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1. Πρόλογος 
 

Ο αθλητισμός σήμερα αποτελεί μια από τις κύριες ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες των δυτικών κοινωνιών. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει τις 

απαρχές του στο 19ο αιώνα, συνδεδεμένο άμεσα με τις οικονομικές και κοινωνικές 

αλλαγές που επέφερε η μετάβαση στη νεωτερικότητα και στην καπιταλιστική 

οικονομία. Πρόκειται όμως συγχρόνως και για ένα φαινόμενο το οποίο έμελλε να 

μείνει για πολλά χρόνια στο περιθώριο του ενδιαφέροντος των κοινωνικών 

επιστημών, καθώς και αυτές δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από την αναπαραγωγή των 

επίσης νεωτερικών ιεραρχικών διχοτομικών κανονιστικών σχημάτων διάκρισης 

μεταξύ πνεύματος και σώματος ή εργασίας και «ελεύθερου χρόνου», βάσει των 

οποίων οι δραστηριότητες του σώματος και της σχόλης εκλαμβάνονταν ως λιγότερο 

«ορθολογικά» και συνεπώς λιγότερο σημαντικά αντικείμενα έρευνας Κατά συνέπεια 

και οι κοινωνικές επιστήμες θεώρησαν τον αθλητισμό ως μια δραστηριότητα, η 

οποία, εφόσον εντάσσεται στον «ελεύθερο χρόνο», δεν είναι άξια μελέτης. Το 

αποτέλεσμα της αντίληψης αυτής ήταν να αρχίσει πολύ αργά η ενασχόληση, κυρίως 

της κοινωνιολογίας και της ιστορίας, με τον αθλητισμό, ο οποίος μέχρι και σήμερα 

δεν θεωρείται πάντα σημαντικό αντικείμενο μελέτης για τις κοινωνικές επιστήμες. 

Ένα δεύτερο αποτέλεσμα της αντίληψης αυτής εκ μέρους των κοινωνικών επιστημών 

είναι η ελλιπής συντήρηση, ακόμα και η απώλεια, μεγάλου τμήματος του αρχειακού 

υλικού που αφορά τον αθλητισμό. Αυτό το πρόβλημα είναι πολύ οξύτερο στην 

Ελλάδα, όπου η διάσωση των αρχείων δεν αποτελεί προτεραιότητα, ενώ η αμέλεια 

αυτή έπληξε ιδιαίτερα τον αθλητισμό, αλλά και γενικότερα κάθε δραστηριότητα η 

οποία εγγράφεται στο πεδίο του «ελεύθερου χρόνου». Τα επιχειρήματα, συχνά 

υπόρρητα, ενάντια στην επιστημονική ενασχόληση με τις δραστηριότητες του 

«ελεύθερου χρόνου» είναι ποικίλα και σε γενικές γραμμές ακολουθούν μια λογική η 

οποία θεωρεί ότι τομείς όπως η πολιτική ή η εργασία, τομείς που θεωρούνται πολύ 

πιο σημαντικοί για μια κοινωνία, θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην έρευνα των 

κοινωνικών επιστημών. Οι απολογητές του αθλητισμού θα απαντήσουν με μεγάλη 

ευκολία ότι ένα φαινόμενο που απασχολεί σε καθημερινή βάση εκατομμύρια 

ανθρώπους και αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα συζήτησης κατά κύριο λόγο 

μεταξύ των ανδρών, ένα φαινόμενο πάνω στο οποίο διακυβεύονται τεράστια 

οικονομικά συμφέροντα, ένα φαινόμενο το οποίο αναπαράγει κάθε υφιστάμενη 
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ιεραρχική σχέση είτε πρόκειται για ζητήματα φύλου, φυλής ή έθνους, ενώ σε επίπεδο 

λόγου διακηρύσσει ακριβώς το αντίθετο και εν μέρει με αυτό τον τρόπο νομιμοποιεί 

τον εαυτό του, ένα φαινόμενο το οποίο κατορθώνει και συντηρεί Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με 

αυτό, ένα μάθημα το οποίο υπάρχει εδώ και ένα αιώνα σε όλες τις τάξεις της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι σίγουρα ένα φαινόμενο το οποίο αξίζει μελέτη. Η 

κατάσταση είναι ακόμα δυσκολότερη για περιόδους πολέμου και κατοχής, καθώς η 

μελέτη των αθλητικών δραστηριοτήτων περνάει με μεγάλη ευκολία σε δεύτερη 

μοίρα, και την ιστορική έρευνα μονοπωλούν πιο συμβατικά αντικείμενα μελέτης. Για 

παράδειγμα, η σχέση του αθλητισμού και του Τρίτου Ράιχ, με σημείο αιχμής την 

διοργάνωση της 9ης Ολυμπιάδας στο Βερολίνο το 1936, έχει απασχολήσει την 

ιστορική έρευνα σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Στην πλειονότητα τους όμως, οι έρευνες 

πάνω στο θέμα επικεντρώνονται σε ζητήματα προπαγάνδας διαμέσου του 

αθλητισμού, ενώ ο ίδιος ο αθλητισμός μένει εκτός έρευνας, δεν προβληματοποιείται 

και συνεπώς μένει και στο απυρόβλητο. Θεωρείται τρόπον τινά δεδομένο και 

αυτονόητο ότι υπάρχει ένα είδος «καθαρού» και «αγνού» αθλητισμού, και ότι 

φαινόμενα όπως η σχέση του αθλητισμού με το ναζιστικό καθεστώς, αλλά και εν 

γένει με ολοκληρωτικά καθεστώτα, είναι μια «απόκλιση», -η οποία οφείλεται στην 

«λανθασμένη» διαχείριση του από τα καθεστώτα αυτά και- δεν έχει καμία σχέση με 

την «φύση» του αθλητισμού. Ο αθλητισμός, όμως, όπως και κάθε κοινωνικό 

φαινόμενο, έχει συνέχειες όπως και ασυνέχειες, και για να γίνει κατανοητός, πρέπει 

να μελετηθεί στην ιστορικότητα του.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ανιχνευτεί η αθλητική δραστηριότητα 

και η σχέση της με τη νεολαία στην πόλη της Θεσσαλονίκης από την είσοδο των 

γερμανικών κατοχικών δυνάμεων στην πόλη τον Απρίλιο του 1940 μέχρι την 

απελευθέρωση της πόλης τον Οκτώβριο του 1944. Οι δυσκολίες που 

παρουσιάστηκαν ήταν αρκετές και τα αποτελέσματα υπολείπονται κατά πολύ των 

αναμενόμενων. Η βιβλιογραφία για θέματα αθλητικά την συγκεκριμένη περίοδο είναι 

περιορισμένη και αυτό γιατί για μεγάλο διάστημα είχε θεωρηθεί σχεδόν αυτονόητο 

ότι τη συγκεκριμένη περίοδο κάθε δραστηριότητα τέτοιου τύπου θα είχε νεκρώσει, 

αφού υπήρχαν σοβαρότερα ζητήματα να αντιμετωπιστούν. Εξαίρεση αποτελεί μέχρι 
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σήμερα η Γαλλία, στην οποία με διστακτικά βήματα αρχίζουν να φωτίζονται οι 

αθλητικές δραστηριότητες της περιόδου. 1 

Στην ελληνική περίπτωση, η ιστοριογραφία που ασχολείται με την περίοδο της 

Κατοχής έχει σχεδόν ολοκληρωτικά εξαιρέσει τον αθλητισμό από τα ενδιαφέροντα 

της. Υπάρχουν έρευνες που ασχολούνται με πολιτιστικές δραστηριότητες, λογοτεχνία 

και θέατρο, ωστόσο ο αθλητισμός απουσιάζει ολοκληρωτικά. Εκ πρώτης όψεως, ίσως 

φανεί λογικό, καθώς η κυρίαρχη αντίληψη είναι ότι τα πολεμικά και τα στρατιωτικά 

γεγονότα, οι πολιτικές εξελίξεις, η μάχη για την επιβίωση αποτελούν τα πρωταρχικά 

αντικείμενα μελέτης για την περίοδο. Ωστόσο, η πεποίθηση ότι κατά τη 

συγκεκριμένη περίοδο, τα πρωταρχικά ζητήματα επιβίωσης θα έστρεφαν όλες τις 

εκφάνσεις της καθημερινότητας προς τέτοια θέματα και δεν θα έμενε χρόνος για 

ενασχόληση με ψυχαγωγικές δραστηριότητες γρήγορα αποδεικνύεται λανθασμένη, 

καθώς μια πρόχειρη ματιά στις εφημερίδες της περιόδου αποκαλύπτει ότι οι 

πολιτιστικές δραστηριότητες, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και ο αθλητισμός, 

απασχολούν καθημερινά τον τύπο, και μάλιστα αφιερώνονται εκτενή άρθρα σε 

αυτόν. Έκπληξη ίσως προκαλέσει το γεγονός ότι υπάρχουν αναφορές στον αθλητισμό 

ακόμα και στον παράνομο αντιστασιακό τύπο των νεολαιΐστικων οργανώσεων, 

κυρίως στα έντυπα της ΕΠΟΝ. Η μελέτη του φαινομένου αυτού ωστόσο παρουσιάζει 

τεράστιες δυσκολίες. Το αρχειακό υλικό είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Το Δημοτικό 

Αρχείο Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, όσο έχει διασωθεί για την συγκεκριμένη 

περίοδο, καθώς ένα μεγάλο τμήμα του έχει καταστραφεί, δεν έχει καμία αναφορά για 

τα αθλητικά σωματεία ή για τον αθλητισμό γενικότερα. Η μόνη πηγή πληροφόρησης 

παραμένει ο τύπος, επίσημος και αντιστασιακός, και οι μαρτυρίες. Αλλά και οι 

μαρτυρίες παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα, καθώς στη μνήμη των ανθρώπων 

φαίνεται ότι μένουν πολύ πιο εύκολα τα γεγονότα της «ηρωικής αντίστασης» και οι 

δυσκολίες της καθημερινής επιβίωσης, παρά οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ελευθερίας Δροσάκη, η οποία θυμάται: 

«…τον φίλο μου τον Κυριάκο που έχασε το ποδαράκι του από σφαίρα γερμανικιά και 

έπαιζε μπάλα κρεμασμένος πάνω σε δύο πατερίτσες». 2 Θυμάται την «γερμανικά» 

σφαίρα και τις πατερίτσες, αλλά δεν της προκαλεί καμία εντύπωση το γεγονός ότι 

                                                           
1Pierre Arnaud, Thierry Therret, Jean-Philippe Saint-Martin, Pierre Gross, Le Sport et les Français 

pendant l’Occupation, τ. 1&2, L’Harmattan, Παρίσι, 2002 
2Ελευθερία Δροσάκη, Εν Θεσσαλονίκη.... από τον πόλεμο, την κατοχή και την αντίσταση, Εκδόσεις 

Οδυσσέας, Αθήνα, 1995, σελ. 68 
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ακόμα και σε υπερβολικά δύσκολες συνθήκες, παρά τη σφαίρα και παρά τις 

πατερίτσες, ο Κυριάκος δεν σταμάτησε να παίζει μπάλα. Για την Ελευθερία 

Δροσάκη, είναι ένα αυτονόητο και φυσικό γεγονός ότι ένα παιδί θα παίξει μπάλα, 

αλλά το πώς και το γιατί ένα παιδί θα συνεχίσει να παίζει  μπάλα μέσα σε εξαιρετικά 

δύσκολες συνθήκες δεν προκαλεί κανένα προβληματισμό. Και δεν ήταν μόνο ο 

Κυριάκος που έπαιξε μπάλα. Ποδόσφαιρο έπαιζαν και πολλά άλλα παιδιά στις 

αλάνες, όπως έπαιζαν και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί στρατιώτες, όπως έπαιζαν και οι 

αιχμάλωτοι στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά, όπως έπαιξαν και τα περισσότερα 

από τα μεγάλα σωματεία της πόλης, αλλά και τα νέα που ιδρύθηκαν προς το τέλος 

της κατοχικής περιόδου. Και δεν ήταν μόνο το ποδόσφαιρο παρόν στην 

καθημερινότητα της πόλης, αλλά και η πάλη, οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες και οι σχολικές 

επιδείξεις. Διότι μια δραστηριότητα που ήταν τόσο δημοφιλής πριν τον πόλεμο, δεν 

μπορούσε έτσι απλά να εξαφανιστεί από τη μια μέρα στην άλλη από την 

καθημερινότητα των ανθρώπων. Η καθημερινότητα συνεχίστηκε, όχι χωρίς 

προβλήματα, όχι χωρίς αλλαγές, όχι χωρίς νέες νοηματοδοτήσεις. Συνεχίστηκε όμως, 

και μια από τις εκφάνσεις της ήταν και ο αθλητισμός, με κύρια έκφραση του το πιο 

δημοφιλές άθλημα του Μεσοπολέμου, το ποδόσφαιρο.  
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2. Εισαγωγή  

α) Προσεγγίσεις στον αθλητισμό. 
Η ενασχόληση των κοινωνικών επιστημών με τον αθλητισμό, αλλά και 

γενικότερα με τον τομέα των σπουδών που αφορά την ψυχαγωγία εκδηλώθηκε μόλις 

την δεκαετία του 1960. Αναφορές στις δραστηριότητες της ψυχαγωγίας μπορούν να 

εντοπιστούν και νωρίτερα, όπως για παράδειγμα στη Θεωρία της Αργόσχολης Τάξης 

του Θόρνσταϊν Βέμπλεν (1899) 3 αλλά και στο Άνθρωπος και το Παιχνίδι του Γιόχαν 

Χουιζίνγκα. 4 Θα χρειαστεί να φτάσουμε όμως στη δεκαετία του 1960 για να 

κατορθώσουν οι δραστηριότητες της ψυχαγωγίας και της αναψυχής, ανάμεσα στις 

οποίες συγκαταλέγεται και ο αθλητισμός, να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των 

κοινωνικών επιστημών και να αρχίσουν να συγκροτούν ένα αυτόνομο πεδίο μελέτης 

και έρευνας. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς η δεκαετία του 1960 είναι μια 

δεκαετία μεστή σε γεγονότα, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, τα 

οποία θέτουν σε αμφισβήτηση πολλά από τα ως τότε αυτονόητα. Η εμφάνιση των 

νέων κοινωνικών κινημάτων και οι διεκδικήσεις κοινωνικών ομάδων που ως τότε δεν 

είχαν πλήρη δικαιώματα σε πολλούς τομείς, όπως οι γυναίκες, οι Αφροαμερικανοί 

αλλά και οι νέοι, έστρεψαν το ενδιαφέρον των μελετητών σε φαινόμενα και 

διαδικασίες που είχαν μείνει ως τότε στο περιθώριο των ερευνών των κοινωνικών 

επιστημών. Ένα από τα πεδία αυτά, το οποίο έχει τις ρίζες του στην ευρύτερη μελέτη 

της βιομηχανικής εργασίας και των αποτελεσμάτων της στην καθημερινή ζωή, είναι η 

κανονικοποίηση του εργάσιμου χρόνου, η οποία είχε ως άμεση συνέπεια την 

δημιουργία αυτού που σήμερα πλέον ευρέως αποκαλούμε «ελεύθερο χρόνο». 5 Οι 

δραστηριότητες που ασκούνταν στα πλαίσια του, μια εκ των οποίων αποτελεί και ο 

αθλητισμός, άρχισαν να γίνονται αντικείμενο ενδιαφέροντος από τους μελετητές. 

Ειδικότερα, στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των κοινωνικών επιστημών για των 

αθλητισμό συνέβαλαν και οι αλλαγές που γίνονταν στο εσωτερικό του αθλητισμού, 

όπως η επαγγελματοποίηση του και, συνακόλουθα, η ταχύτατα αυξανόμενη 

εμπορευματοποίηση του, η οποία από τη μια πλευρά θεωρήθηκε προβληματική, από 

την άλλη όμως προσέφερε μεγαλύτερες δυνατότητες προβολής, γεγονός που είχε ως 

                                                           
3Thornstein Veblen, Η θεωρία της αργόσχολης τάξης: η οικονομική μελέτη των θεσμών, εισαγωγή 

C.W.Mills, επιμ. Φ.Ρ. Σοφιανός, μτφρ. Γιώργος Νταλιάνης, Κάλβος, Αθήνα, 1982 
4Γιόχαν Χουιζίνγκα, Ο Άνθρωπος και το Παιχνίδι (Homo Ludens), Μτφρ. Στέφανος Ροζάνης, 

Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, Γνώση, Αθήνα 1989 
5Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συνεισφορά του Joffre Dumazedier στη συγκρότηση της 

κοινωνιολογίας του ελεύθερου χρόνου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Joffre Dumazedier, Vers 

une civilization des loisirs, Seuil, Παρίσι, 1962. 
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αποτέλεσμα τη μετατροπή του φαινομένου σε μια οικονομική δραστηριότητα ευρείας 

εμβέλειας. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και η εμπλοκή των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης, ιδιαίτερα μετά τη γενίκευση της τηλεόρασης και της απευθείας 

μετάδοσης αθλητικών γεγονότων σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο, η οποία άλλαξε 

συλλήβδην τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν αντιληπτός ο αθλητισμός. Η ιστορική 

και κοινωνιολογική έρευνα στράφηκε πλέον προς νέους προβληματισμούς και ο 

αθλητισμός συνδέθηκε με τη μελέτη θεμάτων, όπως η αστικοποίηση, η 

εκβιομηχάνιση, ο εθνικισμός, ο ρατσισμός, οι ταξικές συγκρούσεις, η βία, ο 

επαγγελματισμός, οι έμφυλες διαφορές και ιεραρχήσεις, η εκπαίδευση, η συγκρότηση 

της νεολαίας ως διακριτής κοινωνικής ομάδας, η εξάπλωση και η επιρροή των 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κ.α. 6 

Η σχέση του παιχνιδιού και της κοινωνικής πραγματικότητας είχε κεντρίσει το 

ενδιαφέρον του ανθρωπολόγου Clifford Geertz, ο οποίος στη μελέτη του για το 

«βαθύ παιχνίδι» θέλησε να δείξει πώς σχετίζεται το παιχνίδι με τις κοινωνικές δομές. 

Μέσα από την ανάλυση του για τις μπαλινέζικες κοκορομαχίες, ο Geertz έδειξε με 

ποιο τρόπο μια κοινωνία σκέφτεται και αναπαριστά τον εαυτό της σε μεταφορικό 

επίπεδο, και πώς οι συμβολισμοί που ενυπάρχουν σε ένα παιχνίδι μπορούν να 

αντικατοπτρίζουν τις σχέσεις που διέπουν μια ολόκληρη κοινωνία. Κοινωνικές δομές, 

όπως η κοινωνική ιεραρχία, το ευρύτερο δίκτυο συμμαχιών σε μια δεδομένη 

κοινωνία, αλλά και οι αντιπαλότητες που αναπτύσσονται μεταξύ κοινωνικών ομάδων 

αναπαρίστανται μεταφορικά μέσα από τον τρόπο διεξαγωγής των κοκορομαχιών. 

Έδειξε ταυτόχρονα ότι η προσωρινή και ελεγχόμενη ανατροπή των ιεραρχιών μιας 

κοινωνίας μέσα από ένα παιχνίδι, το οποίο πλέον αποκτά επιτελεστικό χαρακτήρα, 

μπορούν να ευνοήσουν την κοινωνική ισορροπία, δίνοντας μια διέξοδο σε 

διασπαστικές τάσεις. Το παιχνίδι, λοιπόν, από τον Geertz, μελετάται ως ένας από 

τους τρόπους μέσα από τους οποίους μια κοινωνία βλέπει και αναπαριστά τον εαυτό 

της. 7 

                                                           
6Χριστίνα Κουλούρη, Αθλητισμός και Όψεις της Αστικής Κοινωνικότητας, Γυμναστικά και Αθλητικά 

Σωματεία 1870-1922, Ιστορικό Αρχεία Ελληνικής Νεολαίας- Γ.Γ. Νέας Γενιάς- Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε., Αθήνα 

1997, σελ.17. Για την εξέλιξη του σχετικού προβληματισμού στις κοινωνικές επιστήμες και κυρίως 

στην Κοινωνιολογία, βλ. Αλεξάνδρα Κορωναίου (επιμ.), Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου, 

Νήσος, Αθήνα, 1996. 
7Clifford Geertz, «Βαθύ Παιχνίδι: Σημειώσεις πάνω στην μπαλινέζικη κοκορομαχία», στο Η Ερμηνεία 

των Πολιτισμών, μτφρ.- επιστημονική θεώρηση Θεόδωρος Παραδέλλης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003, 

σελ. 395-429 
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Τομή για την ανάδειξη του αθλητισμού ως αυτόνομου πεδίου μελέτης και 

έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες αποτέλεσε η συμβολή του Norbert Elias, και της 

σχολής της «μορφικής» (figurational) κοινωνιολογίας. Με μια σειρά από άρθρα, σε 

συνεργασία και με άλλους κοινωνιολόγους, τα οποία δημοσιεύτηκαν από το 1966 έως 

το 1971, 8 τοποθετούν την συγκρότηση του σύγχρονου αθλητισμού στη μακρά 

διάρκεια της «διαδικασίας του πολιτισμού», δηλαδή στο σχήμα εκπολιτισμού που 

παρουσιάζει ο Norbert Elias στο κλασικό πλέον έργο του Η εξέλιξη του Πολιτισμού 9. 

Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική, γιατί έδειξαν ότι ο σύγχρονος αθλητισμός, 

όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, αποτελεί φαινόμενο της νεωτερικότητας και δεν 

σχετίζεται, αντίθετα με την κυρίαρχη ως τότε άποψη, με παλαιότερα μοντέλα, όπως 

για παράδειγμα ο αρχαίος ελληνικός αθλητισμός∙ κατά συνέπεια, ο αθλητισμός ως 

φαινόμενο διέπεται από τα ίδια χαρακτηριστικά που διέπουν τις νεωτερικές 

κοινωνίες. Οι συγγραφείς απορρίπτουν την διαδεδομένη, σχεδόν «οικουμενική» 

αντίληψη ότι τα σύγχρονα σπορ υπήρχαν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σε όλες τις 

κοινωνίες και αναγνωρίζουν ότι είναι αποκλειστικό δημιούργημα των δυτικών 

κοινωνιών, καθώς και ότι αποτελούν τμήμα ευρύτερων αλλαγών που συντελέστηκαν 

στο εσωτερικό αυτών των κοινωνιών, και συνεπώς έχουν σαφείς διαφορές από αυτά 

που αποκαλούμε «παραδοσιακά παιχνίδια». 

Τα «παραδοσιακά παιχνίδια», κατά τους Elias και Dunning, αποτελούν τμήμα 

τελετουργικών διαδικασιών, συχνά εντάσσονται στο πλαίσιο θρησκευτικών εορτών ή 

θεωρούνται αναπαράσταση ή ακόμα και εκπαιδευτική διαδικασία για τις πολεμικές 

αναμετρήσεις. Αντίθετα, γνωρίσματα των σύγχρονων σπορ είναι η μείωση και ο 

έλεγχος της άμεσης, φυσικής βίας, η ύπαρξη ενιαίων, κοινά αποδεκτών κανόνων που 

κωδικοποιούν τις αθλητικές πρακτικές και η αυτονόμηση του ίδιου του παιχνιδιού, 

αλλά και της θέασης του, από τις πολεμικές αναμετρήσεις και τις τελετουργικές 

διαδικασίες. Οι απαρχές αυτής της διαδικασίας ονομάστηκαν από τους Elias και 

Dunning «εξαθλητισμός» ή «αθληματοποίηση» (sportization) και εντάσσονται σε 

αυτό που ο Elias αποκαλεί «διαδικασία του πολιτισμού»∙ χρονικά τοποθετούνται 

στην Αγγλία του 18ου αιώνα και οφείλονται στην αλλαγή της δομής της εξουσίας 

στην αγγλική κοινωνία. Η εμφάνιση του φαινομένου συμπίπτει με την εδραίωση του 

αγγλικού κοινοβουλίου, την κανονικοποίηση της πολιτικής ζωής, με ιδιαίτερο 

                                                           
8Νόρμπερτ Ελίας και Έρικ Ντάνιγκ, Αθλητισμός και Ελεύθερος Χρόνος στην Εξέλιξη του Πολιτισμού, 

μτφρ. Χειραρδάρη Σούζυ, Κακαρούκα Γιώτα, επιμ.-εισαγωγή Π.Κυπριανός, Δρομέας,  Αθήνα 1998 
9Νόρμπερτ Ελίας, Η εξέλιξη του Πολιτισμού, μτφρ. Έφη Βαικούση, τόμοι 2, Νεφέλη, Αθήνα, 1997.  
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χαρακτηριστικό τη μείωση της βίας, καθώς πλέον το κράτος μονοπωλεί τη νόμιμη 

χρήση της. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Elias: «Η γένεση του αθλητισμού ως 

μορφής, σχετικά ειρηνικής, σωματικής αναμέτρησης είναι παράλληλη με μια μάλλον 

πρωτόγνωρη εξέλιξη της ευρύτερης κοινωνίας: οι κύκλοι της βίας καταλάγιασαν και 

οι συγκρούσεις συμφερόντων και αντιλήψεων εξομαλύνθηκαν με τρόπο που 

επέτρεψε στους δύο βασικούς διεκδικητές της πολιτικής εξουσίας να διευθετούν τις 

διαφορές τους με μη βίαια μέσα και αμοιβαία συμφωνημένους κανόνες.» 10 Οι 

διαμάχες για την εξουσία χαρακτηρίζονται από τη μείωση της βίας, ενώ το πρότυπο 

για τη συμπεριφορά των ανώτερων τάξεων ορίζεται από την «ευγένεια» (civility). Τα 

μοντέρνα σπορ, όπως σταδιακά διαμορφώθηκαν στην Αγγλία κατά το 18ο αιώνα και 

η ομαλοποίηση της κοινοβουλευτικής ζωής της χώρας χαρακτηρίζονται, κατά τους 

Elias και Dunning, από την ίδια ηθική νομιμότητα.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 στη Γαλλία, μέσα στην ιστορική 

συγκυρία που διαμορφώθηκε στη χώρα μετά το Μάη του ’68, αναπτύχθηκε μια άλλη 

σχολή αναφορικά με τη μελέτη του αθλητισμού ως κοινωνικού φαινομένου, αυτή που 

αποκλήθηκε «κριτική θεωρία των σπορ». Μια μικρή ομάδα εκπαιδευτικών της 

φυσικής αγωγής, επηρεασμένη από τη σχολή της Φρανκφούρτης και την κριτική που 

αυτή άσκησε στη μαζική κουλτούρα, αλλά και από τις φροϋδομαρξιστικές θεωρίες 

περί σώματος έθεσαν στο στόχαστρο της κριτικής τους τον αθλητισμό. Και η ομάδα 

αυτή εκκινά από την παραδοχή ότι ο σύγχρονος αθλητισμός παράγεται υπό 

συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες, αυτές τις καπιταλιστικής κοινωνίας και φέρει τα 

χαρακτηριστικά της. Ωστόσο, για την σχολή αυτή, ο αθλητισμός δεν είναι ποτέ 

«αθώος», δεν υπάρχει καλή ή κακή χρήση του αθλητισμού ή μια ιδεατή μορφή του 

απαλλαγμένη από προβλήματα, από την οποία μπορεί να εκπέσει. Αντλώντας από την 

μαρξιστική έννοια της αλλοτρίωσης, το ρεύμα αυτό εστίασε στην κριτική του 

οργανωμένου ανταγωνιστικού αθλητισμού και πρωταθλητισμού, ο οποίος θεωρήθηκε 

«αλλοτριωτικός» μηχανισμός χειραγώγησης των ορμών και ταυτόχρονα ιδεολογικός 

μηχανισμός του κράτους και φορέας επιβολής της «κυρίαρχης ιδεολογίας». 11 Ο 

αθλητισμός εδώ θεωρείται ότι έχει αναλογίες με την αλλοτριωτική εργασία, καθώς το 

σώμα του αθλητή μέσα σε αυτή τη λογική νοείται ως μηχανή, η οποία αξιολογείται 

με βάση την παραγωγή της και, υπό μια έννοια, ο αθλητής έχει τη θέση του εργάτη. 

                                                           
10Νόρμπερτ Ελίας και Έρικ Ντάνιγκ,  Αθλητισμός και Ελεύθερος Χρόνος, ο.π.., σελ. 47. 
11Ελένη Φουρναράκη, «Ένα Κείμενο, μια ιστορία: Για το γαλλικό ρεύμα της «Κριτικής Θεωρίας του 

Αθλητισμού», Σύγχρονα Θέματα, τεύχος 85, Ιούλιος 2004, σελ. 34-41 
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Βασικό σημείο της κριτικής τους υπήρξε επίσης η σύνδεση του αθλητισμού με 

φασιστικά και δικτατορικά καθεστώτα.  Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι το ρεύμα αυτό 

άσκησε δριμεία κριτική στην ιδεολογία και τις πρακτικές της Σοβιετικής Ένωσης 

σχετικά με τον αθλητισμό, θεωρώντας ότι σε καμία περίπτωση δε διαφοροποιήθηκε 

από το δυτικό κόσμο, και ότι μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις εφάρμοσε τις ίδιες 

πρακτικές σε πολύ πιο ακραίο βαθμό, γεγονός που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στα 

πλαίσια αυτής της εργασίας.  

Ιδιαίτερα σημαντική επίσης υπήρξε η συμβολή του Michel Foucault, ο οποίος, 

αν και δεν ασχολήθηκε συγκεκριμένα με τον αθλητισμό ως κοινωνικό φαινόμενο, 

έθεσε το σώμα στο κέντρο των μελετών του. Σε μια σειρά από μελέτες του, που 

ποικίλλουν από τον εγκλεισμό ως τη σεξουαλικότητα, ο Foucault θεωρεί ότι το ίδιο 

το σώμα, είτε ως αντικείμενο παρατήρησης στον εγκλεισμό είτε ως πεδίο για το οποίο 

αναπτύσσεται πλήθος κανονιστικών λόγων, αποτελεί πεδίο εξουσίας. Οι νέες 

επιστήμες του 19ου αιώνα, η βιολογία, η ιατρική, η ψυχολογία και η φροϋδική 

ψυχανάλυση, δημιούργησαν ένα πλήθος κανόνων, περιορισμών και απαγορεύσεων 

αναφορικά με το σώμα και τις λειτουργίες του, με αποτέλεσμα το ίδιο το σώμα να 

πάψει να ανήκει πλέον στο άτομο και να γίνει αντικείμενο ευρύτερου ενδιαφέροντος 

για το σύνολο της κοινωνίας. 12  Η έννοια της «βιοεξουσίας», της εξουσίας δηλαδή 

πάνω στο σώμα και κατά συνέπεια πάνω στην ίδια τη ζωή, μπορεί να έχει ποικίλες 

εφαρμογές στη μελέτη του αθλητισμού ως κοινωνικού φαινομένου. Τα παραδείγματα 

είναι άπειρα. Φτάνει μόνο να αναλογιστούμε τις κανονικοποιήσεις που επιβάλλουν οι 

αθλητικές πρακτικές στο σώμα και την πειθαρχία που απαιτείται, η οποία στις 

ακραίες της μορφές φτάνει στην παραμόρφωση του σώματος μέσω του ντόπινγκ. 

Εφαρμόζοντας την οπτική αυτή, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι κανονικοποιήσεις 

του αθλητισμού αναφορικά με το υγιές ή μη, το αναποτελεσματικό ή όχι σώμα, είναι 

προϊόν συγκεκριμένων ιστορικών διεργασιών και ότι το υποτιθέμενο ηθικό 

αντίκρισμα του αθλητισμού που του έχει αποδώσει η νεωτερικότητα έχει σαθρά 

θεμέλια και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί καθολικό.  

Προσεγγίζοντας τον αθλητισμό από την οπτική του φύλου και εκφράζοντας τη 

φεμινιστική κριτική του αθλητισμού η Jennifer Hargreaves υποστήριξε ότι, εφόσον ο 

                                                           
12Μισέλ Φουκώ, Ιστορία της σεξουαλικότητας, τ.1, Η δίψα της γνωσης, μτφρ. Γκλόρυ Ροζάκη, Εκδόσεις 

Ράππα, Αθήνα, 2003 και Μισέλ Φουκώ, Επιτήρηση και τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής, μτφρ. Καίτη 

Χατζηδήμου- Ιουλιέττα Ράλλη, θεώρηση Άλκης Σταύρου, Εκδόσεις Ράππα, Αθήνα, 200 
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αθλητισμός είναι φαινόμενο της νεωτερικότητας και κατά συνέπεια διέπεται από τα 

χαρακτηριστικά της, δεν μπορεί παρά να έχει ενσωματώσει και τις έμφυλες ιεραρχίες 

που χαρακτηρίζουν την περίοδο αυτή. Για το ρεύμα αυτό, ο αθλητισμός επίσης 

κανονικοποιεί το σώμα και ορίζει τις δυνατότητες του κατά κύριο λόγο μέσα από την 

διάκριση κατά φύλο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη διαφορά και κατ’ επέκταση 

οι έμφυλες ιεραρχίες που προκύπτουν από αυτήν νομιμοποιούνται βάσει της 

διαφορετικότητας του ανδρικού και του γυναικείου σώματος, δηλαδή η κοινωνική 

υπόσταση των ανδρών και των γυναικών γίνεται αντιληπτή στη βάση του βιολογικού 

αναγωγισμού και ντετερμινισμού, ένα φαινόμενο όπως ο αθλητισμός, ο οποίος 

διαχωρίζει απόλυτα τα δύο φύλα, συμβάλλει αποφασιστικά, τόσο μέσω των 

κοινωνικών πρακτικών όσο και μέσα από την ιδεολογία που παράγει, στη 

νομιμοποίηση των έμφυλων ιεραρχιών. Ο σύγχρονος αθλητισμός, τόσο σε 

ερασιτεχνικό αλλά ιδιαίτερα σε επίπεδο πρωταθλητισμού, διαχωρίζει πλήρως τα δύο 

φύλα, θέτοντας ένα όριο «βιολογικό», το οποίο ορίζει ως απαράβατο. 13 Να 

σημειώσουμε εδώ ότι με βάση την οπτική του φύλου έχει ασκηθεί κριτική στις 

έμφυλες διακρίσεις του αθλητισμού και κυρίως του πρωταθλητισμού, με σημείο 

αιχμής τα βιολογικά τεστ στα οποία υπόκεινται οι γυναίκες αθλήτριες προκειμένου να 

αποδείξουν ότι ανήκουν όντως στο φύλο το οποίο έχουν δηλώσει. 14 

Μια διαφορετική οπτική του αθλητισμού φώτισε ο Eric Hobsbawm, 

εντάσσοντας τη συγκρότηση του αθλητισμού σε αυτό που αποκάλεσε «επινοημένη 

παράδοση». Μελετώντας την εξάπλωση του ποδοσφαίρου στα εργατικά στρώματα 

της Μεγάλης Βρετανία στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Άγγλος ιστορικός διαπίστωσε ότι 

το ποδόσφαιρο απέκτησε τελετουργικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι διακριτά και 

στις μέρες μας, όπως η τελετουργική παρακολούθηση του αγώνα του Σαββάτου, η 

οποία προϋποθέτει την συνάντηση στην παμπ και την κατανάλωση μεγάλης 

ποσότητας αλκοολούχων ποτών, κυρίως μπύρας. 15 Παράλληλα, μελετώντας το 

                                                           
13Jennifer Hargreaves, «Sex, Gender and the Body in Sport and Leasure: Has there been a civilizing 

process?», στο Eric Dunning και Chris Rojek (επιμ.), Sport and Leasure in the Civilizing Process, 

Critique and Counter-critique, Macmillan, Λονδίνο, 1992, σελ. 161-182, και Jennifer Hargreaves, 

Sporting Females, Critical issues in the history and sociology of women’s sports, Routeledge, Λονδίνο, 

1994. Επίσης, βλ. Grant Jarvie και Joseph Maguire, «Feminist Thought and the Boundaries of 

Sisterhood», στο Sport and Leisure in Social Thought, Routeledge, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, 1994, σελ. 

161-182 
14Anne Fausto-Sterling, «Αντιμαχόμενοι δυισμοί. Άνδρας ή γυναίκα;», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 85, σελ. 

31-35 
15Eric Hobsbawm, «Mass Producing Traditions: Europe, 1870-1914», στο Eric Hobsbawm και Terence 

Ranger (επιμ.), The Invention of Tradition, Cambridge University Press, Καίμπριτζ, 1983, σελ. 288-291 
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φαινόμενο του εθνικισμού, ο Hobsbawm συνέδεσε την ανάπτυξη του με αυτή του 

οργανωμένου αθλητισμού, θεωρώντας ότι ο αθλητισμός ως μαζικό πλέον θέαμα 

αποτελεί μια «διαδοχή μονομάχων, ανάμεσα σε πρόσωπα και ομάδες που συμβόλιζαν 

τα εθνικά κράτη, κάτι που είναι σήμερα μέρος της παγκόσμιας ζωής». 16 Το 

φαινόμενο αυτό απέκτησε πλήρεις διαστάσεις κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, 

όταν διευρύνθηκαν οι αναμετρήσεις σε διεθνές επίπεδο και έγιναν με αυτό τον τρόπο 

άλλη μια έκφραση του αγώνα του «έθνους» απέναντι στους «εχθρούς» του, και οι 

αθλητές, κατά συνέπεια, πλέον θεωρούνταν εκπρόσωποι του έθνους στο εξωτερικό. 

Έτσι, ο σύγχρονος αθλητισμός, μέσα από τις διεθνείς αναμετρήσεις, κατά το 

Hobsbawm, αποτελεί ένα εκπληκτικό μέσο εμφύτευσης των εθνικιστικών 

αισθημάτων, καθώς η ταύτιση του ατόμου με την ομάδα, η οποία αντιπροσωπεύει το 

έθνος, καθίσταται ιδιαίτερα εύκολη, γεγονός που ευνοείται ακόμα περισσότερο από 

τη διάδοση του αθλητισμού σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης. 17 

Με τον αθλητισμό ασχολήθηκε και ο Γάλλος κοινωνιολόγος Pierre Bourdieu, 

εντάσσοντας τον στο ευρύτερο σχήμα περί διάκρισης και habitus. Για τον Bourdieu, η 

επιλογή ενός συγκεκριμένου σπορ από συγκεκριμένα άτομα δεν είναι τυχαία, το 

αντίθετο μάλιστα. Εξαρτάται από το habitus, την έξι που διαθέτουν τα άτομα, η οποία 

εξαρτάται από την ταξική τους προέλευση, αλλά και από το πολιτισμικό και 

κοινωνικό τους κεφάλαιο. Δημιουργείται δηλαδή ένα είδος σωματικού habitus, το 

οποίο είναι κοινωνικά καθορισμένο και μεταδίδεται με βάση την κοινωνική θέση του 

ατόμου. Έτσι, είναι πολύ πιθανότερο για άτομα από υψηλότερες κοινωνικές θέσεις να 

ασχολούνται με αθλήματα όπως η ιστιοπλοΐα και το γκόλφ, ενώ άτομα λαϊκότερων 

στρωμάτων να ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο ή για το μποξ. 18 

Στην Ελλάδα, η κοινωνιολογία και η ιστορία του αθλητισμού βρίσκονται ακόμα 

στα πρώτα τους βήματα. Υπάρχει μια πληθώρα ιστοριών του αθλητισμού, οι 

περισσότερες από τις οποίες είναι ιστοριοδιφικής προέλευσης και αναφέρονται κατά 

κύριο λόγο στην υποτιθέμενη συνέχεια του κλασικού αθλητισμού και του 

Ολυμπισμού με τα σύγχρονα σπορ, εντάσσοντας τον αθλητισμό στο 

                                                           
16Eric Hobsbawm, Έθνη και Εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα. Πρόγραμμα, μύθος, 

πραγματικότητα, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1994, σελ. 199 
17 Στο ίδιο, σελ. 200 
18Grant Jarvie και Joseph Maguire, Sport and Leisure in Social Thought, Routeledge, Λονδίνο και Νέα 

Υόρκη, 1994, σελ. 183-210 
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παπαρρηγοπούλειο σχήμα του «τρισχιλιετούς ελληνικού έθνους». Από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 άρχισαν να εμφανίζονται μελέτες, οι οποίες πλέον 

αντιμετωπίζουν τον αθλητισμό ως κοινωνικό φαινόμενο, αρχικά μέσα στα πλαίσια 

ευρύτερων ερευνών. Πρωτοπόρες ως προς το ζήτημα αυτό υπήρξαν οι προσεγγίσεις 

των σωματείων της νεολαίας από τον Αντώνη Λιάκο 19 και την Ελένη Μαχαίρα20, 

καθώς και οι προσπάθειες ανίχνευσης του έμφυλου ρόλου της φυσικής αγωγής στην 

εκπαίδευση τον 19ο αιώνα από την Ελένη Φουρναράκη. 21 Μια πρώτη συνολική 

προσπάθεια για την μελέτη του σωματειακού αθλητισμού έγινε από τη Χριστίνα 

Κουλούρη, με το Αθλητισμός και Όψεις της Αστικής Κοινωνικότητας, Γυμναστικά και 

Αθλητικά Σωματεία 1870-1922, στο οποίο η ερευνήτρια θέλησε να δείξει το ρόλο και 

τη σημασία των οργανωμένων αθλητικών σωματείων στην ανάπτυξη του κοινωνικού 

ιστού στα μεγάλα αστικά κέντρα του ελληνικού κράτους κατά τα τέλη του 19ου και 

στις αρχές του 20ου αιώνα. Παράλληλα, τα Τμήματα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) έχουν αρχίσει να ασχολούνται ιστορικά με τον αθλητισμό, αν 

και η κριτική προσέγγιση από τους επαγγελματίες του «πεδίου», (όπως θα έλεγε ο 

Μπουρντιέ), είναι πολλές φορές μειωμένη ή αμφίβολη.  

Η διοργάνωση εκ μέρους της Ελλάδας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 

σήμανε και την αύξηση του ενδιαφέροντος για τον αθλητισμό, η οποία προκάλεσε 

μια παράλληλη έκρηξη της εκδοτικής δραστηριότητας για το θέμα, κυρίως σε μορφή 

λευκωμάτων ή επετειακών εκδόσεων.22 Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ίδρυση 

ειδικών μουσείων αφιερωμένων στον αθλητισμό, όπως το Μουσείο Αθλητισμού 

Θεσσαλονίκης, αλλά και η χρηματοδότηση ερευνών πάνω στο ζήτημα και η 

διεξαγωγή συνεδρίων, έστω και αν το ενδιαφέρον αρχικά επικεντρώθηκε στις 

θεωρούμενες παρεκκλίσεις του αθλητισμού και όχι στον αθλητισμό ως κοινωνικό 

φαινόμενο στο σύνολό του.  

