτήτων» και την έννοια της «δηµοκρατίας». Απαντούν στην παραπάνω θέση  λέγοντας πως το 

ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος που ενυπάρχουν «σκάνδαλα, βιαιοπραγίες από την πλευρά των 

φιλάθλων, τάση προς πολιτική χειραγώγησης αλλά και αποκτήνωση των µαζών»(Μπροµ, Περελµάν, 

1999: 13-14). Το ποδόσφαιρο ως άθληµα «συντηρεί  το µύθο της µεγάλης σηµασίας του ποδιού» ως  

µέρος του ανθρώπινου  σώµατος. Στοιχείο το οποίο συνδέεται µε την θεωρία του φετιχισµού (ο.π.: 41-

42). Θεωρώντας πως το ποδόσφαιρο αποτελεί ένα πρόγραµµα/µια διαδικασία χωρίς στόχο αναλύοντας 



πρόκειται για µια εθνογραφική µελέτη στην οποία ο ερευνητής έχει επηρεαστεί από 

το  «πάθος» που τον διακατέχει για το ποδόσφαιρο. Με αυτόν τον τρόπο προβαίνει σε 

µια ανάλυση η οποία καταγράφει «την παθιασµένη επιθυµία για διάκριση και τον 

αυθεντικό τρόπο ζωής του οπαδού», τη «µάχη για την ηγεµονία», την «αντρίκια 

ατµόσφαιρα που βασιλεύει στα γήπεδα», την «αποχαλίνωση των συναισθηµάτων» σε 

σχετικές αναφορές για την δράση των οπαδών αποκρύπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

«τους φονιάδες που κοσµούν τις κερκίδες των γηπέδων» (Μπροµ, Περελµάν, 1999: 

16-17).  

 Η δράση των οπαδών πέραν των παραπάνω καταγράφει και στοιχεία τα οποία 

σχετίζονται µε αυτό που αποκαλούµε ως τοπικότητα και αντιπαλότητα στην 

ποδοσφαιρική ζωή.  

Το στοιχείο της τοπικότητας και της αντιπαλότητας 

στην δράση των οπαδών. 

 

Το στοιχείο της τοπικότητας αναπτύσσεται στην λογική «επιλογής» µιας 

«οµάδας». Σύµφωνα µε τους Κυπριανό και Χουµεριανό (2009: 123) καθοριστικό 

στοιχείο στην επιλογή της οµάδας που υποστηρίζουµε είναι το στοιχείο της 

τοπικότητας. «Επιλέγουµε συνήθως την οµάδα της πόλης ή της περιοχής µας ή, όταν 

υπάρχουν περισσότερες µία από αυτές.»  

Τα βιώµατα των οπαδών καταγράφονται ως απότοκος µιας αντιπαλότητας 

µεταξύ ποδοσφαιρικών συλλόγων (οι οποίοι εντάσσονται στο χώρο των ανώνυµων 

εταιρειών), η οποία ανάγεται σε µία οπαδική αντιπαλότητα.  

Τα θέµατα της τοπικότητας και της αντιπαλότητας συνδέονται µεταξύ τους 

καθώς η µεν τοπικότητα παράγει την αγάπη και την πίστη για ένα ποδοσφαιρικό 

σύλλογο που εδράζεται σε κάποια περιοχή ενώ το στοιχείο της αντιπαλότητας 

βασίζεται στο ζήτηµα της αξίας και της απαξίωσης. Η αξίας να κατάγεσαι από µια 

περιοχή και απαξίωση της καταγωγής των αντιπάλων (Κυπριανός, Χουµεριανός 

2009:158). 

Στοιχείο το οποίο διαφαίνεται και µέσα από λόγια οπαδών έτσι όπως 

αναδύονται από µία δηµοσιογραφική έρευνα από τους Ασηµακόπουλο και Γεωργιάδη 

σχετικά µε την δράση παραγόντων στο χώρο του ποδοσφαίρου κατά την δεκαετία του 

1980. Πιο συγκεκριµένα εστιάζουµε στο παρακάτω απόσπασµα που φέρει τη 

σφραγίδα των χαρακτηριστικών που αναπτύσσονται σε σχέση µε την οπαδική 

ταυτότητα κάτω από την επίδραση του στοιχείου της τοπικότητας αλλά και της 

αντιπαλότητας: 

                                                                                                                                            
πως µοναδικό όνειρο κατά την πραγµατοποίηση αυτού είναι η «νίκη».  Μια νίκη απέναντι στους 

άλλους, στους φιλοξενούµενους και στους «ξένους» (ο.π.: 63-64). Έτσι, καταλήγουν στο συµπέρασµα 

πως συνώνυµο της τέχνης της προπαγάνδας αποτελεί ο αθλητισµός και κατ’ επέκταση το ποδόσφαιρο 

καθώς «προσπαθεί να ωθήσει τις µάζες να κατευθυνθούν  από µόνες τους προς την υποταγή τους» (ο.π.: 

84). 

