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ΚΕΙΜΕΝΟ: Οι οπαδοί  
[1] Αφού ο «φίλαθλος» - ως λάτρης του αθλητισμού εν γένει που κοσμεί τα θεωρεία των 
αγωνιστικών χώρων – είναι κατασκευασμένη και ανύπαρκτη υπόθεση, το μόνο που 
απομένει είναι ο οπαδός (εκ του οπάζω: συνοδεύω τον κυνηγό ή τον πολεμιστή). Το 
φαινόμενο είναι παγκόσμιο και, ευτυχώς, χαρακτηρίζει τις καθυστερημένες χώρες (Νότιο 
Αμερική κ.λπ.) όσο και τις υπεραναπτυγμένες (ΗΠΑ, Αγγλία, Γερμανία κ.λπ.). Τονίζουμε το 
«ευτυχώς», γιατί αν ίσχυε μόνο για τις κοινωνίες της υποανάπτυξης, η ερμηνεία θα έβγαζε 
μάτια: ένας στρατός εξαθλιωμένων και ανήμπορων τι άλλο μπορεί να κάνει; Αφού δεν 
μπορεί να αρπάξει από τον λαιμό τους αληθινούς του εχθρούς, πάει στη χοάνη του 
γηπέδου, για να απολαύσει φθηνούς θριάμβους και πλασματικά αντισταθμίσματα. 
[2] Πώς γίνεται, όμως, και γεμίζουν ακόμα και τα στάδια των χωρών που δεν θεωρούνται 
πτωχοκομεία; Οι κοινωνιολόγοι υποφέρουν από ένα ύποπτο βηχαλάκι μπρος σε αυτήν την 
ερώτηση, γιατί, παρά την απλότητά της, είναι αληθινή σπαζοκεφαλιά. Καλά οι νέοι των 15-
25 ετών που έχουν ζεστό αίμα και εν πάσει περιπτώσει έχουν κλίση στην κίνηση, την 
υπερβολή και τη φασαρία. Καλά οι φτωχοδιάβολοι, που το ζάρι τους φέρνει μόνο άσο και 
διπλό. Αλλά και ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, με γούστο και γνώμη, γιατί να θρονιάζεται 
μέσα στα στάδια; Τι του λείπει; Σε τι τον ικανοποιούν, τέλος πάντων, αυτά τα θεάματα 
όπου ο αθλητής – άνθρωπος που δεν μιλάει – προσφέρει παραλλαγές του πυξ και λαξ; 
[3] Κάτι που σπάνια λογαριάζουμε είναι ότι ο οπαδός στρατολογείται από πολύ τρυφερή 
ηλικία, όταν ο ψυχισμός απαιτεί απλά και κραυγαλέα σχήματα. Δεν έχει σημασία ότι στα 
πενήντα και στα εξήντα διατηρεί κανείς το πάθος του για έναν σύλλογο. Το βασικό είναι ότι 
αυτή η λαχτάρα για νίκη και ικανοποίηση είναι ένα σχοινί που τη μια άκρη του κρατάει και 
με τα δυο χέρια ένα παιδί. Αν η παιδική ηλικία είναι η πιο ευφάνταστη ηλικία, τι πιο 
γοητευτικό από το να παραδίδεται κανείς στην παιδικότητά του; Όποιο και αν είναι το 
παραπλανητικό πλαίσιο – επιχειρήσεις, στοιχήματα, βία – τα παιχνίδια παραμένουν 
θεσμοποίηση της παιδικής λαχτάρας για επικράτηση. 
[4] Να γιατί έχουν απόλυτο δίκιο όσοι φρονούν ότι το ποδόσφαιρο και τα ομαδικά 
αθλήματα εν γένει δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική. Εκεί, άλλωστε, βρίσκεται το μυστικό. 
Αν πεις ότι στο μπάσκετ δέκα μαντράχαλοι αγωνίζονται να ρίξουν την μπάλα σε μια τρύπα, 
λες τα πάντα και συνάμα δεν λες τίποτα. Η μανία του οπαδού ξεκινάει από αυτό το 
«τίποτα» και θεριεύει σε αυτό το «πάντα». Ξεκινώντας από την απλή περιέργεια, τελικά 
ταυτίζει άμεσα το «εγώ» του με το φέρεσθαι ενός συλλόγου. Τα υπόλοιπα ακολουθούν. 
[5] Πιθανότατα αρέσει στον άνθρωπο να αισθάνεται ετεροκαθορισμένος, εξάρτημα ξένης 
προσπάθειας. Ενώ, γενικά, θεωρείται παθητικότητα να αγωνίζεσαι με ξένα χέρια και πόδια, 
τελικά αυτό αποδεικνύεται ψυχολογικό φάρμακο μεγάλης ολκής. Ο οπαδός μπορεί να 
ενθουσιάζεται από το ρίγος του κινδύνου αλλά και να τοκίζει τα πάντα στην ελπίδα της 
προσεχούς επιτυχίας. Ορ
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[6] Έτσι όπως τελείται το παιχνίδι, χωρίς διάλογο, χωρίς άλλα κριτήρια εκτός από τη δύναμη 
και την επιβολή, είναι μεγάλο καταφύγιο για κάθε ηλικία, για κάθε στομωμένη φαντασία, 
για κάθε ευφάνταστη διάθεση. 