 

                                                           
19Αντώνης Λιάκος, Η εμφάνιση των νεανικών οργανώσεων. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, Λωτός, 

Αθήνα 1998 
20Ελένη.Μαχαίρα, Η νεολαία της 4ης Αυγούστου. Φωτο-γραφές, ΙΑΕΝ,  Αθήνα 1987 
21Ελένη Φουρναράκη, «Η σωματική αγωγή των δύο φύλων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», Πρακτικά 

του Διεθνούς Συμποσίου, Οι Χρόνοι της Ιστορίας. Για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, 

Αθήνα, 1998, σελ. 293-315 
22Βλ. χαρακτηριστικά Χριστίνα Κουλούρη (επιμ./εισ.), Αθήνα, Πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων 1896-

1906, ΔΟΑ, Αθήνα 2004 
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β. Η νεολαία 
Η νεολαία ως διακριτή ηλικιακή κατηγορία και διακριτή κοινωνική ομάδα, 

όπως περίπου γίνεται αντιληπτή σήμερα, δεν αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο. Η 

αντίληψη ότι η νεολαία αποτελεί  μια ξεχωριστή κοινωνική κατηγορία της οποίας τα 

κοινά «φυσικά» χαρακτηριστικά τη διακρίνουν από αυτό που θα λέγαμε «κόσμο των 

ενηλίκων» είναι φαινόμενο που εμφανίζεται κυρίως στον 20ο αιώνα. Όπως έχουν 

δείξει σχετικές μελέτες, η νεολαία τείνει να αυτονομηθεί ως κατηγορία και να δεχτεί 

τα αποδιδόμενα «φυσικά» της χαρακτηριστικά και, κατά συνέπεια, να αποκτήσει και 

συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης, μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα. Σε αυτό 

συνέβαλε ιδιαίτερα η καθιέρωση της υποχρεωτικής κρατικής πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Η νεολαία, λοιπόν, εμφανίστηκε ως διακριτή κοινωνική κατηγορία, η 

οποία θεωρήθηκε από τη «φύση» της δυνάμει επαναστατική και ανατρεπτική. Για το 

λόγο αυτό θεωρήθηκε επιτακτική η καθοδήγηση της από τους «ενήλικες», έτσι ώστε 

οι αποδιδόμενες ιδιότητες της να χειραγωγηθούν προς την επιθυμητή κατεύθυνση και 

να αποφευχθούν οι «κίνδυνοι» που διαρκώς απειλούν τους «απροστάτευτους» νέους 

και μπορούν να τους οδηγήσουν στην καταστροφή. Το σχολείο, αλλά και ο 

εργασιακός χώρος αποτελούσαν χώρο «καθοδήγησης» της νεολαίας, αλλά με τον 

καθορισμό του ωριαίου σχολικού προγράμματος και του εργασιακού ωραρίου, 

παρέμενε εκκρεμές το ζήτημα του «ελεύθερου χρόνου». Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι 

την ίδια περίοδο που καθιερώνεται η υποχρεωτική κρατική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

συγκροτείται και το αίτημα για την ορθή διαχείριση του «ελεύθερου χρόνου» της 

νεολαίας. Πέρα από την υποχρεωτική εκπαίδευση, λοιπόν, θεωρήθηκε επιτακτική η 

ανάγκη συγκρότησης θεσμών για την οργάνωση και τον έλεγχο και του «ελεύθερου 

χρόνου» της νεολαίας, η οποία σε πρακτικό επίπεδο σήμαινε τη χειραγώγηση της από 

διάφορες πλευρές για δικά τους ή μη οφέλη. Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 

20ου αιώνα ανάγεται η ίδρυση οργανώσεων όπως οι Πρόσκοποι του Ρόμπερτ 

Μπάντεν-Πάουελ, οι οργανώσεις νέων της καθολικής εκκλησίας, αλλά και η 

Σοσιαλιστική Διεθνής των Νέων, οργανώσεων που θέλουν να ενσωματώσουν τους 

νέους, δίνοντας τους παράλληλα και το δικό τους μήνυμα. Μπορούμε να πούμε, 

λοιπόν, ότι η ανάδυση της νεολαίας ως διακριτής κοινωνικής ομάδας, με αποδιδόμενο 

χαρακτηριστικό τη δυνητική της επαναστατικότητα, συμβαδίζει με τις συγκροτημένες 

απόπειρες για τη χειραγώγηση της, είτε μέσω των νεοσύστατων εκπαιδευτικών 

συστημάτων είτε μέσω της απόπειρας ελέγχου του «ελεύθερου χρόνου» της. Ο 

αγώνας για τον έλεγχο του «ελεύθερου χρόνου» της νεολαίας, ακόμα και για τον 
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προσεταιρισμό της ξεκινάει από τη στιγμή που η ίδια η νεολαία συγκροτήθηκε ως 

διακριτή κοινωνική κατηγορία. 23 

Ο αθλητισμός, ως φαινόμενο που συγκροτήθηκε εξαρχής για να απευθυνθεί στη 

νεολαία, αποτέλεσε συστατικό κομμάτι των προσπαθειών ιδιοποίησης του 

«ελεύθερου χρόνου» της. Εξάλλου, ο αθλητισμός θεωρήθηκε ότι είναι μια 

δραστηριότητα η οποία αρμόζει στην ιδιαίτερη «φύση» των νέων και προβλήθηκε ως 

μια εναλλακτική λύση απέναντι σε δραστηριότητες οι οποίες θεωρούνταν 

ανεπιθύμητες, όπως η νυχτερινή διασκέδαση, τα οινοπνευματώδη ποτά, η 

χαρτοπαιξία, κ.α. Στον τομέα αυτό, παρενέβη και το ίδιο το κράτος, προωθώντας τον 

αθλητισμό με διάφορους τρόπους, κυρίως μέσω της ενίσχυσης των σωματείων που 

είχαν ως αντικείμενο τους τη νεολαία, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και τα 

αθλητικά. Η φυσική αγωγή είχε ήδη ενταχθεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση από τα 

τέλη του 19ου αιώνα και αποτελούσε ένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα για όλες τις 

τάξεις και για τα δύο φύλα. Ποικίλοι φορείς που απευθύνθηκαν στη νεολαία, όπως οι 

σοσιαλιστικές οργανώσεις, οι χριστιανικές, αλλά και οι πρόσκοποι του Μπάντεν-

Πάουελ, έθεσαν τον αθλητισμό ως βασικό τμήμα των δραστηριοτήτων τους. Κομβικό 

σημείο στη χειραγώγηση της νεολαίας μέσω του αθλητισμού αποτελεί ο 

Μεσοπόλεμος, με την επικράτηση των φασιστικών καθεστώτων στη Γερμανία και 

την Ιταλία και την αποθέωση του σώματος της νεολαίας. 

Για την περίπτωση της Ελλάδας, τα πρώτα σπέρματα της εμφάνισης της 

νεολαίας ως διακριτής κοινωνικής κατηγορίας μάλλον θα πρέπει να τα αναζητήσουμε 

μετά τα μέσα του 19ου αιώνα σε γεγονότα όπως τα Σκιαδικά (1859) και στις 

κινητοποιήσεις των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών για την έξωση του Όθωνα. 

Πρόκειται για τις πρώτες περιπτώσεις όπου τμήματα της νεολαίας εμφανίστηκαν να 

έχουν κοινή δράση ως μέλη της ίδιας κοινωνικής ομάδας με σχετικά αυτόνομο 

χαρακτήρα. Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι τα αιτήματα που εκφράστηκαν δεν έχουν 

κάποιο ιδιαίτερο νεανικό στοιχείο και δεν διαφοροποιούνται από αυτά των 

                                                           
23Βλ. Antonio Santoni Rugiu, «Κινήματα της Νεολαίας στην προφασιστική και μεταφασιστική 

Ευρώπη», στο Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της Νεότητας, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, 

Αθήνα 1-5 Οκτωβρίου 1984, τ. 2, Αθήνα 1986, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολίας, σελ. 589 και 

Αντώνης Λιάκος, «Η εμφάνιση των νεανικών οργανώσεων. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης», στο 

Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας ..., ο.π, τ.2, σελ. 595-596. Βλ. και Michele Dean, «Η νεολαία στους 

χώρους της βιομηχανικής και μεταβιομηχανικής πόλης», στο Ιστορικότητα ..., ο.π., τ. Α., σελ. 157-158 
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υπολοίπων: πρόκειται για τα ίδια αιτήματα, απλώς διεκδικούνται με μεγαλύτερο 

σθένος και επιμονή. 24 

 Για να εντοπίσουμε αμιγώς νεανικές οργανώσεις στην Ελλάδα, θα πρέπει να 

φτάσουμε στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Αντώνης Λιάκος ορίζει το 1910 ως αφετηρία 

του νεολαιίστικου κινήματος, καθώς αυτό το έτος ιδρύονται τα πρώτα προσκοπικά 

τμήματα στην Ελλάδα, η Σοσιαλιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης και γίνεται η πρώτη 

επιτυχημένη απόπειρα του θεσμού του κατηχητικού σχολείου. Παράλληλα, έχουμε 

την εμφάνιση της συζήτησης για την ανάγκη προστασίας της παιδικής εργασίας, η 

οποία δύο χρόνια αργότερα θα απαγορευτεί με νόμο, ανεξάρτητα από το βαθμό 

εφαρμογής του. Την ίδια δεκαετία, σύμφωνα με το Λιάκο, ξεκίνησε να αρθρώνεται 

και ο δημόσιος λόγος για την δυνητική παραβατικότητα της νεολαίας, ένα 

χαρακτηριστικό που έκανε ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη παρέμβασης για την 

«καθοδήγηση» της, ένας φόβος που φυσικά δεν ήταν αποκλειστικά ελληνικό 

φαινόμενο. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η περίοδος αυτή αποτελεί μια από τις 

κρισιμότερες περιόδους στον τομέα της παιδείας, καθώς υπάρχει ένας καταιγισμός 

μεταρρυθμίσεων αναφορικά με το ζήτημα. 25 

Κλείνοντας το εισαγωγικό μας κεφάλαιο, θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά 

στην σχέση της Αριστεράς με τη νεολαία, μια σχέση ιδιαίτερα δύσκολη. Η 

αποδιδόμενη στη νεολαία δυνητική επαναστατικότητα της έκανε την ομάδα αυτή 

ιδιαίτερα προσφιλή στους χώρους της Αριστεράς, έθετε όμως ταυτόχρονα ένα 

σοβαρό ζήτημα αναφορικά με την επαναστατικότητα των νέων που προέρχονται από 

την αστική τάξη. Πώς μπορεί να συμβιβαστεί η αστική προέλευση με την 

ριζοσπαστική διάθεση; Αρχικά, τη δεκαετία του 1920 η ελληνική αριστερά έτεινε 

έτεινε να θεωρεί δεδομένη τη δυνητική επαναστατικότητα της νεολαίας στο σύνολό 

της, ωστόσο προς τα τέλη της δεκαετίας φαίνεται ότι το ζήτημα αυτό άρχισε να την 

προβληματίζει. Θεώρησε ότι δεν μπορούσε να αποδεχτεί ολόκληρη τη νεολαία 

εφόσον συμπεριλαμβάνει και τους αστούς νέους, από την άλλη όμως δεν μπορεί να 

παραδώσει ολοκληρωτικά το αντιλαμβανόμενο ως το ριζοσπαστικότερο –μετά τους 

εργάτες- τμήμα της κοινωνίας στα χέρια των αστών. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η 

Αριστερά αμφιταλαντεύτηκε ως προς τη στάση της αναφορικά με τη νεολαία, 

                                                           
24Αγγέλα Καστρινάκη, Οι περιπέτειες της νεότητας. Η αντίθεση των γενεών στην ελληνική πεζογραφία 

(1890-1945), Καστανιώτης, Αθήνα, 1995, σελ. 17 
25Αντώνης Λιάκος, …….., ο.π., σελ. 599 
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θεωρώντας την μεν δυνητικά επαναστατική, αλλά περιορίζοντας αυτή την 

επαναστατικότητα στους νέους των λαϊκών στρωμάτων. Το ζήτημα ξεκαθάρισε το 

1935, όταν μέσα στη λογική των συμμαχικών και πλατιών Λαϊκών Μετώπων, η 

νεολαία στο σύνολο της, με προεξάρχουσα τη φοιτητική, θεωρείται από την 

Αριστερά ότι ανήκει στους κόλπους της, ταξικά και ιδεολογικά. 26 

                                                           
26Αγγέλα Καστρινάκη, Οι περιπέτειες ..., ο.π., σελ. 231-236 
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3. Ο Μεσοπόλεμος  

α. Ο αθλητισμός στην Ελλάδα μέχρι την Κατοχή 
Η εμφάνιση και η εξάπλωση του φαινομένου που ονομάζουμε «νεωτερικός» 

αθλητισμός στο ελληνικό κράτος αλλά και στις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας θα πρέπει να αναζητηθεί στη δεκαετία του 1870, οπότε και εντοπίζονται οι 

πρώτες απόπειρες ίδρυσης σωματείων με αποκλειστική μέριμνα τους τις αθλητικές 

δραστηριότητες. Η σημασία, ωστόσο, της κλασικής Ελλάδας για τη συγκρότηση της 

ελληνικής εθνικής ταυτότητας μέσα αλλά και έξω από το ελληνικό κράτος καθόρισε τα 

χαρακτηριστικά που θα έπαιρνε ο αθλητισμός κατά την πρώτη περίοδο εμφάνισης του. 

Συγκεκριμένα, ο στίβος, ο οποίος αποκλήθηκε και «κλασικός αθλητισμός», κατέλαβε 

κεντρική θέση στην ανάπτυξη του νέου φαινομένου, στην προσπάθεια να συνδεθεί το νέο 

φαινόμενο με την κλασική αρχαιότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρώτη 

απόπειρα αναβίωσης των Ολυμπιακών αγώνων τη δεκαετία του 1870. Σημείο καμπής στην 

ανάπτυξη του αθλητισμού αποτέλεσε η διοργάνωση της Ολυμπιάδας του 1896 στην Αθήνα, η 

οποία προκάλεσε ένα προσωρινό κλίμα ενθουσιασμού γενικότερα για τον αθλητισμό, 

ιδιαίτερα όμως για τα αθλήματα του στίβο. Το κλίμα αυτό δημιούργησε ένα κύμα ίδρυσης 

αθλητικών σωματείων, τα οποία όμως είχαν μικρή διάρκεια ζωής, καθώς τα περισσότερα 

διαλύθηκαν σχεδόν αμέσως μετά τη διοργάνωση της Ολυμπιάδας. Ως μέρος της αστικής 

κοινωνικότητας, σύμφωνα με το χαρακτηρισμό της Χριστίνας Κουλούρη, τα σωματεία αυτά 

εντοπίζονται σχεδόν αποκλειστικά στα μεγάλα αστικά κέντρα του ελληνικού κράτους, την 

Αθήνα και τον Πειραιά και στα πλαίσια των μεγάλων ελληνικών κοινοτήτων των μεγάλων 

αστικών κέντρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  

Η σύνδεση του αθλητισμού με την ελληνική εθνική ιδεολογία διαμέσου της κλασικής 

Ελλάδας καθόρισε και την επιλογή του γερμανικού γυμναστικού συστήματος ως κυρίαρχου 

στα πρώτα βήματα του αθλητισμού στη χώρα. Με τον τρόπο αυτό, τα πρώτα αυτά σωματεία 

ασχολήθηκαν περισσότερο με τη σωματική άσκηση, η οποία μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

θεωρήθηκε περισσότερο μια διαπαιδαγωγητική διαδικασία, απαραίτητη για τα ηθικά και τα 

εθνικά οφέλη που μπορούσε να προσφέρει και όχι τόσο μια ψυχαγωγική δραστηριότητα. 27 Η 

κυριαρχία της σωματικής άσκησης είναι ιδιαίτερα έντονη όχι μόνο στα σωματεία που 

ιδρύονται στα όρια του τότε ελληνικού κράτους, αλλά –και ίσως περισσότερο- και στα 

σωματεία που ιδρύονται εκτός ορίων του από τις ακμαίες ελληνικές κοινότητες των μεγάλων 

                                                           
27Χριστίνα Κουλούρη, «Η ώρα του σώματος. Αθλητισμός, άσκηση και ψυχαγωγία στο ελληνικό κράτος», στο Οι 

χρόνοι της Ιστορίας. Για μια Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, Αθήνα, 17-19 Απριλίου 1997, 

Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα, 1998, σελ. 275-277 
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αστικών κέντρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, στη 

Σμύρνη, στις πόλεις του Πόντου, 28 αλλά και στη Θεσσαλονίκη (Απόλλων Σμύρνης-1898, 

Ηρακλής Θεσσαλονίκης-1908).  Στόχος αυτών των σωματείων, εκτός από τον αμιγώς 

αθλητικό ή γυμναστικό τομέα, ήταν η  συσπείρωση των μελών των ελληνικών κοινοτήτων 

και η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του «εθνικού»  αισθήματος/φρονήματος. Η εικόνα του 

αθλητικού πεδίου αλλάζει ριζικά μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την έλευση των 

προσφύγων. Η πληθυσμιακή έκρηξη που προκλήθηκε από την άφιξη των προσφύγων και την 

εγκατάσταση τους στις παρυφές των μεγάλων αστικών κέντρων και η συνεπακόλουθη 

οικιστική αναδιαμόρφωση δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για να πάρει ο 

αθλητισμός, με βασική έκφανση του το ποδόσφαιρο, μαζικό χαρακτήρα. Όπως ήδη έχουμε 

αναφέρει πρωτύτερα, οι πρόσφυγες είχαν ήδη μεγάλη εμπειρία στη σωματειακή οργάνωση 

μέσα από το πλήθος των συλλόγων που είχαν ιδρύσει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα 

οποία είχαν λειτουργήσει ως μέσο συσπείρωσης και συλλογικότητας. Το ποδόσφαιρο 

εξάλλου ως άθλημα συγκαταλεγόταν ήδη στις δημοφιλέστερες ψυχαγωγικές τους 

δραστηριότητες, σε αντίθεση με τα σωματεία του ελληνικού κράτους, στα οποία το άθλημα 

βρισκόταν ακόμα στα πρώτα του βήματα. Με την άφιξη τους λοιπόν στο ελληνικό κράτος, 

κάποιοι από τους πρόσφυγες αυτούς έφεραν μαζί τους τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες που 

ασκούσαν στον ελεύθερο τους χρόνο, αλλά και μερικές φορές τα ίδια, τα προϋπάρχοντα 

σωματεία. Παραδείγματα αυτής της περίπτωσης είναι το σωματείο του Πανιωνίου που 

μεταφέρθηκε στη Νέα Σμύρνη 29 και το σωματείο του Απόλλωνα Σμύρνης, το οποίο σύντομα 

μετονομάστηκε σε Απόλλωνα Αθηνών. Εκτός όμως από τα σωματεία που μεταφέρθηκαν, οι 

πρόσφυγες μέσα σε ελάχιστο διάστημα από την εγκατάσταση τους, ίδρυσαν και νέα 

σωματεία. Στην διαδικασία αυτή πρωτοστάτησαν οι Κωνσταντινουπολίτες, με 

χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης (ΑΕΚ), που 

ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1923, την Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών (επίσης ΑΕΚ) 

και τον Πανθεσσαλονίκειο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών (ΠΑΟΚ) που ιδρύθηκαν 

στη Θεσσαλονίκη το 1924. 30 

Με την άφιξη του τόσο μεγάλου αριθμού προσφύγων, οι περισσότεροι από τους 

οποίους ήταν ήδη φίλοι του ποδοσφαίρου, το άθλημα γρήγορα κυριάρχησε στο αθλητικό 

                                                           
28Για τα πρώτα αυτά σωματεία των  ελληνικών κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βλ. Ελένη 

Ιωαννίδου, «Τα αθλητικά σωματεία των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου»», Θεσσαλονικέων 

Πόλις, Τεύχος 15, Οκτώβριος 2004, σελ. 34-36 
29Για τον Πανιώνιο, βλ. Πέτρος Λινάρδος, Η Σμύρνη του Πανιωνίου. Από τη μικρασιατική πρωτοπορία στην 

αθηναϊκή αναγέννηση, 1890-1922-1940, Έκδοση «Οι Φίλοι των Τεχνών», Νέα Σμύρνη, 1998 
30Ελένη Ιωαννίδου, «Τα αθλητικά σωματεία των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου», 

Θεσσαλονικέων Πόλις, , Τεύχος 15, Οκτώβριος 2004, σελ. 34-68 
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πεδίο και έγινε μια από τις βασικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, 

τουλάχιστον για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανδρών. Η ταχύτατη αυτή εξάπλωση εκφράστηκε 

και σε θεσμικό επίπεδο, καθώς τη δεκαετία του 1920 παρατηρείται η συγκρότηση 

συλλογικών οργάνων σε επίπεδο πόλεως αρχικά και αργότερα σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε 

να επιτευχθεί η καλύτερη οργάνωση αλλά και ο έλεγχος αυτού του τόσο δημοφιλούς 

αθλήματος. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών-Πειραιώς (ΕΠΣΑ-Π) είχε ιδρυθεί 

πριν από τη Μικρασιατική Καταστροφή, ήδη από το 1919, ενώ η Ένωση Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΠΣΜ-Θ) ιδρύθηκε το 1924, αλλά από το 1926 είχε από 

την αρμοδιότητα της μόνο τα σωματεία του Νομού Θεσσαλονίκης. Το 1926 ιδρύθηκε η 

Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) με κοινή απόφαση των τριών μεγάλων 

Ενώσεων της χώρας, Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε η προσπάθεια για την 

διοργάνωση πανελληνίου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. 31 Η διαδικασία όμως αυτή δεν 

υπήρξε ανώδυνη, καθώς ο έλεγχος ενός αθλήματος του οποίου η δημοτικότητα αύξανε 

ραγδαία ήταν ένα τεράστιο διακύβευμα ανάμεσα στα σωματεία και στις νεοϊδρυθείσες 

ομοσπονδίες, όπως φαίνεται από την διαγραφή του Ολυμπιακού από την ΕΠΟ και την 

επακόλουθη ίδρυση του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Κέντρου (ΠΟΚ) αποτελούμενου από τον 

Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Τελικά, έγινε δυνατό να διοργανωθεί επίσημο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το 1929, υπό την ηγεσία της ΕΠΟ, με πρώτο νικητή 

τον Άρη Θεσσαλονίκης. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι τα πρώτα αυτά πρωταθλήματα δεν 

διεξάγονταν με τον τρόπο ο οποίος έχει καθιερωθεί σήμερα, καθώς ήταν δύσκολη η συχνή 

μετάβαση των ποδοσφαιριστών σε μεγάλες αποστάσεις. Η διοργάνωση γινόταν ως εξής: 

Διοργανώνονταν τοπικά πρωταθλήματα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, από τα οποία 

αναδεικνυόταν ο πρωταθλητής πόλης και έπειτα διεξαγόταν ο τελικός αγώνας ανάμεσα στους 

πρωταθλητές των δύο αυτών πόλεων για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδας. Σε 

πρακτικό επίπεδο, αυτό σήμαινε μεγάλη αυτονομία των τοπικών ομοσπονδιών, που ήταν 

εξάλλου οι υπεύθυνες για την διοργάνωση των τοπικών πρωταθλημάτων, καθώς και μεγάλη 

δυσκολία από την πλευρά της ΕΠΟ για την επιβολή των αποφάσεων της στις τοπικές 

ομοσπονδίες, όπως εξάλλου έδειξαν οι διαμάχες που προέκυψαν με την ίδρυση του ΠΟΚ 

κατά την προσπάθεια διοργάνωσης επίσημου πανελληνίου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. 

                                                           
31Γιώργος Γάσιας, Η περίπτωση των ποδοσφαιρικών σωματείων στην ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου 

1922-1936, ανέκδοτη διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου, 2005, σελ. 48-50 και Γυμναστικός 

Σύλλογος Ηρακλής 1908-2003, Δήμος Θεσσαλονίκης και Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2003, 

σελ. 40. Βλ. επίσης τις ιστοσελίδες των δύο ενώσεων www.epsm.gr και www.epo.gr 
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Με βάση πάντως τις καταγραφές της ΕΠΟ, τα επίσημα σωματεία τα οποία μετέχουν στην 

ΕΠΟ είναι 155 και ο αριθμός των ποδοσφαιριστών τους ανέρχεται σε 3100. 32 

Εκτός όμως από τα σωματεία τα οποία είχαν ιδρυθεί επίσημα και ήταν εγγεγραμμένα 

στην ΕΠΟ, δημιουργήθηκε και ένας μεγάλος αριθμός αθλητικών σωματείων, με εγκεκριμένο 

καταστατικό ή και όχι, τα οποία λειτούργησαν ανεξάρτητα, των οποίων ο αριθμός ίσως και 

να υπερβαίνει κατά πολύ αυτόν των σωματείων που είχαν εγγραφεί στην ΕΠΟ. Έχουμε 

παραδείγματα ποδοσφαιρικών ομάδων που ιδρύθηκαν από επαγγελματικούς κλάδους, όπως 

για παράδειγμα από τον κλάδο των τραπεζικών, αλλά και σωματεία μέσα στα πλαίσια 

εργοστασίων και σε επίπεδο γειτονιάς. 33 Παράλληλα λοιπόν με τους επίσημους αγώνες που 

διεξάγονταν υπό την αιγίδα της ΕΠΟ, εντός ή εκτός του επισήμου πρωταθλήματος ή άλλων 

διοργανώσεων, διεξάγονταν συχνά, κυρίως τις Κυριακές και τις αργίες κατά της οποίες δεν 

είχε προβλεφθεί επίσημος αγώνας από την πλευρά της ΕΠΟ, ανεπίσημοι ποδοσφαιρικοί 

αγώνες από ομάδες μη εγγεγραμμένες στην ΕΠΟ, αλλά και από μεικτές ομάδες στις οποίες 

συμμετείχαν και ποδοσφαιριστές από τα επίσημα σωματεία. Οι αγώνες αυτοί φαίνεται ότι 

προσέλκυαν εξίσου μεγάλο πλήθος θεατών, συχνά δε παρακολουθούνταν και από κρατικούς 

φορείς. 34 Δυστυχώς, για τους αγώνες αυτούς, αλλά και για τους συλλόγους που ιδρύθηκαν 

και ανέπτυξαν δραστηριότητα εκτός των πλαισίων των οργανωμένων ομοσπονδιών, η 

συλλογή πληροφοριών είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να 

συμπεράνουμε με βεβαιότητα από τη δραστηριότητα των ανεπισήμων συλλόγων και τη 

σπουδή με την οποία συμπληρωνόταν μια κενή επισήμων αγώνων Κυριακή ή αργία με ένα 

ανεπίσημο ποδοσφαιρικό αγώνα είναι ότι υπήρχε μια «δίψα» για τον αθλητισμό και κυρίως 

για το ποδόσφαιρο τόσο σε επίπεδο συμμετοχής από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, ακόμα 

και αυτών που ανήκαν στα σωματεία της ΕΠΟ, όσο και από την πλευρά των φιλάθλων, όπως 

φανερώνει ο μεγάλος αριθμός θεατών που φαίνεται ότι προσέλκυσαν αυτοί οι ανεπίσημοι 

αγώνες.  

Η ταχύτατη αυτή αύξηση του ενδιαφέροντος για τον αθλητισμό γενικότερα με 

επίκεντρο του το ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορο τον τύπο. Ήδη από τις 

αρχές του 1920, ταυτόχρονα με την εξάπλωση του αθλήματος, εμφανίζονται στήλες στις 

καθημερινές εφημερίδες αφιερωμένες αποκλειστικά στον αθλητισμό και στους 

ποδοσφαιρικούς αγώνες που διεξάγονται. Παράλληλα, κάνουν την εμφάνιση τους και έντυπα 

                                                           
32Γιώργος Γάσιας, ο.π., σελ. 51 
33 ο.π., σελ. 25 
34 ο.π., σελ. 21-22. 
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με αποκλειστικό περιεχόμενο τους τον αθλητισμό, τα οποία μάλιστα φαίνεται ότι ήταν 

ιδιαίτερα δημοφιλή στους φιλάθλους. 35 

Παράλληλα με την ανάπτυξη του σωματειακού αθλητισμού με κεντρικό άξονα του το 

ποδόσφαιρο, αναπτύχθηκε και η σωματική αγωγή ως σχολικό μάθημα, συχνά 

συμπληρωματικά με τα σωματεία αλλά και μερικές φορές αντιθετικά. Η γυμναστική είχε 

γίνει υποχρεωτικό μάθημα για όλες τις βαθμίδες τις εκπαίδευσης με διάταγμα του 1899. 36 Η 

σημαντικότερη μεταρρύθμιση που αφορά την γυμναστική εκπαίδευση σε συνολικό επίπεδο 

πραγματοποιήθηκε με το νόμο 5620 του 1932. Με το συγκεκριμένο νόμο έγινε μια απόπειρα 

σύνθεσης όλων των προγενέστερων νόμων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας «καταστατικός 

χάρτης» της σωματικής αγωγής. Η διοίκηση της σχολικής σωματικής αγωγής, αλλά και η 

εποπτεία της εξωσχολικής ανατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, 

απαγορεύτηκε η συμμετοχή μαθητών στα αθλητικά σωματεία και η παράβαση επέσυρε την 

ποινή της δια παντός αποβολής από το σχολείο. Όλα τα σχολεία αναγνωρίστηκαν ως φίλαθλα 

γυμναστικά και αγωνιστικά σωματεία και κατά συνέπεια, οι μαθητές μπορούσαν να 

συνεχίσουν να αθλούνται μέσα στο πλαίσιο του σχολείου τους και να συμμετάσχουν σε 

επίσημους αγώνες εκπροσωπώντας το σχολείο-σωματείο. Με τη ρύθμιση αυτή δηλώνεται 

ρητά η πρόθεση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος να θέσει υπό τον απόλυτο έλεγχο 

του τις δραστηριότητες της νεολαίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό, καθώς με αυτό τον 

τρόπο περιορίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά η παρέμβαση των σωματείων στο χώρο της 

νεολαίας. Διευρύνεται παράλληλα η πρακτική των σχολικών αγώνων και των μαθητικών 

γυμναστικών επιδείξεων, οι οποίο πλέον αποτελούσαν το κέντρο της αθλητικής ζωής των 

μαθητών και απέκτησαν έτσι πολύ μεγαλύτερο ρόλο για την αθλητική δραστηριότητα 

γενικότερα. Ο νόμος αυτός διατηρήθηκε μέχρι και την δεκαετία του 1960 και ουσιαστικά 

αποτέλεσε τροχοπέδη στη συνεργασία των αθλητικών σωματείων με τα σχολεία και τους 

μαθητές, καθώς ουσιαστικά διχοτόμησε το αθλητικό πεδίο στον σωματειακό αθλητισμό των 

ενηλίκων και στον σχολικό αθλητισμό των μαθητών. 37 Παραμένει ωστόσο ανοιχτό το 

ερώτημα κατά πόσον εφαρμόστηκε ο νόμος αυτός και τι είδους αλλαγές επέφερε στο 

αθλητικό πεδίο γενικότερα.  

Η απόπειρα ελέγχου του αθλητισμού γενικότερα και ειδικότερα του αθλητισμού της 

νεολαίας έφτασε στην ακραία της μορφή κατά τη διάρκεια του μεταξικού καθεστώτος. Αν 

                                                           
35 ο.π., σελ. 21-22 
36Μαρία Καρανταΐδου, Η φυσική αγωγή στην ελληνική μέση εκπαίδευση (1862-1990) και τα ιδρύματα 

εκπαίδευσης γυμναστών (1882-1982), Εκδόσεις Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη, 2000, σελ. 31-37 
37ο.π., σελ. 67-71 
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και το μεταξικό καθεστώς με δυσκολία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί φασιστικό στην 

ολότητα του, εν τούτοις, τουλάχιστον στον τομέα της κυβερνητικής διαχείρισης της νεολαίας, 

αλλά και του χειρισμού του αθλητισμού, είναι εμφανείς κάποιες αναλογίες με την ναζιστική 

Γερμανία και ίσως περισσότερο με την φασιστική Ιταλία. 38 Ο βαθμός επιρροής και το είδος 

της –αν πρόκειται δηλαδή για ουσιαστική επιρροή σε επίπεδο λόγου και πρακτικής ή για 

εξωτερική μίμηση μορφολογικών χαρακτηριστικών- παραμένουν ζητήματα προς διερεύνηση 

και είναι εκτός ορίων της παρούσης εργασίας. Όπως και να ‘χει το ζήτημα, το μεταξικό 

καθεστώς ίδρυσε την Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (ΕΟΝ), η οποία είναι η μοναδική κεντρική 

οργάνωση του καθεστώτος με στόχο μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα σε πανελλαδικό 

επίπεδο. Η ίδρυση αυτής της οργάνωσης είχε ως απώτερο στόχο την ενσωμάτωση όλων των 

νέων, και των δύο φύλων, σε αυτήν. Πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ ότι η προσπάθεια 

ελέγχου των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου των νέων φαίνεται ότι δεν αποτελεί 

πρωτοτυπία του μεταξικού καθεστώτος, αφού, όπως αναφέραμε παραπάνω, ήδη με το νόμο 

του 1932, η αθλητική δραστηριότητα των μαθητών μπορούσε να αναπτυχθεί μόνο μέσα στα 

πλαίσια του σχολείου. Μέσα σε αυτή τη λογική του απόλυτου ελέγχου της νεολαίας, το 

καθεστώς διέλυσε, με τον αναγκαστικό νόμο 1798/1939 «Περί εθνικής και ηθικής αγωγής της 

Νεολαίας», όλες τις υφιστάμενες οργανώσεις νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των 

Προσκόπων και της ΧΑΝΘ, καθιστώντας την ΕΟΝ ως την μοναδική οργάνωση που 

μπορούσε να έχει απεύθυνση στην ελληνική νεολαία. Αν λάβουμε υπόψη ότι περίπου 9 στους 

10 μαθητές δεν προχωρούσαν στη μέση εκπαίδευση, η ΕΟΝ δίνει πρόσβαση στο καθεστώς 

σε πολύ μεγαλύτερο τμήμα της νεολαίας απ’ ότι το σχολείο. 39 Η πρακτική αυτή έχει 

αναλογίες με τις αντίστοιχες γερμανικές και ιταλικές πρακτικές της περιόδου. Στην φασιστική 

Ιταλία, όλοι οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στην Opera Nazionale Ballila 40, 

ενώ στη ναζιστική Γερμανία, από το 1934, η συμμετοχή σε αθλητικό σωματείο ή σε 

αθλητικούς αγώνες για τους νέους και τις νέες προϋπέθετε και την συμμετοχή στη χιτλερική 

νεολαία, με αποτέλεσμα να ενσωματωθούν όλοι οι νέοι αθλητές και αθλήτριες σε αυτήν, με 

ελάχιστες εξαιρέσεις, για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους. 41 Ο 

ελληνικός νόμος 5620 του 1932 εγείρει ωστόσο ερωτήματα εάν οι πρακτικές αυτές ελέγχου 

των αθλητικών δραστηριοτήτων της νεολαίας από την πλευρά του κράτους αποτελούσαν 

                                                           
38Βαγγέλης Αγγελής, Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει, πατερα.... «Μαθήματα εθνικής αγωγής και 

νεολαιΐστική προπαγάνδα στα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας»,  Πρόλογος Προκόπης Παπαστράτης, 

Βιβλιόραμα, Αθήνα 2006, σελ. 34-35 
39ο.π., σελ. 71-83 
40Tobias Abse, “Italian Workers and Italian Fascism”, στο Richard Bessel (επιμ.), Fascist Italy and Nazi 

Germany. Comparisons and Contrasts, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, σελ. 49 
41Michael Burleigh, Wolfgang Wipperman, The Racial State. Germany 1933-1945, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1991, σελ. 203-205 
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αποκλειστικότητα των ολοκληρωτικών καθεστώτων ή απλώς αποτελούν συνέχεια 

προγενέστερων πρακτικών που στις περιπτώσεις αυτές εξωθήθηκαν σε ακραίο βαθμό. Η 

σωματική αγωγή λοιπόν και ο αθλητισμός απέκτησαν εξέχουσα θέση στο διδακτικό 

πρόγραμμα της ΕΟΝ – η γυμναστική έγινε πρωτεύον μάθημα στο σχολικό πρόγραμμα, 

προσλήφθηκε μεγάλος αριθμός γυμναστών με αποκλειστική απασχόληση στα πλαίσια της 

ΕΟΝ και αναβαθμίστηκε ο ρόλος τους τόσο στα σχολεία όσο και μέσα στην ίδια την ΕΟΝ-, η 

σωματική αγωγή διαχωρίστηκε ως αντικείμενο από τα παιχνίδια και τους χορούς και 

προβλήθηκε ιδιαίτερα ο εκπαιδευτικός της χαρακτήρας στην διαμόρφωση τόσο των σωμάτων 

όσο και των χαρακτήρων της νεολαίας. Παράλληλα, ο αθλητισμός και κυρίως η σωματική 

αγωγή μέσα από τα κλασικά αθλήματα του στίβου έγινε άλλο ένα μέσο σύνδεσης του 

«Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού» με το «ένδοξο παρελθόν» της αρχαίας Ελλάδας μέσω του 

Ολυμπισμού.   

Ένα φαινόμενο τόσο δημοφιλές και διαδεδομένο όπως ο αθλητισμός δεν μπορούσε να 

αφήσει ασυγκίνητη την Αριστερά, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η σχέση του 

χώρου με τον αθλητισμό και γενικότερα με τις σωματικές πρακτικές είναι μια σχέση που 

ξεκινάει από πολύ νωρίς και είναι πολύπλοκη, γεμάτη αντιφάσεις και ταλαντεύσεις. Η σχέση 

αυτή φαίνεται ότι μερικές φορές βασίζεται πολύ περισσότερο στα πολιτικά οφέλη που 

θεώρησε ότι θα μπορούσε να αποκομίσει ο χώρος σε οργανωμένο επίπεδο και λιγότερο στην 

σωματική άσκηση. Θεωρήθηκε ο αθλητισμός ως ένα προνομιακό πεδίο συσπείρωσης και 

προσεταιρισμού νέων μελών στα σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κόμματα, ιδιαίτερα όσον 

αφορά τη νεολαία. 42 Εξάλλου, η νομιμοποίηση για την ενασχόληση της Αριστεράς με τη 

σωματική αγωγή και τον αθλητισμό βασίζεται στα παιδαγωγικά και ηθικά οφέλη που μπορεί 

αυτή να προσφέρει στη νεολαία και παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν κατάφερε σε κάποιο 

σημείο να διαφοροποιηθεί από τον κυρίαρχο λόγο της εποχής πάνω στο ζήτημα. Η πρώτη 

πάντως απόπειρα συγκρότησης οργάνωσης στο εσωτερικό της Αριστεράς με αποκλειστική 

ενασχόληση της τον αθλητισμό έγινε ήδη το 1913, όταν ιδρύθηκε η Σοσιαλιστική Διεθνής 

Οργάνωση Φυσικής Αγωγής, στο πλαίσιο του Διεθνούς Σοσιαλιστικού Γραφείου της Β’ 

Διεθνούς με έδρα τις Βρυξέλλες.  

Η σχέση αυτή δεν θα μπορούσε παρά να ακολουθήσει τις διαδρομές της ίδιας της 

Αριστεράς. Έτσι, μετά την επανάσταση του 1917, το νέο Σοβιετικό κράτος ίδρυσε και αυτό 

                                                           
42Γιάννης Γιαννιτσιώτης, “Γυναικείες και εργατικές Ολυμπιάδες. Ο αθλητισμός των “Άλλων”. Η σημασία δύο 

διοργανώσεων του Μεσοπολέμου: η αμφισβήτηση της ΔΟΕ από το φεμιμιστικό και εργατικό κίνημα”, 

Ολυμπιακοί Αγώνες και Πολιτική, Ειδικό Ένθετο, Το Βήμα, 01/08/2004 
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με τη σειρά του την Κόκκινη Αθλητική Διεθνή, με έδρα τη Μόσχα τον Ιούνιο του 1921, με 

στόχο τη «δημιουργία και αμαλγαμοποίηση των επαναστατικών προλεταριακών αθλητικών 

και γυμναστικών συλλόγων σε όλες τις χώρες του κόσμου και την μεταμόρφωση τους σε 

κέντρα υποστήριξης του προλεταριάτου στην πάλη των τάξεων». 43 Οι απόψεις που 

διατυπώθηκαν στο εσωτερικό της συχνά ήταν αντιφατικές, καθώς ο αθλητισμός ως κοινωνικό 

φαινόμενο χαρακτηριζόταν από την κυριαρχία της αστικής τάξης, γεγονός που δημιουργούσε 

προβλήματα στον χειρισμό του τόσο δημοφιλούς φαινομένου. Τελικά, αφού καταδικάστηκαν 

οι αθλητικοί σύλλογοι στο εσωτερικό των εργοστασίων γιατί θεωρήθηκε ότι απομάκρυναν 

τους εργάτες από την επαναστατική πράξη, προκρίθηκε η δημιουργία αμιγώς εργατικών 

αθλητικών συλλόγων, ανεξάρτητων από τις εθνικές τους ομοσπονδίες, οι οποίες θα 

ενώνονταν σε παγκόσμιο επίπεδο υπό τη σκέπη της Κόκκινης Αθλητικής Διεθνούς και θα 

είχαν ως στόχο την μετατροπή των συλλόγων αυτών σε επαναστατικές οργανώσεις. 44 Οι 

σχέσεις των δύο Αθλητικών Διεθνών υπήρξαν κάθε άλλο παρά αγαστές. Και οι δύο Διεθνείς 

έθεσαν ως στόχο τους την διοργάνωση διεθνών αθλητικών αγώνων, κατ’ αντιστοιχία και ως 

απάντηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που είχαν ήδη αρχίσει να καθιερώνονται ως η 

κορυφαία διεθνής αθλητική συνάντηση με τη λογική του έθνους. Η πρακτική αυτή φαίνεται 

ότι ήταν καθιερωμένη κατά το Μεσοπόλεμο, καθώς εκτός από τις Ολυμπιάδες και τις 

εργατικές διοργανώσεις, και οι γυναικείες ομοσπονδίες διοργάνωσαν γυναικείες ολυμπιάδες 

και η Ένωση των Μακκαβαίων διοργάνωσε Μακκαμπιάδες. 45 Η Σοσιαλιστική Διεθνής 

Οργάνωση Φυσικής Αγωγής διοργάνωσε τις Εργατικές Ολυμπιάδες, με την πρώτη το 1925 

στη Φρανκφούρτη και με μεγάλη συμμετοχή αθλητών. Οι εθνικές σημαίες και οι εθνικοί 

ύμνοι είχαν αντικατασταθεί από κόκκινες σημαίες και από επαναστατικά εμβατήρια, όπως η 

Διεθνής. Οι ενώσεις και τα σωματεία που είχαν ενταχθεί στην Κόκκινη Αθλητική Διεθνή 

αποκλείστηκαν από τους αγώνες αυτούς. Η Κόκκινη Αθλητική Διεθνής από την πλευρά της 

διοργάνωσε τις Σπαρτακιάδες, επιλέγοντας ως όνομα για τις διοργανώσεις της το όνομα του 

Ρωμαίου δούλου που εξεγέρθηκε εναντίον της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η πρώτη 

Σπαρτακιάδα διοργανώθηκε το 1928 στη Μόσχα και έλαβαν μέρος 600 εργάτες- αθλητές και 

εργάτριες-αθλήτριες από 14 χώρες, σε 22 αθλήματα στα οποία περιλαμβάνονταν αγωνίσματα 

στίβου, γυμναστική, κολύμβηση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ποδηλασία και σκοποβολή. Εκτός 

όμως από τα γνωστά αθλήματα που αποτελούσαν μέρος του προγράμματος και στους 

                                                           
43Andre Gounot, «Sport or Political Organization? Structures and Characteristics of the Red Sport International, 

1921-1937», Journal of Sport History, τ.28, νο.1, άνοιξη 2001, σελ. 23 
44Alexandros Dagkas, «Le sport ouvrier en Grece pendant l’entre-deux-guerres: le cas de Thessalonique», Etudes 

Balkaniques, 11, 2004, σελ. 149 
45www.maccabiworld.org  
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Ολυμπιακούς Αγώνες, οι Σπαρτακιάδες περιέλαβαν στο πρόγραμμα τους χορευτικές και 

μουσικές επιδείξεις, αλλά και ποιητικούς αγώνες. Ρεκόρ δεν υπήρξαν ούτε ακούστηκαν 

εθνικοί ύμνοι, παρ’όλα αυτά όλα αυτά δεν φαίνεται να υπήρξε κάποια διαφοροποίηση ως 

προς τη διεξαγωγή των ίδιων των αθλημάτων. Δεύτερη Εργατική Ολυμπιάδα διοργανώθηκε 

το 1931 στη Βιέννη χωρίς μεγάλες διαφορές από αυτή της Φρανκφούρτης. 46 Η αντιπαράθεση 

ανάμεσα στις δύο Αθλητικές Διεθνείς υποχώρησε το 1934 μέσα στο πλαίσιο της 

συγκρότησης των αντιφασιστικών μετώπων που ανέκυψαν ως απάντηση στην ανάδυση του 

φασισμού. Έτσι, οι δύο Διεθνείς με κοινό κάλεσμα προσκάλεσαν τους αθλητές να 

μποϋκοτάρουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο. Την ίδια χρονιά, με την 

επικράτηση του Λαϊκού Μετώπου στην Ισπανία, αποφασίστηκε η διοργάνωση λαϊκής 

Ολυμπιάδας στην Βαρκελώνη, ως απάντηση στην διοργάνωση της Ολυμπιάδας του 

Βερολίνου, που είχε ταυτιστεί με το φασισμό. Το φρανκικό πραξικόπημα και ο εμφύλιος 

πόλεμος που ακολούθησε δεν επέτρεψαν την διοργάνωση αυτής της Λαϊκής Ολυμπιάδας· η 

συμβολική της όμως σημασία, ακόμα και αν δεν πραγματοποιήθηκε, ήταν τεράστια. 47 

Παρά τις αρχικές διακηρύξεις και των δύο αθλητικών Διεθνών, παραμένει ανοιχτό το 

ζήτημα κατά πόσο επεδίωξαν και κατάφεραν να διατυπώσουν ένα διαφορετικό λόγο για τον 

αθλητισμό και σε ποιο βαθμό πέτυχαν να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό πρότυπο, 

διαφορετικό από το κυρίαρχο αστικό. Στην πρώιμη της φάση, η Κόκκινη Αθλητική Διεθνής 

της Μόσχας θεώρησε ότι η ένταξη των κομμουνιστών αθλητών στα ήδη υπάρχοντα αθλητικά 

σωματεία είναι αναποτελεσματική και προέκρινε κατά συνέπεια τη δημιουργία νέων 

συλλόγων, οι οποίοι θα εντάσσονταν στους κόλπους της ίδιας. Ιδιαίτερα έντονη κριτική 

ασκήθηκε στους συλλόγους που ιδρύονταν στα πλαίσια των εργοστασίων από εργάτες και 

ιδιοκτήτες από κοινού, οι οποίοι προωθούσαν το αστικό ιδανικό της «ισότητας» και με τον 

τρόπο αυτό αποπολιτικοποιούσαν την ταξική πάλη. Η τακτική αυτή φαίνεται ωστόσο ότι δεν 

υπήρξε αποτελεσματική, καθώς το 1931 δόθηκε εντολή να περιληφθεί στα ενδιαφέροντα των 

παραρτημάτων της Κόκκινης Διεθνούς κάθε άθλημα, το οποίο προσέλκυε το ενδιαφέρον των 

«μαζών», ανεξάρτητα από τις πιθανές ιδεολογικές του αναφορές. Σύμφωνα με τον Andre 

Gounot, η επιλογή αυτή έδωσε προτεραιότητα στον προσεταιρισμό των εργατών αθλητών 

μέσα από τους αθλητικούς συλλόγους και έθεσε σε δεύτερη μοίρα την συγκρότηση ενός 

εναλλακτικού μοντέλου για τον αθλητισμό. Με την προβολή της πολιτικής ως κυρίαρχης 

οπτικής με την οποία η Κόκκινη Αθλητική Διεθνής αντιμετώπισε τον ήδη υπάρχοντα 
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αθλητισμό, πρακτικά επέλεξε να ιδιοποιηθεί το πεδίο, ακόμα και με τις αστικές του 

καταβολές, προβάλλοντας ένα νέο πολιτικό μήνυμα. Αυτό σαφώς δεν σημαίνει ότι σε επίπεδο 

λόγου δεν έγιναν απόπειρες αποσύνδεσης του αθλητισμού από τον ανταγωνισμό που του 

έδωσε το αστικό πρότυπο και σύνδεσης του με την ταξική πάλη. Προς το παρόν, όμως, δεν 

έχουμε καμία ένδειξη ότι οι αγώνες που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα της Κόκκινης 

Διεθνούς έγιναν με διαφορετικό τρόπο ή με διαφορετικό πνεύμα από τους αντίστοιχους που 

διοργανώνονταν από τα υπόλοιπα σωματεία. 48 Δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για την 

Σοσιαλιστική Διεθνή Φυσικής Αγωγής, η οποία εξάλλου δεν απέκτησε ιδιαίτερη επιρροή 

στην Ελλάδα. Πρέπει να σημειώσουμε ωστόσο ότι και για τις δύο Διεθνείς, θεωρείται σχεδόν 

αυτονόητη η συσχέτιση του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής με τις πολιτικές τους 

νεολαίες. Ιδιαίτερα όσον αφορά την Κόκκινη Διεθνή, το κύριο βάρος της δουλειάς που 

οφείλουν τα κατά τόπους κόμματα να εκτελέσουν οφείλουν να το επωμιστούν οι νεολαίες.  