 



«Πρώτος οπαδός ΠΑΟΚ: «Αυτή τη στιγµή ακούστηκε το σύνθηµα «Βούλγαροι- 

Βούλγαροι». Νοµίζω ότι το ακούσατε όλοι… Τρίτος οπαδός ΠΑΟΚ: οι Νότιοι. Από την 

στιγµή που αρχίζουν και µας λένε Βούλγαρους, εµείς τι θα κάνουµε; Να καθίσουµε σαν 

κότες; … έκτος οπαδός ΠΑΟΚ: Αλλά αν τυχόν ο νότος θέλει µια φορά πόλεµο µε το 

Βορρα, ο Βορράς θέλει πόλεµο µε τον Νότο δέκα φορές» (Ασηµακόπουλος, 

Γεωργιάδης, 1988: 117-118). 

Η συµµετοχή των οπαδών 

 στους συνδέσµους. 

 Τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται από τους οπαδούς, οι δράσεις των 

συνδέσµων, δηλαδή η ώρα που πηγαίνουν τα άτοµα στο γήπεδο, τα πανό που έχουν 

φτιάξει, οι αντιδράσεις προς την "διαιτησία", το κασκόλ γύρω από το λαιµό, τα 

συνθήµατα προς τους παίκτες, είναι µερικά από τα στοιχεία που σχετίζονται µε την 

ταυτότητα των οπαδών. Ο σύνδεσµος λειτουργώντας µέσα από την χρήση τέτοιου 

είδους συµβόλων και συµβολισµών µετατρέπεται σε µια "οπαδική κοινότητα" η 

οποία επεκτείνεται και εκτός του συνδέσµου (ως χώρος: γήπεδα µέσα και έξω). Όλα 

αυτά στα οποία αναφερθήκαµε, θα µπορούσαν να µελετηθούν σύµφωνα µε την 

θεωρία του Κοέν: "Τα σύµβολα παράγουν µια αίσθηση του ανήκειν ... η ένταξη σε 

µια κοινότητα σηµαίνει ότι µοιράζεται κανείς µε τα άλλα µέλη µια παρόµοια 

"αίσθηση πραγµάτων", συµµετέχει σε ένα κοινό συµβολικό τοµέα". (Jenkis, 

2007:176-177) 

Σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τη σύσταση και λειτουργία 

των συνδέσµων, ως σύνδεσµος φιλάθλων αναλύεται η σύσταση σωµατείου το οποίο 

φέρει το όνοµα σύνδεσµος φιλάθλων, «τάδε» αθλητικού σωµατείου ή «τάδε» 

αθλητικής ανώνυµης εταιρείας. (Ν 2725/1999/Α-121). Ο σύνδεσµος, βάσει του 

συγκεκριµένου νόµου, θα πρέπει να υποβάλλει τα ακόλουθα για να έχει τυπική ισχύ: 

1. Καταστατικό εγκεκριµένο από το Πρωτοδικείο και Πιστοποιητικό 

εγγραφής στο βιβλίο σωµατείων του πρωτοδικείου.  

2. Πρόταση του αθλητικού σωµατείου ή της Α.Α.Ε
6
 

3. Κατάλογο µελών το οποίο να εµπεριέχει και στοιχεία σχετικά µε το 

ποινικό µητρώο των µελών του συνδέσµου.  

Στις υποχρεώσεις του συνδέσµου ανήκουν ακόµη: 

1.  Η κατάθεση των νέων µελών κατά τον παραπάνω τρόπο, 

συγκεκριµένες χρονικές περιόδους. 

2. Έχει δικαίωµα να λαµβάνει την κατώτερη τιµή του εισιτηρίου για τα 

µέλη του από το αθλητικό σωµατείο που υποστηρίζει η την οικεία Α.Α.Ε.  