Παπαγιώργης, Κ. (1996). Περιοδικό ΑΝ της Απογευματινής, 12/5/1996. (Διασκευή) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
Α.  Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-110 λέξεις 
Β1.  Να ελέγξετε την ορθότητα ή το λάθος των παρακάτω προτάσεων, σύμφωνα με το 

κείμενο, σημειώνοντας Σωστό ή Λάθος. 

1. Η παρουσία του φαινομένου του οπαδισμού και σε αναπτυγμένες χώρες 
διευκολύνει την ερμηνεία του. 

2. Ένας καλλιεργημένος άνθρωπος δεν αρέσκεται στην παρακολούθηση ομαδικών 
αθλημάτων. 

3. Η προσήλωση του οπαδού στα ομαδικά αθλήματα εγκαθιδρύεται στην παιδική 
ηλικία. 

4. Η προσήλωση του οπαδού στα ομαδικά αθλήματα οφείλεται στην αξία των 
παιχνιδιών αυτών. 

5. Η έμμεση βίωση του αγώνα επιδρά θετικά στην ψυχοσύνθεση. 

Β2  α) Να βρεθούν δύο τρόποι και δύο μέσα πειθούς στην πρώτη παράγραφο. 
β) Το κείμενο που διαβάσατε είναι δοκίμιο. Βρείτε τρία χαρακτηριστικά που το 
αποδεικνύουν. 

B3  α) Αιτιολογείστε τη χρήση των παρενθέσεων στην πρώτη παράγραφο. 
β) Αιτιολογείστε την επιλογή του συγγραφέα να ολοκληρώσει τη δεύτερη 
παράγραφο του κειμένου με μια σειρά ερωτημάτων. 

Β4  α) Βρείτε στο κείμενο δύο σημεία στα οποία χρησιμοποιείται η συνυποδηλωτική 
λειτουργία της γλώσσας και αιτιολογείστε αυτή την επιλογή του συγγραφέα. 
β)  απομένει, υποφέρουν, περιέργεια, καταφύγιο: να γράψετε μια ομόρριζη 

λέξη (απλή ή σύνθετη) από το β’ συνθετικό των λέξεων που δίνονται. 
Γ.  Στο πλαίσιο της πανελλήνιας ημέρας σχολικού αθλητισμού συντάσσετε ένα άρθρο 

για τη σχολική εφημερίδα με το οποίο ενημερώνετε τους συμμαθητές σας για τους 
λόγους που αυξάνεται το φαινόμενο του αθλητικού οπαδισμού στη χώρα μας 
καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους το σχολείο και η πολιτεία θα 
προωθήσουν στους μαθητές το αθλητικό ιδεώδες. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 
Α1.  Ο συγγραφέας επιχειρεί να ερμηνεύσει το φαινόμενο του οπαδισμού στα ομαδικά 
αθλήματα. Διακρίνοντας, αρχικά, τον οπαδό από τον φίλαθλο, αμφισβητεί την 
αποκλειστική σύνδεση του φαινομένου με την οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση, τη 
νεανική ιδιοσυγκρασία και τη μορφωτική ένδεια. Το αποδίδει, αντίθετα, στον συνδεδεμένο 
με την παιδική ηλικία πόθο για υπερίσχυση, που ωθεί τον οπαδό, παραγνωρίζοντας την 
απλοϊκότητα των ομαδικών αθλημάτων, να αφοσιώνεται σε μια ομάδα. Προσθέτει ότι, αν 
και έμμεση, η βίωση του αγώνα προσφέρει ευεργετική συγκίνηση στον οπαδό. Καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι ο αμιγώς ανταγωνιστικός χαρακτήρας των ομαδικών αθλημάτων 
βρίσκει απήχηση σε κάθε ηλικία και ιδιοσυγκρασία. 
Β1.  