 Οι αποφάσεις αυτές και οι κατευθυντήριες γραμμές που έθεσαν οι δύο 

Διεθνείς, και ιδίως η Κόκκινη Αθλητική Διεθνής, έπρεπε να βρουν εφαρμογή και σε εθνικό 

επίπεδο. Έτσι, στην περίπτωση της Ελλάδας, έγιναν προσπάθειες από το ΚΚΕ και την ΟΚΝΕ 

για την ίδρυση εργατικών συλλόγων, οι οποίοι θα ήταν ανεξάρτητοι από την ΕΠΟ και το 

ΣΕΓΑΣ.  Μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιους από αυτούς τους συλλόγους, με ονόματα 

Εργατικός Αστέρας, Αναγέννηση και άλλα παρεμφερή, τα οποία συνήθως επιλέγονταν για 

τους συλλόγους που ιδρύονταν με συγκεκριμένη πολιτική γραμμή. Δυστυχώς, στάθηκε 

σχεδόν αδύνατο να εντοπίσουμε στοιχεία για τους συλλόγους αυτούς. Σύμφωνα με τα αρχεία 

της Κόκκινης Αθλητικής Διεθνούς, το 1931 στην Ελλάδα υπήρχαν 2000 εργατικοί αθλητικοί 

σύλλογοι, ένας αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά σχετικά μικρός 

εάν συγκριθεί με τα 125,000 σωματεία της Γερμανίας, ή τα 10,000 του Βελγίου και στης 

Αυστρίας. Αν συγκριθεί ο αριθμός αυτός με τα 155 ποδοσφαιρικά σωματεία που είναι την 

ίδια περίπου περίοδο εγγεγραμμένα στην ΕΠΟ φαίνεται εξωπραγματικός. Από τα ίδια αρχεία 

μαθαίνουμε ότι η ίδρυση αυτών των συλλόγων στην Ελλάδα τοποθετείται ανάμεσα στο 1929 

και το 1933. 49 Το ελληνικό τμήμα της Κόκκινης Αθλητικής Διεθνούς ιδρύθηκε το 1930 και 

φαίνεται ότι συμμετείχαν και κάποια από τα εβραϊκά σωματεία της Θεσσαλονίκης. 50 

Ωστόσο, όπως η ίδια η Διεθνής παραδέχεται, τα μέλη αυτών των συλλόγων δεν είναι 

απαραίτητα όλα οργανωμένα στα κομμουνιστικά κόμματα των χωρών τους, αποτελούνται δε 
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στο μεγαλύτερο βαθμό τους, αν όχι εξ ολοκλήρου, από άντρες. 51 Προκύπτει βέβαια ένα 

ζήτημα εννοιών, για το πώς ακριβώς ορίζει η Κόκκινη Αθλητική Διεθνής ένα σύλλογο και 

ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός εργατικού συλλόγου συγκεκριμένα. Σαφώς 

τίθεται και ένα ζήτημα αξιοπιστίας των δεδομένων αυτών, καθώς είναι φυσικό η έκθεση αυτή 

να θέλει να υπερτονίσει την προσπάθεια που καταβάλλεται από τα κατά τόπους 

κομμουνιστικά κόμματα ως προς την ίδρυση εργατικών αθλητικών συλλόγων. Γνωρίζουμε 

ωστόσο ότι οι ανεπίσημοι σύλλογοι αριθμητικά ξεπερνούσαν κατά πολύ τους οργανωμένους, 

δε μπορούμε όμως να μιλήσουμε με βεβαιότητα ούτε για μεγέθη ούτε για αριθμούς και 

σίγουρα όχι για τις πολιτικές τάσεις και προτιμήσεις των μελών τους.  

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε λοιπόν από την Αριστερά για την ανάπτυξη του αθλητισμού, 

και κυρίως του νεανικού, ο οποίος θεωρήθηκε βασικό μέσο συσπείρωσης και προσηλυτισμού 

των νέων και όχι μόνο. 52 Η Κεντρική Επιτροπή της ΟΚΝΕ είχε ιδρύσει Γραφείο 

Αθλητισμού, το οποίο μάλιστα κατείχε ξεχωριστή θέση, καθώς ο αθλητισμός θεωρούνταν 

προνομιακό πεδίο διείσδυσης στη νεολαία. 53 Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΚΕ γράφει στην 

Κεντρική Επιτροπή της ΟΚΝΕ στις 26 Ιουλίου 1926: 

«... νομίζουμε ότι στη σημερινή  παράνομο περίοδο του κινήματος θα μπορούσαμε 

πολλά να επιτύχωμεν δια των οργανώσεων σπορ και του αθλητισμού, τόσον ως μέσου 

επαφής με τις μάζες όσον και ως πεδίου αγκιτάτσιας και προπαγάνδας. Δεν είναι μικρά, πχ. η 

δημιουργηθησόμενη ζύμωσις μέσα σε ένα στάδιο πλήρες χιλιάδων κόσμου αν ένας νικητής 

δρομεύς κομμουνιστής υψώσει αντί της ελληνικής την κόκκινη σημαία, έστω και αν έπειτα 

φυλακιστεί.»  

Και εδώ, ο αθλητισμός αντιμετωπίζεται ως ένα προνομιακό μέσο για την διείσδυση σε 

μεγάλους πληθυσμούς και για τον προσεταιρισμό τους, αλλά και για την προβολή των 

κομμουνιστικών ιδεωδών. Στη συνέχεια του γράμματος αναφέρεται επίσης η δυνατότητα που 

δίνουν οι μετακινήσεις των ποδοσφαιρικών εργατικών ομάδων από πόλη σε πόλη για τους 

εκτός έδρας αγώνες για τις επαφές μεταξύ των εργατών σε πανελλαδικό επίπεδο. 54 

Οφείλουμε επίσης να τονίσουμε ότι και στο ζήτημα του αθλητισμού, το ΚΚΕ τήρησε 

ιδιαίτερα συντηρητική στάση ως προς τον γυναικείο αθλητισμό, ως απόρροια της 

                                                           
51Andre Gounot,  …, ο.π., σελ. 29 
52Βαγγέλης Αγγελής, … ο.π., σελ. 21 
53Θανάσης Καλαφάτης, «Ποδόσφαιρο και Πολιτική. Προσέγγιση ενός φαινομένου από την Αριστερά (1922-

1950)», ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ, Η Καθημερινή, 4/10/1998, σελ.30-31. 
54Χρήστος Τζιντζιλώνης., ΟΚΝΕ 1922-1943, Λενινιστικό μαχητικό σχολείο των νέων, Σύγχρονη Εποχή-Εκδόσεις 

Οδηγητής, 1989, σελ 189-190 
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συνολικότερης στάσης του ως προς το γυναικείο ζήτημα. Η αντιμετώπιση των διεκδικήσεων 

των γυναικών από το ΚΚΕ κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου υπήρξε ιδιαίτερα αμφίθυμη, 

καθώς από τη μια οι γυναίκες θεωρήθηκαν κομμάτι του εργατικού κινήματος και προβλήθηκε 

το ιδανικό της ισότητας των φύλων, από την άλλη όμως οι ιδιαίτερες διεκδικήσεις των 

γυναικών θεωρήθηκαν διασπαστικό στοιχείο για την ενιαία ταξική πάλη των εργατών. 

Θέλοντας να απαντήσουν και σε μια από τις βασικότερες κατηγορίες των αντιπάλων του, ότι 

ανάμεσα στους στόχους τους βρισκόταν και η διάλυση της οικογένειας, η στάση του 

κόμματος, αλλά και οι πρακτικές τους, ήταν αρκετά συντηρητικές, παρά την διακηρυκτική 

ισότητα των δύο φύλων. 55 

Η υποταγή των όποιων ιδιαίτερων γυναικείων διεκδικήσεων στην θεωρούμενη 

ευρύτερη και σημαντικότερη ταξική πάλη καθόρισε σε σημαντικό βαθμό την στάση του 

κόμματος απέναντι στις γυναίκες και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αντιμετωπίστηκε και η 

συμμετοχή των γυναικών στον αθλητισμό. Δεν γνωρίζουμε πως εκφράστηκε αυτό σε 

καθημερινό επίπεδο, αλλά από τις ελάχιστες μαρτυρίες που έχουμε, φαίνεται ότι δεν 

αντιμετωπιζόταν ευνοϊκά ο συγχρωτισμός ανδρών και γυναικών στον αθλητισμό. 

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία της Αλέγρας Σκίφτη, μέλους του κόμματος και εξόριστης 

στη Φολέγανδρο:  

   «Μόλις πήγα στη Φολέγανδρο παίζανε βόλεϋ οι άντρες. Εγώ ήμουνα αθλήτρια, ε, και 

πήγα κι έπαιξα. Αμέσως μετά με φωνάζουνε. Μου λένε «Τώρα θα έρθει ο γραμματέας και...» 

«Γιατί», λέω, «τι έκανα;» «Γιατί παίζεις με τους άντρες». «Ε, και τι είναι αυτό;» Πραγματικά 

ήρθε ο γραμματέας και... Πού να τολμήσω να παίξω ξανά βόλεϋ;»56 

Μέσα στις γραμμές της ΟΚΝΕ υπήρχαν και αρκετοί αθλητές. Ο πιο γνωστός από 

αυτούς ήταν ο Σίμος Κερασίδης, ένα από τα ηγετικά στελέχη της ΟΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη. Ο 

Κερασίδης ήταν παλαιστής και φυλακίστηκε τρεις φορές για την αντιστασιακή του δράση 

κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Οι επιτυχημένες αποδράσεις του πήραν διαστάσεις θρύλου 

                                                           
55Για τη σχέση ΚΚΕ, φεμινισμού και γυναικείου κινήματος, βλ. Αγγέλικα Ψαρρά (1988), «Χρονικό μιας 

μετάβασης (1934-1948)», Διαβάζω, 198, 12 Σεπτεμβρίου 1988, σελ. 30-31, Αγγέλικα Ψαρρά (1992), 

«Φεμινίστριες, σοσιαλίστριες, κομμουνίστριες: Γυναίκες και πολιτική στο Μεσοπόλεμο», στο Γιώργος Θ. 

Μαυρογορδάτος- Χρήστος Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Βενιζελισμός και Αστικός Εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο: 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Β' Έκδοση), σελ. 70-82 
56Παρατίθεται στο Τασούλα Βερβενιώτη, «Η αναδιευθέτηση του χώρου και του χρόνου των νέων στην Ελλάδα 

του Μεσοπολέμου από τη σκοπιά των κοριτσιών», στο Οι χρόνοι της Ιστορίας. Για μια ιστορία της παιδικής 

ηλικίας και της νεότητας. Πρακτικά του διεθνούς συμποσίου, Αθήνα, 17-19 Απριλίου 1997, Ιστορικό Αρχείο 

Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα, 1998, σελ. 116. 
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και η επιτυχία τους αποδόθηκε στη σωματική του δύναμη που οφειλόταν στην προγενέστερη 

ενασχόληση του με την πάλη. 57 

Για τη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα και τον εργατικό αθλητισμό, έχουμε ελάχιστες 

πληροφορίες. Γνωρίζουμε ότι υπήρξε ποδοσφαιρική ομάδα με το όνομα Εργατικός Αστέρας, 

χωρίς όμως να γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Επίσης, η επιτροπή Θεσσαλονίκης της ΟΚΝΕ 

ανέθεσε το 1935 στον Πάνο Δημητρίου την ευθύνη για την ανάπτυξη των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων στην πόλη. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, τα αποτελέσματα ήταν 

εκπληκτικά, καθώς μέσα σε μερικούς μήνες «είχαμε καταφέρει είτε να αναζωογονήσουμε 

είτε και να δημιουργήσουμε νέους, γύρω στους 80, αθλητικούς, μορφωτικούς και 

πολιτιστικούς συλλόγους» 58, αριθμό όμως που έχουμε δυσκολία να επιβεβαιώσουμε.  

Η Αριστερά λοιπόν, και στην περίπτωση της Ελλάδας, με κύριο εκφραστή της το 

Κομμουνιστικό Κόμμα, προσπάθησε να ακολουθήσει, στο βαθμό που της ήταν δυνατόν, τις 

αποφάσεις της Κόκκινης Αθλητικής Διεθνούς. Η αντίληψη ότι ο αθλητισμός θα μπορούσε να 

προσφέρει πολιτικά οφέλη φαίνεται ότι είχε κυριαρχήσει και έγιναν συνειδητές προσπάθειες 

για την δημιουργία εργατικών αθλητικών συλλόγων, αλλά και για την διείσδυση στους ήδη 

υπάρχοντες. Τα ερωτήματα που ανοίγονται ωστόσο φαίνεται να είναι περισσότερα από τις 

απαντήσεις. Ένα μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσον μπόρεσε η Αριστερά, τόσο σε επίπεδο 

λόγου όσο και σε επίπεδο πρακτικής, να συγκροτήσει ένα εναλλακτικό πρότυπο για τον 

αθλητισμό, είτε σε κεντρικό είτε σε τοπικό επίπεδο. Από τα ελάχιστα που μπορούμε να 

συμπεράνουμε μέχρι τώρα, φαίνεται ότι έγιναν κάποιες αρχικές προσπάθειες, οι οποίες όμως 

μάλλον εξαιτίας της προτεραιότητας της πολιτικής και του προσηλυτισμού νέων μελών, 

γρήγορα ξεχάστηκαν υπέρ της προβολής μαζικότερων αθλημάτων, που έδιναν πρόσβαση σε 

μεγαλύτερο αριθμό ανδρών. Ανοιχτό μένει επίσης το ερώτημα της σχέσης φύλου και 

αθλητισμού, ειδικότερα μέσα στα πλαίσια της Αριστεράς. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τον 

εργατικό ανδρισμό και τη σύνδεση του αθλητισμού με τον ανδρισμό, όπως προκύπτει από 

τον έμφυλο διαχωρισμό που αυτός δίνει, η σχέση φύλου και Αριστεράς γίνεται ιδιαίτερα 

πολύπλοκη, με αντιφάσεις και χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο.  

                                                           
57Πάνος Δημητρίου, Εκ βαθέων. Χρονικό μιας ζωής και μιας εποχής, Εκδόσεις Θεμέλιο, Πρόλογος Φίλιππος 

Ηλιού, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα, 1997, σελ. 44-45 
58Σπύρος Κουζινόπουλος, Ελευθερία. Η άγνωστη ιστορία της πρώτης παράνομης οργάνωσης και εφημερίδας της 

Κατοχής, πρόλογος Κωστής Μοσκώφ, 1986 και Μάρκος Βαφειάδης, Απομνημονεύματα, τ. 2, 1940-1944, 

Εκδόσεις Νέα Σύνορα- Α.Α.Λιβάνη, Αθήνα, 1985, σελ. 51 
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β. Ο αθλητισμός στη Θεσσαλονίκη 
Η Θεσσαλονίκη, όπως έχει υποστηρίξει ο Βάσσιας Τσοκόπουλους, θα μπορούσε να 

θεωρηθεί το λίκνο του αθλητισμού στην Ελλάδα, γιατί εκεί από πολύ νωρίς οι αθλητικές 

δραστηριότητες και ο σωματειακός αθλητισμός απέκτησαν οργανωμένες δομές. Η ανάπτυξη 

αυτή συνδέεται με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στην οθωμανοκρατούμενη, 

κοσμοπολίτικη και πολυεθνική Θεσσαλονίκη στις αρχές του 20ου αιώνα με την ανάπτυξη και 

τη σύγκρουση των πολλαπλών εθνικισμών που ανέκυψαν. 59 Οι πρώτοι σύλλογοι που 

ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό ήταν κυρίως φιλεκπαιδευτικοί ή πολιτιστικοί, οι οποίοι είχαν 

και αθλητικό τμήμα στους κόλπους τους και μπορούν να εντοπιστούν στη δεκαετία του 

1880,60 ενώ από το 1875 η γυμναστική περιλαμβανόταν στο ωρολόγιο πρόγραμμα των 

σχολείων της ελληνικής κοινότητας. 61 Οι σύλλογοι που ιδρύθηκαν από την ελληνική 

κοινότητα περιλάμβαναν στους στόχους τους, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, την «τόνωση του 

εθνικού αισθήματος». Μέσα στην ίδια λογική, ιδρύθηκαν το ίδιο διάστημα σύλλογοι και 

σχολεία από την πλευρά της εβραϊκής κοινότητας. Δεν έχουμε μαρτυρίες για αντίστοιχες 

κινήσεις των Οθωμανών της πόλης ή άλλων μικρότερων εθνοτικών ομάδων. 62 Μετά τα 

αθλητικά τμήματα μέσα σε μορφωτικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, το πρώτο αμιγώς 

αθλητικό σωματείο, η Union Sportive, ιδρύθηκε στο γύρισμα του αιώνα, το 1901, από μέλη 

της εβραϊκής κοινότητας, γεγονός όμως που δεν απέκλειε την συμμετοχή Ελλήνων αλλά και 

ξένων υπηκόων σε αυτήν. 63  

Την έλευση του ποδοσφαίρου στην πόλη θα πρέπει να την αποδώσουμε στα εβραϊκά 

σωματεία, όπως την Union Sportive, η οποία, σύμφωνα με τον Τσοκόπουλο, έχει το 

«προνόμιο» της εισαγωγής του αθλήματος στην πόλη. Φαίνεται ότι στα πρώτα βήματα του 

αθλήματος στην πόλη, η κυριαρχία των εβραϊκών σωματείων ήταν συντριπτική. 

                                                           
59Vassias Tsokopoulos, «La formation de la vie sportive a Thessalonique (premier quart du XXe siecle)», Etudes 

Balkaniques, 11, 2004, σελ. 129 
60Πρόκειται για τον Ευαγγελισμό, που ιδρύθηκε το 1883 και τον Όμιλο Φιλομούσων που ιδρύθηκε το 1899. Το 

ίδιο έτος ιδρύθηκε και ο εβραϊκός σύλλογος Kadima. Βλ. Απόστολος Παπαδόπουλος, “Ο αθλητισμός στη 

Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο 1875-1920”, στο Θεσσαλονικέων Πόλις, Τέυχος 15, Οκτώβριος 2004, σελ. 18 
61Απόστολος Παπαδόπουλος, “Ο αθλητισμός....”, σελ. 16-17 
62ο.π., σελ. 16-18. Βλ. Και Απόστολος Παπαδόπουλος, Ιστορία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στη 

Θεσσαλονίκη από το 1912 έως και το 1960, ανέκδοτη διπλωματική διατριβή, Τμήμα Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2004.  
63ο.π., σελ. 131-133. Ωστόσο, ο Απόστολος Παπαδόπουλος στην διατριβή του δεν δέχεται το γεγονός ότι η 

Union Sportive ιδρύθηκε από μέλη της εβραϊκής κοινότητας και  θεωρεί ότι ιδρύθηκε από ξένους γενικότερα, 

ενώ συμμετείχαν σε αυτό Έλληνες και Εβραίοι της πόλης. Δέχεται ωστόσο ότι υπήρξαν Θεσσαλονικείς Εβραίοι 

στην ιδρυτική ομάδα και ότι χρησιμοποιούνταν ως γήπεδο μια έκταση ιδιοκτησίας κάποιου Νάαρ, δίπλα στο 

Παπάφειο. Ο Τσοκόπουλος την θεωρεί καθαρά εβραϊκό σωματείο, με πολυεθνικό χαρακτήρα, καθώς ανάμεσα 

στα μέλη της συγκαταλεγόταν ο Βέλγος πρόξενος και άλλοι ξένοι υπήκοοι που βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη. 

Φαίνεται επίσης ότι δεχόταν και μουσουλμάνους αθλητές. Βλ. Απόστολος Παπαδόπουλος, Ιστορία ….. ο.π., σελ. 
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Χαρακτηριστικά, στο πρώτο ποδοσφαιρικό τουρνουά που διοργάνωσε το σωματείο του 

Ηρακλή στην Θεσσαλονίκη που ανήκε πλέον στο ελληνικό κράτος το 1914, συμμετείχαν 

εκτός του Ηρακλή, οι εβραϊκές ομάδες Προγκρέ Σπορτίφ, Ισραηλιτική Ένωση (Αλλιάνς) και 

η Ένωση Αποφοίτων Γαλλογερμανικής Σχολής. 64 

Εξίσου σημαντική για την εξάπλωση του ποδοσφαίρου θεωρείται από πολλούς η 

συμβολή των συμμαχικών στρατευμάτων που βρέθηκαν στην πόλη κατά τη διάρκεια του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Οι στρατιώτες που στρατοπέδευσαν στην πόλη δημιούργησαν ομάδες 

ανεπίσημα, οι οποίες έδωσαν αγώνες όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με τους συλλόγους της 

πόλης, και μάλλον και με μεικτές ομάδες ή ανεπίσημες. 65 Με την έλευση των προσφύγων, το 

ποδόσφαιρο γίνεται το κυρίαρχο άθλημα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν 

αντιδράσεις στην εξάπλωση αυτή. Ιδιαίτερα την δεκαετία του 1920,  εμφανίζονταν συχνά 

στον τύπο διαμαρτυρίες για την κυριαρχία ενός τόσο «βίαιου» αθλήματος, όπως θεωρείται το 

ποδόσφαιρο, σε αντίθεση με τα «ευγενή» αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού, τα οποία 

εξάλλου έλκουν την καταγωγή τους από την αρχαία Ελλάδα και «προσιδιάζουν στο ελληνικό 

έθνος». Οι διαμαρτυρίες, απ’ότι φαίνεται, ήταν ιδιαίτερα έντονες, αφού για ένα διάστημα η 

Αστυνομία της πόλης απαγόρευσε στα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο στις αλάνες, καθώς η 

φασαρία ενοχλούσε τους περίοικους. 66  

Εκτός από το ποδόσφαιρο, προσφιλές άθλημα στον φίλαθλο πληθυσμό της πόλης ήταν 

και η πάλη, αν και ποτέ δεν έφτασε την έκταση του ποδοσφαίρου. Διοργανώσεις αγώνων 

πάλης γίνονταν αρκετά συχνά, και τουλάχιστον όσο φαίνεται από τον τύπο, οι αθλητές της 

πάλης απέλαυαν της αναγνώρισης και του θαυμασμού των φιλάθλων. Παράλληλα, 

διοργανώνονταν αγώνες ξιφασκίας και άλλων αθλημάτων, αλλά δεν φαίνεται να 

προσέλκυσαν οι διοργανώσεις αυτές μεγάλο πλήθος θεατών, σίγουρα όχι στο βαθμό που 

προσέλκυε το ποδόσφαιρο. Ας σημειωθεί και η διοργάνωση Χειμερινών Αγώνων σκι και 

άλλων χειμερινών αθλημάτων το 1940. 67 

                                                           
64Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής 1908-2003, Δήμος Θεσσαλονίκης και Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη, 2003, σελ. 24-25. Ως εβραϊκά σωματεία στη Θεσσαλονίκη αναφέρονται η Μακαμπή, η Ακοάχ, η 

Προγκρέ Σπορτίφ, η Ισραηλική Ένωση- Αλλιάνς, η Ένωση Αποφοίτων Γαλλογερμανικής Σχολής, η Μάξ 

Νορντάου και η Εφφόρτ Σπορτίφ. Ωστόσο, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης υπάρχουν μόνο τα καταστατικά του 

Μακαβαίου Γυμναστικού Συλλόγου ή Μακαμπή, με έτος ίδρυσης 1908 και έτος επίσημης αναγνώρισης το 1914 

και του Γυμναστικού Ισραηλιτικού Συνδέσμου Ακοάχ, με έτος ίδρυσης 1924 και έτος επίσημης αναγνώρισης το 

1925. Για μια πλήρη καταγραφή των καταγεγραμμένων σωματείων της πόλης της Θεσσαλονίκης, βλ. 

Απόστολος Παπαδόπουλος, Ιστορία … ο.π. σελ. 114-125.  
65Απόστολος Παπαδόπουλος, Ιστορία … ο.π., σελ. 44. Βλ. και Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής..., ο.π., σελ. 30-

32 
66ο.π., σελ. 50-51 
67Εφημερίς των Βαλκανίων, 20 Φεβρουαρίου 1940 και L'Independant, 16 Φεβρουαρίου 1940 
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Καθοριστική για την εξέλιξη της πόλης, αλλά και για την ανάπτυξη του αθλητισμού 

υπήρξε η καταστροφική πυρκαγιά του 1917, κατά την οποία ισοπεδώθηκε το μεγαλύτερο 

μέρους του κέντρου της πόλης, το οποίο κατοικούνταν κυρίως από μέλη της εβραϊκής 

κοινότητας. Κατά την πυρκαγιά, ανάμεσα στα κτίρια που καταστράφηκαν ολοσχερώς, 

συμπεριλαμβάνονταν και οι εγκαταστάσεις –μαζί με τα αρχεία τους- των αθλητικών 

συλλόγων, οι οποίες βρίσκονταν σχεδόν αποκλειστικά στο κέντρο. Φαίνεται ότι η πυρκαγιά 

έπληξε περισσότερο τα εβραϊκά σωματεία, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα, το μόνο 

σωματείο που εμφανίζει δραστηριότητα είναι η Μακαμπή. 68 Εν τω μεταξύ, είχε ιδρυθεί το 

1914 το σωματείο του Άρη Θεσσαλονίκης. Αρχικά, φαίνεται ότι ο σύλλογος πέρασε μια φάση 

αδράνειας, καθώς ουσιαστική δράση στον αθλητικό στίβο της πόλης ανέπτυξε μόνο μετά το 

1923, όταν οι συνθήκες στην πόλη έχουν αλλάξει ριζικά με την εγκατάσταση των προσφύγων 

και το ποδόσφαιρο πλέον έχει κυριαρχήσει ως άθλημα. 69 Λίγα χρόνια αργότερα, το 1926,  

ιδρύθηκε ο Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών (ΠΑΟΚ), μια 

ομάδα, που, όπως φανερώνει και το όνομα της, ιδρύθηκε από, και απευθύνθηκε στον,  μεγάλο 

πληθυσμό των προσφύγων που εγκαταστάθηκε στην πόλη μετά τη Μικρασιατική 

Καταστροφή. 70 Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ βέβαια το μοναδικό προσφυγικό σωματείο 

Κωνσταντινουπολιτών.  Λίγα χρόνια νωρίτερα είχε ιδρυθεί και η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, η 

οποία όμως συγχωνεύτηκε με τον ΠΑΟΚ το 1929.  

 Το πρώτο τοπικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα διοργανώθηκε το 1923 με νικητή τον 

Άρη, ο οποίος ήταν το σωματείο που σε γενικές γραμμές είχε την πρωτοκαθεδρία στην 

ποδοσφαιρική δραστηριότητα της πόλης κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, και όπως 

έχουμε ήδη αναφέρει, έχει καταγραφεί στα χρονικά ως ο πρώτος πρωταθλητής Ελλάδας. Το 

1925, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας- Θράκης περιλάμβανε 20 μέλη 

στους κόλπους της. Συνολικά, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εντοπίζονται 106 

καταστατικά αθλητικών σωματείων μετά την ένταξη της πόλης στο ελληνικό κράτος. Το 

πρώτο σωματείο που αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο είναι το σωματείο της Μακαμπή το 

1914, ενώ το 1915 αναγνωρίστηκαν ο Ηρακλής και ο Άρης. Τα περισσότερα σωματεία 

αναγνωρίστηκαν κατά την τριετία 1926-1928 ενώ σταδιακά ο αριθμός τους μειώνεται σε 2 

                                                           
68Vassias Tsokopoulos,  ο.π, σελ. 133-135 
69Απόστολος Παπαδόπουλος, «Ο αθλητισμός στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο 1875-1920», Θεσσαλονικέων 

Πόλις, Τεύχος 15, Οκτώβριος 2004, σελ. 19 
70Vassias Tsokopoulos, ο.π., σελ. 137. Βλέπε και Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών 

1926-2005, Δήμος Θεσσαλονίκης και Κέντρο Ιστορίας Θεσσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2005 
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έως 3 το έτος, για να φτάσει σε 1 το 1939 και κανένα το 1940. 71 Η μείωση αυτή πιθανόν να 

σχετίζεται με την κρατική πολιτική σε σχέση με τη γυμναστική αγωγή της νεολαίας, ιδιαίτερα 

κατά την περίοδο του μεταξικού καθεστώτος.  

Σε σχέση με το ζήτημα των γηπέδων, φαίνεται ότι και εδώ οι εβραϊκές ομάδες ήταν 

πρωτοπόρες, καθώς απέκτησαν δικούς τους αγωνιστικούς και προπονητικούς χώρους,  πολύ 

νωρίτερα από τα ελληνικά σωματεία, κοντά στο νοσοκομείο Χιρς, κυρίως από δωρεές μελών 

της εβραϊκής κοινότητας, βασισμένες δηλαδή στην ιδιωτική πρωτοβουλία. 72 Ο Ηρακλής δεν 

κατάφερε να αποκτήσει δικό του γήπεδο παρά μόνο μετά την ένταξη της πόλης στο ελληνικό 

κράτος και την επέμβαση του ελληνικού κοινοβουλίου το 1914, το οποίο του παραχώρησε 

μια έκταση στο χώρο του σημερινού πανεπιστημίου. Ο χώρος αυτός βρισκόταν πάνω σε ένα 

παλιό εβραϊκό νεκροταφείο, γεγονός που θεωρήθηκε προσβολή προς την εβραϊκή κοινότητα 

της πόλης και προκάλεσε τις πρώτες τριβές των δύο κοινοτήτων σε επίπεδο αθλητικών 

σωματείων. 73 Ο Άρης είχε αρχικά την έδρα του στο χώρο που βρίσκεται το σημερινό Πεδίο 

του Άρεως, αλλά μετά την επίταξη του χώρου για την ανέγερση στρατιωτικού νοσοκομείου, 

του παραχωρήθηκε έκταση στη συνοικία Χαριλάου το 1939, εκεί που βρίσκεται και το 

σημερινό γήπεδο ποδοσφαίρου της ομάδας. Η κατασκευή του διακόπηκε από το Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και ολοκληρώθηκε αρκετά χρόνια αργότερα. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε δικό 

του γήπεδο το 1930 στην περιοχή του Συντριβανίου. Η επέκταση του γηπέδου και αυτής της 

ομάδας σε τμήμα του εβραϊκού νεκροταφείου προκάλεσε τριβές με την εβραϊκή κοινότητα, 

αν και μέχρι σήμερα δεν είναι ξεκάθαρο μέσα από ποιες διαδικασίες ακριβώς έγινε η 

επέκταση. Φαίνεται πάντως ότι πρόκειται για καταπάτηση, η οποία είχε την ανοχή των 

ελληνικών αρχών. Θρυλική πάντως έχει μείνει στις μνήμες των συμμετεχόντων η συλλογική 

προσπάθεια πολλών μελών του συλλόγου, οι οποίοι προσφέρθηκαν εθελοντικά για να χτιστεί 

το γήπεδο με την προσωπική τους εργασία. 74 Το γήπεδο αυτό, που βρισκόταν στο κέντρο της 

πόλης, ήταν η επίσημη έδρα του ΠΑΟΚ καθ’όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και για 

μεγάλο διάστημα μεταπολεμικά και η ομάδα δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την περιοχή 

της Τούμπας. Η έκταση στην Τούμπα, όπου βρίσκεται το σημερινό γήπεδο της ομάδας, της 

παραχωρήθηκε μόλις το 1957 και οι εργασίες του νέου γηπέδου ολοκληρώθηκαν το 1959. 

                                                           
71Για την πλήρη καταγραφή των σωματείων των οποίων βρίσκεται κατατεθειμένο καταστατικό στο Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης, βλ. Απόστολος Παπδόπουλος, Ιστορία...., ο.π., σελ. 114-119 
72Vassias Tsokopoulos, ο.π., σελ. 131-132 
73Απόστολος Παπαδόπουλος, Ιστορία …., ο.π., σελ. 81-83 και Vassias Tsokopoulos, ο.π., σελ. 135.  Βλ. και 

Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, ο.π., σελ. 33-35 
74Ελένη Ιωαννίδου, «Ο αθλητισμός...», σελ. 54-57. Βλ. Και Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος 

Κωνσταντινουπολιτών 1926-2005, Δήμος Θεσσαλονίκης και Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 

2005, σελ. 67-69 
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Μόνο τότε άρχισε η ταύτιση της ομάδας του ΠΑΟΚ με την περιοχή της Τούμπας. Εκτός από 

αυτά τα σωματεία, δικό της χώρο άθλησης είχε και η Μορφωτική Ένωση Νεολαίας Τούμπας 

(ΜΕΝΤ), η ομάδα η οποία είχε ταυτιστεί με την Τούμπα μέχρι τη μεταφορά της ομάδας του 

ΠΑΟΚ στην περιοχή. Η ομάδα της ΜΕΝΤ χρησιμοποιούσε ως γήπεδο μια αλάνα στη 

διασταύρωση των σημερινών οδών Ανατολικής Θράκης, Παπάφη, Χίου και Κανάρη στην 

Τούμπα. Επίσης, η ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε το γήπεδο της στην περιοχή του 

Ντεπό, ήδη από το 1920. 75 

Η πληθώρα αυτή των σωματείων και των αθλητικών χώρων φαίνεται ότι προοριζόταν 

κατά κύριο λόγο για τον ανδρικό πληθυσμό. Αν και τα μεγάλα σωματεία του κέντρου 

(ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής αλλά και η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης) είχαν 

δημιουργήσει γυναικεία τμήματα, ο αριθμός των γυναικών που συμμετείχαν ενεργά σε 

αθλητικές δραστηριότητες δεν φαίνεται να είναι μεγάλος. Η γυναικεία συμμετοχή φαίνεται 

ότι περιορίζεται σε αθλήματα που θεωρούνται «ευγενικά» και προσιδιάζουν στη γυναικεία 

«φύση», όπως το βόλεϊ και η κολύμβηση, αν και έχουμε συμμετοχές γυναικών στην 

κωπηλασία και στον κλασικό αθλητισμό, αθλήματα τα οποία δεν προϋποθέτουν σωματική 

επαφή με τον αντίπαλό, όπως για παράδειγμα το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ ή η πάλη. Το 

μεγαλύτερο μέρος των γυναικών που ασχολούνταν ενεργά με κάποιο άθλημα ήταν γόνοι 

κάποιας από τις οικογένειες της πόλης που πρωταγωνιστούσαν σε κάποιο σωματείο, είτε ως 

αθλητές είτε ως μέλη σε διοικητικό επίπεδο. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η οικογένεια 

Βικελίδη, της οποίας όλα τα μέλη ασχολήθηκαν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό  με τον 

αθλητισμό στο σωματείο του Άρη. Τα τρία αγόρια, με σημαντικότερο τον Κλεάνθη Βικελίδη, 

από τον οποίο έχει πάρει το όνομα του το σημερινό ποδοσφαιρικό γήπεδο του Άρη στην 

περιοχή Χαριλάου, ήταν ποδοσφαιριστές του Άρη και αργότερα ασχολήθηκαν με το 

σωματείο σε προπονητικό ή σε διοικητικό επίπεδο. Οι θήλεις γόνοι της οικογένειας ασχολήθηκαν 

με το βόλεϊ ενώ μετά το γάμο τους –και οι τρεις με αθλητές- έγιναν οι σύζυγοι που στήριξαν 

με την παρουσία της την προσπάθεια της οικογένειας στα αθλητικά δρώμενα. 76 Σε κάποια 

από τα αθλήματα, όπως για παράδειγμα στην ξιφασκία, παρατηρείται συμμετοχή αλλοδαπών 

γυναικών, ιταλίδων αν κρίνουμε σωστά από τα ονόματα. 77 Αποκλειστικά ανδρικό προνόμιο 

                                                           
75Απόστολος Παπαδόπουλος, Ιστορία…., ο.π., σελ. 102-103 
76Αθλητικός σύλλογος Άρης Θεσσαλονίκης 1914-2004, Δήμος Θεσσαλονίκης, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 
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77Εφημερίς των Βαλκανίων, 1 Απριλίου 1940, Le Progres, 3 Απριλίου 1940 
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φαίνεται ότι ήταν το διοικητικό έργο των αθλητικών σωματείων, καθώς δεν έχουμε εντοπίσει 

στα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων καμία γυναίκα. 78 

Ο εβραϊκός πληθυσμός της πόλης, όπως είδαμε, δραστηριοποιήθηκε στα αθλητικά 

δρώμενα κυρίως μέσα από δικούς του συλλόγους. Από τις πληροφορίες που έχουμε 

συγκεντρώσει μέχρι τώρα για τα μέλη των συλλόγων, είτε πρόκειται για διοικητικά στελέχη 

είτε για αθλητές, δεν φαίνεται να υπάρχουν μεικτά σωματεία μετά την ένταξη της πόλης στο 

ελληνικό κράτος. 79 Υπήρξαν βέβαια ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως ο Αλμπέρτο Ναχμίας ή 

Ναμίας, ο οποίος έπαιξε ποδόσφαιρο ως δεξί εξτρέμ στον Ηρακλή και είχε το ψευδώνυμο 

Καλούμπας 80, ή οι Σολωμών Σαλτιέλ και Βιτάλ Μπενβενίστε, οι οποίοι έπεσαν στις πισίνες 

ως κολυμβητές και πολίστες για το σωματείο του Άρη. 81 Φαίνεται, ωστόσο, ότι πρόκειται 

περισσότερο για εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, καθώς πρόκειται για αθλητές που 

διακρίθηκαν στα αθλήματα τους. Δεν έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα την αντίστροφη 

περίπτωση, τη συμμετοχή δηλαδή Ελλήνων αθλητών σε κάποιο από τα εβραϊκά σωματεία, αν 

και πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι πληροφορίες που έχουμε για αυτά είναι λιγοστές. 

Φαίνεται πάντως ότι από τις αρχές του 20ου αιώνα δραστηριοποιήθηκαν αρκετά εβραϊκά 

σωματεία στον αθλητικό στίβο της πόλης, η σημασία των οποίων έφθινε προοδευτικά μετά 

την ενσωμάτωση της πόλης στο ελληνικό κράτος. Από την πληθώρα των σωματείων που 

απαντώνται πριν το 1912, μόνο δύο συνέχισαν τη δραστηριότητα τους μέχρι και την έναρξη 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με ικανοποιητικό αριθμό μελών. Πρόκειται για τη Μακαμπή 

Θεσσαλονίκης και την Ακοάχ, τα μοναδικά σωματεία των οποίων τα καταστατικά υπάρχουν 

στο Πρωτοδικείο. Η Μακαμπή ιδρύθηκε το 1908 και εντασσόταν στην παγκόσμια ένωση των 

Μακκαβαίων. 82 Υπήρξε ο μεγαλύτερος και ο μακροβιότερος αθλητικός σύλλογος της 

εβραϊκής κοινότητας, με αρκετές επιτυχίες στον ποδοσφαιρικό τομέα. Η Ακοάχ ιδρύθηκε το 

1924 και φημιζόταν για το ισχυρό τμήμα πάλης της, με σημαντικότερο αθλητή τον Dino 

Uziel. Ο εβραϊκός τύπος της πόλης αφιερώνει διθυραμβικά άρθρα στις επιτυχίες του, ενώ ο 

ελληνικός αναφέρει συχνά αγώνες και νίκες του, χαρακτηρίζοντας τον απλά ως «συμπολίτη». 

                                                           
78Βλ. και Ελένη Ιωαννίδου, «Τα αθλητικά σωματεία…, ο.π., σελ. 40-41 
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Ελλήνων Εβραίων στις διοργανώσεις αυτές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. 
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Η Ακοάχ διέθετε επίσης δικούς της προπονητικούς χώρους προερχόμενους από δωρεά. 83 Και 

οι δύο εβραϊκοί σύλλογοι ήταν εγγεγραμμένοι στις αντίστοιχες ομοσπονδίες και συμμετείχαν 

στα επίσημα κρατικά πρωταθλήματα. Όταν ωστόσο το 1925, με την παρότρυνση της ΕΠΟ, 

δημιουργήθηκε το τοπικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, η ομάδα της Μακαμπή 

κατατάχτηκε στη Β’ κατηγορία και σε αυτήν παρέμεινε καθ’όλη τη διάρκεια του 

Μεσοπολέμου. Το γεγονός αυτό δεν ικανοποιούσε προφανώς τους φιλάθλους της. Έτσι 

αναπτύχθηκε μια αρθρογραφία στον εβραϊκό τύπο, η οποία παρότρυνε τους φιλάθλους να 

στηρίξουν με οποιοδήποτε τρόπο την ομάδα τους για να μπορέσει να φτάσει τις άλλες ομάδες 

της πόλης, και  έτσι να αγωνιστεί στην Α’ τοπική κατηγορία. 84 Παρά όμως τις όποιες 

επιτυχίες των εβραϊκών σωματείων ή αθλητών στα δρώμενα της πόλης, οι σχέσεις των 

σωματείων αυτών με το ελληνικό κράτος δεν φαίνεται να είναι ομαλές. Η δυσκολία 

ενσωμάτωσης της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος έγινε ορατή 

αμέσως μετά την ενσωμάτωση της πόλης, και ο αθλητισμός, ως κοινωνική δραστηριότητα, 

δεν θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί. Είδαμε παραπάνω τις δυσκολίες που ανέκυψαν με την 

κατασκευή των γηπέδων του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των 

εντάσεων που εμφανίστηκαν είναι η χρηματοδότηση που λαμβάνουν τα δύο επίσημα εβραϊκά 

σωματεία με συμμετοχή στα τοπικά πρωταθλήματα, η Μακαμπή και η Ακοάχ, από το δήμο 

Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, η οποία υπολείπεται κατά πολύ από αυτή 

των ελληνικών, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε επιτυχίες που είχαν σημειώσει και οι δύο αυτές 

ομάδες στον αθλητικό στίβο και σαφώς είναι δυσανάλογη με αυτή ελληνικών σωματείων 

ήσσονος σημασίας. 85 Ενδεικτικό της σημασίας που απέκτησαν τα αθλητικά σωματεία μέσα 

στο ευρύτερο κλίμα αντισημιτισμού που επικρατούσε στην πόλη κατά το Μεσοπόλεμο είναι 

το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες ταραχές που σημειώθηκαν στην πόλη εναντίον του εβραϊκού 

πληθυσμού και είχαν ως αποκορύφωμα την πυρπόληση της συνοικίας Κάμπελ, έγιναν με 

αφορμή το σύλλογο της Μακαμπή. Η εφημερίδα Μακεδονία το 1932 με μια σειρά 

εμπρηστικών άρθρων της κατηγόρησε το σωματείο της Μακκαμπή για ανθελληνισμό, γιατί 

υπήρξαν φήμες ότι το προηγούμενο έτος ένας εκπρόσωπος του συλλόγου σε μια επίσκεψη 

του στη Σόφια, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνάντηση της Ένωσης των Μακκαβαίων, 

παρευρέθηκε σε ένα συνέδριο Βούλγαρων κομιτατζήδων, το οποίο διακήρυξε την 

                                                           
83Vassias Tsokolopoulos, ο.π., σελ. 133 
84Le Progrés, 17 Απριλίου 1940 
85Η κατανομή της δημοτικής επιχορήγησης στα σωματεία της Θεσσαλονίκης το 1926 είχε ως εξής: Άρης, 

Θερμαϊκός και ΠΑΟΚ από 16.000 δρχ, Ηρακλής 25.000 δρχ, Όμιλος Θεσσαλονίκης και Νέα Γενεά από 12.000, 

Εργατικός Αστέρας 10.000, Όμιλος Τροχιοδρομικών 11.000 δρχ και Μακαμπή και Ακοάχ από 2.000. Βλ. 