Τα µέλη του συνδέσµου διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον αριθµό των 

συµµετεχόντων. Στις οµάδες της πρώτης εθνικής (superleage) αριθµούν πάνω από 

500 µέλη συµµετεχόντων κατά µέσο όρο ενώ σε επίπεδο µικρότερων κατηγοριών (Α-

Β-Γ) ο αριθµός αυτών µικραίνει πολύ περισσότερο. Υπάρχουν σύνδεσµοι που 
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 Αθλητική Ανώνυµη Εταιρεία. 



λειτουργούν µε 20 αλλά και λιγότερα ενεργά µέλη. Θα πρέπει ακόµη να σηµειωθεί 

ότι υπάρχουν µεγάλες διαφοροποιήσεις µεταξύ των συνδέσµων σε σχέση µε το βαθµό 

συµµετοχής των ατόµων που είναι «εγγεγραµµένα  µέλη» στις δράσεις των 

συνδέσµων.  Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ο Παπαγεωργίου (2007: 156) ο 

διαχωρισµός των οπαδών δεν είναι εύκολος αφού είναι δεδοµένη η συνεχής 

κινητικότητα που παρατηρείται στο πεδίο της «τρέλας». Σε επίπεδα µικρών 

συνδέσµων
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 θα µπορούσαµε να πούµε πως έχουµε άτοµα- οπαδούς που συµµετέχουν 

σε εβδοµαδιαία βάση αλλά και άλλους που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του 

συνδέσµου ελάχιστες φορές το χρόνο. 

Η οργάνωση των συνδέσµων από την άλλη παρουσιάζει σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις κάθετου και οριζόντιου χαρακτήρα.      

Πιο συγκεκριµένα, οι κάθετες διαφοροποιήσεις αναφέρονται στα εξής: τα 

άτοµα ως απλά µέλη, το φύλλο των συµµετεχόντων, η ηλικία αυτών, η 

διαφοροποίηση ανάµεσα σε νεοεισερχόµενα και αναγνωρισµένα µέλη αλλά και ο 

βαθµός συµµετοχής στις δράσεις του συνδέσµου. Από την άλλη πλευρά οι οριζόντιες 

διαφοροποιήσεις σχετίζονται µε την προέλευση των ατόµων, την συµµετοχή σε 

παρέες η όχι, τα συγγενικά δίκτυα, η τη συµµετοχή ή µη σε νεανικά πεδία ή 

υποκουλτούρες. (ο.π: 158-159)  

Ο οπαδός – µέλος του συνδέσµου λειτουργεί στα πλαίσια του συνδέσµου µε 

τρόπο ανάλογο που µε αυτό που «επιδεικνύουν» τα «παλιά» µέλη του συνδέσµου. 

Έτσι, γίνεται αντιληπτό πως πολλές διαφοροποιήσεις µεταξύ των ατόµων – 

οπαδών καλύπτονται µέσα από την διαµόρφωση µιας ταυτότητας. Μίας οπαδικής 

ταυτότητας, η οποία κατά ένα γενικό τρόπο παρουσιάζεται στην δράση των µελών 

του συνδέσµου. ∆ηµιουργείται µε αυτό τον τρόπο το αίσθηµα του «ανήκειν», το 

«εµείς» αντί του «εγώ» µεταφέρεται στο άτοµο δίνοντας του την ιδιότητα «του 

ένθερµου» οπαδού- υποστηρικτή της συγκεκριµένης ποδοσφαιρικής οµάδας.  

Το ποδόσφαιρο µέσα από τα λόγια 

του Ρίσαρντ Καπισίνσκι: 

Μια διαφορετική ποδοσφαιρική πραγµατικότητα;. 

Ο Ρίσαρντ Καπισίνσκι
8
, µας µεταφέρει µια άλλη χροιά του ποδοσφαίρου. 

Στην αφήγηση που κάνει στο έργο του «Ο Πόλεµος του Ποδοσφαίρου»  αναφέρεται 

σε δύο παιχνίδια που θα πραγµατοποιούνταν στα πλαίσια των προκριµατικών του 

Παγκόσµιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, που θα γινόταν το 1970 στο Μεξικό. Αναφέρει 

τις αναµετρήσεις µεταξύ των χωρών Ονδούρα και Σαλβαδόρ. Από την αφήγηση του 

θα πρέπει να κρατήσουµε τέσσερα σηµεία. Πρώτον, τις συνθήκες πριν την έναρξη 

αλλά και κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα. Και στον πρώτο αλλά και 
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δραστηριοποιούνται σε πόλεις η περιοχές του κέντρου αλλά και της περιφέρειας. 
8
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το 1932 έως το 2007.  