1. Λάθος 
2. Λάθος 
3. Σωστό 
4. Λάθος 
5. Σωστό 

Β2 α) Πρώτος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική 
Μέσο επίκλησης στη λογική: Τεκμήριο και μάλιστα παραδείγματα (Νότια Αμερική, 
ΗΠΑ, Αγγλία). Ορ
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Δεύτερος τρόπος πειθούς: Επίκληση στο συναίσθημα 
Μέσο επίκλησης στο συναίσθημα: χρήση μεταφορικού λόγου «θα έβγαζε μάτια», 
«ένας στρατός… χοάνη του γηπέδου». 

β)  Αρκετά στοιχεία αποδεικνύουν ότι το κείμενο αυτό ανήκει στο γραμματειακό είδος 
του δοκιμίου. 
1. Σκοπός του κειμένου είναι η πληροφόρηση αναφορικά με το φαινόμενο του 
οπαδισμού που δεν αφορά μόνο τις υποανάπτυκτες χώρες ή μόνο ένα 
συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού, η πειθώ για τα αίτια του φαινομένου και η 
τέρψη του αναγνώστη που επιτυγχάνεται με την πληθώρα σχημάτων λόγου. 
2. Στο κείμενο χρησιμοποιείται μια ιδιόμορφη γλώσσα που συνδυάζει λόγιες (π.χ. 
«εν γένει») με λαϊκές (π.χ. «να αρπάξει από το λαιμό») φράσεις και πολλά σχήματα 
λόγου (π.χ. «εξάρτημα ξένης προσπάθειας», «φάρμακο μεγάλης ολκής»). 
3. Το δοκίμιο αποτελεί μία απόπειρα προσέγγισης ενός θέματος που μένει 
ανολοκλήρωτη. Έτσι και στο κείμενο του κυρίου Παπαγιώργη επιλέγεται να 
αναφερθεί μία μόνο αιτία του οπαδισμού – ο πόθος για υπερίσχυση που συνδέεται 
με την παιδική ηλικία. 

Β3 α) Με την παρένθεση ο συγγραφέας επεξηγεί και συμπληρώνει τα λεγόμενά του, 
ειδικά στην πρώτη περίπτωση, ενώ στις επόμενες δύο παρέχει παραδείγματα 
χωρών (ΗΠΑ, Αγγλία, Γερμανία) ή γεωγραφικής περιοχής (Νότιος Αμερική) ώστε να 
διασαφηνίσει την άποψή του. 
β) Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου ο δοκιμιογράφος καταφεύγει σε τρεις 
διαδοχικές ευθείες ερωτήσεις. Με τα ερωτήματα αυτά αρχικά προσδίδει στο 
κείμενο αμεσότητα, ζωντάνια, οικειότητα. Δημιουργείται κλίμα διαλόγου με τον 
αναγνώστη, γεγονός που αρχικά προβληματίζει τον αναγνώστη και τον εμπλέκει σε 
γνήσια αναζήτηση για τη αιτιολόγηση του φαινομένου και ακολούθως προκαλείται 
κλίμα διαλόγου που δίδει στο κείμενο θεατρικότητα και δραματικότητα. Τέλος, ο 
συγγραφέας επιδιώκει να δώσει έμφαση στον προβληματισμό που του γέννησε η 
διαπίστωση ότι παρά την προσδοκία για το αντίθετο, οπαδικές συμπεριφορές 
εκδηλώνονται και από ανθρώπους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. 

Β4 α)  «φάρμακο μεγάλης ολκής» 
  «μεγάλο καταφύγιο για κάθε ηλικία» 

Με τη χρήση ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας ο συγγραφέας προσδίδει στο 
κείμενο ζωντάνια, γλαφυρότητα, αμεσότητα και παραστατικότητα. Επίσης 
καταφέρνει να κάνει σαφέστερα και πιο κατανοητά τα μηνύματα που εκθέτει. 
Ειδικότερα στο κείμενο αυτό που ανήκει το γραμματειακό είδος του δοκιμίου, η 
χρήση ποιητικής γλώσσας εξασφαλίζει την τέρψη του αναγνώστη και προσδιορίζει 
ότι το κείμενο προσεγγίζει το χώρο της λογοτεχνίας. Τέλος η γλώσσα φορτίζεται 
συγκινησιακά και συναισθηματικά, αποτυπώνεται η υποκειμενική σκοπιά 
προσέγγισης του ζητήματος και ενεργοποιούνται βιώματα ή συνειρμοί του δέκτη 
προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις που υπολανθάνουν 
στον μεταφορικό λόγο. 
β) παραμονή, φορείο, εργοδηγός, φυγάς 