σχετικά Απόστολος Παπαδόπουλος, Ιστορία…., ο.π., σελ. 49 
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ανεξαρτησία της Μακεδονίας. 86 Το γεγονός αυτό προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, καθώς 

θεωρήθηκε προδοσία προς το ελληνικό κράτος, ενώ η ολοένα και πιο επιθετική στάση της 

εφημερίδας επιδείνωσε την κατάσταση. Αρχικά, οι κατηγορίες απευθύνονταν αποκλειστικά 

εναντίον της Μακκαμπή, αλλά σύντομα, εξαιτίας της εμπρηστικής αρθρογραφίας της 

εφημερίδας και με την ανάμειξη της εθνικιστικής οργάνωσης Εθνική Ένωση η Ελλάς (ΕΕΕ), 

επεκτάθηκαν εναντίον όλης της κοινότητας. Οι διαμαρτυρίες κορυφώθηκαν με τον εμπρησμό 

της εβραϊκής συνοικίας Κάμπελ. Θεωρήθηκε, δηλαδή, ότι ένας αθλητικός σύλλογος εκφράζει 

τη βούληση όλης της κοινότητας και ότι με αυτό τον τρόπο, στο συγκεκριμένο συνέδριο, 

εκπροσωπήθηκε όλη η κοινότητα, η οποία συνεπώς φέρει ευθύνη για ό,τι μπορεί να συνέβη ή 

να ειπώθηκε στο συνέδριο αυτό. Η εβραϊκή κοινότητα σε πρώτη φάση αποδοκίμασε την 

πράξη του συγκεκριμένου γυμναστή και στη συνέχεια επεξέτεινε την αποδοκιμασία της στο 

ίδιο το σωματείο της Μακκαμπή συνολικά. 87 

Πρέπει να προσθέσουμε επίσης ότι η Θεσσαλονίκη, μάλλον λόγω εγγύτητας, αλλά ίσως 

και εξαιτίας του προγενέστερου κοσμοπολιτισμού της που είχε ίσως αφήσει κάποια ψήγματα 

μετά την ένσωμάτωση της στο ελληνικό κράτος, ήταν η πρώτη πόλη στην οποία 

διοργανώθηκαν αγώνες ποδοσφαιρικών κατά κύριο λόγο σωματείων με ομάδες άλλων 

χωρών, οι περισσότερες από τις οποίες προέρχονταν από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Ο 

Ηρακλής έδωσε αγώνες με την Βιτόλια Μοναστηρίου, με την Σπορ Κλαμπ Σκοπίων, με την 

Τουρκουάζ Ρουμανίας, την Ζάγκρεμπ Ζελέσνιτσαραβ, και άλλες. 88 Ο Άρης αγωνίστηκε 

εναντίον της Περιστέρ Μοναστηρίου και της Σλάβιας Σόφιας. Παράλληλα, οι ποδοσφαιρικοί 

σύλλογοι της Θεσσαλονίκης ταξίδεψαν στις βαλκανικές πρωτεύουσες για να δώσουν αγώνες 

εκτός έδρας με τις ομάδες των πόλεων αυτών. 89 

                                                           
86Ο γυμναστής Γιτζάκ Κοέν, μέλος της Μακαμπή, παρευρέθη στον εορτασμό των 25ων γενεθλίων της Μακαμπή 

Σόφιας. Κατά σύμπτωση, εκείνες τις μέρες, γινόταν στη Σόφια και το συνέδριο των Βουλγάρων Κομιτατζήδων, 

στο οποίο ήταν προσκεκλημένη και η Μακάμπη Σόφιας και το οποίο ψήφισε την απελευθέρωση της 

Μακεδονίας από τον ελληνικό ζυγό.  
87Για την πυρπόληση της συνοικίας Κάμπελ, την ανάμιξη της εφημερίδας Μακεδονία και της ΕΕ, αλλά και για 

τη στάση του ελληνικού κράτους απέναντι στα γεγονότα αυτά, βλ. Bernard Pierron, Εβραίοι και Χριστιανοί στη 

Νεότερη Ελλάδα : ιστορία των διακοινοτικών σχέσεων από το 1821 ως το 1945 μετ. Γιώργος Σαρατσιώτης, επιμ. 

Έφη Αμίλητου- Δήμητρα Τουλάτου, εισ. Ρίκα Μπενβενίστε, Πόλις,  Αθήνα 2004, σελ. 290-234 και Γιώργος 

Μαργαρίτης, Ανεπιθύμητοι Συμπατριώτες, Στοιχεία για την καταστροφή των μειονοτήτων της Ελλάδας, Εβραίοι, 

Τσάμηδες, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2005. Για τις φήμες της συμμετοχής του εκπροσώπου της Μακαμπή στο συνέδριο 

των βουλγάρων κομιτατζήδων και την ταύτιση του εβραϊκού συλλόγου με ανθελληνικές επιδιώξεις και τον 

κομμουνισμό, βλ. Οι έλληνες εβραίοι: στοιχεία της ιστορίας τους μέσα από διπλωματικά και ιστορικά έγγραφα του 

Υπουργείου Εξωτερικών, επιμ. Θάνος Βερέμης και Φωτεινή Τομαή, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2004, σελ. 

189-209. Βλ. και Αλμπέρτος Ναρ, «Κοινοτική οργάνωση και δραστηριότητα της εβραϊκής κοινότητας της 

Θεσσαλονίκης», στο Ιωάννης Κ.Χασιώτης (επιμ.), Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα. Θεσσαλονίκη. Ιστορία και 

πολιτισμός, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1997, σελ. 213 
88Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, ...ο.π,, σελ. 50-52 
89Αθλητικός σύλλογος Άρης………….., ο.π., σελ. 46 
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Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου λοιπόν διαμορφώθηκε στη Θεσσαλονίκη, κατά 

τον Τσοκόπουλο, η ποδοσφαιρική εικόνα της πόλης που επικρατεί, με ελάχιστες 

διαφοροποιήσεις, μέχρι και σήμερα. Ιδρύθηκαν τα τρία σημερινά μεγάλα σωματεία της 

πόλης:  ο Ηρακλής, ως η ομάδα των ανωτέρων στρωμάτων της ελληνικής κοινότητας, με 

εθνική ιδεολογία, που σταδιακά έχασε την υποστήριξη των φιλάθλων της πόλης, καθώς η 

ανάγκη υπεράσπισης του «έθνους» μειωνόταν σταδιακά μετά την ενσωμάτωση της πόλης στο 

ελληνικό κράτος και την απομάκρυνση των «αλλοεθνών», ο Άρης, ως η ομάδα των μεσαίων 

και μικρομεσαίων στρωμάτων, και ο ΠΑΟΚ, ως η ομάδα των χαμηλότερων στρωμάτων και 

κυρίως των προσφύγων. 90 Η εικόνα αυτή είναι κατά τη γνώμη μας υπεραπλουστευτική και 

δε φαίνεται να ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Ο χώρος καταρχήν μας δίνει 

εντελώς διαφορετικά δεδομένα, τα οποία μας δίνουν μια αθλητική καθημερινότητα πολύ 

διαφορετική από την σημερινή, με την πρωτοκαθεδρία των τριών αυτών σωματείων και την 

ταύτιση τους με συγκεκριμένες γειτονιές της πόλης. Τα γήπεδα και των τριών μεγάλων 

συλλόγων που κυριάρχησαν στην πόλη μεσοπολεμικά αλλά και μεταπολεμικά, βρίσκονταν 

στο κέντρο της πόλης και σε μεγάλη εγγύτητα μεταξύ τους, οπότε η ταύτιση τους με 

συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, οι οποίες έχουν και συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, έγινε μόνο μετά τη μεταφορά των γηπέδων τους μεταπολεμικά. 

Χαρακτηριστικά, η ομάδα η οποία είχε την υποστήριξη της προσφυγικής περιοχής της 

Τούμπας κατά το Μεσοπόλεμο αλλά και μεταπολεμικά πριν τη μεταφορά του γηπέδου του 

ΠΑΟΚ στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα, είναι η Μορφωτική Ένωση Νεολαίας Τούμπας 

(ΜΕΝΤ), η οποία συνεχίζει τις δραστηριότητες της μέχρι και σήμερα, αν και όχι με τόσο 

μεγάλη επιτυχία. 91 Αρχικά, ο προσφυγικός πληθυσμός της πόλης φαίνεται ότι στήριζε τον 

Άρη στην αντιπαράθεση του με τον Ηρακλή, και μόνο μετά την ίδρυση του αμιγώς 

προσφυγικού σωματείου του ΠΑΟΚ στράφηκε προς αυτόν. Επίσης, θεωρείται δεδομένο ότι 

τα τρία αυτά σωματεία μονοπωλούσαν την αθλητική δραστηριότητα της πόλης, ενώ 

γνωρίζουμε ότι παράλληλα με αυτά υπήρξε μεγάλος αριθμός σωματείων, τα οποία 

δραστηριοποιήθηκαν στο ευρύτερο αθλητικό πεδίο, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με 

μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία, τα οποία για διάφορους λόγους δεν έχουν επιβιώσει μέχρι 

σήμερα ή δεν έχουν πλέον τις επιτυχίες του παρελθόντος. Ενδεικτικά παραδείγματα 

αποτελούν αφενός τα εβραϊκά σωματεία, των οποίων οι δραστηριότητες έφθιναν μετά την 

ενσωμάτωση της πόλης στο ελληνικό κράτος και αποδεκατίστηκαν μετά το Β’ Παγκόσμιο 

πόλεμο, και αφετέρου τα μικρότερα συνοικιακά, όπως η ΜΕΝΤ, η οποία είναι ίσως και το 

                                                           
90Vassias Tsokopoulos,  ο.π, σελ. 136 
91Ελένη Ιωαννίδου,  ο.π., σελ. 90 
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μοναδικό σωματείο, όπως θα δούμε παρακάτω, το οποίο θα μπορούσε να ταυτιστεί με την 

Αριστερά.  

Για τη σύνδεση συγκεκριμένων σωματείων με συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, 

έχουμε ελάχιστα στοιχεία. Ο Τσοκόπουλος διακρίνει μια σύνδεση του Ηρακλή με τους 

βασιλόφρονες και του Άρη με τους Φιλελεύθερους, κατά την αρχική φάση των σωματείων, 

πριν από την έλευση των προσφύγων. Ίσως αυτή η σύνδεση να οδήγησε και το μεγαλύτερο 

μέρος των προσφύγων να υποστηρίξει τον Άρη στις τοπικές αναμετρήσεις εναντίον του 

Ηρακλή, πριν ιδρυθούν τα προσφυγικά σωματεία όπως ο ΠΑΟΚ ή ο Απόλλων Καλαμαριάς 

(1926). Η γενικότερη ταύτιση του μεγαλύτερου μέρους των προσφύγων με το βενιζελισμό 

μας επιτρέπει να κάνουμε κάποιες υποθέσεις, κυρίως για τα σωματεία των 

Κωνσταντινουπολιτών, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Γνωρίζουμε ότι η διοίκηση του ΠΑΟΚ είχε 

στενές σχέσεις με τους Φιλελεύθερους. Ο Παντελής Καλπακτσόγλου, ένα από τα ιδρυτικά 

στελέχη του ΠΑΟΚ, ο οποίος διετέλεσε και πρόεδρος του συλλόγου για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα, υπήρξε βουλευτής του Κόμματος των Φιλελεύθερων για πολλά χρόνια. Μεγάλο 

μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΟΚ κατά τη δεκαετία του 1930 υπήρξαν επίσης 

στελέχη του Κόμματος των Φιλελευθέρων.92  Ωστόσο, οποιαδήποτε ταύτιση της διοίκησης με 

ένα πολιτικό χώρο δεν επιτρέπει εύκολες γενικεύσεις για το σύνολο των φιλάθλων, ένα 

σύνολο εξάλλου το οποίο ποτέ δεν υπήρξε ομοιογενές. Αυτό που μας ενδιαφέρει ωστόσο σε 

αυτήν την εργασία είναι το γεγονός ότι οι αθλητικές δραστηριότητες αποτελούν μια από τις 

αγαπημένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες του ανδρικού πληθυσμού της πόλης, τόσο σε 

επίπεδο συμμετοχής όσο και σε επίπεδο θέασης, ότι το ποδόσφαιρο έχει επικρατήσει ως το 

κυρίαρχο άθλημα στο πεδίο, και ότι στα ποδοσφαιρικά σωματεία έχουν αποδοθεί κάποια 

χαρακτηριστικά (τοπικά ή εθνικά), ανεξάρτητα αν αυτά τα χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται 

στην τότε σύνθεση των οπαδών τους ή όχι.  

                                                           
92Ελένη Ιωαννίδου,  ….,  ο.π., σελ. 51 
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4. Η Κατοχή 

α. Η Θεσσαλονίκη υπό γερμανική κατοχή 
Η ιταλική επίθεση στην Ελλάδα θα ήταν, όπως πίστευαν οι Ιταλοί, ζήτημα ημερών. Η 

πραγματικότητα, ωστόσο, γρήγορα διέψευσε τις προσδοκίες τους. Ο ελληνικός στρατός στο 

αλβανικό μέτωπο, από αμυνόμενος, μεταβλήθηκε γρήγορα σε επιτιθέμενο και σημείωσε 

σημαντικές επιτυχίες, προελαύνοντας σε αλβανικό έδαφος. Οι εξελίξεις αυτές στο χώρο της 

Βαλκανικής Χερσονήσου ανάγκασαν το Ανώτατο Γερμανικό Επιτελείο να στρέψει την 

προσοχή του στην Ελλάδα και να εκδώσει το σχέδιο «Μαρίτα» με τις κατευθυντήριες 

γραμμές της γερμανικής επίθεσης εναντίον της Ελλάδας. Ένας από τους κυριότερους στόχους 

που τέθηκαν από την αρχή της επιχείρησης ήταν η κατάληψη των ελληνικών παραλίων και 

κυρίως της λεκάνης της Θεσσαλονίκης. 93 Η γερμανική επίθεση ξεκίνησε μερικούς μήνες 

μετά την ιταλική, στις 6 Απριλίου 1941. Ο γερμανικός στρατός επιτέθηκε από τα 

γιουγκοσλαβικά σύνορα, τα οποία ήταν ανοχύρωτα σε αντίθεση με τα βουλγαρικά. Ο 

ελληνικός στρατός, ήδη εξαντλημένος, μετά την αποτυχημένη, αλλά ισχυρή «Μεγάλη Εαρινή 

Επίθεση» των Ιταλών, δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την επίθεση των γερμανικών 

στρατευμάτων.  

Η Θεσσαλονίκη κατελήφθη στις 9 Απριλίου. Στις 23 Απριλίου 1941 στις εγκαταστάσεις 

του αμερικανικού κολεγίου στην Πυλαία, ο αντιστράτηγος Γεώργιος Τσολάκογλου, διοικητής 

του Γ’ Σώματος Στρατού, υπέγραψε τη συνθηκολόγηση χωρίς εντολή της ελληνικής 

κυβέρνησης, η οποία επέλεξε να ακολουθήσει τα υποχωρούντα βρετανικά στρατεύματα στο 

Κάιρο. Λίγες μέρες αργότερα, ο Τσολάκογλου σχημάτισε, υπό την αιγίδα των Γερμανών, την 

πρώτη κατοχική κυβέρνηση στην Αθήνα. 94 Αμέσως μετά την συνθηκολόγηση των 

ελληνικών στρατευμάτων, οι νέοι κατακτητές επιδόθηκαν σε αγώνα δρόμου για τη διανομή 

των ελληνικών εδαφών. Επιβλήθηκε ένα καθεστώς τριπλού διαμελισμού. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, οι γερμανικές αρχές επέλεξαν να διατηρήσουν υπό την κυριαρχία τους μόνο τις 

περιοχές μείζονος στρατηγικής σημασίας, ανάμεσα στις οποίες βρισκόταν και η 

Θεσσαλονίκη, την οποία ο Χίτλερ σκόπευε να προσαρτήσει στα εδάφη του Γ’ Ράιχ εξαιτίας 

της σημαντικής γεωγραφικής της θέσης. Επιπλέον, η στρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης και 

                                                           
93Ευστράτιος Δορδανάς, «Γερμανικές αρχές και κατοχής και ελληνική διοίκηση», στο Βασίλης Γούναρης- 

Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο φόρος του αίματος στην Κατοχική Θεσσαλονίκη. Ξένη Κυριαρχία- Αντίσταση 

και Επιβίωση, Παρατηρητής,  Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 91. 
94Hagen Fleischer, Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της κατοχής και της Αντίστασης, τόμος 1, Παπαζήσης, Αθήνα, 

χ.χ., σελ. 63-67. Βλ. και Βασίλης Κόντης- Γιάννης Δ.Στεφανίδης, «Η Θεσσαλονίκη κατά την κρίσιμη δεκαετία 

1940-1950», στο Ιωάννης Κ. Χασιώτης, Τοις Αγαθοίς Βασιλεύουσα. Θεσσαλονίκη. Ιστορία και Πολιτισμός. 

Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1997, σελ. 162-164 
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της ενδοχώρας της, που είχαν καίρια σημασία για τον έλεγχο των επικοινωνιών και των 

γραμμών ανεφοδιασμού, οδήγησε τους Γερμανούς να ορίσουν την πόλη ως κέντρο της 

στρατιωτικής τους παρουσίας στη νότια Βαλκανική. Παράλληλα, η Ανατολική Μακεδονία 

και η Θράκη επιδικάστηκαν στην Βουλγαρία. Στις 20 Απριλίου 1941, βουλγαρικά 

στρατεύματα εισήλθαν στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και αμέσως μετά, η 

Βουλγαρία προσάρτησε τα «απελευθερωθέντα εδάφη», εφαρμόζοντας ένα βίαιο πρόγραμμα 

εκβουλγαρισμού και εκδίωξης του ελληνικού πληθυσμού της περιοχής, πολλοί από τους 

οποίους κατέφυγαν στην Θεσσαλονίκη. 95 

Με την επιβολή της στρατιωτικής κατοχής αρχίζει και για τους κατοίκους της 

Θεσσαλονίκης, όπως και για όλη την Ελλάδα, ένας σκληρός αγώνας καθημερινής επιβίωσης. 

Για τη Μακεδονία, και ειδικότερα για την Θεσσαλονίκη, οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα 

δύσκολες. Είναι μια περίοδος με έντονες αντιθέσεις, σε πολλαπλά επίπεδα, στο κοινωνικό, το 

οικονομικό, το πολιτικό και το πολιτιστικό. Είναι η συνέχεια ενός ταραγμένου μεσοπολέμου, 

μιας περιόδου κατά την οποία η Θεσσαλονίκη αντιμετώπισε ραγδαίες αλλαγές. Μέσα σε 

λιγότερο από δύο δεκαετίες, η πόλη και όλη η Μακεδονία έπρεπε να αλλάξει τη μορφή της 

και να μάθει να ζει με τρόπους διαφορετικούς από το παρελθόν. Η ενσωμάτωση της 

Θεσσαλονίκης, μιας πολυεθνικής και πολυθρησκευτικής πόλης, στο ελληνικό κράτος δεν 

μπορούσε να είναι εύκολη, γεγονός που έγινε ακόμα δυσκολότερο με την έλευση των 

προσφύγων μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Η απορρόφηση και η αφομοίωση των 

προσφύγων, το διώξιμο από τα νέα ελληνικά εδάφη των αλλοεθνών και των αλλοθρήσκων, 

ήταν διαδικασίες που δημιούργησαν μεγάλη αστάθεια στην πόλη και που ουσιαστικά 

άλλαξαν ριζικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης. Σε συνέχεια των παραπάνω αναστατώσεων, 

όταν το 1941, όπως ήδη αναφέρθηκε, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη επιδικάστηκαν 

στην Βουλγαρία. Η τελευταία τα προσάρτησε και προχώρησε σε διώξεις του ελληνικού 

πληθυσμού και βίαιου εκβουλγαρισμού. 96 Οι νεοφερμένοι πρόσφυγες συχνά βρέθηκαν σε 

αντιπαράθεση με τους Θεσσαλονικείς και συν τοις άλλοις, υπήρχε στην πόλη μια πολυάριθμη 

και ισχυρή εβραϊκή κοινότητα. Οι αντιθέσεις αυτές πήραν κατά τη διάρκεια της κατοχής, 

όταν οι συνθήκες ήταν ακόμα πιο ασταθείς, ακραίες μορφές. 

Τα προβλήματα οξύνθηκαν το δριμύ χειμώνα του 1941-42. Η κακή σοδειά του 1941, σε 

συνδυασμό με την συγκέντρωση των τροφίμων από τις κατοχικές αρχές, καθώς και η 

                                                           
95Ευστράτιος Δορδανάς, «Γερμανικές αρχές....», ο.π.,  σελ. 93-97. Βλ. και Παναγιώτης Κουπαράνης, «Η 

Θεσσαλονίκη στην Κατοχή. Ορισμένα ζητήματα μέσα από τα γερμανικά αρχεία» στο Η Θεσσαλονίκη μετά το 

1912. Συμπόσιο, Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1986, σελ.189-209 
96Στο ίδιο σελ. 93-97. 
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δυσκολία των συγκοινωνιών, προκάλεσαν προβλήματα στην τροφοδοσία των πόλεων. 97 Η 

έλλειψη τροφίμων και η ανασφάλεια που δημιουργήθηκε ανάγκασαν τους ανθρώπους των 

μεγάλων αστικών κέντρων να δραστηριοποιηθούν για να εξασφαλίσουν τα μέσα για την 

επιβίωση τους με τρόπους διαφορετικούς από το παρελθόν. Οργανώθηκαν συσσίτια από 

διάφορους φορείς και ανταλλάχθηκαν προϊόντα στη μαύρη αγορά, η οποία έγινε 

καθημερινότητα για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που κατόρθωσαν να 

εκμεταλλευτούν τις νέες αυτές συνθήκες για ίδιο όφελος. Φαινόμενα τα οποία μπορεί να 

θεωρηθούν από κάποιους αντιφατικά συνυπήρξαν στην καθημερινότητα της πόλης: το πρωί 

σχηματίζονταν ουρές έξω από τα συσσίτια και το απόγευμα έξω από τους κινηματογράφους 

και τα θέατρα. Η καθημερινότητα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, συνεχίστηκε. Μέσα σε 

υπερβολικά αντίξοες συνθήκες, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης βρήκαν χρόνο και τρόπο, όπως 

χαρακτηριστικά λέει η Μαρία Καβάλα, να «διασκεδάσουν το φόβο τους». 98 

Έτσι, μετά από ένα αναμενόμενο αρχικό μούδιασμα, που προκλήθηκε από τον πόλεμο 

και την γερμανική εισβολή, οι ψυχαγωγικές συνήθειες βρήκαν γρήγορα τον ρυθμό τους. Η 

Κατοχή βρήκε την πόλη να διαθέτει περίπου 15 αίθουσες, θέατρα και κινηματογράφους. 

Γρήγορα, ξεκίνησαν θεατρικές παραστάσεις, αλλά και κινηματογραφικές προβολές. Η μόνη 

διαφορά ήταν ότι δεν υπήρχαν βραδινές παραστάσεις στους κινηματογράφους, γιατί υπήρχε η 

απαγόρευση της κυκλοφορίας. Με όχι πολύ μεγάλη επιτυχία συνεχίστηκαν και οι μουσικές 

εκδηλώσεις, καθώς και οι καλλιτεχνικές εκθέσεις και οι πνευματικές συγκεντρώσεις. 

Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο ρόλος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις πολιτιστικές 

δραστηριότητες, οι οποίες μετά το 1943 θα πάρουν ένα πιο συνειδητό αντιστασιακό ρόλο, 

στον οποίο θα αναφερθούμε αργότερα αναλυτικά. 99 

Παρά τα αρχικά προβλήματα που προκλήθηκαν από τον ιταλοελληνικό πόλεμο και τη 

γερμανική εισβολή στη Θεσσαλονίκη, η καθημερινότητα άρχισε σιγά σιγά να βρίσκει τους 

κανονικούς της ρυθμούς. Η πρώτη θεατρική παράσταση πραγματοποιήθηκε στο θέατρο 

«Παλλάς» στις 17 Απριλίου 1941. Η θεατρική κίνηση ήταν αρκετά πλούσια δεδομένων των 

συνθηκών, αν και σύμφωνα με τη Μαρία Καβάλα, τίθεται ένα ζήτημα ποιότητας του 

προσφερόμενου θεάματος.100 Σταδιακά, άρχισαν να γίνονται προσπάθειες για μια πιο 

                                                           
97Γιώργος Μαργαρίτης, Από την ήττα στην εξέγερση, Ελλάδα: άνοιξη 1941- φθινόπωρο 1942, Πολίτης, Αθήνα 

1943, σελ. 64-66 
98Μαρία Καβάλα, «Επιβίωση βιολογική και πνευματική», στο Βασίλης Γούναρης- Πέτρος Παπαπολυβίου 

(επιμ.), Ο φόρος του αίματος στην Κατοχική Θεσσαλονίκη. Ξέzη Κυριαρχία- Αντίσταση και Επιβίωση, 

Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 15-16. 
99Στο ίδιο σελ. 32-40.  
100Νέα Ευρώπη, 29 και 30 Μαίου 1941. 
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συγκροτημένη θεατρική παρουσία, με την εμφάνιση ιδιωτικών προσπαθειών για ποιοτικό 

θέατρο. Ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας, φιλικός μεν, επίσημα διοργανωμένος δε, έγινε την 

1η Ιουνίου 1941, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, λιγότερο 

από δύο μήνες μετά την γερμανική εισβολή στην πόλη. 101 Οι αγώνες, τόσο ποδοσφαιρικοί, 

όσο παλαιστικοί και κωπηλατικοί, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου με 

κανονική συχνότητα, τείνουν δε να αυξάνουν μετά το 1943 με την δυναμική είσοδο της 

νεολαίας στα αθλητικά δρώμενα.   

Οι αθλητικές δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη μπορούν να ανιχνευτούν από δύο 

πλευρές. Από τη μια πλευρά, για να διοργανωθεί ένας επίσημος αγώνας σε ένα από τα μεγάλα 

γήπεδα της πόλης, θα έπρεπε να έχει την υποστήριξη ή έστω την ανοχή της Γερμανικής 

Διοίκησης και των συνεργατών της. Άλλωστε, η Γερμανία είχε ήδη μια μακρόχρονη 

παράδοση στον αθλητισμό, κυρίως στον κλασικό, και θεωρούσε τον εαυτό της, ιδιαίτερα 

μετά την διοργάνωση της 9ης Ολυμπιάδας στο Βερολίνο το 1936, συνεχιστή του 

αρχαιοελληνικού Ολυμπιακού αθλητικού πνεύματος. Επιπλέον, ήταν προς το συμφέρον των 

κατοχικών αρχών να προωθήσουν τις πολιτιστικές δραστηριότητες σε επίπεδο που να 

πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο το προπολεμικό, έτσι ώστε να δώσουν την εντύπωση 

ότι η ζωή συνεχίζεται και ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην καθημερινότητα της πόλης. Από 

την άλλη πλευρά, οι αντιστασιακές οργανώσεις της αριστεράς και ιδίως η ΕΠΟΝ, που 

απευθυνόταν στην νεολαία, μέσα από τον αθλητισμό, προσπάθησαν να δώσουν, στα πλαίσια 

πάντα της εποχής, μια διαφορετική αντίληψη για αυτόν και να εκμεταλλευτούν τις 

δραστηριότητες αυτές, για να μπορέσουν να προσελκύσουν νέους στην οργάνωση και να 

διαδώσουν τα μηνύματα τους.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
101Νέα Ευρώπη, 29 και 30 Μαίου 1941 



45 
 

β. «Ο πόλεμος μας σαν ένα ματς»: Ο αθλητισμός κατά τη διάρκεια του 

ελληνοϊταλικού πολέμου.  
Κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου, όπως ίσως μπορεί να θεωρηθεί 

αυτονόητο, διακόπηκε κάθε αθλητική δραστηριότητα καθώς οι αθλητές, στην πλειοψηφία 

τους άνδρες, είχαν επιστρατευτεί και βρίσκονταν στο μέτωπο. Δεν υπάρχει καμία αναφορά 

επίσης για την πραγματοποίηση γυναικείων αγώνων, καθώς θεωρήθηκε ότι το «έθνος» 

σύσσωμο θα έπρεπε να επιστρατευτεί για να στηρίξει τον ελληνικό στρατό, ο καθένας 

ανάλογα με τις «δυνατότητες» του. Αυτό, ωστόσο, δε σημαίνει ότι απουσιάζει ο αθλητισμός 

από το δημόσιο χώρο συνολικά. Σαφώς και μειώθηκαν οι αναφορές στον τύπο, ιδιαίτερα 

κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου, αλλά δεν εξαφανίστηκαν, ούτε και τα σωματεία, με 

όσους απέμειναν πίσω, και οι θεσμικοί φορείς του αθλητισμού παρέμειναν αδρανείς. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών και Γυμναστικών Αθλητικών 

Σωματείων έστειλε εγκύκλιο προς τα σωματεία όλης της Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία 

έπρεπε να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρηθεί η επαφή του Συνδέσμου με τους 

αθλητές που βρίσκονταν στο μέτωπο. Με την ίδια εγκύκλιο, αναλάμβανε την ευθύνη της 

διαφώτισης του φιλάθλου κοινού σε όλο τον κόσμο υπέρ του «δικαίου του αγώνος των 

Ελλήνων». Επίσης, και αυτό είναι το σημαντικότερο, παρότρυνε τα σωματεία να μην 

σταματήσουν τις προπονητικές διαδικασίες των αθλητών, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν 

βρίσκονται ακόμα στο μέτωπο, έτσι ώστε να είναι «έτοιμοι σωματικώς και ψυχικώς, να 

επιτελέσουν το καθήκον των προς την Πατρίδα». 102 

Λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, εμφανίστηκε στην ίδια εφημερίδα ένα άρθρο, το 

οποίο απεικονίζει πλήρως τη σχέση του αθλητισμού με την πολεμική διαδικασία, αλλά και 

την ευκολία ταύτισης του με το έθνος: «Ο Πόλεμος μας, σαν ένα ματς. Σέντρα του 

Τσαρούχη, σουτ του Αρβύλα. Το «Γκολ» είναι σίγουρο! Ελλάς-Ιταλία 7-0». Το άρθρο 

βασίζεται σε ένα γράμμα ενός Θεσσαλονικιού ποδοσφαιριστή, το οποίο χαρακτηριστικά 

αναφέρει: 

«... ο πόλεμος για μας είναι σαν το ποδόσφαιρο. Θυμάσαι τι μανία είχαμε; Έτσι τώρα, 

όλο θέλουμε να παίζουμε το παιχνίδι αυτό του πρωταθλήματος που μας ώρισε η πατρίς μας 

να γίνουμε πρωταθληταί. Την ομάδα που αντιμετωπίζουμε είναι ισχυρά, αλλά δεν έχει 

συνοχή. Εμείς είμαστε καλά προπονημένοι και έχουμε συνοχή και μεγάλη πειθαρχία, γι' αυτό 

και τους βάλαμε 7 γκολ».  

                                                           
102Το Φώς, 29 Ιανουαρίου 1941 
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Το γράμμα αυτό, είτε είναι πραγματικό είτε πρόκειται για δημιούργημα της φαντασίας 

του συντάκτη του άρθρου Νίκου Κοντομήτρου, δείχνει ξεκάθαρα αυτό που υποστηρίζει ο 

Eric Hobsbawm, την ευκολία ταύτισης του έθνους με μια ποδοσφαιρική ομάδα και την 

αντίστροφη μεταφορά σε αυτή την περίπτωση: όχι του πολέμου στο ποδόσφαιρο, αλλά του 

ποδοσφαίρου στον πόλεμο.  

Οι αθλητές, και όχι μόνο, δεν σταμάτησαν την προγενέστερη αθλητική τους 

δραστηριότητα στο μέτωπο. . Όπως μας πληροφορεί η ίδια εφημερίδα, πάλι μέσα από ένα 

γράμμα από το μέτωπο, οι στρατιώτες του μετώπου βρήκαν μια ποδοσφαιρική μπάλα 

ανάμεσα στα λάφυρα ενός ιταλικού φυλακίου, η οποία τους έδωσε, όπως μας λέει το γράμμα, 

ιδιαίτερη χαρά. Ζητάνε μάλιστα οι στρατιώτες να στους αποσταλεί μια μπάλα βόλεϋ, για την 

«ψυχαγωγία των στρατιωτών της πρώτης γραμμής». Στο πνεύμα της στήλης, ο 

αθλητικογράφος καταλήγει:  

«Μπράβο στους φαντάρους μας. Με στρατό ο οποίος δεν χάνει σε καμία περίπτωση το κέφι 

του και που δεν ξεχνά τον ωραίο αθλητισμό μέσα στη φωτιά της μάχης, μπορεί ένα Έθνος να 

μην μεγαλουργήση όπως μεγαλουργεί τώρα, υπό την παγκόσμιαν κατάπληξιν, η Ελλάς;»103 

Ο αθλητισμός εδώ είναι χαρακτηριστικό ενός «μεγάλου Έθνους» το οποίο διαπρέπει σε 

όλους τους τομείς, όχι μόνο στον αθλητικό.  

 

 

                                                           
103Το Φώς ,25 Μαρτίου 1941 
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γ. Ο αθλητισμός στη Θεσσαλονίκη 

i. Η ανασυγκρότηση του πεδίου  
 Όπως είδαμε παραπάνω, παρ’ όλες τις δυσκολίες και κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες 

συνθήκες, ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης προσαρμόστηκε αρκετά γρήγορα στα νέα 

δεδομένα που επιβλήθηκαν με τη γερμανική κατοχή. Μέσα σε συνθήκες έλλειψης τροφίμων, 

διαρκούς ανασφάλειας και φόβου, οι άνθρωποι συνέχισαν να ζουν την καθημερινότητα τους, 

αγωνιζόμενοι όχι μόνο για την φυσική τους επιβίωση, αλλά και για την ψυχολογική. Σε αυτές 

τις συνθήκες και παρά τις όποιες διαδεδομένες ή όχι αντιλήψεις, οι δραστηριότητες του 

ελεύθερου χρόνου συνεχίστηκαν, πάντα μέσα στα μέτρα του δυνατού. Ανάμεσα σε αυτές 

συγκαταλέγεται και ο αθλητισμός, ίσως η βασικότερη ενασχόληση του –ανδρικού 

τουλάχιστον- πληθυσμού του Μεσοπολέμου, με κεντρικότερη έκφανση του το εξαιρετικά 

δημοφιλές ποδόσφαιρο.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι η Γερμανική Διοίκηση Μακεδονίας, 

σχεδόν αμέσως μετά την εγκατάσταση της στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με συγκροτημένες 

πρωτοβουλίες έθεσε τον τύπο της πόλης υπό τον έλεγχο της. Αμέσως απαγορεύτηκε η 

κυκλοφορία όλων των εφημερίδων, με μοναδική εξαίρεση την Απογευματινή. 104 Για τους 

προπαγανδιστικούς σκοπούς των κατοχικών αρχών, ωστόσο, στα γραφεία της εφημερίδας Το 

Φως, το οποίο δεν εκδιδόταν πλέον, ξεκίνησε να εκδίδεται από το Μιχάλη Παπαστρατηγάκη 

105 και μια ομάδα συνεργατών του η πρωινή, άλλοτε δισέλιδη, άλλοτε τετρασέλιδη εφημερίδα 

Νέα Ευρώπη- Das Neue Europa, στα ελληνικά αλλά με δίγλωσσο τίτλο, η οποία αποτέλεσε 

την βασική εφημερίδα της πόλης και υπήρξε όργανο και φερέφωνο των γερμανικών αρχών. 

106 Η εφημερίδα αυτή και δευτερευόντως Η Απογευματινή, αποτελούν μια από τις βασικές 

πηγές μας για την αθλητική δραστηριότητα της πόλης την περίοδο που μας ενδιαφέρει. Μας 

παρέχει πληθώρα πληροφοριών για την καθημερινότητα της πόλης, φυσικά πάντα μέσα από 

την οπτική και τις σκοπιμότητες των κατακτητών και των συνεργατών τους. Ιδιαίτερα συχνές 

είναι οι αναφορές σε πολιτιστικά δρώμενα, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται θεατρικές 

και κινηματογραφικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και συναυλίες. Αρκετά συχνά την 

                                                           
104Τάσος Καζαντζής, «Η πνευματική και καλλιτεχνική ζωή από το 1850 ως τις μέρες μας», στο Ιωάννης 

Κολιόπουλος, Ιωάννης – Ιωάννης Κ. Χασιώτης (επιμ.), Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία: ιστορία, οικονομία, 

κοινωνία, πολιτισμός, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1992, τομ. 2,σελ. 175. 
105Ο Παπαστρατηγάκης συνελήφθη στη Γερμανία από τους Συμμάχους, όπου είχε καταφύγει μετά την 

αποχώρηση των Γερμανικών στρατευμάτων, και καταδικάστηκε ως δοσίλογος στην Θεσσαλονίκη. Λίγο 

αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. Βλ. Καφτάντζης Γιώργος, Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τον καιρό της Κατοχής, 

Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 87. 
106Χρήστος Λαμπρινός, «Ο Ελληνικός Τύπος στη Θεσσαλονίκη. Αρχές και εξέλιξη.», Μακεδονία-Θεσσαλονίκη. 

Αφιέρωμα τεσσαρακονταετηρίδος, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1980, σελ. 402.  
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αρθρογραφία αυτή συνοδεύει και μια προτροπή από την πλευρά των συντακτών για 

συμμετοχή στις εκδηλώσεις αυτές. Για τον αθλητισμό, αμέσως σχεδόν μετά την έκδοση της 

εφημερίδας, εμφανίζεται ειδική στήλη με τίτλο «Αθλητική Κίνηση». Δεν πρόκειται για 

καθημερινή στήλη, εμφανίζεται όμως σε μεγάλο αριθμό καθημερινών φύλλων και σε όλα τα 

φύλλα της Κυριακής και της Τρίτης, κατά κανόνα χωρίς υπογραφή συντάκτη, όπως εξάλλου 

και σχεδόν όλη η αρθρογραφία της εφημερίδας. Η γενική εικόνα που σχηματίζεται μέσα από 

την αρθρογραφία της εφημερίδας για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι ότι υπάρχει μια 

σταδιακή αύξηση της, η οποία τείνει να κορυφωθεί από το 1943 και έπειτα. Επιπλέον, οι 

συντάκτες της εφημερίδας έχουν την τάση να αναφέρονται με κολακευτικά έως διθυραμβικά 

λόγια στην ποιότητα των προσφερομένων δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου που 

διεξάγονται στην πόλη, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται και οι αθλητικές, και 

προτρέπουν τους αναγνώστες να συμμετάσχουν σε αυτές. Δεν γνωρίζουμε προς το παρόν εάν 

υπήρξε κάποια συστηματική προσπάθεια από τη Γερμανική Διοίκηση ως προς αυτή την 

κατεύθυνση. Είναι βέβαιο, ωστόσο, καθώς η λογοκρισία των κατοχικών αρχών υπήρξε 

ιδιαίτερα αυστηρή, ότι οι γερμανικές αρχές είχαν γνώση αυτής της αρθρογραφίας και κατά 

συνέπεια ένας τέτοιου είδους παραγόμενος λόγος είχε την έγκριση τους. Εξάλλου, η 

εμφάνιση άρθρων που εξαίρουν τις πολιτιστικές δραστηριότητες εξυπηρετούσε τη γερμανική 

προπαγάνδα, καθώς προσπαθούσαν να δημιουργήσουν στους κατοίκους της πόλης μια 

αίσθηση συνέχειας στην καθημερινότητα τους, δηλαδή όπως γράφει χαρακτηριστικά ο 

αθλητικός συντάκτης Ν.Κ. να πείσουν τους κατοίκους ότι «η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να 

ξαναβρούμε τον εαυτό μας» 107 Διακηρυγμένος στόχος των συνεργατών των Γερμανών ήταν 

να αποσιωπηθεί το γεγονός της Κατοχής και να παρουσιαστεί η αλλαγή διοίκησης ως 

συνέχεια της προπολεμικής ειρηνικής κατάστασης. Είναι λογικό, λοιπόν, να υποθέσουμε ότι 

η εφημερίδα, μέσα από τους συνεργάτες των κατοχικών αρχών συντάκτες της, 

χρησιμοποίησε τις αθλητικές δραστηριότητες της πόλης για προπαγανδιστικούς λόγους 

νομιμοποίησης της γερμανικής κατοχής στη χώρα.  

Μετά λοιπόν το αρχικό και αναμενόμενο μούδιασμα που επέφερε η είσοδος των 

γερμανικών στρατευμάτων και η εγκατάσταση τους στην πόλη, οι πρώτοι ποδοσφαιρικοί 

αγώνες διοργανώθηκαν στις αρχές Ιουνίου, λιγότερο δηλαδή από δύο μήνες μετά την είσοδο 

των κατοχικών στρατευμάτων. Η ποιότητα των αγώνων αυτών δε φαίνεται να είναι η 

καλύτερη, όπως ομολογούν οι συντάκτες. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι οι πρώτοι αυτοί 

                                                           
107Ν.Κ., «Αθλητικά ζητήματα. Ενώ επίκειται η νέα περίοδος. Τι γίνεται μέσα στα σωματεία;». Νέα Ευρώπη, 17 

Αυγούστου 1941.  
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αγώνες είχαν φιλανθρωπικό χαρακτήρα και ότι αυτός ο χαρακτήρας προβλήθηκε έντονα και 

από τις δυο εφημερίδες. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα πάντα με τους συντάκτες, όφειλε να 

προσελκύσει και μεγάλο πλήθος φιλάθλων. Η πρώτη μαρτυρία που έχουμε εντοπίσει και 

αφορά σε αθλητικά ζητήματα είναι ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στη Νέα Ευρώπη στις 29 

Μαΐου 1941. Το άρθρο πληροφορεί τους αναγνώστες για την επικείμενη ποδοσφαιρική 

συνάντηση ανάμεσα στα σωματεία του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ, η οποία θα γινόταν την 

Κυριακή 1η Ιουνίου στις 5 μ.μ στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Η αθλητική αυτή συνάντηση είναι η 

πρώτη για την οποία κάνει λόγο η εφημερίδα και πιθανόν η πρώτη η οποία γίνεται μετά την 

εγκατάσταση των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής. Για τον ίδιο αγώνα δημοσιεύτηκε και 

δεύτερο άρθρο την επόμενη ημέρα, για να υπενθυμίσει στους φιλάθλους της πόλης να μην 

παραλείψουν να προσέλθουν στο γήπεδο. Η εφημερίδα τονίζει ιδιαίτερα ότι τα ίδια τα 

σωματεία προσφέρθηκαν εθελοντικά να δώσουν αυτό τον αγώνα για φιλανθρωπικούς 

λόγους.108 Ήδη γίνεται φανερή η προσπάθεια των συνεργατών των Γερμανών να 

νομιμοποιήσουν μια δραστηριότητα, η οποία ίσως να ηχούσε περίεργα μέσα σε αυτές τις 

συνθήκες, προβάλλοντας τον φιλανθρωπικό της χαρακτήρα, ενώ εμφανής είναι και η 

απόπειρα να προσελκυσθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι κάτοικοι σε αυτήν. Τα έσοδα του 

πρώτου αυτού αγώνα θα δίνονταν για το τμήμα της κοινωνικής πρόνοιας της οργάνωσης 

Εθνική Ένωσις «Η Ελλάς», 109 γνωστής και ως 3Ε, της γνωστής φασιστικής οργάνωσης, στη 

δράση της οποίας αναφερθήκαμε παραπάνω αναφορικά με την πυρπόληση της εβραϊκής 

συνοικίας Κάμπελ. Η εμπλοκή της «3Ε» ίσως να έδωσε ένα παραπάνω λόγο στους 

συνεργάτες των Γερμανών για την ιδιαίτερη προβολή αυτού του αγώνα.  

Ο επόμενος αγώνας έγινε δύο εβδομάδες αργότερα, την Κυριακή 15 Ιουνίου 1942, 

ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή ξανά. Και αυτός ο αγώνας είχε φιλανθρωπικό 

χαρακτήρα, τα έσοδα που θα προέκυπταν θα διατίθεντο υπέρ των απόρων ποδοσφαιριστών. 

Η προβολή του αγώνα αυτού είναι περισσότερο διθυραμβική. Η Νέα Ευρώπη γράφει: 

«Είμεθα βέβαιοι ότι η μοναδική αυτή συνάντησις θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των 

φιλάθλων, οίτινες παρακολουθούντες ένα συναρπαστικόν αγώνα, θα ενισχύσωσι και την 

κοινήν φιλάνθρωπον προσπάθεια των συμπαθών μας σωματείων». 110 Την επόμενη ημέρα 

του αγώνα, η εφημερίδα αφιερώνει ένα εντυπωσιακά μεγάλο σε έκταση άρθρο με πανηγυρικό 

λόγο για «τον πρώτο μεγάλο μεταπολεμικό αγώνα», ο οποίος έγινε παρουσία «μεγάλου 

                                                           
108Νέα Ευρώπη, 29 και 30 Μαίου 1941 
109ο.π., βλ. και Δημήτρης Γόλης, «Η ποδοσφαιρική ζωή στην κατοχική Θεσσαλονίκη (Απρίλιος 1941-Απρίλιος 

1942)», Θεσσαλονικέων Πόλις, τ.10, Απρίλιος 2003 
110Νέα Ευρώπη, 13 και 14 Ιουνίου 1941.  
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πλήθους θεατών». Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, το θέαμα ήταν αξιόλογο, ιδιαίτερα αν 

λαμβανόταν υπόψη το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές είχαν πολύ καιρό να εμφανιστούν στα 

γήπεδα και είχαν διακόψει εντελώς τις προπονήσεις τους. Οι λόγοι της αδράνειας αυτής δεν 

αναφέρονται από την εφημερίδα, μάλλον σκόπιμα. «Οι θεατές αποχώρησαν του αγώνος 

ικανοποιημένοι, διότι επαρακολούθησαν ένα ζωηρό προ παντός αγώνα οι συνδυασμοί και η 

τέχνη του οποίου ανεπληρώθησαν από μια μαχητική και θεαματικήν ορμητικότητα». 111 Για 

τους άπορους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι επέστρεψαν από το μέτωπο θα διετίθεντο τα έσοδα 

και του επόμενου αγώνα, ο οποίος έγινε στις 29 Ιουνίου 1941, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον 

Μακεδονικό. Δεν γίνεται περαιτέρω λόγος για τα προβλήματα των ποδοσφαιριστών ούτε και 

για την επιστροφή τους από το μέτωπο, αφού προφανώς δεν ήταν ανάμεσα στους στόχους 

των συντακτών της εφημερίδας η υπενθύμιση της ήττας. Η πρώτη «μεταπολεμική 

σύγκρουση», όπως την χαρακτηρίζει η Νέα Ευρώπη, των δύο ομάδων, σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι ο αγώνας γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό, οδηγεί το συντάκτη στο συμπέρασμα 

ότι θα υπάρξει «συρροή» των φιλάθλων στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. 112 Είναι χαρακτηριστικό 

των προθέσεων της εφημερίδας να προσδώσει μια συνέχεια στη ζωή της πόλης, αποκαλώντας 

τον αγώνα αυτό ως τον «πρώτο μεταπολεμικό», προσπαθώντας να δώσει την ψευδαίσθηση 

ότι ο πόλεμος όσον αφορά την Ελλάδα έχει λήξει. 