στον δεύτερο αγώνα οι συνθήκες που αντιµετώπιζαν οι παίκτες των δύο οµάδων, δεν 

διαφέρουν.  

Έτσι χαρακτηριστικά αναφέρει, «Η οµάδα δεν µπορούσε να κοιµηθεί γιατί 

έπεσε θύµα του ψυχολογικού πολέµου που εξαπέλυσαν οι οπαδοί της Ονδούρα. Το 

ξενοδοχείο περικυκλώθηκε από πλήθος ανθρώπων. Το πλήθος πετούσε πέτρες στα 

παράθυρα, βαρούσε µε ξύλα λαµαρίνες και άδεια βαρέλια… την άλλη µέρα η Ονδούρα 

νίκησε την άγρυπνη οµάδα του Σαλβαδόρ ένα-µηδέν» (Καπισίνσκι, 2009: 517) Την 

ίδια πραγµατικότητα, αντιµετώπισε βέβαια και η οµάδα της Ονδούρας, µια εβδοµάδα 

αργότερα, όπου τα πράγµατα ήταν λίγο χειρότερα καθώς απαιτήθηκε και η συµβολή 

των στρατιωτών του επίλεκτου σώµατος Guardia Naciolan. ∆εύτερον, µετά την 

επίτευξη του γκολ στον πρώτο αγώνα, αυτοπυροβολήθηκε µια κοπέλα (Αµέλια 

Μπαλιάνος), στοιχείο που παρουσιάζει, την θέση του ποδοσφαίρου, στην ζωή του 

ατόµου.   

Και εδώ σηµαντικός ρόλος είναι αυτός των ΜΜΕ, καθώς την επόµενη µέρα, 

εφηµερίδα του Σαλβαδόρ έγραψε: «Η νεαρή κοπέλα δεν µπόρεσε να αντέξει την 

ταπείνωση που υπέστη η πατρίδα της» (ο.π), ταυτίζοντας την έκβαση ενός αγώνα µε 

την ζωή ολόκληρης της χώρας. Τρίτον, στο έργο του Καπισίνσκι (2009: 519) γίνεται 

σχετική αναφορά και στο γεγονός πως πολιτική και ποδόσφαιρο σε χώρες της 

Λατινικής Αµερικής δεν φαίνεται να µην συνδέονται καθώς η διαχωριστική γραµµή 

ανάµεσα στο ποδόσφαιρο και την  πολιτική είναι ελάχιστη… όταν η Βραζιλία κέρδισε 

στο Μεξικό το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα .. Η στρατιωτική δεξιά εξασφάλισε 

τουλάχιστον πέντε χρόνια ισχυρής διακυβέρνησης. Τέταρτον και τελευταίο, το 

ξέσπασµα του Πολέµου. «Μέσα σε λίγες ώρες οι τοίχοι γέµισαν από χιλιάδες 

συνθήµατα: «Μην ελπίζει η Βλαχούρα πως θα πάρει την Ονδούρα, Πατριώτες ήρθε η 

στιγµή να κόψουµε το κεφάλι του κατακτητή, θα εκδικηθούµε για το 3-0, όποιος δει 

τον Ραϊµούντο Γρανάντος να ειδοποιήσει την αστυνοµία,  είναι κατάσκοπος του 

Σαλβαδόρ.» (ο.π: 524-525)        

Αυτή αποτελεί ίσως µια «ακραία» αλλά υπαρκτή πραγµατικότητα, που 

ξεκίνησε από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ανάµεσα σε δύο λαούς γειτονικών κρατών. 

Ίσως το αποτέλεσµα να µην ήταν το ίδιο εάν το ποδόσφαιρο δεν συνδεόταν µε την 

πολιτική και δεν εξέφραζε συγκεκριµένα ιδεολογικό-πολιτικά συµφέροντα. «Ο 

πόλεµος του Ποδοσφαίρου κράτησε εκατό ώρες. Τα θύµατα του έξι χιλιάδες νεκροί, 

µερικές χιλιάδες τραυµατίες. Περίπου πενήντα χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τα σπίτια  και 

τη γη τους. Πολλά χωριά καταστράφηκαν.»(ο.π: 541) 
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