Γ.  Επικοινωνιακό πλαίσιο : Άρθρο στη σχολική εφημερίδα 
Τίτλος: «Οπαδός δε γεννιέσαι…γίνεσαι! » 
Πρόλογος  
Αφόρμηση από ένα επίκαιρο γεγονός (πανελλήνια ημέρα αθλητισμού), επισήμανση της 
θετικής συμβολής του αθλητισμού στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων σε 
αντίθεση με τη σημερινή εικόνα που παρουσιάζει ο αθλητισμός λόγω της  έξαρσης των 
αρνητικών φαινομένων σε αυτόν. 
Ζητούμενο 1ο : Αίτια αύξησης του αθλητικού οπαδισμού Ορ
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 Οι οπαδοί καταφεύγουν στις ομάδες και τις υποστηρίζουν με αφοσίωση, 
αναζητώντας συχνά ένα μέσο κοινωνικοποίησης, ένα χώρο χαμηλών απαιτήσεων 
στον οποίο να μπορούν να ενταχθούν και να αισθανθούν πως ανήκουν. Η απουσία 
λοιπών ενδιαφερόντων ή ουσιαστικών προσωπικών επιδιώξεων, αφήνει το άτομο 
έκθετο σε αντίστοιχες επιρροές που το δελεάζουν με την υπόσχεση της 
συντροφικότητας και της αποδοχής. 

 Κυριαρχεί η ψυχολογία του όχλου μεταξύ των φανατικών οπαδών κατά τη διάρκεια 
των αγώνων.  Είναι, μάλιστα, τέτοια η πίεση που ασκεί η μαζική δράση, ώστε η 
ψυχολογία του όχλου επηρεάζει και παρασύρει ακόμη κι εκείνους που είναι πιο 
μετριοπαθείς και πιο ψύχραιμοι. 

 Είναι σημαντικό, άλλωστε, να έχουμε υπόψη μας πως τις περισσότερες φορές οι 
βίαιοι οπαδοί των ομάδων μεταφέρουν στο χώρο του γηπέδου τα δικά τους 
προβλήματα και τις δικές τους εντάσεις. Η ανεργία, οι οικονομικές δυσκολίες, τα 
οικογενειακά και προσωπικά προβλήματα, αποτελούν ένα ψυχολογικό φορτίο που 
απαιτεί μια διέξοδο εκτόνωσης, ένα ξέσπασμα, έστω κι αν αυτό προκύπτει στο 
πλαίσιο ενός αθλητικού αγώνα και εις βάρος άλλων οπαδών. 

 Ο λαθεμένος τρόπος προβολής του αθλητισμού από τα Μ.Μ.Ε. και η αρνητική 
επίδρασή τους στα προβλήματα του αθλητισμού: παραπληροφορούν, φανατίζουν 
και δρουν εμπρηστικά.  Ο αθλητικός τύπος: υποδαυλίζει τα «φίλαθλα» πάθη με 
προκλητικούς τίτλους , τη δημοσίευση εμπρηστικών δηλώσεων και τη διάδοση 
φημών για στημένους αγώνες και εξαγορασμένους διαιτητές, αποθεώνει τους 
παίκτες, υιοθετεί τη φιλοσοφία και την αισθητική των οργανωμένων οπαδών της 
ομάδας που υποστηρίζει. 

 Η δυσλειτουργία των φορέων αγωγής (οικογένεια, σχολείο): Αξιοσημείωτο είναι ότι 
το σχολείο δε διαδραματίζει σωστά τον παιδαγωγικό του ρόλο, γιατί εκεί παρέχεται 
χρησιμοθηρική γνώση, απουσιάζει η αθλητική παιδεία και θριαμβεύει ο 
τεχνοκρατισμός.  Η παραμέληση του αθλητισμού στο πλαίσιο του σημερινού 
σχολείου και η έλλειψη ενδιαφέροντος για την καλλιέργεια υγιούς αθλητικού 
πνεύματος στους μαθητές οδηγεί σε φαινόμενα οπαδισμού. 