 Παράλληλα με τις αναφορές στους αγώνες της Θεσσαλονίκης, ο τύπος παρουσιάζει 

συχνά και ειδήσεις για τους αντίστοιχους πρώτους «μεταπολεμικούς αγώνες» που γίνονται 

στην Αθήνα. Η Νέα Ευρώπη μάλιστα πληροφορεί τους αναγνώστες της ότι στην Αθήνα 

προπονούνται συνεχώς γερμανικές ομάδες διαφόρων μονάδων του στρατού και του ναυτικού 

και ότι υπάρχουν πιθανότητες να διοργανωθούν συναντήσεις μεταξύ των ομάδων αυτών και 

των ελληνικών. 113 Δεν έχουμε εντοπίσει μέχρι τώρα κάποιον τέτοιο αγώνα σε επίσημο 

επίπεδο.  

Η ομάδα της Μορφωτικής Ένωσης Νεολαίας Τούμπας (ΜΕΝΤ) εμφανίζεται στα 

γήπεδα για πρώτη φορά στις 6 Ιουλίου 1941, αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ σε φιλικό 

αγώνα.114 Την επόμενη μέρα του αγώνα, η εφημερίδα χαιρετίζει την «κοσμοσυρροήν» και 

τον «ενθουσιασμό» των φιλάθλων για την καλή εμφάνιση των δύο ομάδων, αφιερώνοντας 

ένα ασυνήθιστα μεγάλο άρθρο για τα δεδομένα της εφημερίδας στο συγκεκριμένο αγώνα. Για 

τον αγώνα αυτό δίνονται αναλυτικές λεπτομέρειες που αφορούν τα τρία τέρματα των ομάδων 

                                                           
111Νέα Ευρώπη, 16 Ιουνίου 1941.  
112Νέα Ευρώπη, 28 και 29 Ιουνίου 1941.  
113Νέα Ευρώπη, 27 Ιουνίου 1941. 
114Νέα Ευρώπη, 27 Ιουνίου 1941. 
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και τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκαν, αλλά και για τη σύνθεση των ομάδων. 115 Ο 

συντάκτης της Νέας Ευρώπης μάλιστα δίνει ιδιαίτερο βάρος στην έλλειψη προπονήσεων των 

ποδοσφαιριστών, γεγονός που ανάγκασε την ομάδα του Άρη να μην έχει το γνωστό «ζωηρό» 

της παίξιμο σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Παράλληλα, εκφράζει τη λύπη του για την 

αναγκαστική διακοπή των αγώνων εξαιτίας της ζέστης του καλοκαιριού -πρακτική η οποία 

υφίστατο και κατά το Μεσοπόλεμο και συνεχίζεται και ως τις μέρες μας- και ελπίζει ότι η νέα 

ποδοσφαιρική χρονιά θα βρει τους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλους το ίδιο ενθουσιώδεις. 

Στον πρώτο αυτόν αγώνα του Άρη κάνουν την εμφάνιση τους δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι 

αγωνίζονταν παλιότερα σε σωματεία της Καβάλας και τώρα, προφανώς εξαιτίας της 

αναστάτωσης που έχει προκαλέσει η βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και τη 

Θράκη, κατέφυγαν στην Θεσσαλονίκη και ήδη τον Ιούλιο του 1941 έχουν προλάβει να 

ενταχθούν στις δυνάμεις του Άρη. 116 

Οι αγώνες συνεχίστηκαν το φθινόπωρο, μετά την φυσιολογική διακοπή εξαιτίας των 

καιρικών συνθηκών του καλοκαιριού. Οι πρώτοι αγώνες γίνονται ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και 

την ΜΕΝΤ και ανάμεσα στον Ηρακλή και την ομάδα του Αετού Παπάφη στις 5 Οκτωβρίου 

1941. Πρόκειται για αγώνες προπόνησης, ωστόσο η εφημερίδα τονίζει ότι το θέαμα θα είναι 

αξιόλογο και ότι οι φίλαθλοι δεν θα πρέπει να πτοηθούν, αλλά να προσέλθουν στο γήπεδο με 

ιδιαίτερο ενθουσιασμό. 117 Είναι η πρώτη Κυριακή κατά την οποία έχουμε δύο αγώνες, μια 

πρακτική που θα επαναληφθεί αρκετά συχνά μέχρι το πέρας της Κατοχής. Οι αγώνες 

συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα, όπως μας 

πληροφορούν οι εφημερίδες (12, 26 Οκτωβρίου, 2, 9, 23, 30 Νοεμβρίου, 16, 21 

Δεκεμβρίου)118, αλλά δεν θεωρούμε σκόπιμη την λεπτομερή αναφορά σε αυτούς. 

Συμμετείχαν τα σωματεία που συμμετείχαν και την προηγούμενη περίοδο και η αναφορά 

στους αγώνες φαίνεται να έχει πάρει το χαρακτήρα ρουτίνας. Αξιοσημείωτη είναι ωστόσο η 

διοργάνωση του «Κυπέλλου Εορτών» για τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Πρόκειται, 

σύμφωνα με τη Νέα Ευρώπη, για την πρώτη «σοβαρή» διοργάνωση της περιόδου, μια 

διοργάνωση την οποία η εφημερίδα αλλά και οι φίλαθλοι περιμένουν με ανυπομονησία. Είναι 

όντως η πρώτη απόπειρα που έχουμε εντοπίσει στην πόλη για την διεξαγωγή μιας σειράς 

αγώνων στο πλαίσιο μιας επίσημης διοργάνωσης και το γεγονός αυτό, όπως είναι λογικό, 

χαιρετίζεται πανηγυρικά από τους αθλητικούς συντάκτες της Νέας Ευρώπης. Στο τουρνουά 

                                                           
115Νέα Ευρώπη, 9, 12 και 15 Ιουλίου 1941 και Απογευματινή, 12 Ιουλίου 1941 
116Νέα Ευρώπη, 9, 12 και 15 Ιουλίου 1941.  
117Νέα Ευρώπη, 5 Οκτωβρίου 1941 
118Νέα Ευρώπη, 11, 12, 14, 23, 25, 26, 31 Οκτωβρίου 1941, 2, 4, 7, 9, 15, 16, 18, 21, 25, 29, 30 Νοεμβρίου 1941,  

2, 6, 16, 21 Δεκεμβρίου 1941. 



52 
 

αυτό πήραν μέρος ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής, τα τρία μεγαλύτερα σωματεία της πόλης, 

σε διπλούς αγώνες μεταξύ τους. Κάποιοι από τους αγώνες αναβλήθηκαν λόγω κακοκαιρίας 

και έγιναν μερικές μέρες αργότερα. 119 Η διοργάνωση του «Κυπέλλου Εορτών» ακριβώς τον 

χειμώνα κατά τον οποίο η πόλη υπέφερε περισσότερο από την έλλειψη τροφίμων και τις 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκαλεί σειρά ερωτημάτων για τις προτεραιότητες των 

κατοχικών αρχών, είναι ωστόσο ενδεικτική για τη σημασία των δραστηριοτήτων του 

ελεύθερου χρόνου ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, και για την αποδοχή τους από τους 

φιλάθλους. 

Τα προβλήματα επιβίωσης που δημιούργησε η έλλειψη τροφίμων κατά το χειμώνα 

1941-1942 είναι η αιτία στην οποία μάλλον θα πρέπει να αποδώσουμε την έλλειψη περαιτέρω 

αγώνων κατά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1942. Ο επόμενος αγώνας για τον οποίο 

έχουμε πληροφορίες έγινε με τον ερχομό της άνοιξης, τις 15 Μαρτίου 1942, ανάμεσα στον 

Άρη και τον ΠΑΟΚ. Η Νέα Ευρώπη χαιρετίζει και αυτόν τον αγώνα πανηγυρικά, αφού 

ωστόσο έχει σπεύσει να αποδώσει την δίμηνη περίπου διακοπή των αθλητικών 

δραστηριοτήτων αποκλειστικά στην κακοκαιρία της χειμερινής περιόδου. 120 Οι αγώνες 

συνεχίστηκαν στο ίδιο κλίμα καθ’ όλη τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού έτους, άλλοτε με 

μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότερη συχνότητα.  

Η έντονη αυτή ποδοσφαιρική δραστηριότητα της πόλης των πρώτων μηνών της 

γερμανικής κατοχής προκάλεσε την προσοχή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 

(ΕΠΟ). Με την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς, η ΕΠΟ έστειλε εξουσιοδότηση στο 

όργανο της στην Μακεδονία, την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας (ΕΣΠΜ), 

για να διοργανώσει τοπικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην Θεσσαλονίκη για τις ομάδες της 

πόλης. Συγκεκριμένα, το πρωτάθλημα αυτό θα διεξαγόταν ανάμεσα στις «πρώτες μόνο 

ομάδες της Α’ κατηγορίας». Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διαρκούσαν εβδομήντα λεπτά 

αντί για ενενήντα που διαρκούσαν κανονικά και θα γίνονταν ανάμεσα σε πέντε ή έξι 

επιλεγμένες ομάδες. Οι υπόλοιπες ομάδες θα έπρεπε να περιοριστούν σε φιλικές μόνο 

συναντήσεις, όχι μεγαλύτερες από σαράντα-πενήντα λεπτά. 121 Η πρόταση για διεξαγωγή 

αγώνων μικρότερης διάρκειας από το καθιερωμένο ενενηντάλεπτο ενός κανονικού 

ποδοσφαιρικού αγώνα οφείλεται προφανώς στο γεγονός ότι η σωματική κούραση που είχε 

επιφέρει η έλλειψη τροφίμων σε συνδυασμό με τον άσχημο χειμώνα του 1941-1942 ήταν 

                                                           
119Νέα Ευρώπη, 25, 27, 28 και 30 Δεκεμβρίου 1941, 6, 7, 10, 13 και 17 Ιανουαρίου 1942 
120Νέα Ευρώπη, 14, 15 και 17 Μαρτίου 1941. 
121Νέα Ευρώπη, 16 Οκτωβρίου 1941.  
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πλέον παραπάνω από εμφανής. Ωστόσο, τουλάχιστον όσον αφορά τις πληροφορίες μας, το 

σχέδιο αυτό της ΕΠΟ δεν καρποφόρησε, καθώς, όπως μας πληροφορεί ο συντάκτης της Νέας 

Ευρώπης στις 21 Νοεμβρίου 1941, η ΕΠΟ έστειλε δεύτερο έγγραφο στην ΕΠΣΜ με την 

εντολή της διοργάνωσης τοπικού πρωταθλήματος με όρους που αυτή τη φορά θα ορίζονταν 

από την ΕΠΣΜ ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της πόλης. Η επιμονή της ΕΠΟ είναι μεγάλη, 

καθώς στο έγγραφο αυτό απειλεί την ΕΠΣΜ ότι θα απαγορεύσει την διοργάνωση κάθε 

ποδοσφαιρικού αγώνα στην Θεσσαλονίκη, ακόμα και των φιλικών, εάν δεν ακολουθήσει τις 

οδηγίες της. 122 

Η λειτουργία κατ’ αρχήν της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας μας δείχνει μια 

συγκροτημένη βούληση για την συνέχιση των ποδοσφαιρικών τουλάχιστον δραστηριοτήτων 

σε κεντρικό επίπεδο. Η εμμονή της για την διοργάνωση τοπικού πρωταθλήματος στην πόλη 

ίσως θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως πίεση από την πλευρά της γερμανικής διοίκησης για 

συνέχιση με συγκροτημένο τρόπο των ποδοσφαιρικών αγώνων. Από τη στιγμή που μέσα στις 

συνθήκες της Κατοχής, η μετακίνηση των ποδοσφαιριστών ήταν εξαιρετικά δύσκολη, η 

συνέχεια των προπολεμικών αθλητικών συνηθειών αναγκαστικά θα έπρεπε να γίνει, στην 

αρχική τουλάχιστον φάση, σε τοπικό επίπεδο. Αυτό όμως δεν σήμαινε ότι η ΕΠΟ ήταν 

διατεθειμένη να παραχωρήσει την εποπτεία των τοπικών αθλητικών πεδίων στις μικρότερες 

περιφερειακές ή τοπικές ομοσπονδίες ή ακόμα και στα ίδια τα σωματεία. Ιδιαίτερα σημαντική 

ως προς το γεγονός αυτό είναι η απειλή που εξέφρασε η Ομοσπονδία προς την ΕΠΣΜ, ότι 

δηλαδή προτίθεται να απαγορεύσει ακόμα και τους φιλικούς αγώνες των ομάδων στην πόλη, 

εάν δεν συμμορφωθούν με τις υπαγορεύσεις της. Θα ήταν δύσκολο έως ακατόρθωτο να 

διατυπωθεί μια τέτοιου είδους απειλή χωρίς την στήριξη των γερμανικών αρχών, καθώς η 

ΕΠΟ δεν είχε κανένα άλλο τρόπο για την επιβολή των αποφάσεων της. Εύλογα λοιπόν 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι η προσπάθεια αυτή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 

Ομοσπονδίας να διοργανωθεί τοπικό πρωτάθλημα εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια 

να δημιουργηθεί η εντύπωση της ομαλής συνέχειας της καθημερινότητας σε πανελλαδικό 

πλέον και όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο θεσμών, το οποίο να μπορεί να 

ξεφεύγει από το πλαίσιο των απλών φιλικών αγώνων για φιλανθρωπικό χαρακτήρα ή για 

εορταστικούς σκοπούς. Η υπόθεση αυτή χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, την οποία το αρχειακό 

υλικό που έχουμε στη διάθεση μας προς το παρόν δεν ευνοεί. Παρ’ όλες τις προσπάθειες της 

ΕΠΟ όμως, επίσημο τοπικό πρωτάθλημα στην Θεσσαλονίκη δεν διοργανώθηκε, πιθανώς για 

λόγους που σχετίζονται άμεσα με τα βασικά βιοτικά προβλήματα που δημιούργησε στους 

                                                           
122Νέα Ευρώπη, 21 Νοεμβρίου 1941.  
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ποδοσφαιριστές και στα σωματεία η γερμανική κατοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να 

αποκλείσουμε και άλλους λόγους, οι οποίοι σχετίζονται με τη δυσλειτουργία της ίδιας της 

Ομοσπονδίας ή και με τις σχέσεις και τον ανταγωνισμό των περιφερειακών ποδοσφαιρικών 

ομοσπονδιών με την κεντρική ομοσπονδία.  

Από τη στιγμή που τα αθλητικά σωματεία συνέχιζαν κανονικά τις δραστηριότητες τους 

κατά τη διάρκεια της Κατοχής, είτε εντός των πλαισίων που είχε ορίσει η ΕΠΟ είτε εκτός, 

ήταν αναμενόμενο να συνεχιστούν και οι εσωτερικές τους διαδικασίες, όπως ορίζονταν από 

τα καταστατικά τους. Ελάχιστες μέρες μετά την δημοσίευση ενός άρθρου στη Νέα Ευρώπη με 

τίτλο «Αθλητικά ζητήματα. Ενώ επίκειται η νέα περίοδος. Τι γίνεται μέσα εις τα 

σωματεία;»123, ο Ηρακλής δημοσίευσε στην ίδια εφημερίδα πρόσκληση με την οποία καλεί 

τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια γενική συνέλευση στις 21 Αυγούστου 1941 στην αίθουσα 

του εμπορικού επιμελητηρίου. Τα θέματα της συνέλευσης, σύμφωνα με τη δημοσίευση, ήταν 

τα εξής: Λογοδοσία πεπραγμένων, Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής χρήσεως 1940-1941 και 

αρχαιρεσίες. Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις 20 Αυγούστου με ημερομηνία 16 

Αυγούστου.124 Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο υπήρξε συνειδητή παρότρυνση από τις γερμανικές 

αρχές για την διεξαγωγή των εσωτερικών διαδικασιών μέσα στα σωματεία, ωστόσο η 

δημοσίευση της πρόσκλησης του Ηρακλή ελάχιστες μέρες μετά την δημοσίευση 

συγκεκριμένου άρθρου στην εφημερίδα των συνεργατών των Γερμανών, μας επιτρέπει να 

εκφράσουμε την υπόθεση ότι οι διαδικασίες αυτές προωθήθηκαν, καθώς έδιναν με άλλον ένα 

τρόπο την εντύπωση της επιστροφής στην προπολεμική ειρηνική ομαλότητα. Εξάλλου, οι 

διαδικασίες αυτές είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία ενός σωματείου. Στην πρώτη 

αυτή συνέλευση του Ηρακλή δεν επιτεύχθηκε η απαραίτητη απαρτία των μελών, οπότε 

δημοσιεύτηκε πρόσκληση για την επανάληψη της την επόμενη εβδομάδα.125 Ένα μήνα 

αργότερα, στις αρχές Οκτωβρίου 1941, το σωματείο του Άρη προγραμμάτισε τις δικές του 

αρχαιρεσίες. Σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στη Νέα Ευρώπη, καλούνται τα 

μέλη του «Αθλητικού Σωματείου ο Άρης» σε γενική συνέλευση για την Κυριακή, 12 

Οκτωβρίου 1941 στα γραφεία του γυμναστηρίου του ΠΑΟΚ. Τα θέματα της συνέλευσης 

είναι τα εξής: Λογοδοσία πεπραγμένων λήξαντος έτους, έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, 

έγκριση ταμειακού απολογισμού λήξαντος έτους, έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 1941-42 

και εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής. 126 Η συνέλευση 

ολοκληρώθηκε τελικά στις 24 Οκτωβρίου, αφού αναβλήθηκε και διακόπηκε τουλάχιστον 

                                                           
123Νέα Ευρώπη, 17 Αυγούστου 1941. 
124Νέα Ευρώπη, 20 Αυγούστου 1941. 
125Νέα Ευρώπη, 31 Αυγούστου 1941 
126Νέα Ευρώπη, 31 Αυγούστου 1941 



55 
 

τρεις φορές, για λόγους τους οποίους η εφημερίδα τουλάχιστον δεν κρίνει σκόπιμο να 

αναφέρει. 127 Αρχαιρεσίες πραγματοποιεί και το σωματείο του Μακεδονικού, ύστερα από 

πρόσκληση του Εθνικού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου. 128 Πρόσκληση για αρχαιρεσίες 

δημοσιεύουν λίγο αργότερα και το ναυτικό σωματείο της πόλης, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 

Θεσσαλονίκης. 129 Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για όλα τα σωματεία δημοσιεύονται 

στη Νέα Ευρώπη. Στη σύνθεση των νέων διοικητικών συμβουλίων παρατηρούνται ελάχιστες 

αλλαγές ως προς τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων. 130 Πρόεδρος του 

Ηρακλή παρέμεινε ο Απόστολος Κοσμόπουλος, 131 και του Άρη ο Ιωάννης Αγγέλου, από τα 

ιδρυτικά στελέχη του Άρη. 132 Δεν έχουμε πληροφορίες εάν τηρήθηκαν οι εσωτερικές 

διαδικασίες των συλλόγων για τα μικρότερα σωματεία, όπως και για το σωματείο του ΠΑΟΚ. 

Ο ΠΑΟΚ όμως είχε ως ισόβιο πρόεδρο τον Παντελή Καλπακτσόγλου για τη συγκεκριμένη 

περίοδο, αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να λογοδοτήσει το διοικητικό 

συμβούλιο ως προς τα οικονομικά ζητήματα για παράδειγμα. Η διεξαγωγή αρχαιρεσιών σε 

μια περίοδο κατά την οποία τα ποδοσφαιρικά σωματεία δεν εμφανίζουν την συνήθη 

δραστηριότητα τους και δεν συμμετέχουν σε ένα οργανωμένο πρωτάθλημα, δημιουργεί 

αρκετά ερωτήματα. Ίσως εξαιτίας της αστάθειας που προκλήθηκε τους πρώτους μήνες μετά 

την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στην πόλη, να παρατηρήθηκαν φαινόμενα 

κακοδιαχείρισης των οικονομικών των σωματείων, ωστόσο το ζήτημα αυτό είναι δύσκολο να 

ερευνηθεί καθώς δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα τα αρχεία των συλλόγων που αφορούν 

την περίοδο αυτή. Το μόνο για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι ότι οι 

γερμανικές αρχές έβλεπαν ευνοϊκά την ομαλή λειτουργία των σωματείων και ότι είναι πολύ 

πιθανόν να έκαναν κινήσεις ενθάρρυνσης προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, 

είναι και ένας τρόπος, για τους ίδιους τους ανθρώπους, να διατηρήσουν μια σχετική 

ελευθερία κινήσεων και μια ακόμα συνέχεια με την προπολεμική καθημερινότητα, με ένα 

τρόπο ο οποίος δεν έρχεται σε σύγκρουση με την βούληση των γερμανικών αρχών. 

Παράλληλα, ήταν ένας ακόμα τρόπος να διατηρηθεί η συλλογικότητα των σωματείων σε μια 

περίοδο με μειωμένη δραστηριότητα και να διατηρηθεί η αναπαραγωγή των ηγετικών 

ομάδων στο εσωτερικό τους, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών των 

σωματείων για τα οποία έχουμε πληροφορίες.  

                                                           
127Απογευματινή, 25 Ιανουαρίου και 16 Φεβρουαρίου 1943 
128Νέα Ευρώπη, 20 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου 1941. 
129Απογευματινή, 25 Ιανουαρίου και 16 Φεβρουαρίου 1943 
130Νέα Ευρώπη, 2 Σεπτεμβρίου και 7 Νοεμβρίου 1941.  
131Νέα Ευρώπη, 2 Σεπτεμβρίου 1941. 
132 Νέα Ευρώπη, 4 Νοεμβρίου 1941 
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Η υποστήριξη των γερμανικών αρχών στις αθλητικές δραστηριότητες της πόλης γίνεται 

εμφανής και από την παρουσία γερμανών διαιτητών και εποπτών γραμμών σε κάποιους από 

τους αγώνες. Η παρουσία τους, σύμφωνα με τον αθλητικό συντάκτη της εφημερίδας Νέα 

Ευρώπη, έδινε μεγαλύτερο κύρος στους αγώνες αυτούς, καθώς το επίπεδο του γερμανικού 

αθλητισμού, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, είναι σαφώς ανώτερο από αυτό του 

ελληνικού. 133 Η παρουσία Γερμανών διαιτητών και εποπτών σε αγώνες ανάμεσα στις 

ελληνικές ομάδες επιβεβαιώνει την υποστήριξη της Γερμανικής Διοίκησης απέναντι στη 

συνέχιση των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα φανερώνει τη βούληση για 

έλεγχο των δραστηριοτήτων αυτών. Δεν γνωρίζουμε ποιοι ήταν αυτοί οι διαιτητές και αν 

είχαν προγενέστερη εμπειρία στη διαιτησία ή αν απλώς επρόκειτο για Γερμανούς στρατιώτες, 

οι οποίοι είχαν εντρυφήσει στο άθλημα. Μπορούμε όμως να πούμε με βεβαιότητα ότι ήταν 

σίγουρα Γερμανοί στρατιώτες των δυνάμεων κατοχής και με αυτό τον τρόπο ασκούσαν έναν 

έμμεσο έλεγχο και στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Θα μας ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να 

φανταστούμε Έλληνες διαιτητές σε αγώνες των γερμανικών στρατευμάτων. Η παρουσία 

λοιπόν των Γερμανών στη θέση του απόλυτου κυρίαρχου ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, του 

διαιτητή, είναι ενδεικτική της βούλησης ελέγχου μιας τόσο δημοφιλούς δραστηριότητας του 

ελεύθερου χρόνου. Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα της αποδοχής των διαιτητών αυτών από 

τους ποδοσφαιριστές και από τους φιλάθλους.  

Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι, όσον αφορά τους αθλητές που συμμετείχαν στα 

σωματεία που ενεργοποιήθηκαν κατά την κατοχική περίοδο, στο μεγαλύτερο τους ποσοστό 

με βάση τις διαθέσιμες πηγές, πρόκειται για αθλητές που συμμετείχαν και προπολεμικά στα 

σωματεία αυτά, κάποιοι μάλιστα ήταν και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμοι στους φιλάθλους. Υπήρξε 

όμως και ένας αριθμός ποδοσφαιριστών, οι οποίοι δεν συνέχισαν την ενασχόληση τους με το 

ποδόσφαιρο, τουλάχιστον όχι στους φιλικούς ή επίσημους αγώνες για τους οποίους έχουμε 

τις συνθέσεις των ομάδων. Παράλληλα εμφανίστηκαν στις συνθέσεις των ομάδων νέοι 

ποδοσφαιριστές τους οποίους δεν έχουμε εντοπίσει προπολεμικά. Σε γενικές γραμμές, κάθε 

σωματείο εμφανίζεται με ένα σταθερό αριθμό παικτών (πέντε ή έξι παίκτες) και συμπλήρωνε 

τις τάξεις του με νέους. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι έχουμε εντοπίσει και περιπτώσεις 

μετακίνησης παικτών ή ακόμα και συμμετοχής τους σε παραπάνω από ένα σωματεία κατά τη 

συγκεκριμένη περίοδο, σε Κυριακές κατά τις οποίες το ένα από τα δύο σωματεία δεν έδινε 

αγώνα. Αυτό ίσως να οφείλεται στην έλλειψη ποδοσφαιριστών με αναγνωρισιμότητα από 

τους φιλάθλους.  

                                                           
133Νέα Ευρώπη, 25 Νοεμβρίου 1941. 
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Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αθλητικής ζωής της πόλης τη συγκεκριμένη περίοδο, 

το οποίο αφορά τους ποδοσφαιριστές, είναι οι μετακινήσεις παικτών από τις ομάδες των 

πόλεων της Δυτικής Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. Προφανώς, το φαινόμενο αυτό 

είναι άμεσα συνδεδεμένο με την βουλγαρική κατοχή των περιοχών αυτών και των 

προσφύγων που κατέφυγαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τις περιοχές αυτές. Κάποιοι 

λοιπόν ποδοσφαιριστές από τις ομάδες των πόλεων των βουλγαροκρατούμενων περιοχών 

ενσωματώθηκαν στις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ήδη από τον Ιούλιο του 1941, όπως είδαμε 

παραπάνω. Ο τρόπος της ενσωμάτωσης τους όμως δεν φαίνεται να είναι τυχαίος. Για 

παράδειγμα, κάποιοι από τους παίκτες που προπολεμικά έπαιζαν στην ομάδα Φίλιπποι 

Καβάλας, κατά την περίοδο της Κατοχής εμφανίστηκαν με το σωματείο του Άρη και 

μάλιστα, σύμφωνα με τη Νέα Ευρώπη ενίσχυσαν σημαντικά την ομάδα. 134 Το Εθνικό 

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τη πλευρά του απευθύνει πρόσκληση στους 

ποδοσφαιριστές που ανήκαν προπολεμικά στα Εργατικά Κέντρα Κομοτηνής, Ξάνθης, 

Καβάλας, Δράμας και Σερρών να ενταχθούν στην ομάδα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 

της πόλεως, τον Μακεδονικό. 135 Έχουμε εντοπίσει και άλλους παίκτες, οι οποίοι 

εμφανίζονται για πρώτη φορά στον αθλητικό στίβο την περίοδο της Κατοχής, αλλά δεν 

έχουμε περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτούς. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός πως καθ’ όλη την περίοδο που μας ενδιαφέρει 

δεν διοργανώθηκαν επίσημοι αγώνες παρά μόνο φιλικοί, οπότε δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο 

αθλητικό διακύβευμα στη νίκη, εμφανίστηκαν φαινόμενα αντιαθλητικής συμπεριφοράς και 

επεισοδίων, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων. Ιδιαίτερα επικριτική στέκεται η Νέα Ευρώπη 

στην περίπτωση ενός «μπενάλτυ», όπως χαρακτηριστικά γράφει, το οποίο καταλόγισε ο 

Γερμανός διαιτητής κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Θεωρεί 

ο συντάκτης ότι η συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών εντός γηπέδου δεν είναι η αρμόζουσα 

και τους προτρέπει μάλιστα να παραδειγματιστούν από τους Γερμανούς, οι οποίοι 

θεωρούνται πολύ καλύτεροι γνώστες του αθλητικού «ήθους». 136 Επεισόδια ανάμεσα στους 

φιλάθλους καταγράφονται σε έναν αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Μακεδονικό, ενώ 

αντιαθλητική συμπεριφορά θεωρήθηκε ότι επέδειξαν και ορισμένοι ποδοσφαιριστές στον 

αγώνα Ηρακλή-ΠΑΟΚ, οι οποίοι «εμμένουν στην κακή παρελθοντολογική συνήθεια της 

εξάψεως και της φιλονικίας». 137  

                                                           
134Νέα Ευρώπη, 15 Ιουλίου 1941 
135Νέα Ευρώπη, 20 Αυγούστου 1941. 
136Νέα Ευρώπη, 4 Νοεμβρίου 1941.  
137Νέα Ευρώπη, 14 Οκτωβρίου 1941. 
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Παρά την προφανή κυριαρχία του ποδοσφαίρου στην αθλητική ζωή της πόλης, αρκετά 

συχνά εμφανίζονται και άλλα αθλήματα, αν και όχι με την ίδια συχνότητα όπως το 

ποδόσφαιρο. Ιδιαίτερη δραστηριότητα επέδειξαν, και όχι μόνο στον αθλητικό στίβο, αλλά και 

στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες, τα δύο ναυτικά σωματεία της πόλης, ο Ναυτικός Όμιλος 

Θεσσαλονίκης (ΝΟΘ) και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης (ΙΟΘ). Τα δύο σωματεία 

διοργανώνουν αρκετά συχνά κωπηλατικούς αγώνες, συνήθως σε μορφή ημερίδας138 για να μη 

θεωρήσουν οι κατοχικές δυνάμεις ότι πτοήθηκε το ηθικό των νέων της πόλης, όπως είπε σε 

συνέντευξη του μέλος τότε του ΙΟΘ. 139 Σημαντική είναι η συνεισφορά των δύο 

κωπηλατικών ομίλων στην οργάνωση παιδικών συσσιτίων, 140 όπως θα δούμε παρακάτω. 

Πληροφορίες έχουμε επίσης για παλαιστικούς και πυγμαχικούς αγώνες, 141 καθώς και σε 

δραστηριότητες του ορειβατικού συλλόγου. 142 

Η φιλανθρωπία, ως χαρακτηριστικό των αθλητικών σωματείων, συνεχίστηκε και κατά 

τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου. Είδαμε και παραπάνω ότι τα έσοδα των πρώτων φιλικών 

ποδοσφαιρικών αγώνων δόθηκαν υπέρ του Κοινωνικού Τμήματος της οργάνωσης Εθνική 

Ένωσις «Η Ελλάς» και υπέρ των απόρων ποδοσφαιριστών που επέστρεψαν από το μέτωπο. 

Θα δούμε αργότερα ότι για τους φυματικούς φοιτητές και για τους ανάπηρους του πολέμου 

1940-1941 δόθηκαν και οι δύο πρώτοι αγώνες της ποδοσφαιρικής ομάδας του 

Πανεπιστημίου. 143 Η πρακτική της διοργάνωσης αθλητικών αγώνων για φιλανθρωπικούς 

σκοπούς δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι, ωστόσο, αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μόνο οι 

πρώτοι αγώνες που διοργανώθηκαν είναι φιλανθρωπικοί ή τουλάχιστον έτσι αναφέρονται από 

τη Νέα Ευρώπη και κάποιους από τους συμμετέχοντες. Δεν ξέρουμε πού διατέθηκαν τα έσοδα 

των υπολοίπων αγώνων, εάν διατέθηκαν κάπου. Παραμένει γεγονός ότι ο φιλανθρωπικός 

χαρακτήρας των αγώνων προβλήθηκε μόνο για τους αρχικούς αγώνες. Προφανώς, υπήρξε η 

ανάγκη απολογίας για την ύπαρξη δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν θεωρούνταν σημαντικές σε 

συνθήκες κατοχής. Συνδυάζοντας τα δύο αυτά γεγονότα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

υπήρξε η ανάγκη να νομιμοποιηθούν ηθικά μέσω της φιλανθρωπίας οι ποδοσφαιρικοί 

αγώνες, σε ένα κοινό το οποίο εμφανίζεται ούτως η άλλως πρόθυμο να τους παρακολουθήσει. 

Οι συνθήκες όμως της Κατοχής φαίνεται ότι επέβαλαν την ανάγκη νομιμοποίησης τους, έστω 

και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν οι ρυθμοί της καθημερινότητας άρχισαν να 

εξομαλύνονται και οι αγώνες να γίνονται μέρος της κατοχικής καθημερινότητας μετά από μια 

                                                           
138Νέα Ευρώπη, 19 Ιουνίου, 5, 7 και 25 Οκτωβρίου 1941 
139Μαρία Καβάλα, «Επιβίωση βιολογική .....», ο.π.,  σελ. 39-40.  
140ο.π., σελ. 21. 
141Νέα Ευρώπη,18 Σεπτεμβρίου 1941. 
142Νέα Ευρώπη, 11 και 14 Οκτωβρίου 1941.  
143Ξεκίνημα, 15 Ιουλ. 1944, σελ. 174-175 και τ. 9-10, σελ. 194, 30 Σεπτ. 1944 
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πολύ σύντομη διακοπή, ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας των αγώνων παύει να είναι αναγκαίος, 

καθώς πλέον η πρακτική της διοργάνωσης ποδοσφαιρικών αγώνων έχει κερδίσει τη 

νομιμοποίηση της.  

Στην ίδια λογική των φιλανθρωπικών αγώνων, μπορούμε να εντάξουμε και την 

ενασχόληση των αθλητικών συλλόγων με τα παιδικά συσσίτια. Οι περισσότεροι σύλλογοι 

συμμετείχαν σε αγώνες για την ενίσχυση των παιδικών συσσιτίων καθ’ όλη τη διάρκεια της 

Κατοχής, ωστόσο την πρωτοπορία στο ζήτημα αυτό κατέχουν οι δύο ιστιοπλοϊκοί σύλλογοι, ο 

Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης. Και οι δύο 

σύλλογοι από το Φεβρουάριο του 1942 οργάνωσαν παιδικά συσσίτια στις εγκαταστάσεις 

τους. 144 Τα συσσίτια αυτά είναι μεσημβρινά, και σύμφωνα με τη Νέα Ευρώπη, «το φαγητό 

είναι καλομαγειρεμένο και αποτελείται από 50 δράμια ψωμί και πολλές φορές προστίθεντο 

ελιές, σύκα, μέλι, αυγά και τα οποία κάλυπταν περίπου 250 παιδιά το καθένα». Οι δύο 

σύλλογοι επέδειξαν και ιδιαίτερη αθλητική δραστηριότητα κατά την διάρκεια της Κατοχής, 

όπως είδαμε παραπάνω.  

Πέρα από τις αμιγώς αθλητικές, τις αρχαιρεσίες, τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες και 

τα παιδικά συσσίτια, στο εσωτερικό των αθλητικών σωματείων διεξάγονταν πράξεις, οι 

οποίες θεωρήθηκαν από τους συμμετέχοντες ως «πράξεις αντίστασης με απλό τρόπο». Και 

εδώ πρωτοστάτησαν οι δύο ιστιοπλοϊκοί όμιλοι. Όπως αναφέρει ο Γιάννης Ιμβριώτης ήδη 

από το χειμώνα του 1941-1942 δημιουργήθηκαν αντιστασιακοί πυρήνες στο εσωτερικό των 

ομίλων και γίνονταν συγκεντρώσεις, όπου διαβάζονταν κείμενα και ακολουθούσε συζήτηση. 

Στο Ναυτικό Όμιλο φιλοξενήθηκαν αρκετές καλλιτεχνικές εκθέσεις και στον Ιστιοπλοϊκό 

Όμιλο κάθε Κυριακή γίνονταν συγκεντρώσεις. Έγιναν ακόμα και θεατρικά δρώμενα στο 

Ναυτικό Όμιλο, όπου ανέβηκαν δύο επιθεωρήσεις. 145 Όπως ανέφερε σε μια συνέντευξη του 

ένα τότε μέλος του ΙΟΘ, ήταν συνειδητή επιλογή να διοργανώνονται όσο το δυνατόν 

περισσότεροι αγώνες, έτσι ώστε να μην θεωρήσουν οι κατοχικές δυνάμεις ότι πτοήθηκε το 

ηθικό των Θεσσαλονικέων. 146 Αναφέρεται μάλιστα ότι ο ΙΟΘ το 1942 απέκτησε 210 νέα 

μέλη, 147 για λόγους που δεν έχουμε εντοπίσει. Ίσως πάντως να αποτελεί μια ένδειξη 

εισχώρησης αντιστασιακών  σε ένα σωματείο, το οποίο έδινε τα περιθώρια νόμιμης δράσης 

που αναζητούσαν οι αντιστασιακές οργανώσεις. Πάντως, τα δύο ναυτικά σωματεία της πόλης 

είναι ιδιαίτερα δραστήρια και διοργανώνουν κανονικά τις ετήσιες αθλητικές ημερίδες τους με 

                                                           
144Μαρία Καβάλα, ο.π., σελ. 20-22 και Νέα Ευρώπη, 12 και 14 Φεβρουαρίου 1942 
145Γιάννης Ιμβριώτης, «Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης», σελ. 336-440 
146Μαρία Καβάλα, «Επιβίωση βιολογική .....», ο.π.,  σελ. 39-40. 
147Απόστολος Παπαδόπουλος, ο.π., σελ. 176 
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πληθώρα αγωνισμάτων στους οποίους συμμετέχει μεγάλο πλήθος αθλητών. 148 Να 

σημειώσουμε εδώ ότι στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες έχουμε εντοπίσει τη μοναδική αναφορά 

συμμετοχής γυναικών σε οποιαδήποτε αθλητικά δρώμενα της περιόδου.  

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι αρκετά συχνά στην στήλη «Αθλητική Κίνηση» της 

Νέας Ευρώπης εμφανίζονται σύντομες αναφορές για την αθλητική κίνηση σε άλλες πόλεις 

της Ελλάδας. Στις 27 Ιουνίου 1941, πληροφορούμαστε για τον πρώτο μεγάλο 

«μεταπολεμικό» αγώνα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον 

Παναθηναϊκό και έληξε με νίκη του Παναθηναϊκού με 3-2. Ακόμα, πληροφορούμαστε ότι 

στην Αθήνα προπονούνται συνεχώς γερμανικές ομάδες διαφόρων στρατιωτικών μονάδων, 

καθώς και του ναυτικού και υπάρχει πιθανότητα να διοργανωθούν συναντήσεις ανάμεσα στις 

ομάδες αυτές και τις ελληνικές. 149 Συνάντηση ανάμεσα σε ελληνική και γερμανική ομάδα 

έχουμε τον Ιούνιο του 1941 στη Νάουσα, όπου στο γυμναστήριο της πόλης, η ομάδα του 

Βερμίου αναμετρήθηκε με γερμανική στρατιωτική ομάδα. Νικήτρια ήταν η ομάδα του 

Βερμίου με 4-1. 150 Πληροφορίες ακόμα έχουμε και για αγώνα που έγινε τον Ιούνιο του 1942 

στην Κοζάνη ανάμεσα σε δύο ομάδες που σχηματίστηκαν από το δυναμικό της ομάδας της 

πόλης. 151 Η εφημερίδα ωστόσο δεν κρίνει σκόπιμο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για 

τους αγώνες αυτούς. Στην Θεσσαλονίκη, η εφημερίδα δεν αναφέρει αν έγινε κάποιος αγώνας 

ανάμεσα σε ελληνική ομάδα και κάποια ομάδα των στρατευμάτων κατοχής. Οι αναφορές σε 

αγώνες τέτοιου είδους είναι συνήθως σύντομες, και η εφημερίδα αποφεύγει να κάνει 

οποιοδήποτε σχολιασμό για τις δύο ομάδες. Η εντύπωση που δίνεται ωστόσο είναι ότι το 

αθλητικό πεδίο έχει αρχίσει να αποκτά μια κανονικότητα και στις επαρχιακές πόλεις της 

Μακεδονίας ή τουλάχιστον αυτή την εντύπωση επιδιώκει να δώσει η εφημερίδα.  

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι παρά την υποστήριξη των γερμανικών αρχών στις 

αθλητικές δραστηριότητες, αυτό δεν σημαίνει ότι οι αρχές αυτές δεν εκμεταλλεύτηκαν τα 

γήπεδα και τον εξοπλισμό των συλλόγων, όπου και όταν αυτό κατέστη δυνατό. Γερμανικά 

στρατεύματα καθ' οδόν προς την Αφρική στρατωνίστηκαν στο στρατόπεδο του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου. 152 Οι εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ στο κέντρο της πόλης είχαν επιταχθεί από τους 

Γερμανούς και χρησιμοποιήθηκαν ως στρατόπεδο για την Εκατονταρχία της χωροφυλακής με 

διοικητή τον παλαιστή Μαρινάκη και γερμανικά όπλα. Στον ίδιο χώρο φιλοξενήθηκαν οι 

συνεργάτες των Γερμανών «Δαγκουλαίοι» για να εκπαιδευτούν υπό τις διαταγές Γερμανού 

                                                           
148Απόστολος Παπαδόπουλος, ο.π., σελ. 176 
149Νέα Ευρώπη, 27 Ιουνίου 1941. 
150Νέα Ευρώπη, 17 Ιουλίου 1941 
151Νέα Ευρώπη, 7 Ιουνίου 1942.  
152Μανώλης Γκουνάγιας, ο.π., σελ. 52-53 
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αξιωματικού και υπό την εποπτεία της αστυνομίας. 153 Αρκετές φορές αναβλήθηκαν αγώνες 

που είχαν κανονιστεί γιατί οι γερμανικές αρχές χρειάζονταν το γήπεδο, για λόγους που δεν 

έχουμε κατορθώσει να εντοπίσουμε μέχρι τώρα. Οι καταστροφές που έγιναν στα γήπεδα και 

τον εξοπλισμό δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν με ακρίβεια. Από τις αιτήσεις που 

κατέθεσαν οι σύλλογοι στο δήμο Θεσσαλονίκης για οικονομική ενίσχυση μετά τον πόλεμο 

και από μαρτυρίες, μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι 

μεγάλο μέρος του εξοπλισμού του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης επιτάχθηκε από τους 

Γερμανούς και δεν επεστράφη ποτέ. 154 Από το γήπεδο του ΠΑΟΚ αφαιρέθηκαν όλες οι 

σανίδες από τις κερκίδες, καταστράφηκαν τα αποδυτήρια και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις, οι 

στέγες, οι πόρτες και τα παράθυρα. Δεν γνωρίζουμε αν για αυτές τις καταστροφές ήταν 

υπεύθυνοι οι Γερμανοί. Είναι πολύ πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν ως ξυλεία για θέρμανση το 

χειμώνα. Το γήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου καταλήφθηκε από μια γερμανική ομάδα 

ελαφρών αρμάτων που βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη Βόρεια Αφρική και έμεινε εκεί για 

περίπου τέσσερις μήνες. Το εντευκτήριο του χρησιμοποιήθηκε ως σκοπευτήριο για τα 

γερμανικά στρατεύματα. Τελικά, οι εγκαταστάσεις καταστράφηκαν πλήρως με την 

αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από τη Θεσσαλονίκη. 155 Οι μεταγενέστερες 

εκθέσεις των καταστροφών προς το Δήμο Θεσσαλονίκης προφανώς έχουν την τάση να 

διογκώνουν το μέγεθος των καταστροφών, ωστόσο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όντως 

μεγάλο τμήμα των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού υπέστη μεγάλες ζημιές. 

Έχουμε ελάχιστες μαρτυρίες για τις αθλητικές δραστηριότητες των κατοχικών 

στρατευμάτων. Ίσως θεωρείται αυτονόητο ότι ειδικά οι Γερμανοί, ως λάτρεις του 

αθλητισμού, θα διοργάνωναν τέτοιου τύπου εκδηλώσεις μεταξύ τους. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι 

το έκαναν, ωστόσο δεν φαίνεται να προβάλλεται στις εφημερίδες, ούτε θεωρείται 

αξιομνημόνευτο γεγονός στις μνήμες των ανθρώπων. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι 

διοργανώνονταν και πιο επίσημοι αγώνες ανάμεσα στα στρατεύματα κατοχής, έχουμε ένα 

παράδειγμα από τη Νέα Ευρώπη για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στο Ναυτικό και στο 

Στρατό Ξηράς. 156 Επίσης, στις 16 Οκτωβρίου 1941, δημοσιεύεται στη Νέα Ευρώπη άρθρο 

στην στήλη «Αθλητική Κίνηση», με τίτλο «Η σημερινή απραξία», η οποία οφείλεται στο 

γεγονός ότι το γήπεδο του ΠΑΟΚ επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για αγώνα μεταξύ των 

γερμανικών στρατευμάτων. Πέρα από τις αμιγώς αθλητικές δραστηριότητες, και σύμφωνα με 

                                                           
153Ευστράτιος Δορδανάς, Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ο κόσμος των Ταγμάτων Ασφαλείας στην Κατοχική 

Θεσσαλονίκη, 1941-1944, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 297 και Κώστας Τομανάς, Χρονικό..., σελ. 52 
154Δημοτικό Αρχείο Θεσσαλονίκης  
155Απόστολος Παπαδόπουλος, σελ. 102-103. Βλ. Και Μανώλης  Γκουνάγιας, Ξεράθηκε η μπλε βυσσινιά. Από τη 

Σαλαμίνα στο “Μεγαλέξαντρο” του Ντεπό, Εκδόσεις Κώδικας, Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 52 
156Νέα Ευρώπη, 4 Δεκεμβρίου 1941 



62 
 

τη μαρτυρία του υπευθύνου του Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου, τα γερμανικά 

στρατεύματα γυμνάζονταν κάθε πρωί, στις 6 το καλοκαίρι και στις 7 το χειμώνα, για μια ώρα, 

με βηματισμό και εμβατήρια. 157 Οι Ιταλοί, επίσης λάτρεις του ποδοσφαίρου και έχοντας στο 

ενεργητικό τους δύο Παγκόσμια Κύπελλα τη δεκαετία του ’30, φαίνεται ότι έπαιζαν 

ποδόσφαιρο περισσότερο ως αιχμάλωτοι στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά και όχι ως 

στρατεύματα κατοχής. 158 Θέλησαν να παίξουν επίσης και τα βουλγαρικά και τα ρουμανικά 

στρατεύματα που βρίσκονταν στην πόλη, ωστόσο οι γερμανικές αρχές δεν τους το επέτρεψαν, 

προφανώς για να μην δημιουργήσουν αντιδράσεις στους πολίτες. 159 Το γεγονός ότι σε 

γενικές γραμμές οι Γερμανοί απέφευγαν τους μεικτούς αγώνες μεταξύ γερμανικών και 

ελληνικών ομάδων δεν σημαίνει ότι δεν προωθούσαν τις αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ 

των Ελλήνων. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές από την παρουσία τόσο των γερμανικών 

διοικητικών αρχών όσο και των Ελλήνων αξιωματούχων στις αθλητικές εκδηλώσεις τόσο στη 

Θεσσαλονίκη αλλά και στην επαρχία, 160 αλλά και με την παρουσία Γερμανών ως διαιτητών 

σε αρκετούς αγώνες ανάμεσα σε ελληνικές ομάδες. Αυτό επίσης δεν σημαίνει ότι δεν 

διεξήχθησαν ανεπίσημοι αγώνες ανάμεσα σε Γερμανούς και Έλληνες, σε επίπεδο γειτονιάς. 

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των αγώνων που δόθηκαν στο γήπεδο του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι Γερμανοί στρατιώτες που έψαχναν 

απεγνωσμένα αντιπάλους για να παίξουν ποδόσφαιρο, έφερναν κάθε φορά στους αντιπάλους 

τους λίγο ψωμί, βούτυρο και μαρμελάδα για να μπορέσουν αυτοί να αντέξουν τον αγώνα. 

Στις μνήμες των Ελλήνων συμμετεχόντων και των θεατών, ωστόσο, η νίκη τους σε ένα τέτοιο 

αγώνα είχε χαρακτήρα αντίστασης. 161 

Παρά το γεγονός ότι η αθλητική δραστηριότητα καθ’ ολη τη διάρκεια της περιόδου 

εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη, περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον αθλητισμό των 

ανδρών. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την τετραετία, το ποδόσφαιρο έχει την 

απόλυτη κυριαρχία στα αθλητικά δρώμενα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ένα άθλημα στο οποίο 

μέχρι και σήμερα η γυναικεία συμμετοχή είναι περιορισμένη και δεν προβάλλεται τόσο όσο η 

ανδρική. Αλλά και αναφορικά με τους αγώνες στίβου που διοργανώνονται, δεν έχουμε 

εντοπίσει καμία αναφορά στην πραγματοποίηση γυναικείων αγωνισμάτων, ενώ κατά το 

Μεσοπόλεμο υπήρξε κάποια συμμετοχή γυναικών σε αγωνίσματα, έστω και περιορισμένη. Η  

μόνη περίπτωση στην οποία υπάρχει αναφορά για γυναικεία συμμετοχή σε αγωνίσματα είναι 

                                                           
157Κονταξόπουλος, ο.π. σελ. 92 
158Ιωαννίδης, σελ. 237 
159Ιωαννίδης, σελ. 239 
160Νέα Ευρώπη, 6, 16 Ιουνίου, 5 Οκτωβρίου 1943 κ.α. 
161Βλ. Μανώλης Γκουνάγιας, ο.π., σελ. 53 
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οι κωπηλατικοί αγώνες των δύο ναυτικών συλλόγων, ΝΟΘ και ΙΟΘ, στην οποία 

διοργανώνονται κανονικά γυναικείοι αγώνες, αν και η θέση του πηδαλιούχου των γυναικείων 

σκαφών παραμένει αποκλειστικά ανδρική. 162 

Εκτός από τους παλαιότερους αθλητικούς συλλόγους που είχαν ιδρυθεί πριν τον 

πόλεμο και συνέχισαν τις δραστηριότητες τους κατά τη διάρκεια της Κατοχής, προς το τέλος 

του πολέμου και κυρίως μετά το φθινόπωρο του 1943, εμφανίστηκαν νέες ομάδες, ως επί το 

πλείστον ποδοσφαιρικές, οι οποίες διεκδίκησαν και αυτές κάποιο χώρο στον αθλητικό στίβο 

της πόλης. Κάποιες από αυτές εμφανίζονται στην αθλητική αρθρογραφία της Νέας Ευρώπης 

και χαρακτηρίζονται ως νεοϊδρυθείσες, ενώ κατατέθηκαν και επτά καταστατικά νέων 

αθλητικών συλλόγων προς έγκριση στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: ένα το 1942 και έξι το 

1944.  Το πρώτο από αυτά είναι ο «Ελληνικός Αθλητικός Όμιλος Θεσσαλονίκης ο Αίας», του 

οποίου το πρακτικό ιδρύσεως έχει ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 1943. Στο καταστατικό του 

διαβάζουμε ότι σκοπός του σωματείου είναι ««η διάδοσις του Αθλητισμού και η βελτίωσις 

και εξύψωσις αυτού έως επίσης και η διοργάνωσις καλλιτεχνικών εορτών,  εκδρομών, κλπ. 

ψυχαγωγία των μελών». Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το σωματείο θα προχωρήσει 

στην ίδρυση γυμναστηρίου και λέσχης και διαφόρων τμημάτων, ποδοσφαίρου, κλασικού 

αθλητισμού, σουηδικών ασκήσεων και άλλων «ωφελίμων» σπορ. Μέλη του σωματείου 

μπορούν να γίνουν «οι Έλληνες το γένος ή την υπηκοότητα οι συμπληρώσαντες το 20ο έτος 

της ηλικίας των και ασκούντες τα πολιτικά τους δικαιώματα». 163 Προκαλεί εντύπωση η 

ρήτρα για την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς δεν μπορεί παρά να τεθεί το 

ερώτημα τι ακριβώς εννοούσε ο συντάκτης κατά τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου. Η 

ρήτρα αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή αποκλείει τις γυναίκες από τη συμμετοχή τους στο 

σωματείο. Η πρώτη εμφάνιση της ποδοσφαιρικής ομάδας του συλλόγου έγινε στις 12 

Δεκεμβρίου 1943 σε αγώνα εναντίον της ομάδας της Ένωσης Διοικητηρίου. Σύμφωνα με τη 

Νέα Ευρώπη, ο «Αίας ιδίως, ομάς εντελώς νέα, με νέα και ενθουσιώδη στελέχη, έκαμεν 

αρίστη εμφάνισιν και εντύπωσιν.» 164 Γνωρίζουμε επίσης ότι εκτός από την ποδοσφαιρική 

του ομάδα, το σωματείο διατηρούσε και ομάδα υδατοσφαίρισης, η οποία έδωσε και κάποιους 

αγώνες με την ομάδα του Άρη. 165 

Εκτός από τον Αίαντα, καταστατικό για έγκριση κατέθεσε και το αθλητικό και 

ποδοσφαιρικό σωματείο «Παύλος Μελάς». Με βάση το καταστατικό του, «αποκλειστικός 

                                                           
162Νέα Ευρώπη, 19 Ιουνίου, 5, 7 και 25 Οκτωβρίου 1941. 
163ΙΑΜ, φάκελος ΔΙΚ 1.10/1955 
164Νέα Ευρώπη, 15 Δεκεμβρίου 1943 
165Αθλητικός Σύλλογος Άρης, ο.π., σελ. 92 
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σκοπός του σωματείου είναι η υποστήριξις και η διάδοσις του αθλητισμού εν γένει και μέσα 

δια των οποίων επιτυγχάνεται ο ανωτέρω σκοπός είναι α) συστηματική προπόνησις εις όλους 

τους κλάδους του αθλητισμού β) τέλεσις ποδοσφαιρικών αγώνων γ) προκήρυξις αθλητικών 

τοιούτων δ) οργάνωσις διαλέξεων αθλητικής φύσεως και ε) απόκτησις στίβου ιδιωτικού». Το 

σωματείο αυτό, σύμφωνα με τον Λάκη Ιωαννίδη, ιδρύθηκε μέσα στο Στρατόπεδο Παύλου 

Μελά της Θεσσαλονίκης, το οποίο τότε λειτουργούσε ως φυλακές. 166 Γνωρίζουμε ότι στο 

στρατόπεδο του Παύλου Μελά διεξήχθησαν ανεπίσημοι ποδοσφαιρικοί αγώνες ανάμεσα 

στους κρατουμένους. Στους αγώνες αυτούς διακρίθηκαν μάλιστα και οι Ιταλοί κρατούμενοι 

μετά το Σεπτέμβριο του 1943, αλλά και οι Γιουγκοσλάβοι. Παραμένει ωστόσο ένα ερώτημα 

αν μπορούμε να ταυτίσουμε το σωματείο που κατέθεσε καταστατικό στο Πρωτοδικείο με 

τους κρατούμενους που έπαιξαν ποδόσφαιρο ως μέρος της καθημερινότητας του εγκλεισμού 

τους. Θα περίμενε κανείς ίσως ότι ένα σωματείο από πρώην κρατουμένους δεν θα είχε τις 

προϋποθέσεις να λάβει την έγκριση του Πρωτοδικείου. Η απόπειρα ταύτισης των ονομάτων 

των ιδρυτών δεν απέφερε αποτελέσματα. Δεν έχουμε εντοπίσει επίσης κάποια αναφορά για 

το σωματείο αυτό στον τύπο.  

Στις 14 Ιουνίου 1944, ιδρύθηκε ο Ποδοσφαιρικός Όμιλης Ξηροκρήνης, υπό την 

επωνυμία ΠΟΞ.  Όπως αναφέρεται στο καταστατικό του:  

«[…]σκοπός του αθλητικού Ποδοσφαιρικού Ομίλου ΠΟΞ Ξηροκρήνης είναι δια της 

προαγωγής κυρίως του αθλητισμού και της Γυμναστικής προσπάθεια προς δημιουργίαν 

ηθικών και ισχυρών χαρακτήρων και ευρώστων σωμάτων, η τόνωσις του αθλητικού 

φρονήματος και η καλλιέργεια των ψυχικών αρετών και δυνάμεων δια την απόκτησιν 

πεποιθήσεων επί ιδίαν εκάστη νομικότητα και πρωτοβουλία, επιδιώκεται δε ούτος δια των 

εξής μέσων:  

Α. Δια συστηματικής προπονήσεως εις όλους τους κλάδους του αθλητισμού κατά τε 

γήν και θάλασσαν ατόμων ή και ομάδων αμφοτέρων των φύλων πάσης εθνικότητος ή 

θρησκείας. 

β. Δια της συμμετοχής του Συλλόγου εις οιονδήποτε αγώνα, οπουδήποτε τελουμένου και της 

διοργανώσεως υπ' αυτού τοιούτων εν τη έδρα αυτού.  
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Γ. Δια της οργανώσεως υπό του συλλόγου αθλητικών διαλέξεων και της συνάψεως σχέσεων 

μεταξύ και των λοιπών αθλητικών συλλόγων.»167  

Αυτό που διαφοροποιεί τον ΠΟΞ από τα άλλα σωματεία που κατέθεσαν καταστατικά 

την συγκεκριμένη περίοδο, είναι ότι δεν θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση των μελών του 

συλλόγου την ελληνική υπηκοότητα ή την ελληνική ιθαγένεια, αλλά μπορεί να συμμετάσχει 

οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία και το φύλο. Επίσης, δεν θέτει 

ρητά ένα όριο ηλικίας. Μένει ανοικτό το ερώτημα για ποιο λόγο τέθηκε ένας τέτοιος όρος. 

Και των τριών παραπάνω συλλόγων, η ίδρυση εγκρίθηκε, κατόπιν και της εγγράφου αδείας 

της Διεύθυνσης Ασφαλείας της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι συνημμένη στον αντίστοιχο 

φάκελο. 

Δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν έγκριση οι δύο αθλητικοί σύλλογοι των προσφύγων από 

την Ανατολική Μακεδονία, η «Αθλητική Ένωσις Νομού Σερρών» και η «Προσφυγική 

Ένωσις Δράμας». Και τα δύο σωματεία έχουν ως δηλωμένο σκοπό την υποστήριξη και τη 

διάδοση του αθλητισμού «εν γένει», ωστόσο έχουν θέσει περιορισμούς ως προς τα πιθανά 

μέλη τους. Για την «Αθλητική Ένωση Νομού Σερρών», μέλη του σωματείου μπορούν να 

γίνουν μόνο όσοι είναι άνω των 18 ετών και κατάγονται από το νομό Σερρών, ενώ για την 

«Προσφυγική Ένωσι Δράμας», τα μέλη του σωματείου πρέπει να είναι άνω των 16 ετών. Η 

εμφάνιση και των δύο σωματείων χαιρετίζεται από τη Νέα Ευρώπη. 168 Να σημειώσουμε εδώ 

ότι η εμφάνιση των δύο σωματείων στον αθλητικό στίβο της πόλης και κυρίως η προβολή 

των αγώνων τους από τη Νέα Ευρώπη προηγείται χρονικά της κατάθεσης του καταστατικού 

τους στο Πρωτοδικείο. Επίσης, έχουμε εντοπίσει και ένα μικρό αριθμό νέων σωματείων, των 

οποίων δεν υπάρχει καταστατικό στο Πρωτοδικείο. Σύμφωνα με τη Νέα Ευρώπη, τέτοια 

σωματεία, όπως π.χ. η «Μικρή Νεολαία Τούμπας» έδιναν αγώνες ποδοσφαίρου και βόλλεϋ 

με μεγάλη επιτυχία.  

Το Σωματείο για το οποίο έχουμε περισσότερες πληροφορίες από το φάκελο του 

Πρωτοδικείου είναι ο Αθλητικός και Μορφωτικός Σύλλογος «Νέα Γενεά» Ασβεστοχωρίου. 

Αν και δεν πρόκειται για σωματείο της πόλης, αλλά ενός χωριού σε μικρή απόσταση από την 

πόλη, έχουμε αποσπάσματα από την ιδρυτική συνέλευση που μας δίνουν μια εικόνα για τους 

λόγους τους οποίους κάποιος θα προέβαλε για να ιδρύσει ένα αθλητικό σύλλογο την 

συγκεκριμένη περίοδο. Κατ’ αρχήν, τονίζεται η έλλειψη «κρατικής, σχολικής ή ιδιωτικής» 
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επίβλεψης, η οποία δεν κατάφερε να αποτρέψει την «εκτροπή» των νέων από την «ευθεία 

οδό». Η νεολαία εδώ θεωρείται ως μια ομάδα η οποία χρειάζεται καθοδήγηση, καθώς 

υπάρχει μια ορθή πορεία την οποία οφείλει να ακολουθήσει. Η έλλειψη αυτής της επίβλεψης 

οδήγησε την νεολαία σε δρόμους «καταστροφικούς», καθώς ασχολούνται με την «οινοποσία, 

χαρτοπαιξία, χασισοποτεία». Οι νέοι όμως δεν οδηγήθηκαν εκεί από μόνοι τους, αλλά 

παρασύρθηκαν από «επιτήδειους και ασυνείδητους» σε δραστηριότητες οι οποίες 

αντιβαίνουν στη «φύση» τους. Οι δραστηριότητες αυτές δεν μπορούν παρά να οδηγήσουν 

«εις την πλήρη καταστροφήν την σωματικήν και την ανεπανόρθωτη διαστροφήν των 

χαρακτήρων». Αναπαράγεται δηλαδή ένας λόγος, ο οποίος θεωρεί την νεολαία ως διακριτή 

κοινωνική ομάδα, η οποία από τη «φύση» της έχει ορισμένες ιδιότητες και η οποία κινδυνεύει 

ανά πάσα στιγμή να παρασυρθεί από τους «επιτήδειους». Συνδέεται άμεσα επίσης η 

σωματική κατάσταση με την ηθική και το χαρακτήρα των νέων. Ο σωματικός εκφυλισμός 

σημαίνει αυτόματα και ηθική κατάπτωση, την οποία η ίδρυση ενός συλλόγου θα μπορέσει να 

αποτρέψει. Η ίδρυση του αθλητικού συλλόγου μάλιστα κρίνεται επιτακτική, καθώς η 

διαπίστωση αυτή για τους κίνδυνους από τους οποίους απειλείται η νεολαία «ουδέν καλόν 

προοιωνίζει διά την σύνθεσιν της μεταπολεμικής κοινωνίας του «Έθνους» το οποίο τείνει όλο 

και περισσότερο προς την «πλήρη φυλετική εκφύλιση». Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να 

στραφεί η προσοχή και το ενδιαφέρον της νεολαίας προς καλύτερες οδούς, γιατί εξάλλου «το 

μέλλον του Έθνους» είναι «η αθλητική ιδέα, η δημιουργούσα αρετήν και ευρωστίαν». Το 

κείμενο αυτό έχει ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 1944 και φαίνεται ότι έχει ήδη αρχίσει να 

διαφαίνεται η επικείμενη ήττα των δυνάμεων του Άξονα και η απελευθέρωση της Ελλάδας. 

Έχουν ήδη επομένως αρχίσει να εκφράζονται σκέψεις για την μεταπολεμική κοινωνία στην 

οποία η νεολαία, όπως φαίνεται, θα έχει τα ίδια προβλήματα με την προηγούμενη περίοδο, 

ίσως και εντονότερα. Ο αθλητισμός με τα ιδεώδη που προβάλλει είναι μια δραστηριότητα 

που αρμόζει στο «Έθνος», αλλά και στην «φύση» της νεολαίας και προβάλλεται ως η 

εναλλακτική λύση για την απασχόληση του ελεύθερου χρόνου της νεολαίας και για την 

προφύλαξη της από την «διαστροφή των χαρακτήρων τους» αλλά και από την «φυλετική 

εκφύλιση». 169 

Ο «Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος ο Εθνικός», όμως, δεν κατάφερε να αποσπάσει 

την άδεια της Ασφάλειας για να εγκριθεί η ίδρυση του. Αν και το πρακτικό της ίδρυσης του 

είναι προγενέστερο από αυτό του «Παύλου Μελά» και του «ΠΟΞ», στις 22 Μαΐου 1944, ο 

διευθυντής ασφαλείας διαφώνησε με την ίδρυση του συλλόγου επειδή:  
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«η ίδρυσις διαφόρων Σωματείων και Ομίλων παρέχει υπονοίας μυήσεως νεαρών εις 

κομμουνιστικάς οργανώσεις (ΕΠΟΝ-ΕΑΜ) κατά τας εκάστοτε συγκεντρώσεις αυτών, επειδή 

δεν ευρίσκομεν τον σκοπόν του προκειμένου Ομίλου Εθνικώς αναγκαίον, επειδή οι αιτούντες 

ιδρυταί του Ομίλου δεν παρέχουσιν αναμφισβήτως εχέγγυα κινήσεως των εντός Εθνικού 

μόνο πλαισίου και επειδή τέλος εν Θεσ/νίκη υφίστανται παρόμοια Σωματεία και Όμιλοι, εις α 

δύνανται οι επιθυμούντες να εγγραφώσιν και να εργασθώσιν υπέρ της προαγωγής του 

ποδοσφαίρου και του αθλητισμού, προτείνομεν όπως μη εγκριθή η ίδρυσις του περί ου 

πρόκειται Σωματείου.» 170  

Η αρνητική αυτή απάντηση του Διευθυντή Ασφαλείας της Πόλης και κυρίως η 

αιτιολόγηση της δημιουργεί μια σειρά ερωτημάτων για τον ρόλο των αθλητικών σωματείων 

κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Προφανώς, εάν υπήρχαν αρκετά αθλητικά σωματεία στην 

πόλη και δεν υπήρχε η ανάγκη ίδρυσης ενός επιπλέον, δεν θα δινόταν η άδεια στα σωματεία 

που κατέθεσαν καταστατικό μερικούς μήνες αργότερα, όπως ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος 

Ξηροκρήνης και ο Παύλος Μελάς. Η αιτιολόγηση όμως ότι δεν υπάρχουν τα εχέγγυα 

κινήσεως του σωματείου σε «εθνικά πλαίσια» μαρτυρεί ένα φόβο για την υπαρκτή πρακτική 

από την πλευρά αντιστασιακών οργανώσεων ίδρυσης νέων αθλητικών σωματείων ή 

απόπειρας ελέγχου των υπαρχόντων ως νόμιμου προκαλύμματος, με στόχο τη διείσδυση τους 

στη νεολαία. Προκύπτει λοιπόν από την αστυνομική αυτή απαγόρευση ότι οι αντιστασιακές 

οργανώσεις νεολαίας είχαν ήδη προσπαθήσει την διείσδυση τους στον αθλητικό χώρο και ότι 

ίσως να είχαν και κάποια πρώτα αποτελέσματα, ορατά και από τις κατοχικές δυνάμεις.  
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ii. Η δράση των νεανικών αντιστασιακών οργανώσεων 
 Η εικόνα του αθλητισμού στην πόλη φαίνεται να αλλάζει σταδιακά κατά την 

διάρκεια του 1943. Η συχνότητα των αγώνων αυξάνεται, πλέον γίνονται αγώνες 

σχεδόν κάθε Κυριακή αδιαλείπτως, σύμφωνα τουλάχιστον με τη Νέα Ευρώπη, ενώ 

συχνά διεξάγονται και περισσότεροι από ένας αγώνες. Επιπλέον, όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει, κάνουν την εμφάνιση τους στα αθλητικά δρώμενα της πόλης νέες ομάδες 

(Μικρή Νεολαία, Ασπίς, κ.α.), εκτός από τα παλαιότερα σωματεία, αλλά και αυτά 

που κατέθεσαν καταστατικά στο Πρωτοδικείο. Εμφανίζονται επίσης συνοικιακές 

ομάδες, όπως η Μικρή Νεολαία Τούμπας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τη Νέα 

Ευρώπη ως νεανικές, 171 ενώ πολλές από τις παλαιότερες ομάδες εμφανίζονται ως 

«ανασυγκροτηθείσες». 172 Τα αίτια της αλλαγής αυτής, της αύξησης της συχνότητας 

των αγώνων και της εμφάνισης νέων ομάδων, θα πρέπει να αναζητηθούν, κατά τη 

γνώμη μας, στην εισβολή των νεανικών αντιστασιακών οργανώσεων, και κυρίως της 

Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νεολαίας (ΕΠΟΝ) στα αθλητικά δρώμενα της 

πόλης.  

 Η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) είναι η μεγαλύτερη 

αντιστασιακή οργάνωση νεολαίας κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Ιδρύθηκε στις 23 

Φεβρουαρίου 1943 και διαφέρει ριζικά από τις άλλες, μικρότερες οργανώσεις της 

περιόδου, τόσο σε αριθμό μελών, όσο και, κυρίως, στα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. 

173 Από την επιλογή του ονόματος της, γίνεται εμφανές ότι η ΕΠΟΝ δεν ιδρύθηκε ως 

μετωπική οργάνωση μέσα από συνεργασία προγενέστερων οργανώσεων ή φορέων, 

όπως το ΕΑΜ και σχεδόν όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις της περιόδου, αλλά ως 

νέα οργάνωση που επιδίωκε εξαρχής την εσωτερική της συνοχή. Ήταν ή τουλάχιστον 

είχε ως στόχο της να είναι μια οργάνωση που απευθύνεται αποκλειστικά στη νεολαία, 

η οποία θεωρείται αυτόνομο τμήμα από τους ενήλικες και που η δράση της δεν 

περιοριζόταν μόνο για τον καιρό του πολέμου, αλλά, και ίσως κυρίως, για τον καιρό 

                                                           
171Νέα Ευρώπη, 19 Οκτωβρίου 1943, 12 Δεκεμβρίου 1943 
172Νέα Ευρώπη, 19 Οκτωβρίου 1943, 12 Δεκεμβρίου 1943 
173Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι  το 6ο συνέδριο του ΚΚΕ είχε αποφασίσει το 1935 την διάλυση της 

ΟΚΝΕ και την αντικατάσταση της με μια «πλατιά» αντιφασιστική νεολαία, στην οποία θα 

συμμετείχαν όχι μόνο οι νέοι κομμουνιστές, αλλά όλοι οι δημοκράτες αντιφασίστες μέσα στα πλαίσια 

της λογικής των λαϊκών μετώπων. Η οργάνωση αυτή δεν δημιουργήθηκε εξαιτίας των κατασταλτικών 

μέτρων του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Η ίδρυση της ΕΠΟΝ, ωστόσο, αποτελεί σε μεγάλο βαθμό 

πρακτική εφαρμογή αυτής της απόφασης και κατά κάποιο τρόπο αποτελεί την συνέχεια της ΟΚΝΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Άγγελος Ελεφάντης, Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης. ΚΚΕ 

και αστισμός στο Μεσοπόλεμο,  Θεμέλιο, Αθήνα 1976, σελ 328-329, Αντώνης Λιάκος, ο.π, σελ. 35-36 

και Ιωάννα Παπαθανασίου, «Από το ΕΑΜΝ και την ΟΚΝΕ στην ΕΠΟΝ», Αντί, Περίοδος Β΄, τεύχος 

782, 21 Φεβρουαρίου 2003, σελ. 18 
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της ειρήνης. Στην ονομασία της δεν περιλαμβάνεται το αντιστασιακό 

εθνικοαπελευθερωτικό στοιχείο, όπως για παράδειγμα στο ΕΑΜ. Η ΕΠΟΝ δεν 

ιδρύθηκε δηλαδή ως μια ληξιπρόθεσμη οργάνωση, η οποία δεν θα έχει λόγο ύπαρξης 

μετά την απελευθέρωση. Επιπλέον, δεν θεωρεί τον εαυτό της «θυγατρική» οργάνωση 

του ΕΑΜ, αλλά μια αυτόνομη νεολαιΐστικη οργάνωση, η οποία συμμετέχει ισότιμα 

στο ΕΑΜ μαζί με τα υπόλοιπα μέλη. Όπως παρατήρησε η Οντέτ Βαρών-Βασάρ, η 

ΕΠΟΝ είναι μια οργάνωση η οποία κοιτάζει μπροστά, κοιτάζει στο μέλλον και θέτει 

ως στόχο της όχι μόνο την απελευθέρωση της Ελλάδος, αλλά και την δημιουργία μιας 

νέας κοινωνίας, στην οποία η νεολαία θα έχει ξεχωριστό και παράλληλα 

πρωταγωνιστικό ρόλο. Θέλησε δηλαδή να είναι μια ευρεία οργάνωση νεολαίας, η 

οποία θα ξεπερνούσε το σχήμα των πολιτικών νεολαιών και δεν θα είχε εξάρτηση 

από κόμματα. Έτσι θα πρέπει να εκλάβουμε, σύμφωνα με τη Βαρών-Βασάρ, το 

«Ενιαία» στον τίτλο της οργάνωσης, το οποίο σηματοδοτεί την απεξάρτηση από τα 

προπολεμικά κόμματα, αλλά και το Πανελλαδική, υπό την έννοια ότι θέλει να 

περιλάβει στο σύνολο της όλη την νεολαία της χώρας, ανεξάρτητα από προπολεμικές 

εντάξεις ή πολιτικές προτιμήσεις. 174 Δεν θα ήταν άστοχο να υποστηρίξουμε ότι με 

την ΕΠΟΝ έγινε ένα καθοριστικό βήμα για την αυτονόμηση της νεολαίας στο χώρο 

της Αριστεράς και για την οργάνωση της σε διακριτές οργανώσεις από αυτές των 

ενηλίκων, αλλά και για την δημιουργία της αντίληψης ότι η νεολαία όχι μόνο έχει 

άποψη, αλλά μπορεί και οφείλει να είναι η πρωτοπόρος στις κινηματικές διαδικασίες 

για την αλλαγή της κοινωνίας, διαδραματίζοντας ένα διαφορετικό ρόλο από αυτό που 

αποδίδονταν στους ενήλικες. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρα από την πληθώρα 

εντύπων που εκδίδουν οι κατά τόπους επονίτικες οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, 

ακόμα και μέσα στα πλαίσια των μεραρχιών του ΕΛΑΣ εκδίδονται ειδικά έντυπα για 

τους επονίτες αντάρτες, οι οποίοι αποτελούν διακριτή ομάδα ακόμα και μέσα στα 

πλαίσια ενός αντιστασιακού στρατού. 175 Εξίσου σημαντικό στοιχείο του χαρακτήρα 

της ΕΠΟΝ ήταν ο εθελοντικός χαρακτήρας της ένταξης της σε αυτήν, γεγονός που 

την διαφοροποιεί από την αμέσως προγενέστερη οργάνωση νεολαίας, την Εθνική 

                                                           
174Οντέτ Βαρών- Βασάρ, «Η ΕΠΟΝ της Κατοχής: Η ιστορία μιας μοναδικής συνάντησης», Αντί, 

Περίοδος Β΄, τεύχος 782, 21 Φεβρουαρίου 2003 σελ. 15 
175Βλ. Αντάρτικη Φλόγα, Όργανο των Επονιτών Ανταρτών του ΕΛΑΣ, Κάπου 1944, Επονίτης Αντάρτης, 

Όργανο των Ανταρτών της ΙΙΙ Μεραρχίας, 1944, Νέος Μαχητής, Δεκαπενθήμερο Όργανο της 

Υποδειγματικής Ανταρτομάδας «ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ» Ιης Μεραρχίας, 1944 
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Οργάνωση Νεολαίας (ΕΟΝ) του μεταξικού καθεστώτος, η οποία είχε ως στόχο να 

εξασφαλίσει τον έλεγχο συνολικά της ελληνικής νεολαίας. 176  

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες της νεολαίας αποτελούν για την ΕΠΟΝ 

βασικά μέσα για την επίτευξη των αντιφασιστικών στόχων της. Ήδη στο καταστατικό 

της αναφέρονται τα μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών της οργάνωσης: «Η 

ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και οργανωμένης δραστηριότητας της νέας γενιάς και η 

οργάνωση και η καθοδήγηση των εκπολιτιστικών οργανώσεων της νέας γενιάς. 177 

Όπως μας πληροφορεί η Νέα Γενιά, Όργανο του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ σε άρθρο με τίτλο: 

«Τα άμεσα και βασικά καθήκοντα μας»: «Να οργανώσουμε και να καθοδηγήσουμε 

στο δρόμο της προόδου τις πολιτιστικές οργανώσεις της νεολαίας. Η ΕΠΟΝ πρέπει 

να υψώσει τις πολιτιστικές οργανώσεις σε κέντρα δράσης για την προστασία, τη 

μόρφωση και τη χαρά της νέας γενιάς. Οι πολιτιστικές οργανώσεις πρέπει να 

συνεργαστούν στον αγώνα της σωτηρίας της νέας μας γενιάς από το σωματικό και 

ψυχικό εκφυλισμό. Μέσα στον αγώνα αυτόν και τη θερμή συνεργασία θα 

δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις για να ιδρυθεί για όλη την Ελλάδα η 

ομοσπονδιακή οργάνωση της σωματικής αγωγής και της πολιτιστικής δράσης της 

νεολαίας. 178 

Ο αθλητισμός, λοιπόν, και η σωματική αγωγή αποτελούσε για την ΕΠΟΝ 

κεντρικό σημείο στη δράση της οργάνωσης. Στις συγκεκριμένες συνθήκες, η 

προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων συνιστά μια πολιτική και πατριωτική 

ταυτόχρονα πράξη. Άλλωστε, το σύνθημα της ΕΠΟΝ ήταν «Πολεμάμε και 

τραγουδάμε» και αυτό το σύνθημα, όπως φαίνεται από τις δραστηριότητες της 

οργάνωσης, πολύ γρήγορα επιχειρήθηκε να γίνει πράξη. Πέρα από τις ευρύτερες 

πολιτιστικές δραστηριότητες (μουσικές εκδηλώσεις, ποιητικές βραδιές, θεατρικές 

                                                           
176Η συζήτηση για τις συνέχειες και τις ασυνέχειες ανάμεσα στην ΕΟΝ και την ΕΠΟΝ έχει προκαλέσει 

αρκετές διαφωνίες μεταξύ των ιστορικών. Ο Γιώργος Μαργαρίτης υποστηρίζει ότι η ΕΟΝ είχε μια 

απελευθερωτική χροιά, υπό την έννοια ότι τα μέλη της ΕΟΝ ξέφευγαν από τον ασφυκτικό μέχρι τότε 

έλεγχο της οικογένειας και η Τασούλα Βερβενιώτη τονίζει αυτή την απελευθερωτική χροιά από την 

σκοπιά των κοριτσιών. Η Ελένη Μαχαίρα θεωρεί ότι η ΕΟΝ έδινε μια ψευδαίσθηση μιας κοινωνικής 

ισοτιμίας. Αντίθετα, η Οντετ Βαρών-Βασάρ τονίζει την εθελοντική συμμετοχή στην ΕΠΟΝ, γεγονός 

που καθιστά την ένταξη στην οργάνωση πράξη απελευθερωτική και αντιστασιακή. Τα μέλη της ΕΠΟΝ 

ταυτίζονταν με την οργάνωση, κατά συνέπεια η συμμετοχή τους είχε εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα 

από την υποχρεωτική συμμετοχή στην ΕΟΝ, στην οποία εξάλλου μπορούσαν να αναλάβουν ελάχιστες 

πρωτοβουλίες. Αυτός ακριβώς ο καταναγκαστικός χαρακτήρας της ΕΟΝ αποτελεί, κατά την Βαρών-

Βασάρ, τον κυριότερο λόγο της διάλυσης της οργάνωσης αμέσως μετά την γερμανική εισβολή, οπότε 

πλέον έπαψε να υφίσταται ο καταναγκασμός. Γιώργος Μαργαρίτης, Από την ήττα..., ο.π., σελ. 33, 

Τασούλα Βερβενιώτη, «Η αναδιευθέτηση....», ο.π., σελ. 115-116, Ελένη Μαχαίρα, ο.π., σελ. 108.  
177Κείμενα της Εθνικής Αντίστασης, τ.1, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1989, σελ 518-519. 
178Νέα Γενιά, Όργανο του ΚΣ της ΕΠΟΝ, 25 Μαρτίου 1944 
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παραστάσεις), η οργάνωση ασχολήθηκε και με την οργάνωση αθλητικών 

δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστική ήταν η ίδρυση με την πρωτοβουλία της ΕΠΟΝ και 

τη βοήθεια των Βαλκανιονικών Γιώργου Θάνου και Γρηγόρη Λαμπράκη της 

«Ένωσης Ελλήνων Αθλητών», η οποία κινητοποιήθηκε και πέτυχε να οργανωθούν 

συσσίτια για τους αθλητές, και οργάνωσε ποικίλες αθλητικές εκδηλώσεις. Οι 

προσπάθειες της ΕΠΟΝ κινήθηκαν, όπως φαίνεται, προς την δημιουργία νομίμων 

μορφωτικών και πολιτιστικών οργανώσεων στις πόλεις. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Θανάσης Λιακόπουλος: «Σ’ αυτές γινόταν ο σωστός συνδυασμός 

της νόμιμης με την παράνομη δουλειά, πραγματοποιούνταν η μαζική στρατολογία 

στις επονίτικες οργανώσεις.» 179 Βέβαια, ο συγγραφέας, ως συμμετέχων σε αυτές τις 

δραστηριότητες, ίσως να μην είναι απόλυτα αμερόληπτος και αντικειμενικός ως προς 

τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών, ωστόσο διακρίνονται οι κύριοι στόχοι των 

δραστηριοτήτων αυτών. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ΕΠΟΝ θεώρησε 

ότι μπορούσε μέσα από νόμιμες οργανώσεις, ιδιαίτερα ίσως τις αθλητικές, που είχαν 

την ανοχή και πολλές φορές την επίσημη υποστήριξη, των γερμανικών αρχών 

κατοχής, να προωθήσει τους δικούς της σκοπούς. 

Στη Θεσσαλονίκη, η ίδρυση και η λειτουργία της ΕΠΟΝ είναι στενά 

συνδεδεμένη με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το συγκεκριμένο ίδρυμα ήδη από 

την ίδρυση του χαρακτηριζόταν από προοδευτικό πνεύμα, τόσο από πλευρά 

διδασκόντων όσο και από πλευράς φοιτητών. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες πολλών 

μελών της ΕΠΟΝ, εθεωρείτο αυτονόητο ότι το Πανεπιστήμιο θα πρωτοστατούσε 

στους αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία. 180 Μεγάλος αριθμός 

Πανεπιστημιακών συμμετείχε στην εαμική αντίσταση και μάλιστα φυλακίστηκε γι’ 

αυτό, ενώ ως πρόεδρος της ΕΠΟΝ Μακεδονίας εξελέγη ο πανεπιστημιακός Δ. 

Καββάδας. 181 Η κατάσταση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άλλαξε ριζικά κατά τη 

διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Ο αριθμός των φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης είχε υπερδιπλασιαστεί με την εγγραφή χωρίς εξετάσεις (για 

ανθρωπιστικούς, αλλά κυρίως για εθνικούς λόγους) των προσφύγων από την 

Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. (Ο αριθμός των φοιτητών ξεπέρασε τους 4000 

                                                           
179Θανάσης Λιακόπουλος (Πορφύρης), Τα επονίτικα νιάτα της εθνικής αντίστασης, Εκδόσεις Οδηγητής, 

Αθήνα, χ.χ.  
180Γιάννης Ιμβριώτης, «Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης», Επιθεώρηση Τέχνης, τ. 94-95, 

Οκτώβριος- Νοέμβριος 1962, σελ. 465-467 και Θανάσης Φωτιάδης, «Η Πνευματική Αντίσταση στη 

Θεσσαλονίκη», Επιθεώρηση Τέχνης, τ. 87-88, Μάρτιος- Απρίλιος 1962, σελ. 434-435 
181Οντέτ Βαρών, Οι Αντιστασιακές..., ο.π., σελ. 309 και Κώστας Λιναρδάτος, «Η δημιουργία της ΕΠΟΝ 

Μακεδονίας», Αντί, Περίοδος Β΄, τεύχος 782, 21 Φεβρουαρίου 2003, σελ. 36-38 
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κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ενώ το 1941 ήταν μόλις 1850). 182 Επιπλέον, 

ιδρύθηκαν νέες σχολές, η Θεολογική και η Ιατρική, και τα τμήματα του Χημικού και 

του Φυσιογνωστικού στην Φυσικομαθηματική Σχολή. 183 Το Πανεπιστήμιο λοιπόν 

αποτέλεσε πυρήνα συγκέντρωσης ενός πολύ μεγαλύτερου αριθμού νεολαίας απ’ ότι 

πρωτύτερα, και έγινε η εστία ανάπτυξης του αντιστασιακού κινήματος της νεολαίας 

στην πόλη.  

Οι δραστηριότητες της ΕΠΟΝ στη Θεσσαλονίκη, και ιδιαίτερα αυτές που 

αφορούν τα πολιτιστικά δρώμενα και τον αθλητισμό, μπορούν να ανιχνευτούν από τις 

προσπάθειες που έγιναν από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου να αναζωογονήσουν 

την πολιτιστική ζωή της πόλης, χωρίς να παραλείπουν να μεταδώσουν αντιστασιακά 

μηνύματα. Η φοιτητική αντιστασιακή δραστηριότητα στην πόλη υπήρξε ιδιαίτερα 

πλούσια. Πολυάριθμοι φοιτητές πολέμησαν στον αντάρτικο στρατό του ΕΛΑΣ και 

εξίσου σημαντική δραστηριότητα ανέπτυξαν στην πόλη, με διανομή προκηρύξεων, με 

την έκδοση και διακίνηση παράνομου τύπου, με συνθήματα στους τοίχους. Κορυφαία 

ίσως στιγμή της αντίστασης μέσα στην πόλη υπήρξε η κατάθεση στεφάνου στο 

άγαλμα του ναυάρχου Βότση. 184 

Εκτός από τις παράνομες δραστηριότητες, οι φοιτητές της ΕΠΟΝ, με 

πρωτοβουλία του Λευτέρη Ελευθερίου, ίδρυσαν τον Εκπολιτιστικό Όμιλο 

Πανεπιστημίου (ΕΟΠ), τον Αύγουστο του 1942, μια οργάνωση καθ’ όλα νόμιμη. 185 

Επειδή νομικά λειτουργούσε ως πανεπιστημιακό όργανο, δεν υπήρξε ανάγκη 

κατάθεσης και καταστατικού στο Πρωτοδικείο, και με αυτό τον τρόπο ξεπέρασε τον 

σκόπελο της έγκρισης. 186 Οι δραστηριότητές του υπάγονταν στις διατάξεις που 

ίσχυαν για όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου την περίοδο της γερμανικής 

κατοχής. 187 Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠ ορίστηκε από τη Γενική Διοίκηση 

                                                           
182Πέτρος Παπαπολυβίου, «Αντίσταση εντός των τειχών», ο.π., σελ 80-81 
183Η ίδρυση νέων τμημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεωρήθηκε από πολλούς ότι έγινε για να 

προστατεύσει την πόλη από τη διείσδυση των Βουλγάρων. Βασίλης Κυριαζόπουλος, «Το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστημιο», Νέα Εστία, Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη,  τ. 1405, Χριστούγεννα 1985, σελ. 285, και 

Κώστας Τομανάς, Χρονικο της Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις Νησίδες, Θεσσαλονίκη, 1995-1996, σελ. 105 
184Γιάννης Ιμβριώτης, «Το Πανεπιστήμιο ...», σελ. 437 
185Λευτέρης Ελευθερίου, Το Πολυτεχνείο και η ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης στην Εθνική Αντίσταση, Θεμέλιο, 

Αθήνα 1992, σελ 81-82.  
186Το γεγονός ότι η ίδρυση του ΕΟΠ κατάφερε να «ξεγελάσει» τις κατοχικές αρχές αναγνωρίζεται 

ακόμα και από τους αντιπάλους του. Βλ. Γεώργιος Κονταξόπουλος, Η Ζωή μου. Η Ιστορία ενός αιώνα 

(Εθνικό, Εκπαιδευτικό, Αθλητικό και Κοινωνικό Έργο), Επιμ. Δημήτρης Καψάλας, Εκδόσεις 

Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη, 1992, σελ. 93 
187Γιώργος Καφτάντζης Το πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης τον καιρό της Κατοχής, Παρατηρητής, 

Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 84. 
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Μακεδονίας ύστερα από πρόταση της πρυτανείας του Πανεπιστημίου, 188 στο οποίο 

συμμετείχαν αρκετοί πανεπιστημιακοί, που φυσικά προσέδιδαν ακόμα μεγαλύτερο 

κύρος στην οργάνωση, αλλά και την νομιμότητα που ζητούσαν οι κατοχικές αρχές.189 

Τα γραφεία του ήταν αρχικά στον Οίκο Φοιτητού και αργότερα στην «Εύξεινο 

Λέσχη» (Βασιλέως Κωνσταντίνου 20). Η προσπάθεια αυτή του πανεπιστημίου έγινε 

πλήρως αποδεκτή από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ενίσχυσαν τον ΕΟΠ 

με όποιους τρόπους μπορούσαν, είτε οικονομικά είτε με την παρουσία τους στις 

εκδηλώσεις του. 190 Οικονομικά, ο ΕΟΠ στηρίχθηκε στα έσοδα των εκδηλώσεων που 

διοργάνωσε (συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις, κλπ), οι οποίες σύμφωνα με τους 

διοργανωτές προσέλκυαν μεγάλο πλήθος θεατών, αλλά έλαβε και οικονομική 

ενίσχυση από πολίτες. Τρία και μισό δισεκατομμύρια δόθηκαν στον ΕΟΠ από 

ιδιώτες, όπως ο Φ. Κύρου και εταιρίες, όπως το εργοστάσιο ΥΦΑΝΕΤ και κάποιες 

καπνοβιομηχανίες. 191 Κατάφερε ακόμα να πάρει οικονομική ενίσχυση από τη Γενική 

Διοίκηση Μακεδονίας 192 και το Δήμο Θεσσαλονίκης 193, αποτελώντας έτσι μια 

αντιστασιακή οργάνωση, η οποία πέτυχε να λάβει χρηματοδότηση από τους 

αντιπάλους της. Αρχικά, πρόεδρος της οργάνωσης ήταν ο Δημήτρης Καββαδάς. 