 Πολιτικά συμφέροντα: προσπάθεια μαζοποίησης του λαού, αποπροσανατολισμού 
του από ουσιωδέστερα προβλήματα, προσπάθεια επιβολής της κατευθυνόμενης 
ακρισίας. Όσοι ελέγχουν τις ποδοσφαιρικές ομάδες, έχουν μεγάλη δύναμη 
επιρροής στους οπαδούς και ασκούν πιέσεις στην πολιτική ηγεσία. 

 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, πνευματική υποβάθμιση, έλλειψη υγιούς πνευματικής 
ζωής και πνευματικών αντιστάσεων. 

 Η ακραία ανάπτυξη του υλικού ευδαιμονισμού και κατ’ επέκταση το καταναλωτικό 
πνεύμα, ενισχυμένο από τη διαφήμιση, μετέτρεψε τον αθλητισμό σε πηγή 
πλουτισμού, με αποτέλεσμα την προώθηση οικονομικών συμφερόντων. 

Ζητούμενο 2ο: Τρόποι προώθησης του αθλητικού πνεύματος 
Σχολείο:  

 Η καλλιέργεια και η εδραίωση μιας ορθής και άρτιας ηθικής στους νέους αθλητές 
και της κριτικής σκέψης μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από την κατάλληλη 
πνευματική αγωγή.  Η ανάπτυξη μιας ορθά προσανατολισμένης παιδείας, κυρίως 
ανθρωπιστικής, με στόχο την πνευματική καλλιέργεια και τη  μετάγγιση υψηλών 
αξιών και ιδανικών στους νέους, θα συνδράμει ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη 
δημιουργία αντιστάσεων απέναντι στα κελεύσματα του -εύκολου- πλουτισμού και 
της διασημότητας. 

 Προώθηση της αθλητικής ιδέας μέσω της εκπαίδευσης: καλλιέργεια του ομαδικού 
πνεύματος, της άμιλλας και της αυτοπειθαρχίας, της προώθησης των ιδεών του 
σεβασμού στους νόμους και τους κανόνες, της ευγενούς άμιλλας και του ευ 
αγωνίζεσθαι στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης στο σχολείο. Ορ
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 Είναι σημαντικός ο ρόλος του μαθήματος της φυσικής αγωγής στην ανάπτυξη 
αξιών, όπως: συντροφικότητα, αγωνιστικό πνεύμα, σωστή αντιμετώπιση της νίκης 
και της ήττας, σεβασμός στους αντιπάλους καθώς και ως μέσο εκτόνωσης και 
αποφόρτισης των μαθητών από το εξετασιοκεντρικό σχολικό περιβάλλον. 

 Η διοργάνωση ενδοσχολικών και διασχολικών αθλητικών αγώνων, βιωματική 
συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτούς με στόχο την καλλιέργεια των υγιών αθλητικών 
συμπεριφορών. 

Πολιτεία:  

 Η Πολιτεία οφείλει από τη μεριά της να επιδιώξει την απαρέγκλιτη εφαρμογή της 
σχετικής νομοθεσίας, ώστε τόσο η χρήση αναβολικών όσο και φαινόμενα 
χρηματισμού ή βίας να τιμωρούνται με συνέπεια και αυστηρότητα. Η σταθερή 
εφαρμογή των νόμων θα λειτουργήσει αποτρεπτικά σε κάθε τέτοια παρεκτροπή και 
θα επαναφέρει στον αθλητισμό την αναγκαία αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. 

 Σημαντική είναι, άλλωστε, η ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, που 
επιτρέπει στους πολίτες, και κυρίως στους νέους, την απόλαυση των αθλητικών 
δραστηριοτήτων, χωρίς τις εντάσεις, το φανατισμό και τις τεχνητές διακρίσεις, που 
έχουν τόσο αλλοιώσει τον εμπορευματοποιημένο επαγγελματικό αθλητισμό. 

 Δημιουργία και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε κάθε δήμο και σε κάθε 
σχολείο, ώστε οι νέοι να μπορούν να αθλούνται και να αποκτούν συνάμα -μέσα 
από την αντίστοιχη αγωγή στο πλαίσιο της εκπαίδευσή τους- μια υγιή επαφή με τον 
αθλητισμό. 

Επίλογος 
Τονίζουμε την ανάγκη στήριξης της προσπάθειας των φορέων που αναλύθηκαν στο κύριο 
μέρος του άρθρου και από άλλους φορείς (οικογένεια, Μ.Μ.Ε.) με στόχο τη 
διαπαιδαγώγηση των νέων με τις αξίες του αθλητικού ιδεώδους. 
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