Άλλοι καθηγητές που συμμετείχαν στην διοίκηση του ΕΟΠ ήταν ο Γιάννης 

Ιμβριώτης (Φιλοσοφικής), ο Γιώργος Τενεκίδης και Δημήτρης Καρανίκας (Νομικής), 

ο Γιάννης Ξανθάκης (Μαθηματικών), και Αντώνης Σιγάλας (Φιλολογίας). 194 

Ουσιαστικοί υπεύθυνοι της οργάνωσης ήταν ο φοιτητής Γιώργος Καφτάντζης, 

καθοδηγητής της πολυμελέστερης οργάνωσης του Πανεπιστημίου, εκείνης της 

Νομικής Σχολής, 195 και ο Λευτέρης Ελευθερίου, καθοδηγητής της ΕΠΟΝ 

Πανεπιστημίου. Ο ΕΟΠ είχε τα εξής τμήματα: Φιλολογικό, Θεατρικό, Εικαστικών 

Τεχνών, Μουσικό, Αθλητικό και Εκδόσεων. Υπεύθυνος του Αθλητικού Τμήματος 

ήταν ο Γιώργος Γαβριηλίδης, με συμβούλους τους Γεώργιο Κονταξόπουλο, υπεύθυνο 

του πανεπιστημιακού γυμναστηρίου και Γεώργιο Βάρβογλη, καθηγητή στη 

Φυσικομαθηματική Σχολή. 196 Ο πρώτος στόχος του Αθλητικού Τμήματος ήταν, 

                                                           
188Ξεκίνημα, 1-15 Φεβρουαρίου 1944, σελ 29 
189Πέτρος .Παπαπολυβίου, «Αντίσταση εντός των τειχών», ο.π., σελ 82. 
190Μαρία Καβάλα.,  «Επιβίωση βιολογική....», ο.π. σελ. 39.  
191Λευτέρης Ελευθερίου, Το Πολυτεχνείο και η ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης στην Εθνική Αντίσταση, Θεμέλιο, 

Αθήνα 1992, σελ. 76.  
192Ξεκίνημα, τεύχος 4, 15 Απριλίου 1944, σελ. 97 
193Πέτρος Παπαπολυβίου, «Αντίσταση εντός των τειχών», ο.π., σελ 82. 
194Γιώργος Καφτάντζης ο.π., ., σελ. 86. 
195Λευτέρης Ελευθερίου, ο.π., σελ. 74. 
196Στο ίδιο, σελ. 76. 
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όπως ήταν αναμενόμενο, η εξασφάλιση αθλητικών ειδών, που «ούτε ίχνος τους δεν 

υπήρχε στο γυμναστήριο.» 197  

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι δεν είναι σίγουρο ότι όλοι οι συμμετέχοντες 

στον ΕΟΠ είχαν συνείδηση του γεγονότος ότι μητρική οργάνωση του ομίλου ήταν η 

ΕΠΟΝ. Ο υπεύθυνος του αθλητικού τμήματος Γεώργιος Κονταξόπουλος, στα 

απομνημονεύματα του που εκδόθηκαν αργότερα, αναφέρει ότι όταν ανακάλυψε ότι ο 

ΕΟΠ ήταν οργάνωση με αριστερές τάσεις, θεώρησε ότι είχε εξαπατηθεί και 

αποχώρησε. Παραδέχεται ωστόσο ότι σαν κίνηση ο ΕΟΠ είχε κατορθώσει να 

παραπλανήσει ακόμα και τον «πασίγνωστο» Μέρτεν. 198 Μπορούμε να είμαστε 

σίγουροι για τα περισσότερα από τα ιδρυτικά μέλη, και για ένα τμήμα των 

πανεπιστημιακών που συμμετείχαν (ο Καββάδας, ο Ιμβριώτης και ο Τενεκίδης 

φυλακίστηκαν από τις γερμανικές αρχές ως ύποπτοι αντιστασιακής δράσης), αλλά 

δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για τους συμμετέχοντες στις πολιτιστικές 

δραστηριότητες. Ιδιαίτερα ο  αθλητισμός είναι μια δραστηριότητα που δεν θεωρείται 

ότι έχει πολιτική χροιά, και ίσως γι’ αυτό να υπήρξε και τόσο αποτελεσματικός στη 

συσπείρωση νέων, οι οποίοι δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν ότι πίσω από αυτόν 

κρυβόταν μια συγκεκριμένη αντιστασιακή οργάνωση, όπως σε αυτή την περίπτωση η 

ΕΠΟΝ.  

Το τμήμα εκδόσεων προχώρησε στην έκδοση του δεκαπενθήμερου περιοδικού 

Ξεκίνημα το Φεβρουάριο του 1944, το οποίο κυκλοφόρησε συνολικά δώδεκα τεύχη, 

από τις 15 Φεβρουαρίου 1944 ως την Απελευθέρωση. Αρχισυντάκτης ήταν ο 

Μανώλης Αναγνωστάκης και συντακτική επιτροπή ο Θανάσης Φωτιάδης, ο Κλείτος 

Κύρου, κ.α. 199 Στο περιοδικό αυτό έγραψαν καθηγητές, φοιτητές, επιστήμονες και 

λογοτέχνες από όλη την Ελλάδα. Επίσης, έχει μακροσκελείς αναφορές στις 

δραστηριότητες του Εκπολιτιστικού Ομίλου και φυσικά και για τα αθλητικά 

δρώμενα. Ήδη από το πρώτο τεύχος μας πληροφορεί για τη «νεκρωμένη» αθλητική 

κίνηση, αλλά και για την εμφάνιση της ομάδας στίβου του πανεπιστημίου στους 

αθλητικούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν πριν τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΜΕΝΤ τον 

Φεβρουάριο του 1944. 200 Στο τέταρτο τεύχος αναφέρει μια χορηγία 50 

εκατομμυρίων του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας Σιμωνίδη προς τον ΕΟΠ. Επίσης, 

                                                           
197Ξεκίνημα, τεύχος 8, 15 Ιουλίου 1944, σελ. 174 
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199Πέτρος Παπαπολυβίου, «Αντίσταση εντός των τειχών», ο.π., σελ 82.  
200Ξεκίνημα, τεύχος 1, 1-15 Φεβρουαρίου 1944, σελ. 28-29. 
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χαιρετίζει το αθλητικό τμήμα του ΕΟΠ, που επιτέλους άρχισε να παίρνει ζωή μετά 

από αρκετές καθυστερήσεις. 201 Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η επιχορήγηση 

του Δήμου Θεσσαλονίκης προς τον ΕΟΠ από γραφειοκρατικό λάθος πήγε στα ταμεία 

του Πανεπιστημίου, γεγονός που καθυστέρησε ακόμα παραπάνω την ανάπτυξη του 

αθλητικού τμήματος. 202 Η ποδοσφαιρική ομάδα του Πανεπιστημίου έκανε την πρώτη 

της εμφάνιση στις 1 Ιουλίου 1944 εναντίον του Άρη. Την έναρξη αυτού του αγώνα 

έκαναν ο πρόεδρος του ΕΟΠ Σιγάλας μαζί με τον πρόεδρο της ομάδας του Άρη 

Ιωάννη Αγγέλου και τους συμβούλους του Αθλητικού Τμήματος του ΕΟΠ Βάρβογλη 

και Κονταξόπουλο. Οι εισπράξεις του αγώνα αυτού δόθηκαν σε φυματικούς 

φοιτητές, σύμφωνα με την επιθυμία των ομάδων και την απόφαση της εποπτείας. 203 

Η επόμενη εμφάνιση της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΕΟΠ έγινε με την «Ένωση 

Θράκης» στις 13 Αυγούστου 1944 και τα έσοδα διατέθηκαν για τους ανάπηρους του 

πολέμου 1940-1941. 204 

Για τις δραστηριότητες της ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης έχουμε πληροφορίες και από 

τις εκθέσεις του Παμμακεδονικού Συμβουλίου Μακεδονίας–Θράκης της ΕΠΟΝ. Από 

τις αναφορές αυτές μαθαίνουμε τις αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώθηκαν 

στην πόλη και το βαθμό συμμετοχής της οργάνωσης σε αυτές, τουλάχιστον όπως 

ισχυρίζονται τα στελέχη της που συνέταξαν αυτές τις αναφορές. Στελέχη της ΕΠΟΝ 

αναζωογόνησαν τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρισκόταν σε αφάνεια, ωστόσο η αναφορά δεν 

δίνει πληροφορίες για το είδος αυτής της «αναζωογόνησης». Επίσης, έθεσαν τις 

βάσεις στα αθλητικά σωματεία του Ηρακλή, του Άρη και του Μακεδονικού, χωρίς 

επίσης να διευκρινίζει η αναφορά τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Επιπλέον, διοργάνωσαν 

αγώνες των ομάδων αυτών στην ύπαιθρο. 205 Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνονται 

ως ένα βαθμό από τη Νέα Ευρώπη, η οποία χαρακτηρίζει πολλές ομάδες ως 

«ανασυγκροτηθείσες» και δίνει πληροφορίες για τους εκτός έδρας αγώνες των 

ομάδων αυτών. 206 Ο ΠΑΟΚ έδωσε αγώνα στην Βέροια εναντίον της τοπικής ομάδας 

του Βερμίου, ενώ ο Άρης και ο Ηρακλής αγωνίστηκαν στα Γιαννιτσά εναντίον της 

Αναγέννησης και του Απόλλωνα Γιαννιτσών αντίστοιχα. 207 Εκτός από τους 

                                                           
201Ξεκίνημα, τεύχος 4, 15 Απριλίου 1944, σελ. 97. 
202Ξεκίνημα, τεύχος 4, 15 Απριλίου 1944,  σελ.100. 
203Ξεκίνημα, τεύχος 8, 15 Ιουλίου 1944, σελ. 174.  
204Ξεκίνημα, τεύχη 11-12, 1-15 Οκτωβρίου 1944, σελ. 220. 
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206Νέα Ευρώπη, 4 Σεπτεμβρίου και 24 Νοεμβρίου 1943 
207Νέα Ευρώπη, 15, 21 και 27 Οκτωβρίου 1943. 
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επίσημους αγώνες ανάμεσα στα μεγάλα σωματεία της πόλης, η ΕΠΟΝ έθεσε ως 

στόχο την ανάπτυξη της αθλητικής κίνησης σε συνοικιακή βάση, με κεντρικά 

αθλήματα το ποδόσφαιρο και το βόλλεϊ. 208 Ίσως σε αυτές τις προσπάθειες να 

οφείλεται η ίδρυση των νεανικών και συνοικιακών ομάδων, οι οποίες αναφέρονται 

αρκετά συχνά από τη Νέα Ευρώπη (Μικρή Νεολαία, Ασπίς, Αίας 209). Τα ονόματα 

των ομάδων αυτών παραπέμπουν στην ελληνική αρχαιότητα και θυμίζουν ορισμένα 

από τα ψευδώνυμα πολλών ανταρτών του ΕΛΑΣ στην προσπάθεια τους να δώσουν 

στον αντάρτικο αγώνα εθνικό χαρακτήρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα 

αρχαιοπρεπή ονόματα δεν μπορεί να σημαίνουν ακριβώς το αντίθετο: ίδρυση ομάδων 

σε αντίθεση με αυτές που πρόσκεινται στην Αριστερά. Το ζήτημα αυτό χρειάζεται 

περαιτέρω διερεύνηση. Στην προσπάθεια αυτή της ΕΠΟΝ για την ανάπτυξη της 

αθλητικής κίνησης της νεολαίας ίσως εντάσσονται και οι ποδοσφαιρικοί αγώνες που 

διοργανώθηκαν ανάμεσα σε γυμνάσια και τους οποίους η Νέα Ευρώπη χαρακτήρισε 

ως ιδιαίτερα αξιόλογους. 210  

Αξιοσημείωτη είναι η μεγάλη αθλητική γιορτή που πραγματοποιήθηκε στο 

γήπεδο του Ηρακλή στις 21 Νοεμβρίου 1943. Την διοργάνωση αυτής της γιορτής 

διεκδικεί η ΕΠΟΝ μέσω του Εκπολιτιστικού Ομίλου του Πανεπιστημίου. Για τη 

γιορτή αυτή υπάρχουν αναφορές τόσο στις εκθέσεις του Παμμακεδονικού 

Συμβουλίου Μακεδονίας–Θράκης της ΕΠΟΝ, όσο και στη Νέα Ευρώπη. Κατέχει 

επίσης κεντρική θέση στις αναμνήσεις των συμμετεχόντων. 211 Στη γιορτή αυτή 

συμμετείχαν ο ΠΑΟΚ, η ΜΕΝΤ, ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Λύκειο Ελληνίδων και η Φιλαρμονική του Δήμου. 

212 

Ξεκίνησε στις 2 η ώρα το μεσημέρι, με αγώνα βόλεϊ ανάμεσα στην ομάδα του 

Πανεπιστημίου και την ομάδα του ΠΑΟΚ. Έπειτα έγιναν αγώνες στίβου 100μ, 400μ 

και σκυταλοδρομία 4x200μ, με μεγάλη συμμετοχή φοιτητών. Φυσικά, δεν θα 

μπορούσε να λείψει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας από μια τέτοια γιορτή. Η γιορτή 

έκλεισε με τον αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη ΜΕΝΤ, ο οποίος έληξε ισόπαλος. 

Στο ημίχρονο του αγώνα, το Λύκειο Ελληνίδων χόρεψε «εθνικούς χορούς με 
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μακεδονικές στολές». 213 Σύμφωνα με την έκθεση του Παμμακεδονικού Συμβουλίου 

της ΕΠΟΝ, την γιορτή παρακολούθησαν 10.000 θεατές. 214 Σύμφωνα με τη Νέα 

Ευρώπη, ήταν μια «ωραιότατη αθλητική εορτή» με μεγάλη επιτυχία, για την οποία 

αξίζουν συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες και στους θεατές. 

Η διοργάνωση αυτής της γιορτής δεν μπορεί παρά να προκαλέσει μια σειρά 

ερωτημάτων που αφορούν την αντίληψη της ΕΠΟΝ για τον αθλητισμό, αλλά και τον 

ρόλο των γερμανικών αρχών κατοχής στα αθλητικά δρώμενα. Πρόκειται για μια 

γιορτή, η οποία χαιρετίστηκε πανηγυρικά από τη δοσιλογική εφημερίδα Νέα Ευρώπη, 

αλλά θεωρήθηκε και επίτευγμα της ΕΠΟΝ. Αξιοσημείωτη επίσης είναι η συμμετοχή 

του Λυκείου Ελληνίδων σε μια τέτοια είδους γιορτή και ακόμα περισσότερο η πιθανή 

συνεργασία της ΕΠΟΝ μέσω του ΕΟΠ και του Λυκείου. Η συμμετοχή του Λυκείου 

Ελληνίδων στην γιορτή του Νοέμβρη του 1943 έμεινε στη μνήμη των αριστερών 

συμμετεχόντων. 215 Απ’ ότι φαίνεται, η συνεργασία δεν σταμάτησε μόνο στην κοινή 

συμμετοχή σε αθλητικές εορτές, αφού, όπως μαρτυρεί ο  Γιάννης Ιμβριώτης, το 

Δελτίο του Λυκείου Ελληνίδων κυκλοφόρησε με τη φροντίδα του ΕΟΠ. 216 Η 

συνεργασία αυτή μάλλον θα πρέπει να νοηθεί ως άλλος ένας τρόπος συνδυασμού της 

παράνομης με τη νόμιμη δράση, ως άλλος ένας τρόπος μετάδοσης αντιστασιακών 

μηνυμάτων μέσα από νόμιμους φορείς. Εξάλλου η συμμετοχή όλων σε αυτή τη 

γιορτή θα μπορούσε να νομιμοποιηθεί διαμέσου της υποτιθέμενης «ουδετερότητας» 

του αθλητισμού.  

Δεν  γνωρίζουμε αν η συνεργασία αυτή υπήρξε αποτελεσματική. Σύμφωνα με 

τις μαρτυρίες της ΕΠΟΝ, η διείσδυση των ΕΠΟΝιτών στα αθλητικά σωματεία ήταν 

επιτυχημένη. «Στους ποδοσφαιρικούς συλλόγους και άλλες οργανώσεις 

δημιουργήσαμε υποσυμβούλια νέων στα υπάρχοντα συμβούλια που κάνουν όλη τη 

δουλειά.» 217 Φαίνεται ότι αρκετές φορές κατάφεραν να ξεγελάσουν τους Γερμανούς 

και τους συνεργάτες τους, όπως φαίνεται από την περίπτωση του Γυμναστή του 

Πανεπιστημίου, αλλά και στην περίπτωση του Διοικητή Ειδικής Ασφαλείας, ο οποίος 

παρακολούθησε μια εκδήλωση του ΕΟΠ για τη σημασία του κωμικού στοιχείου. 218 
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78 
 

Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι ο Εκπολιτιστικός Όμιλος πανεπιστημίου 

είχε σχεδιάσει άλλη μια μεγάλη «Λαϊκή Αθλητική Εορτή» για το τέλος Οκτωβρίου 

του 1944. Η γιορτή αυτή προπαγανδίστηκε στα αντιστασιακά έντυπα που 

κυκλοφόρησαν το μήνα της απελευθέρωσης της πόλης και στο Ξεκίνημα, αλλά δεν 

έχουμε καμία πληροφορία για το αν η γιορτή τελικά πραγματοποιήθηκε. 219 Μάλλον 

οι συνθήκες της αποχώρησης των γερμανικών στρατευμάτων δεν ήταν πρόσφορες για 

την διοργάνωση μιας τόσο μεγάλης γιορτής, καθώς οι δυνάμεις της ΕΠΟΝ έπρεπε να 

διατεθούν σε άλλες δραστηριότητες.  

Από το φθινόπωρο του 1943 και μετά, αρκετά συχνά οι μεγάλες ομάδες του 

κέντρου, έδωσαν αγώνες εκτός Θεσσαλονίκης, σε άλλες πόλεις με τις τοπικές ομάδες. 

Ο ΠΑΟΚ έδωσε αγώνα στην Βέροια εναντίον της τοπικής ομάδας του Βερμίου, ενώ 

ο Άρης και ο Ηρακλής αγωνίστηκαν στα Γιαννιτσά εναντίον της Αναγέννησης και 

του Απόλλωνα Γιαννιτσών αντίστοιχα. 220  Γνωρίζουμε ακόμα ότι και κάποιες ομάδες 

της επαρχίας μετακινήθηκαν σε άλλες πόλεις για να δώσουν ποδοσφαιρικούς αγώνες 

με τις τοπικές ομάδες, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος Κατερίνης που έδωσε αγώνα στη 

Βέροια εναντίον της τοπικής ομάδας. 221 Οι μετακινήσεις αυτές είχαν την ανοχή των 

γερμανικών αρχών, δεν ξέρουμε αν είχαν την υποστήριξη τους μέσα σε συνθήκες 

έλλειψης βενζίνης και γενικότερης δυσκολίας μετακίνησης. Υπάρχουν υποψίες ότι οι 

αγώνες αυτοί αποτελούσαν μια ιδανική ευκαιρία συνεννόησης του ΕΑΜ 

Θεσσαλονίκης με τα αντίστοιχα τμήματα των επαρχιών. Κάποιοι ποδοσφαιριστές 

οργανωμένοι στο ΕΑΜ, όπως ο Πάνος Μάρκοβιτς, παίχτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος ενώ 

αρχικά είχε αποχωρήσει από την αθλητική δραστηριότητα, επανήλθε στην ενεργό 

δράση το 1943, αποτελούσαν το σύνδεσμο ανάμεσα στην πόλη και την επαρχία. 

Δυστυχώς, αυτές οι πληροφορίες είναι σχεδόν αδύνατον να επιβεβαιωθούν πλέον. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να ταυτίσουμε ομάδες με 

πολιτικούς χώρους, ούτε και για τη συγκεκριμένη περίοδο. Γνωρίζουμε για 

παράδειγμα ότι υπήρξαν ποδοσφαιριστές οργανωμένοι στο ΕΑΜ, ωστόσο ο ισόβιος 

πρόεδρος του ΠΑΟΚ και πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Παντελής Καλπακτσόγλου 

κατηγορήθηκε από τον ΕΛΑΣ ως συνομιλητής και υποστηρικτής του Δάγκουλα. 222  

Υπήρξαν ωστόσο περιπτώσεις αθλητών, οι οποίοι στρατεύθηκαν με μια από τις δύο 

                                                           
219Ξεκίνημα, 30 Σεπτ. 1944 
220Νέα Ευρώπη, 15, 21 και 27 Οκτωβρίου 1943. 
221 Νέα Ευρώπη, 27 Νοεμβρίου 1943 
222Στράτος Δορδανάς, Έλληνες...., σελ. 316 
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πλευρές. Ο ελληνοπολωνός Γεώργιος Σαϊνόβιτς- Ιβάνωφ, κολυμβητής του Ηρακλή, 

έδρασε ως πράκτορας των Βρετανών στην Ελλάδα και εκτελέστηκε από τους 

Γερμανούς το 1943. 223  Από τους Γερμανούς εκτελέστηκαν επίσης και οι κολυμβητές 

του Ηρακλή Νούλης Αγγελίδης και Γιάννης Μοσκώφ. 224 Αντίθετα, ο Περικλής 

Νικολαΐδης, ποδοσφαιριστής του Άρη, ο οποίος ήταν από τους ποδοσφαιριστές που 

ήρθαν από την Καβάλα στη Θεσσαλονίκη, έγινε πράκτορας της Γκεστάπο και 

φυγαδεύτηκε από τους Γερμανούς κατά την αποχώρηση τους από την πόλη. 225  

Πάντως αν προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε ένα σωματείο, στο οποίο η ΕΠΟΝ να 

έχει καταφέρει να διεισδύσει, αυτό μάλλον είναι το σωματείο της ΜΕΝΤ. 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες της ομάδας αυτής για την περίοδο της Κατοχής 

έχουμε μόνο από την Νέα Ευρώπη, ωστόσο είναι βέβαιο ότι οι αγώνες της ΕΠΟΝ 

αμέσως μετά την απελευθέρωση γίνονται στο γήπεδο της. Γνωρίζουμε τέλος ότι τα 

γραφεία του σωματείου καταστράφηκαν από πυρκαγιά το 1946. Η επίσημη εκδοχή 

υποστηρίζει ότι πρόκειται περί βραχυκυκλώματος, αλλά η συλλογική μνήμη έχει 

διατηρήσει ότι πρόκειται για εμπρησμό δεξιών παραστρατιωτικών οργανώσεων, οι 

οποίοι θεωρούσαν ότι το σωματείο ήταν «άντρο κομμουνιστών». 226  

Με σημείο αιχμής την μεγάλη αθλητική γιορτή της 21ης Νοεμβρίου 1943, 

μπορούμε να διατυπώσουμε μερικές σκέψεις για τον ρόλο του αθλητισμού κατά τη 

συγκεκριμένη περίοδο, αλλά και γενικότερα. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι ο αθλητισμός 

από την γέννηση του ως νεοτερικό φαινόμενο έχει περιβληθεί με μια υποτιθέμενη 

«ουδετερότητα», ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική. Η ουδετερότητα αυτή του 

επιτρέπει, ιδιαίτερα κατά την περίοδο που μας ενδιαφέρει, να συνεχίσει τις 

λειτουργίες του και να επενδυθεί με νέες. Από την πλευρά της παράνομης ΕΠΟΝ, η 

οποία ακολουθεί την παράδοση της μεσοπολεμικής ΟΚΝΕ, ο αθλητισμός της 

προσφέρει την νομιμότητα την οποία τόσο επιζητά. Ακριβώς επειδή ο αθλητισμός 

έχει επενδυθεί με αυτή την ουδετερότητα, η ΕΠΟΝ μέσα από την οργάνωση-βιτρίνα 

της, τον Εκπολιτιστικό Όμιλο Πανεπιστημίου, αποκτά τη δυνατότητα επιχορήγησης 

από τον δηλωμένο εχθρό της, τη Γερμανική Διοίκηση Μακεδονίας. Μέσα από τον 

αθλητισμό, η ΕΠΟΝ αποκτά προνομιακή πρόσβαση στη νεολαία, μια κοινωνική 

ομάδα η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωτικά ταυτιστεί με το φαινόμενο αυτό. Οι 

Γερμανοί και οι συνεργάτες τους από την πλευρά τους χρησιμοποιούν το ίδιο 

                                                           
223Περισσότερα για τον Ιβάνωφ, βλ. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, ....ο.π., σελ. 75-56 
224Κώστας Τομανάς, Δρόμοι... ο.π., σελ. 222 
225Απόστολος Παπαδόπουλος, ο.π, σελ. 66-67 
226Ελένη Ιωαννίδου, ο.π., σελ. 92 
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ακριβώς φαινόμενο για να προβάλλουν μια αίσθηση συνέχειας, μια αίσθηση 

επιστροφής στην προπολεμική κανονικότητα. Και αυτό ακριβώς το έργο επιτελεί ο 

αθλητισμός στη συγκεκριμένη περίοδο: Είναι ένα πεδίο στο οποίο δρουν δύο 

αμφίρροπες δυνάμεις, είναι ένα πεδίο το οποίο αποτελεί διακύβευμα. Με έναν 

ιδιαίτερο τρόπο, πολιτικές δραστηριότητες οι οποίες δεν μπορούσαν να εκφραστούν 

ανοιχτά, λειτούργησαν υπόγεια, ακριβώς επειδή η «ουδετερότητα» του πεδίου το 

επέτρεψε. Η κυριαρχία σε ένα τόσο δημοφιλές πεδίο, το οποίο είχε τη δυνατότητα να 

συγκεντρώνει μεγάλα πλήθη θεατών, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Η μαζικότητα του αυτή 

έδωσε στις αντιστασιακές οργανώσεις της Αριστεράς ένα τρόπο διείσδυσης σε 

μεγάλο αριθμό ανθρώπων, τον οποίο, υπό τις συνθήκες της περιόδου, ίσως είχε 

δυσκολίες να προσεγγίσει. Αποτέλεσε έτσι ο αθλητισμός ένα είδος «γκρίζας ζώνης», 

στην οποία συναντώνται οι δύο αντίπαλοι, όχι απαραίτητα παίζοντας με «fair-play».  
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iii. Λόγοι και πολιτικές περί αθλητισμού 
Οι γερμανικές αρχές και οι συνεργάτες τους, όπως είδαμε και παραπάνω, είχαν 

κάθε συμφέρον να προωθήσουν τις πολιτιστικές δραστηριότητες, για να δώσουν την 

εντύπωση ότι ο πόλεμος δεν ήταν παρά μια προσωρινή διακοπή και ότι η 

καθημερινότητα μπορεί να συνεχιστεί κανονικά και έτσι να εξασφαλίσουν ένα είδος 

νομιμοποίησης. Η ανεπάρκεια του αρχειακού υλικού μας εμποδίζει να εξετάσουμε σε 

βάθος το θέμα, ωστόσο μπορούμε να ανιχνεύσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. 

Η δοσιλογική εφημερίδα Νέα Ευρώπη μπορεί να μας δώσει τον λόγο που 

αναπτύσσουν οι συνεργάτες των Γερμανών για τον αθλητισμό και οι μαρτυρίες της 

εποχής μπορούν να φωτίσουν κάποιες πλευρές του 

Αντίθετα με ότι ίσως θα περίμενε κάποιος, οι κατοχικές κυβερνήσεις 

επιδόθηκαν σε έναν νομοθετικό οίστρο, για ποικίλα ζητήματα, ανάμεσα στα οποία 

εντάσσονται και οι διατάξεις περί εκπαίδευσης, και ειδικότερα περί σωματικής 

αγωγής. Κατ’ αρχήν, επιδιώκεται μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, με στόχο την 

αλλαγή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αρκετά από αυτά τα νομοθετήματα 

αφορούσαν ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης της σωματικής αγωγής. Το 

αναλυτικό πρόγραμμα της φυσικής αγωγής για τις δύο τελευταίες τάξεις του 

γυμνασίου, το οποίο ανέρχεται σε δύο ώρες την εβδομάδα, περιλαμβάνει τακτικές 

ασκήσεις άνευ όπλου και σκοποβολή. 227 Παράλληλα, τροποποιείται ο νόμος περί 

γυμναστηρίων και ιδρύονται νέα γυμναστήρια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και Πάντειος). 228  Με τον νόμο αρ. 214 (7 Απριλίου 

1943) Περί εποπτείας της Σωματικής Αγωγής ορίζεται ότι η ανώτατη εποπτεία της εν 

γένει σωματικής αγωγής και των λειτουργιών της ασκείται από το Υπουργείο 

Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας μέσω των Γενικών Επιθεωρητών της 

Σωματικής Αγωγής. Το κύριο βάρος ωστόσο πέφτει στους Νομαρχιακούς 

Επιθεωρητές Σωματικής Αγωγής, οι οποίοι έχουν υπό την ευθύνη τους τα Σωματεία 

και τη λειτουργία τους, τα Γυμναστήρια και τη διοργάνωση αγώνων και εορτών. 229 

Εντύπωση ίσως προκαλεί η εφάπαξ επιχορήγηση του Εθνικού Γυμναστικού 

Συλλόγου με εκατό εκατομμύρια δραχμές με το νόμο αρ. 975 230, καθώς είναι η 

                                                           
227Κανονιστικό διάταγμα «Περί του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των διδακτέων 

μαθημάτων εν ταις προστεθείσαις εις τα Γυμνάσια δύο τάξεσι (Ζ' και Η’)», ΦΕΚ, 4 Αυγούστου 1944 
228Με τα νομοθετικά διατάγματα 1596/1942 για την Πάντειο και 2098/1942 για το Εθνικό Μετσόβειο 

Πολυτεχνείο.   
229ΦΕΚ, 29 Μαΐου 1943 
230ΦΕΚ, 29 Νοεμβρίου 1943 
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μοναδική περίπτωση επιχορήγησης σωματείου από τις κατοχικές κυβερνήσεις που 

έχουμε εντοπίσει. Η πρακτική επιχορήγησης σωματείων από δήμους ή άλλους φορείς 

διατηρήθηκε και κατά τη διάρκεια της Κατοχής, η περίπτωση όμως επιχορήγησης 

από την ίδια την κυβέρνηση εμφανίζεται μόνο για την περίπτωση του Ε.Γ.Σ.  Σε 

παρόμοιο κλίμα  κινείται η με το νόμο αρ. 93/1943 απονομή τιμητικής χορηγίας στην 

χήρα του γνωστού γυμναστή και διευθυντή σωματικής αγωγής Ιωάννη Χρυσάφη 

Αρχοντούλα Χρυσάφη. 231 Η αναγνώριση από τις κατοχικές κυβερνήσεις ενός από τα 

βασικότερα στελέχη των προπολεμικών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στη φυσική 

αγωγή μάλλον μας δείχνει ότι η σωματική αγωγή αποτελούσε πεδίο ομοφωνίας και 

ίσως οι συνέχειες, τουλάχιστον από κυβερνητικής πλευράς, να είναι περισσότερες 

από τις ασυνέχειες. 232  

Πέρα από την αμιγώς νομοθετική δραστηριότητα, μπορούμε να εντοπίσουμε, 

κυρίως μέσα από τον τύπο, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, με βάση τις οποίες 

κινήθηκαν οι γερμανικές αρχές και οι συνεργάτες τους ως προς τον αθλητισμό. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι προφανώς δεν πρόκειται για οργανωμένη πολιτική και 

συχνά παρατηρούνται αντιφάσεις τόσο σε επίπεδο λόγου όσο και στο επίπεδο των 

πρακτικών. Επιπλέον, μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου και την αδυναμία 

πλήρους λειτουργίας του κράτους, τις περισσότερες φορές τα αποτελέσματα 

διαφέρουν κατά πολύ από τα προσδοκώμενα.  

Μέσα από τη δοσιλογική Νέα Ευρώπη, μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιες από 

αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Κατ' αρχήν, η δοσιλογική εφημερίδα 

προπαγανδίζει ιδιαίτερα έντονα τους αγώνες, σε μια προσπάθεια να προσελκυστούν 

οι φίλαθλοι στο γήπεδο, σε αντίθεση με την Απογευματινή, η οποία, ενώ αφιερώνει 

εκτεταμένα άρθρα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, είναι περισσότερο φειδωλή ως 

προς τους χαρακτηρισμούς της. Είναι εξάλλου στο συμφέρον των γερμανικών αρχών 

και των συνεργατών τους να δώσουν την εντύπωση ότι η καθημερινότητα 

συνεχίζεται, παρά τις όποιες δυσκολίες. Αν και η εφημερίδα αναγνωρίζει ότι η 

ποιότητα των αγώνων δεν είναι η καλύτερη δυνατή, λόγω περιστάσεων που δεν 

κρίνει σκόπιμο να αναφέρει, δεν παύει να τονίζει ότι οι αγώνες έχουν ολοένα και 

περισσότερο ενδιαφέρον και ότι αναμένεται μεγάλη έλευση φιλάθλων. «Αλλά για τη 

φετινή περίοδο, κανείς δεν πρέπει να είναι απαιτητικός. Και αυτό ακόμα που κάνουν 

                                                           
231ΦΕΚ, 15 Μαΐου 1943 
232Βλ. και Μαρία Καρανταΐδου, ο.π., σελ. 73-74 
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οι παίκται μας να παίζουν από Κυριακή σε Κυριακή είναι πολύ, ώστε να μη χωρεί εν  

προκειμένω καμία διαμαρτυρία. Φυσικά, όσοι μπορούν ή όσοι έχουν τον καιρό και τη 

διάθεση να προπονούνται καλύτερα, υποθέτουμε πως το κάνουν. Επαναλαμβάνουμε 

όμως ότι για φέτος φίλαθλοι και ιθύνοντες δεν πρέπει να ‘χουν από τις ομάδες μας τις 

απαιτήσεις που θα  μπορούσαν να έχουν σε μια άλλη περίοδο.» 233 Οι αγώνες αυτοί 

επανειλημμένα χαρακτηρίζονται ως «μεταπολεμικοί», άλλος ένας τρόπος για να 

δηλωθεί ότι όσον αφορά την Ελλάδα ο πόλεμος έχει λήξει και η καθημερινότητα 

συνεχίζεται κανονικά.  

Οι πρώτοι αγώνες έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα, όπως είδαμε και 

παραπάνω. Τα έσοδα του πρώτου αγώνα που διοργανώνεται ανάμεσα στον ΠΑΟΚ 

και τον Ηρακλή στις 1 Ιουνίου 1941 δόθηκαν υπέρ του τμήματος Κοινωνικής 

Πρόνοιας της οργάνωσης Εθνική Ένωσις «Η Ελλάς», της γνωστης  και ως 3Ε. Στη 

συνέχεια, διοργανώθηκαν αγώνες, των οποίων τα έσοδα διατέθηκαν υπέρ των 

απόρων ποδοσφαιριστών που επέστρεψαν από το μέτωπο. 234 Η Νέα Ευρώπη δεν 

κρίνει σκόπιμο να αναφέρει τα βιοτικά προβλήματα που απασχολούσαν τους 

ποδοσφαιριστές κατά την περίοδο της Κατοχής, όπως εξάλλου και τους 

περισσότερους Θεσσαλονικείς. Απλώς αναφέρει ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

διεξάγεται ο αγώνας και θεωρείται βέβαιο ότι είναι ένας λόγος ακόμα για να 

κατακλύσουν οι φίλαθλοι το γήπεδο: «Είμεθα βέβαιοι ότι η μοναδική συνάντησις θα 

προκαλέσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων, οίτινες παρακολουθούντες ένα 

συναρπαστικό αγώνα, θα ενισχύσωσι και την κοινήν φιλάνθρωπον προσπάθεια των 

συμπαθών μας σωματείων.» 235 Μέσα στην πρακτική της φιλανθρωπίας, εντάσσονται 

και οι αγώνες για την ενίσχυση των παιδικών συσσιτίων που έχουν συσταθεί στην 

πόλη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διοργανώθηκε το Κύπελλο Εορτών για το Πάσχα του 

1942 «δια την εξασφάλισιν του Πασχαλινού αυγού και του αρνιού του πτωχού 

Ελληνόπουλου που σιτίζεται στις 50 περίπου εστίες της πόλεως». Το γήπεδο 

παραχωρήθηκε από την Standardcomandatur, η οποία, σύμφωνα με την εφημερίδα, 

«δεν έφερεν ουδεμίαν προς τούτον αντίρρησιν επιδείξασα και εμπράκτως την 

στοργήν και το ενδιαφέρον αυτής δια το πεινασμένο Ελληνόπουλο.» 236  Υπέρ των 

παιδικών συσσιτίων διοργανώθηκε και το Κύπελλο Χριστουγέννων «Νέα Ευρώπη» 

                                                           
233Νέα Ευρώπη, 18 Νοεμβρίου 1941 
234Νέα Ευρώπη, 13,14, 28 και 29 Ιουνίου 1941. 
235Νέα Ευρώπη, 13 Ιουνίου 1941 
236Νέα Ευρώπη, 22 Απριλίου 1943 



84 
 

τα Χριστούγεννα του 1943, αυτή τη φορά με περισσότερες ομάδες και με έπαθλο το 

«κύπελλο της «Νέας Ευρώπης», το ειδικώς αθληθετηθέν δια τους αγώνας». 237 

 Πέρα από τους λόγους για τους οποίους διοργανώθηκαν οι αγώνες, υπήρξαν 

και συγκροτημένες προσπάθειες από την πλευρά των κεντρικών αθλητικών 

ομοσπονδιών για τη διοργάνωση επισήμων πρωταθλημάτων που να θυμίζουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο τα προπολεμικά. Η ΕΠΟ, μετά από απόφαση της Ολυμπιακής 

Επιτροπής Αγώνων και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, υπό την εποπτεία του 

οποίου βρίσκονταν όλες οι αθλητικές δραστηριότητες και σωματεία, ανακοίνωσαν 

την απαγόρευση οποιασδήποτε συνάντησης μεταξύ σωματείων, επισήμων ή 

ανεπισήμων, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1941, 238 ωστόσο η απόφαση 

αυτή φαίνεται ότι δεν υλοποιήθηκε ποτέ, όπως εξάλλου αναφέραμε και πρωτύτερα. 

Γνωρίζουμε επίσης ότι η Γερμανική Διοίκηση Μακεδονίας, αλλά και ο δήμος 

Θεσσαλονίκης τουλάχιστον μια φορά χρηματοδότησαν πολιτιστικές και αθλητικές 

δραστηριότητες, συγκεκριμένα στον Εκπολιτιστικό Όμιλο Πανεπιστημίου το 1944.239 

Η πρακτική αυτή δεν είναι νέα, έχουμε ήδη αναφέρει ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης 

στήριζε οικονομικά τους αθλητικούς συλλόγους καθ' όλη τη διάρκεια του 

Μεσοπολέμου, δεν έχουμε όμως στοιχεία για το αν συνεχίστηκε η πρακτική αυτή και 

κατά τη διάρκεια της Κατοχής και για άλλα σωματεία. Μπορούμε ωστόσο να 

υποθέσουμε ότι, από τη στιγμή που η Διοίκηση είναι θετικά διακείμενη προς τον 

αθλητισμό ως μέρος της καθημερινότητας, είναι πιθανόν να δόθηκαν κάποιες 

επιχορηγήσεις στους αθλητικούς συλλόγους, με βάση το παράδειγμα του 

Εκπολιτιστικού Ομίλου Πανεπιστημίου.  

Εκτός από τις προσπάθειες που έγιναν για τη διοργάνωση αγώνων, η 

εφημερίδα Νέα Ευρώπη διατυπώνει έναν κανονιστικό λόγο για το πώς θα πρέπει να 

είναι η αθλητική ζωή. Μέσα σε συνθήκες Κατοχής, πείνας και ανασφάλειας, είναι 

αναμενόμενο ότι ο αθλητισμός ως δραστηριότητα πιθανόν να προκαλούσε κάποιες 

αντιδράσεις. Βασικό μέλημα λοιπόν των φιλάθλων συνεργατών των Γερμανών είναι 

να υπερασπιστούν τις αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες στα μάτια κάποιων 

συμπολιτών τους ίσως να φάνταζαν ανούσιες, περιττές, ίσως και πολυτέλεια. «Θα 

                                                           
237Νέα Ευρώπη, 25 και 27 Δεκεμβρίου 1943, 1, 5 Ιανουαρίου 1944. Βλ. και Άγγελος Καριπίδης, Άρης 

1914-2002. Οι μεγάλες στιγμές της ομάδας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2003, σελ. 75-76. Η 

πρακτική της οργάνωσης ειδικών αθλητικών διοργανώσεων από εφημερίδες ανάγεται ήδη στις αρχές 

του 20ου αιώνα. Βλ. Georges Vigarello, Από το παιχνίδι στο αθλητικό θέαμα. Η γέννηση ενός μύθου, 

μτφρ. Λία Βουτσοπούλου, επιμ. Νάσια Ντινοπούλου, Αλεξάνδρεια, 2004, σελ. 66-67 
238Νέα Ευρώπη, 19 Ιουλίου 1941 
239Ξεκίνημα, τεύχος 4, 15 Απριλίου 1944, σελ. 97. 
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πούν ίσως μερικοί: «Ωχ αδελφέ! Καιρός για αθλητισμό είνε;  Την απάντησιν σ’ αυτόν 

τον ισχυρισμόν την έδωσαν ήδη οι φίλαθλοι, όταν προ μηνός περίπου κατέκλυζαν το 

γήπεδον του ΠΑΟΚ με την ευκαιρίαν των τότε οργανωθέντων αγώνων». 240  

Σπεύδουν λοιπόν οι συντάκτες της εφημερίδας να τονίσουν ότι ο αθλητισμός είναι 

μια δραστηριότητα, η οποία συνεχίζει να κυριαρχεί στην καθημερινότητα των 

ανθρώπων, μια δραστηριότητα η οποία θα συνεχιστεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Η 

παρουσία τόσων φιλάθλων στους πρώτους αγώνες είναι μάρτυρας της ανάγκης των 

πολιτών για τέτοιες δραστηριότητες. «Η ζωή συνεχίζεται... Και ο αθλητισμός δεν 

είναι κάτι που μπορεί να τεθεί στο περιθώριο. Είνε η αισθηματική τροφή μυριάδων 

ανθρώπων, είνε το αγαπημένο θέαμα απείρων υπάρξεων, είνε μια πηγή χαράς, 

ενθουσιασμού και ζωής ρωμαλέας.»241 

Αφού λοιπόν εξαρχής οι συντάκτες έχουν θεωρήσει ότι ο αθλητισμός ως 

δραστηριότητα οφείλει να συνεχιστεί, εφόσον έχει το έμπρακτο ενδιαφέρον των 

Θεσσαλονικέων, διατυπώνουν αιτήματα προς τους «ιθύνοντες», οι οποίοι ποτέ δεν 

κατονομάζονται, για την βελτίωση της αθλητικής ζωής της πόλης. Ζητούν καταρχάς 

την βελτίωση των γηπέδων και του υλικού εξοπλισμού των αθλητών, αλλά και την 

«φροντίδα» των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι, για λόγους που δεν κατονομάζει η 

εφημερίδα, αδυνατούν να φροντίσουν τους εαυτούς τους. Απαιτούν επίσης από τους 

συλλόγους να διοργανωθούν περισσότεροι αγώνες. «Αφού υπάρχουν ομάδες πλήρεις, 

ποδοσφαιρισταί πάντα ικανοί, όπως ο Τσαγανιάς, ο Καλογιάννης, ο Γούλιος κ.α, 

παίκται νέοι με ζωήν, όπως ο τερματοφύλαξ και μερικοί κυνηγοί του Ηρακλέους, 

γιατί οι ιθύνοντες επιμένουν να μην θέλουν τη συχνοτέραν οργάνωσιν αγώνων;» 242 

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες ανεκδοτολογικές 

διηγήσεις για τον σεβασμό των Γερμανών στον αθλητισμό, και ιδιαίτερα στον 

ελληνικό αθλητισμό που υποτίθεται ταύτιζαν με το αρχαιοελληνικό πρότυπο που 

τόσο πολύ θαύμαζε το Τρίτο Ράιχ. Αναφέρεται μια ιστορία σχετικά με τον τενίστα 

Στάλιο, σύμφωνα με την οποία οι γερμανικές αρχές είχαν σκοπό να επιτάξουν το 

σπίτι όπου κατοικούσε. Ο αξιωματικός που πήγε στο σπίτι κατά τη διάρκεια της 

επιθεώρησής του, είδε κρεμασμένη στον τοίχο μια φωτογραφία του Στάλιου μαζί με 

                                                           
240Νέα Ευρώπη, 17 Αυγούστου 1941 
241Νέα Ευρώπη, 17 Αυγούστου 1941 
242Νέα Ευρώπη, 17 Απριλίου 1943 
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ένα Γερμανό πρωταθλητή τενίστα, τον οποίο αναγνώρισε. 243  Εντυπωσιάστηκε τόσο 

πολύ από τον Στάλιο και έμεινε για να συζητήσει μαζί του. Έπειτα, τον χαιρέτησε με 

σεβασμό και έδωσε διαταγή να μην επιταχθεί το σπίτι. Αυτή η ιστορία πιθανόν να 

εμπεριέχει μεγάλη δόση αλήθειας, προφανώς όμως πρόκειται για μεμονωμένο 

περιστατικό. Ο θαυμασμός των Γερμανών για την αρχαία Ελλάδα και για τον 

αθλητισμό της δεν θα μπορούσε να επηρεάσει την γερμανική πολιτική στη χώρα, 

παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αυτή του Στάλιου.  

Από την πλευρά τώρα των νεανικών αντιστασιακών οργανώσεων, η ΕΠΟΝ 

ήταν αυτή που είχε την μεγαλύτερη απήχηση στους κόλπους της νεολαίας, για λόγους 

που αναφέραμε παραπάνω. Ο αριθμός των μελών της έφτασε τους 600.000 την 

επόμενη της απελευθέρωσης, αριθμός ασύγκριτα μεγαλύτερος από τα αρχικά μέλη 

του ΕΑΜΝ και της ΟΚΝΕ, των δύο δηλαδή οργανώσεων που αποτέλεσαν τον 

πυρήνα της ΕΠΟΝ. 244 Μέσα στα πλαίσια της όμως, παράλληλα με τον αντιστασιακό 

αγώνα που αναπτύχθηκε, αρθρώθηκε ένας λόγος και υπήρξαν πρακτικές που 

αφορούσαν τα διαλείμματα του αγώνα και αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη των νέων. 

Εξάλλου, ένα από τα βασικά της συνθήματα υπήρξε το «Πολεμάμε και 

τραγουδάμε».245 οργάνωση ενός νέου ή μιας νέας στην ΕΠΟΝ δεν αποσκοπούσε 

δηλαδή μόνο στην προσφορά στον αντιστασιακό αγώνα, αλλά –και αυτό τονίζεται 

περισσότερο όσο πλησιάζει η απελευθέρωση- και στην ολόπλευρη ανάπτυξη του 

νέου ή της νέας μέσα από την συμμετοχή στην οργάνωση. Παράλληλα με τον αγώνα, 

λοιπόν, υπάρχει και η χαρά της ζωής, η οποία στην ΕΠΟΝ αναδεικνύεται σε αξία. 

Στο επίπεδο αυτό, η ΕΠΟΝ διατύπωσε μια εντελώς διαφορετική, και όπως παρατηρεί 

η Βαρών, μια πολύ πλουσιότερη επεξεργασία από την αντίστοιχη άλλων 

οργανώσεων, τόσο των αντιστασιακών της αριστεράς, όσο και των άλλων που 

απευθύνονταν στην νεολαία. 246 Αυτό γίνεται φανερό στην αξιοσημείωτη εκδοτική 

δραστηριότητα που παρουσιάζει η οργάνωση, με τα πενιχρά μέσα της, αλλά και στην 

έμφαση που δίνεται στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, είτε πρόκειται για 

θεατρικές παραστάσεις, για εκδρομές, για αθλητικούς αγώνες.  

                                                           
243Ναυσικά Γκράτζιου, «Οι ακαταμάχητοι», Close Up, Ιούλιος 1999, σελ. 68-71 
244Οντέτ Βαρών, Αντιστασιακές Οργανώσεις Νέων (1941-1944), Ανέκδοτη διδακτορική διατριβή στον 

τομέα ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1994, σελ. 279 
245Οντέτ Βαρών-Βασάρ, «Η ΕΠΟΝ της Κατοχής: Η ιστορία μιας μοναδικής συνάντησης», Αντί, 

Περίοδος Β΄, τεύχος 782, 21 Φεβρουαρίου 2003 σελ. 14-18 
246Οντέτ Βαρών, Αντιστασιακές..., ο.π., σελ. 280 και Οντέτ Βαρών- Βασάρ, “Η ΕΠΟΝ της Κατοχής..., 

ο.π., σελ. 16 
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Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι αυτή η προσέγγιση, από την πλευρά της 

ΕΠΟΝ, σύμφωνα με την οποία ο πολιτισμός εκλαμβάνεται ως αυτονόητο πεδίο 

εξειδικευμένης ευθύνης της νεολαίας, καθώς και αυτή η ταύτιση της τελευταίας με 

τον πολιτισμό [από την πλευρά της ΕΠΟΝ] δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται από 

κυρίαρχες αντιλήψεις που αναπαράγουν τη διάκριση και την ιεραρχική σχέση 

πολιτισμού και πολιτικής: ο πολιτισμός εμφανίζεται στην ουσία ως προνομιακό πεδίο 

των νέων έναντι των ενηλίκων που οικειοποιούνται την αξιακά και συμβολικά 

ισχυρότερη πολιτική, ενισχύοντας την έτσι και αλλιώς υπόρρητη πρωτοκαθεδρία της 

πολιτικής έναντι του πολιτισμού. Εξάλλου, η ενασχόληση της νεολαίας με τον 

πολιτισμό, υπό το πρίσμα αυτής της διάκρισης, φαντάζει «φυσική», δηλαδή 

αυτονόητη, και δεν χρήζει ιδιαίτερης αιτιολόγησης. Στην «φύση» της νεολαίας 

αποδίδεται επίσης και η ενασχόληση της με τον αθλητισμό. Υφέρπει παράλληλα και 

η αντίληψη ότι οι νέοι και οι νέες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί ως προσωπικότητες 

και ότι θα πρέπει να υπάρξει η σωστή καθοδήγηση, έτσι ώστε να επιτευχθεί το 

επιθυμητό αποτέλεσμα και να μην παρεκτραπούν. Υπό το πρίσμα αυτό, η παρέμβαση 

της ΕΠΟΝ στον πολιτιστικό τομέα αποκτά και ένα παιδευτικό χαρακτήρα, ο οποίος 

θα διαμορφώσει τις προσωπικότητες που οραματίζεται για την μεταπολεμική 

κοινωνία.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να εξεταστεί η ενασχόληση της ΕΠΟΝ 

με τις πολιτιστικές δραστηριότητες, τμήμα των οποίων αποτελεί και ο αθλητισμός. 

Στον παράνομο τύπο της ΕΠΟΝ, ήδη από τα έντυπα του 1943, οι πολιτιστικές 

δραστηριότητες κατέχουν κυρίαρχη θέση, σε αντίθεση με τον αντίστοιχο παράνομο 

τύπο του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, από τον οποίο ο αθλητισμός φαίνεται να απουσιάζει 

εντελώς. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι ο τύπος της ΕΠΟΝ χαρακτηρίζεται από 

μεγάλη ομοιομορφία, η οποία γίνεται φανερή από τους τίτλους, αλλά και από τη 

διάρθρωση της ύλης, η οποία ακολουθεί συγκεκριμένη γραμμή. Στο μεγαλύτερο 

μέρος των εντύπων, υπάρχουν απολογισμοί για τις πολιτιστικές δραστηριότητες της 

ΕΠΟΝ, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται ο αθλητισμός. Δεν γνωρίζουμε αν 

υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός για την μορφή των εντύπων, ωστόσο η επιμονή για την 

προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μαρτυρά την αντίληψη που ήθελε να 

προωθήσει η οργάνωση για τον πολιτισμό.  

 Η Νέα Γενιά, το όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ έχει μόνιμη 

στήλη για τον αθλητισμό, και δίνει αναφορές για διάφορες δραστηριότητες των 
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τοπικών ομάδων της ΕΠΟΝ όχι μόνο κατά τη διάρκεια της Κατοχής, αλλά και μετά 

την απελευθέρωση, ακόμα και μέσα από τις φυλακές. Η ΕΠΟΝ, έχοντας θέσει ως 

βασικό της στόχο την ανάπτυξη του νέου ανθρώπου, δεν θα μπορούσε παρά να θέσει 

τον τομέα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε κεντρικό σημείο, χωρίς βέβαια αυτό 

να σημαίνει ότι παραμερίστηκε ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας. Η παρέμβαση 

στον πολιτιστικό τομέα εναρμονιζόταν απόλυτα με την προοπτική της ΕΠΟΝ για μια 

καλύτερη κοινωνία μετά την απελευθέρωση, καθώς ο πολιτισμός θεωρήθηκε, όπως 

ειπώθηκε, τομέας στον οποίο θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει η νεολαία. Ένα ακόμα 

πλεονέκτημα που προσέφερε η ενασχόληση με τις πολιτιστικές δραστηριότητες ήταν 

το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο τμήμα τους δεν απαγορεύονταν από τις κατοχικές 

αρχές, κατά συνέπεια εντάσσονταν απόλυτα στη γενικότερη πολιτική της εαμικής 

αντίστασης, αλλά και της προγενέστερης πολιτικής του ΚΚΕ, η οποία θεωρούσε ότι ο 

αποτελεσματικότερος δρόμος ήταν ο σωστός συνδυασμός νόμιμης και παράνομης 

δουλειάς. 247  

Ήδη από το ιδρυτικό της οργάνωσης διατυπώνονται καθαρά οι στόχοι που 

αφορούν τον πολιτισμό. Ανάμεσα στους πρώτους στόχους που θέτει η νέα 

αντιστασιακή οργάνωση για τον εαυτό της περιλαμβάνεται και «η ανάπτυξη της 

πρωτοβουλίας και οργανωμένης δραστηριότητας της νέας γενιάς και η οργάνωση και 

η καθοδήγηση των εκπολιτιστικών οργανώσεων της νέας γενιάς». 248 Το ακριβές 

περιεχόμενο της σωστής καθοδήγησης στον τομέα του πολιτισμού περιγράφει η Νέα 

Γενιά, όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ σε άρθρο της με τίτλο: «Τα 

άμεσα και βασικά καθήκοντα μας» το Μάρτιο του 1944, ανάμεσα στα άμεσα 

καθήκοντα της ΕΠΟΝ είναι και το εξής: «Να οργανώσουμε και να καθοδηγήσουμε 

στο δρόμο της προόδου τις πολιτιστικές οργανώσεις της νεολαίας. Η ΕΠΟΝ πρέπει 

να υψώσει τις πολιτιστικές οργανώσεις σε κέντρα δράσης για την προστασία, τη 

μόρφωση και τη χαρά της νέας γενιάς. Οι πολιτιστικές οργανώσεις πρέπει να 

συνεργαστούν στον αγώνα της σωτηρίας της νέας μας γενιάς από το σωματικό και 

ψυχικό εκφυλισμό. Μέσα στον αγώνα αυτών και τη θερμή συνεργασία θα 

δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις για να ιδρυθεί για όλη την Ελλάδα η 

                                                           
247Θανάσης Λιακόπουλος (Πορφύρης), Τα επονίτικα νιάτα της εθνικής αντίστασης, Εκδόσεις Οδηγητής, 

Αθήνα, χ.χ., σελ. 105-106 και Οντέτ Βαρων, Οι Αντιστασιακές..., ο.π., σελ. 386-387 
248Κείμενα της Εθνικής Αντίστασης, τ.1, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1989, σελ 518-519. 
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ομοσπονδιακή οργάνωση της σωματικής αγωγής και της πολιτιστικής δράσης της 

νεολαίας». 249 

Η ΕΠΟΝ λοιπόν εντάσσει τον πολιτισμό και τη σωματική αγωγή ως τμήμα 

του τελευταίου στις δραστηριότητες της. Αφού έχει θεωρήσει ότι ο αθλητισμός και η 

σωματική αγωγή είναι δραστηριότητες στις οποίες οφείλει να συμμετέχει, η ΕΠΟΝ 

άρχισε να αρθρώνει ένα λόγο για τη συμμετοχή της σε αυτές. «Εμείς οι νέοι που μαζί 

με τους μεγάλους μας φίλους οικοδομάμε την καινούρια ζωή διεκδικώντας για όλους 

μας το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, θ' αναπτύξουμε την εσωτερική 

δημοκρατική ζωή και την αυτοδιοίκηση μέσα στα σωματεία μας, με τη συμμετοχή 

των νέων στις διοικήσεις». 250 Η ενεργητικότερη συμμετοχή της νεολαίας στα 

διοικητικά των σωματείων εμφανίζεται ως αίτημα για την ΕΠΟΝ και συνδυάζεται 

μάλιστα με το αίτημα για τη διεκδίκηση του δικαιώματος ψήφου στα εσωτερικά των 

σωματείων. Η ΕΠΟΝ διεκδικεί για τη νεολαία ευρύτερη συμμετοχή στην κοινωνία 

και είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιεί ως επιχείρημα την συμμετοχή της στον 

αντιστασιακό αγώνα κατά την διάρκεια της Κατοχής. «Σήμερα όμως εμείς οι νέοι που 

παλαίψαμε, και αγωνιζόμαστε καθημερινά για την πρόοδο και έχουμε θεμελιώσει στα 

4 αυτά χρόνια της τριπλής φασιστικής σκλαβιάς μια πολύπλευρη εκπολιτιστική 

κίνηση, δεν μπορούμε να ικανοποιηθούμε με έναν πρόχειρο ποδοσφαιρικό αγώνα και 

με μια κακότεχνη ποδοσφαιρική εμφάνιση». 251 

Η ΕΠΟΝ λοιπόν χρησιμοποιεί τον αθλητισμό ως ένα κοινωνικό χώρο μέσα 

από τον οποίο η νεολαία μπορεί να οργανωθεί και να αναπτύξει τις δυνατότητες της. 

Εφόσον όμως ο αθλητισμός και η σωματική αγωγή ως δραστηριότητες έχουν 

ταυτιστεί με τη νεολαία εκ «φύσεως», διεκδικεί για τον εαυτό της πρωταγωνιστικό 

ρόλο, όχι μόνο στο επίπεδο της συμμετοχής –τον οποίο εξάλλου κατείχε μέχρι τώρα-, 

αλλά και στο επίπεδο της διοίκησης και του ελέγχου. Αντλεί αυτό το αίτημα από την 

δραστηριότητα που έχει επιδείξει μέχρι τώρα στον αντιστασιακό αγώνα και δηλώνει 

ευθαρσώς ότι δεν επιθυμεί να εξοβελιστεί στο περιθώριο του πεδίου λήψης 

αποφάσεων μόλις τα πράγματα επανέλθουν στους κανονικούς τους ρυθμούς. 

                                                           
249Θανάσης Λιακόπουλος (Πορφύρης), Τα επονίτικα νιάτα της εθνικής αντίστασης, Εκδόσεις Οδηγητής, 

Αθήνα, χ.χ., σελ. 105-106 και Οντέτ Βαρων, Οι Αντιστασιακές..., ο.π., σελ. 386-387 
250Ξεκίνημα, Οκτωβρης 1944, σελ. 22-23 
251Ξεκίνημα, Οκτωβρης 1944, σελ. 22-23 
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Πέρα όμως από το επίπεδο της οργάνωσης του αθλητισμού και της σωματικής 

αγωγής, η ΕΠΟΝ προσπάθησε να διατυπώσει και προτάσεις για το πώς θα έπρεπε να 

είναι ο ίδιος ο αθλητισμός. Μέσα από αυτές τις προτάσεις, μπορούμε να διακρίνουμε 

και τις αντιλήψεις που αναπαρήγαγε η οργάνωση σχετικά με το σώμα της νεολαίας 

και το σώμα γενικότερα.  

 Κατ’ αρχήν, η ΕΠΟΝ διεκδικεί έναν αθλητισμό στον οποίο θα υπάρχει η 

δυνατότητα της συμμετοχής για όλους, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις τους: «… 

χρειάζεται να απλωθεί η κίνηση για τον κλασικό αθλητισμό ολοένα και σε 

περισσότερους νέους, και να μη μένει περιορισμένη στους λιγοστούς που μπορούνε 

να επιτύχουνε ρεκόρ. Και τούτο γιατί, καθώς είναι πασίγνωστο, η επιστημονική 

σωματική άσκηση είνε για τον κάθε νέο και γενικά για τον κάθε ηλικίας άνθρωπο που 

είνε και θέλει να μείνει γερός». 252 Ο αθλητισμός λοιπόν ως δραστηριότητα δεν 

πρέπει να περιορίζεται σε αυτούς που έχουν την δυνατότητα να επιτύχουν τις 

καλύτερες επιδόσεις. Ο λόγος αυτός παραπέμπει άμεσα στην πρώιμη σοβιετική 

αντίληψη για τον αθλητισμό, η οποία θεωρούσε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ρεκόρ 

και ότι η σημασία θα πρέπει να δοθεί στη συμμετοχή και όχι στη νίκη. Με αυτό τον 

τρόπο είχαν διοργανωθεί εξάλλου οι πρώτες Σπαρτακιάδες. 253  

Η σωματική αγωγή για την ΕΠΟΝ, όμως, παρέμεινε εγκλωβισμένη στα 

στρατιωτικά πλαίσια με τα οποία είχε ταυτιστεί προπολεμικά. Παράγεται ένας 

ιδεολογικός λόγος που εξακολουθεί να αναπαράγει την προνομιακή σχέση άθλησης 

και στρατιωτικής προετοιμασίας. Σύμφωνα με το Δωδεκάλογο του Επονίτη Αντάρτη, ο 

σωστός Επονίτης λέει: «Είμαι υποδειγματικός μαχητής. Ξέρω τη χρήση όλων των 

όπλων. Ασκούμαι καθημερινά απ’ τη σουηδική ως την άσκηση μάχης. Ξέρω να 

χρησιμοποιώ το έδαφος για επίθεση και για άμυνα.» Και συνεχίζει: «Είμαι καθαρός 

και γερός στη σκέψη και την ψυχή και τίποτε δεν αφήνω να με βρωμίσει. Έχω το 

κορμί μου για τον αγώνα και πρέπει να είναι γερό. Έχω τη σκέψη μου και την ψυχή 

μου για τον αγώνα και πρέπει να' ναι γερές». 254  Η υγεία και η σωματική ευρωστία 

συνδέονται εδώ με την ικανότητα για τον αγώνα για μια διαφορετική κοινωνία. Με 

αυτό το επιχείρημα εξάλλου δικαιολογεί η ΕΠΟΝ την ενασχόληση της με τον 

                                                           
252Ξέκίνημα, τ. 9-10, 30 Σεπτεμβρίου 1944 
253Βλ. Άγγελος Ελεφάντης, «Οι εργατικές….., ο.π., σελ. 38 
254Ο Δωδεκάλογος του ΕΠΟΝΙΤΗ αντάρτη. Παρατίθεται στο Πέτρος Ανταίος, ο.π., σελ. 225-226 
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αθλητισμό, απαντώντας σε αυτούς που θεωρούσαν ότι η περίοδος δεν ήταν η 

καταλληλότερη για τέτοιου τύπου δραστηριότητες.  

«Το ποδόσφαιρο, οι παλαιστικοί και οι πυγμαχικοί αγώνες, ο κλασικός 

αθλητισμός, το βόλεϊ, ξαναπήρανε ζωή και συγκεντρώνουνε γύρω τους πολλούς 

αθλητές και χιλιάδες φιλάθλους. 

Μπροστά στο ασυνήθιστο αυτό γεγονός ο ηλικιωμένος των σχολαστικών 

υπολογισμών θα κουνάει ασφαλώς το κεφάλι του και θα λέει: Στις κρίσιμες 

περιστάσεις που ζούμε δε χρειάζεται ο αθλητισμός. Κάθε προσπάθεια για αθλητική 

κίνηση είναι σπατάλη δυνάμεων και βλάβη στην υγεία, κλπ. 

Ενώ όμως κάνει αυτές τις σκέψεις και μαζί του αρκετοί όμοιοι του, οι νέοι 

μακριά από τέτοιες σκέψεις αφοσιώνονται στον αθλητισμό και δημιουργούνε μια 

ολόκληρη χαρούμενη, ζωηρή αθλητική κίνηση». 255 

 Πρέπει να παρατηρήσουμε επίσης ότι σε αυτό το σημείο, η επιχειρηματολογία 

της ΕΠΟΝ δεν διαφοροποιείται σχεδόν καθόλου από την επιχειρηματολογία των 

απολογητών του αθλητισμού, οι οποίοι συνεργάζονται με τις γερμανικές αρχές και 

των οποίων το λόγο μπορέσαμε να δούμε μέσα από τη Νέα Ευρώπη.  Ενώ όμως σε 

άλλα σημεία, η ΕΠΟΝ διακηρύσσει ότι ο αθλητισμός οφείλει να είναι ένα πεδίο 

δραστηριότητας για όλους, στην απολογία για τον αθλητισμό, κάνει μια ξεκάθαρη 

διάκριση ανάμεσα στους ηλικιωμένους και τη νεολαία, θεωρώντας αυτόματα τον 

αθλητισμό ως προνομιακό πεδίο για αυτήν, ενώ οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που κακώς 

επικρίνουν την ενασχόληση της με τον αθλητισμό.  

 Ένα δεύτερο επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιείται από την ΕΠΟΝ είναι η 

συμβολή του αθλητισμού στην γενικότερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.  

«Με την λευτεριά, την ειρήνη, την ευημερία, την υγεία, τη μόρφωση, τη σωματική 

αγωγή, και τη χαρά, η ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ θα φτιάξει γερά μυαλά μέσα σε γερά 

σώματα». 256  

Ο λόγος της ΕΠΟΝ, λοιπόν, όσον αφορά το σώμα και τον σωματικό 

εκφυλισμό δεν φαίνεται να διαφοροποιείται από τον κυρίαρχο λόγο της περιόδου και 

                                                           
255Ξεκίνημα, τ. 9-10, 30 Σεπτεμβρίου 1944, σελ. 193 
256Απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ, 15 Ιανουαρίου 1944. Παρατίθεται στο Πέτρος 

Ανταίος, ο.π., σελ. 319-322 
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θυμίζει σε αρκετά σημεία τον λόγο τόσο του προγενέστερου μεταξικού καθεστώτος, 

αλλά και τον αντίστοιχο των φασιστικών και ναζιστικών καθεστώτων Ιταλίας και 

Γερμανίας αντίστοιχα. Δεν διαφοροποιείται επίσης από τον προγενέστερο λόγο του 

ΚΚΕ. Παρ’ ότι η νεολαία εμφανίζεται ως αυτόνομη δύναμη, ελλοχεύει ο κίνδυνος 

του «εκφυλισμού». Δεν φαίνεται να αναπτύσσει σε κάποιο σημείο διαφορετικό λόγο 

για τον αθλητισμό, και παρά την διακηρυκτική ισότητα των δύο φύλων, ούτε η 

ΕΠΟΝ θα τολμήσει να θίξει αυτό το ζήτημα. Όπως γράφει αρκετά χρόνια αργότερα ο 

Πέτρος Ανταίος, απολογητής της ΕΠΟΝ: «... Η ΕΠΟΝ κατόρθωσε να τραβήξει αυτές 

τις εκατοντάδες χιλιάδες κοπέλες και από τις πιο καθυστερημένες περιοχές της 

Ελλάδας ακόμα, και χάρη στη σωστή γραμμή  της στο πρόβλημα του σεβασμού των 

ηθών του λαού μας, στη σωστή βασικά αντιμετώπιση των σχέσεων ανάμεσα στους 

νέους και τις νέες στις δυσμενείς συνθήκες. Θα ήταν νομίζουμε λάθος που δεν θα 

επέτρεπε στην ΕΠΟΝ ν' αποχτήσει αυτή την πρωτοφανή μαζικότητα της, να γίνει η 

Ενιαία Οργάνωση και των κοριτσιών της Ελλάδας, αν στο θέμα αυτό η γραμμή της 

ΕΠΟΝ διαμορφωνόταν με βάση τις ιδιομορφίες της Σπουδάζουσας ή της 

εργαζόμενης νεολαίας της ΕΠΟΝ». 257  

Η ΕΠΟΝ λοιπόν ως μια νεολαία που διεκδικεί για τον εαυτό της 

πρωταγωνιστικό ρόλο για μετά την απελευθέρωση, διεκδικεί και έναν αθλητισμό, 

στον οποίο η νεολαία θα είναι η κυρίαρχη δύναμη. Διεκδικεί την εκπροσώπηση της 

στα σωματεία, κάτι που δεν είχε κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου, διεκδικεί την 

αυτοδιοίκηση των Ομοσπονδιών των σωματείων. Πρόκειται για μια νεολαία που έχει 

παλέψει μέσα στα χρόνια της σκλαβιάς και δεν είναι διατεθειμένη να επιστρέψει στην 

προγενέστερη κατάσταση.  

 Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κατόρθωσε να εκφράσει μια νέα αντίληψη για 

τον αθλητισμό. Το σώμα παραμένει ως έχει, υπάρχει καλό και κακό σώμα, υγιές 

σώμα και εκφυλισμένο σώμα και η νεολαία απειλείται πάντα από τον κίνδυνο του 

εκφυλισμού, από τον οποίο χρειάζεται προστασία. Ο αθλητισμός νοείται ως «υγεία», 

ως ένας τρόπος να προστατευθεί το σώμα της νεολαίας και να διατηρηθεί στα 

«σωστά» επίπεδα. «Προειδοποιούμε τους νέους αυτούς πως, αν θέλουν να λέγονται 

ΕΠΟΝίτες, αν αισθάνονται και ακούν την φωνή των αδερφών μας, πρέπει να κόψουν 

το φοβερό αυτό ελάττωμα. [να συχνάζουν σε ύποπτα κέντρα διασκέδασης]. Η χαρά 
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και η ψυχαγωγία είναι συνθήματα της ΕΠΟΝ, αλλά δεν βρίσκονται στο σπήλαιο του 

Μοράβα [=κέντρο ψυχαγωγίας]. Η χαρά και η ψυχαγωγία βρίσκονται στις εκδρομές 

και τα αθλητικά σπορ. Εκεί δημιουργούνται νέοι γεροί στο σώμα και το μυαλό. 

Τέτοιους θέλει η ΕΠΟΝ». 258 

Δεν είναι λοιπόν μόνο το «υγιές» σώμα στο οποίο στοχεύει η ΕΠΟΝ. Η 

ψυχαγωγία, μέσα από τις εκδρομές και τον αθλητισμό, διαμορφώνει και το μυαλό 

των νέων. Δεν πρόκειται δηλαδή μόνο για σωματικό ζήτημα, αλλά και για ζήτημα 

ηθικής. Ο ελεύθερος χρόνος των σωστών ΕΠΟΝιτών δεν πρέπει να σπαταλάται σε 

κακόφημα καταγώγια, αλλά πρέπει να ξοδεύεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

αναπτύσσεται ο νέος με το σωστό τρόπο, τον τρόπο της ΕΠΟΝ. Ο τρόπος αυτός δεν 

διαφοροποιείται από τον λόγο περί νεολαίας των προγενεστέρων περιόδων και 

κινείται μέσα στο ίδιο κλίμα της επιχειρηματολογίας του Αθλητικού και Μορφωτικού 

Συλλόγου «Νέα Γενεά» Ασβεστοχωρίου. Και στις δύο περιπτώσεις παραμονεύει ο 

«εκφυλισμός» της νεολαίας, τόσο σωματικός όσο και ηθικός, για τον οποίο ο 

αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο.   

                                                           
258Ασκλάβωτα Νιάτα, Όργανο του Συμβουλίου Πόλης ΕΠΟΝ Καρδίτσας, 5 Ιουλίου 1944. Παρατίθεται 

στο Οντέτ Βαρών, Ελληνικός Νεανικός ..., ο.π., σελ. 422-423 
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5. Μετά τον πόλεμο 
 

Μέσα στο κλίμα της αισιοδοξίας καθώς πλησίαζε η απελευθέρωση, η ΕΠΟΝ 

προχώρησε στην έκδοση εφημερίδων οι οποίες είχαν σαν αποκλειστικό τους θέμα τον 

αθλητισμό. Στο πανηγυρικό τελευταίο τεύχος του Ξεκινήματος, τον Οκτώβριο του 

1944, μαθαίνουμε από τη διαφήμιση της στο οπισθόφυλλο ότι κυκλοφορεί η 

εβδομαδιαία αθλητική εφημερίδα Αθλητική Φωνή. Η διαφήμιση αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Διαβάζετε όλοι το αθλητικό φύλλο της νεολαίας. Εκφράζει τη 

σωστή θέση πάνω στ’ αθλητικά κι εκπολιτιστικά προβλήματα μας». 259  Σύμφωνα με 

το Γιάννη Ιμβριώτη, η εφημερίδα εκδόθηκε με τη φροντίδα του ΕΟΠ το Σεπτέμβρη 

του 1944. 260  Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε κάποια φύλλα της 

εφημερίδας. Η Βαρών αναφέρει στην καταγραφή του νεανικού τύπου της κατοχικής 

περιόδου ότι κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος της εφημερίδας Ελεύθερος Αθλητισμός, 

Επίσημο Όργανο της Αθλούμενης Νεολαίας Ελλάδος, στις 23 Νοεμβρίου 1944. Πρέπει 

να αναφέρουμε επίσης ότι μετά την Απελευθέρωση, ο νεανικός τύπος εμφανίζει όλο 

και συχνότερα στήλες και νέα για τον αθλητισμό. Τα Λεύτερα Νιάτα, για παράδειγμα 

αποκτούν μόνιμη στήλη με τίτλο «Αθλητισμός» αμέσως μετά την απελευθέρωση και 

για όλη τη διάρκεια κυκλοφορίας τους. 261 Σε γενικές γραμμές, μεγάλος αριθμός από 

τα έντυπα της ΕΠΟΝ που κυκλοφορούν μετά τον Οκτώβριο του 1944 αρχίζουν να 

ασχολούνται με τον αθλητισμό. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι οργανώθηκαν και 

αγώνες ανάμεσα σε ομάδες της ΕΠΟΝ και σε Άγγλους στρατιώτες. 262  

Όσον αφορά τις επίσημες εφημερίδες, η πρώτη εφημερίδα που γνωρίζουμε ότι 

κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη και ασχολείται αποκλειστικά με τον αθλητισμό είναι ο 

Αθλητικός Τύπος, Εβδομαδιαία εφημερίς όλων των σπορ, με ιδιοκτήτες- διευθυντές 

τον Κώστα Κρήτα και τον Γεώργιο Λιβανό, η οποία εκδίδεται το 1945.  Πιθανόν να 

πρόκειται για τον παίκτη του ΠΑΟΚ, Κρίτα, ο οποίος πρωταγωνίστησε στους 

ποδοσφαιρικούς αγώνες κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Η εφημερίδα αυτή σωζόταν 

                                                           
259Ξεκίνημα, Πανηγυρική Έκδοση, Οκτώβρης 1944, recto οπισθόφυλλου 
260Γιάννης Ιμβριώτης, “Το Πανεπιστήμιο...”, σελ. 441 
261Βλ. Οντέτ Βαρών, Ελληνικός Νεανικός.... σελ. 324 
262ο.π., σελ. 551. Βλ. ενδεικτικά Εξόρμηση, Όργανο του Συμβουλίου περ. Ανατολικής Μακεδονίας της 

ΕΠΟΝ, 19, 25 Μαρτίου 1945, στο οποίο υπάρχει δισέλιδο αφιέρωμα για το ποδόσφαιρο.  
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μέχρι πρότινος στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, αλλά τα 

ίχνη της χάθηκαν μετά από μια μετακόμιση. 263   

 Επίσης, μετά την απελευθέρωση, αρχίζει να εμφανίζεται σταδιακά ο 

αθλητισμός και στις εφημερίδες του ΕΑΜ. Η Ελευθερία, όργανο της Επιτροπής του 

ΕΑΜ Μακεδονίας, στις 7 Ιανουαρίου του 1945, μας πληροφορεί ότι θα γίνει στο 

γήπεδο του ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη και ότι 

ο αγώνας ανάμεσα στον Ηρακλή και το Μακεδονικό που επρόκειτο να γίνει εκείνη 

την ημέρα αναβλήθηκε για τις 4 Φεβρουαρίου. 264 

 Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να τονιστεί είναι η τύχη των αθλητικών 

συντακτών  μετά την Απελευθέρωση. Ένα μεγάλο μέρος των δημοσιογράφων που 

αρθρογράφησαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής στις δύο εφημερίδες που 

κυκλοφορούσαν στην πόλη Νέα Ευρώπη και Απογευματινή παραπέμφθηκαν σε δίκη 

ως συνεργάτες των Γερμανών. 265 Βασική κατηγορία ήταν ότι με την ιδιότητα του 

δημοσιογράφου, έγιναν συνειδητά όργανα του εχθρού προς διάδοση της προπαγάνδας 

του, «προκαλώντας την ηττοπάθεια παρά τω ελληνικώ λαώ και την περιφρόνησιν του 

εθνικού και συμμαχικού αγώνος». 266 Παραπέμφθηκαν οι εκδότες και οι διευθυντές 

των εφημερίδων, αρκετοί από τους δημοσιογράφους που αρθρογράφησαν σε αυτές 

και όσοι εργάζονταν στο Γραφείο Τύπου της Γερμανικής Διοίκησης. Κανείς από τους 

αθλητικογράφους δεν παραπέμφθηκε σε δίκη. Άλλωστε, στον Οδηγό Θεσσαλονίκης 

και Περιχώρων του Γ. Γαβριηλίδη του 1932, οι αθλητικοί συντάκτες αποτελούν 

διακριτή κατηγορία από τους δημοσιογράφους. 267  Η Αγγέλα Καστρινάκη παραθέτει 

μια μαρτυρία του Άλκη Θρύλου, ο οποίος αναφέρει ότι οι γερμανικές αρχές δεν 

ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα να προσεταιριστούν τους λογοτέχνες ή τους 

δημοσιογράφους και ότι όσοι συνεργάστηκαν, το έπραξαν χωρίς να έχουν υποστεί 

απολύτως καμία πίεση. 268  Δεν μπορεί παρά να τεθεί το ερώτημα αν τα εκτενή άρθρα 

                                                           
263Ευχαριστώ πολύ τον κ. Μανώλη Κανδυλάκη για την πολύτιμη αυτή πληροφορία, αλλά και για την 

παραχώρηση φωτοτυπημένου φύλλου με ημερομηνία 2 Απριλίου 1945 από την εφημερίδα αυτή.  
264Ελευθερία, 7 Ιανουαρίου 1945 
265Eleni Haidia, “The Punishment of Collaborators in Northern Greece, 1945-1946”, στο Mark 

Mazower (επιμ.), After the war was over. Reconstructing the family, nation, and state in Greece, 1943-

1960, Princeton University Press, Πρίνστον, 2000, σελ. 52 
266Μακεδονία, 26 Σεπτεμβρίου 1945 
267Γιώργος Αναστασιάδης, «Ο τύπος ως πηγή της Ιστορίας: Η εμπειρία από την έρευνα στις 

εφημερίδες της Θεσσαλονίκης», στο Η Θεσσαλονίκη των εφημερίδων, Έκφραση/University Studio 

Press, Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. 66-71 
268Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950, Αθήνα, Πόλις, 2005, σελ. 

64 
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τα οποία εγκωμίαζαν τη γερμανική αντίληψη περί αθλητισμού, ή τα άρθρα τα οποία 

διατύπωναν τρόπους με τους οποίους ο ελληνικός αθλητισμός μπορεί να ανθίσει υπό 

τις συνθήκες της γερμανικής κατοχής, ή ακόμα και η πληθώρα των φωτογραφιών των 

Γερμανών αθλητών στη Νέα Ευρώπη και των Ιαπώνων αθλητών του ζίου ζίτσου δεν 

εξυπηρέτησαν με άμεσο ή και έμμεσο τρόπο την προπαγάνδα των κατοχικών αρχών. 

Προφανώς για τους νομικούς αλλά και για τον μέσο άνθρωπο της εποχής, ο 

αθλητισμός ήταν κάτι ουδέτερο, το οποίο δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατ’ 

αυτό τον τρόπο. 269  

 

 

  

                                                           
269Ευχαριστώ πολύ τον κ. Μανώλη Κανδυλάκη για την παραχώρηση ανέκδοτου υλικού σχετικά με 

τους δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης της κατοχικής περιόδου και κυρίως για τις πολύτιμες 

πληροφορίες του σχετικά με τους αθλητικογράφους.  
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6. Συμπεράσματα 
  

 Ο αθλητισμός, και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, όπως είδαμε, ήταν μια από τις 

κυριότερες ψυχαγωγικές δραστηριότητες του ανδρικού πληθυσμού της χώρας ήδη 

από τον Μεσοπόλεμο. Ιδιαίτερα όσον αφορά την Θεσσαλονίκη, την περίοδο αυτή 

ιδρύθηκε μεγάλος αριθμός σωματείων και δημιουργήθηκαν αθλητικοί χώροι για να 

στεγάσουν τις νέες αθλητικές δραστηριότητες. Η μαζική απήχηση που είχε το 

αθλητικό φαινόμενο και οι δυνατότητες που προσέφερε είχαν γίνει αντιληπτές από 

πολλές πλευρές, κρατικές ή μη, οι οποίες προσπάθησαν με διάφορους τρόπους να 

ελέγξουν το νέο αυτό φαινόμενο. Από την πλευρά του κράτους, αυτό μαρτυρείται 

από την ίδρυση ομοσπονδιών και οργανώσεων, όπως για παράδειγμα η ΕΠΟ. Από 

την πλευρά της Αριστεράς είδαμε απόπειρες χρήσης του αθλητισμού για την 

προώθηση των πολιτικών της προταγμάτων είτε με την ίδρυση νέων σωματείων είτε 

με την διείσδυση στα ήδη υπάρχοντα είτε με τη διοργάνωση διακριτών αθλητικών 

συναντήσεων, αν και όχι απαραίτητα με χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά του 

κυρίαρχου αθλητισμού. Ένα τόσο δημοφιλές φαινόμενο, το οποίο καταλάμβανε 

μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου του ανδρικού πληθυσμού, όπως φανερώνει και 

το πλήθος ειδικών εκδόσεων αναφορικά με το θέμα, δε θα μπορούσε να αμεληθεί 

ακόμα ή ίσως θα έπρεπε να πούμε ιδιαίτερα, σε συνθήκες Κατοχής.  

 Είδαμε ότι από την αρχή της κατοχικής περιόδου, οι ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες συνεχίστηκαν με διάφορους τρόπους. Ο αθλητισμός επικεντρώθηκε 

στο ποδόσφαιρο, το πιο δημοφιλές άθλημα κατά την προηγούμενη περίοδο και έκανε 

δημόσια την εμφάνιση του ήδη από την 1η Ιουνίου 1941, όταν διοργανώθηκε ο 

πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας που έχουμε εντοπίσει, λιγότερο από δύο μήνες μετά 

την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στη χώρα. Οι αγώνες που διεξήχθησαν 

αυτή την περίοδο αρχικά είχαν φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αργότερα έγιναν τμήμα της 

καθημερινότητας, καθώς διεξάγονταν σχεδόν κάθε Κυριακή με ελάχιστες εξαιρέσεις. 

Είχαν την υποστήριξη των γερμανικών αρχών, όπως γίνεται φανερό από την 

αρθρογραφία της Νέας Ευρώπης. Η γερμανική πλευρά, οι κατοχικές αρχές, αλλά και 

οι συνεργάτες τους, είχαν πρόσφατο το παράδειγμα της Ολυμπιάδας του Βερολίνου 

του 1936. Ήξεραν πολύ καλά συνεπώς πόσα οφέλη μπορεί να προσκομίσει κάποιος 

από τον αθλητισμό και ιδιαίτερα από ένα τόσο μαζικό άθλημα όσο το ποδόσφαιρο. 

Έτσι, δεν θα πρέπει να προκαλεί εντύπωση η ανοχή ή η συνειδητή ενθάρρυνση ή 
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ακόμα και η συμμετοχή κάποιες φορές των γερμανικών αρχών κατοχής στις 

ποδοσφαιρικές δραστηριότητες, ούτε οι προσπάθειες που έγιναν από τους συνεργάτες 

τους για την προώθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων. Ας μην ξεχνάμε ότι η 

εφημερίδα των συνεργατών των Γερμανών, η Νέα Ευρώπη, όχι μόνο χαιρετίζει τους 

αγώνες πανηγυρικά, αλλά διοργανώνει και Κύπελλα Εορτών, μέσα στο γενικότερο 

κλίμα προώθησης του αθλητισμού. Εξάλλου, ήταν σαφέστατα προς όφελος των 

γερμανικών κατοχικών αρχών η δημιουργία της εντύπωσης ότι ο πόλεμος, όσον 

αφορά την Ελλάδα, έχει λήξει, ότι η παρουσία τους είναι κάτι ανώδυνο και ότι η 

καθημερινότητα με τις ψυχαγωγικές της δραστηριότητες μπορεί να συνεχιστεί 

κανονικά.  

 Η Αριστερά, και πιο συγκεκριμένα το ΚΚΕ, από την πλευρά του είχε 

συνειδητοποιήσει και αυτή από το Μεσοπόλεμο τα οφέλη που μπορούσε να 

προσκομίσει από τον αθλητισμό, έχοντας στο επίκεντρο της ενασχόλησης του με 

αυτόν τη συσπείρωση και τον προσηλυτισμό. Οι απόπειρες αυτές ήταν καθ’όλα 

εναρμονισμένες με τις διακηρύξεις και τις προσπάθειες της Κόκκινης Αθλητικής 

Διεθνούς ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1920. Εξάλλου η πρώτη οργανωμένη 

προσπάθεια για να χρησιμοποιηθεί ο αθλητισμός αμιγώς για πολιτικούς λόγους μέσα 

από θεσμούς που έχουν ιδρυθεί αποκλειστικά για αυτό το σκοπό φαίνεται ότι έγινε 

από την Σοσιαλιστική Αθλητική Διεθνή στη Γάνδη ήδη από το 1913. Είναι λογικό και 

αναμενόμενο λοιπόν, οι αριστερές αντιστασιακές οργανώσεις, με πρωτοστατούσα την 

ΕΠΟΝ, την οργάνωση της νεολαίας, να χρησιμοποιήσουν ένα φαινόμενο στο οποίο 

έχει αποδοθεί μια υποτιθέμενη «ουδετερότητα» και θεωρείται ότι δεν έχει καμία 

απολύτως σχέση με την πολιτική. Για το λόγο αυτό εξάλλου δεν μπορούσαν και οι 

κατοχικές αρχές να εμποδίσουν την ενασχόληση με τον αθλητισμό, ένα φαινόμενο 

που όχι μόνο ανέχονταν αλλά και αυτές προωθούσαν από την πλευρά τους για τους 

δικούς τους σκοπούς. Η ΕΠΟΝ λοιπόν προσπάθησε μέσα από τον αθλητισμό να 

συσπειρώσει τη νεολαία, αλλά και να μεταδώσει τα δικά της πολιτικά μηνύματα μέσα 

από ένα νόμιμο δίαυλο.  

Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι και για τις δύο πλευρές, τα αποδιδόμενα 

χαρακτηριστικά, είτε ταξικά είτε άλλου είδους, που είχαν αποδοθεί στις 

συγκεκριμένες ομάδες κατά το Μεσοπόλεμο, δεν εμφανίζονται κατά την διάρκεια της 

Κατοχής. Η Νέα Ευρώπη δείχνει μια ελαφρά προτίμηση στην ομάδα του Άρη, αυτό 

όμως δεν σημαίνει ότι δεν αφιερώνει εκτενή χώρο και για τα υπόλοιπα σωματεία που 
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δραστηριοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο κατά την συγκεκριμένη περίοδο. Μεγάλη 

προβολή έχει και ο ΠΑΟΚ, η ομάδα που είχε ταυτιστεί με τους πρόσφυγες, αλλά και 

η ομάδα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, ο Μακεδονικός. Αλλά και η ανάμειξη της 

ΕΠΟΝ στα ποδοσφαιρικά σωματεία φαίνεται να μην κάνει διακρίσεις ανάμεσα στα 

σωματεία. Αν και ίσως θα περίμενε κανείς να υποστηρίξει περισσότερο τα σωματεία 

που σχετίζονται με στρώματα στα οποία παραδοσιακά έχει προνομιακότερη 

πρόσβαση, όπως ο ΠΑΟΚ, στήριξε και τον Άρη και τον Ηρακλή. Το γεγονός αυτό 

δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, καθώς οι προσπάθειες που έγιναν και από τις δύο 

πλευρές στρέφονταν κυρίως προς την κατεύθυνση της συσπείρωσης, τονίζοντας 

περισσότερο τα ενωτικά παρά τα διασπαστικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να 

υπάρξουν ανάμεσα στα σωματεία. Είναι επόμενο λοιπόν, τόσο ο λόγος όσο και η 

δράση αναφορικά με τα αθλητικά σωματεία κατά τη διάρκεια της Κατοχής να είναι 

περισσότερο ομογενοποιητικός.  

Προσπάθειες εκμετάλλευσης του αθλητισμού, και ιδίως της δημοφιλέστερης 

έκφανσης του, του ποδοσφαίρου, έγιναν κατά τα χρόνια της Κατοχής από δύο 

πλευρές, από τις γερμανικές αρχές και τους συνεργάτες τους και από την μεγαλύτερη 

αντιστασιακή οργάνωση νεολαίας, την ΕΠΟΝ. Τα μηνύματα που θέλησαν και οι δύο 

πλευρές να περάσουν είναι ευδιάκριτα. Ανοιχτό όμως παραμένει το ερώτημα πώς 

μπορεί να ερμηνευτεί η συνύπαρξη και συχνά η συνεργασία φορέων με διακριτούς 

και συχνά αντίθετους στόχους, όπως οι αντιστασιακές οργανώσεις και οι γερμανικές 

αρχές κατοχής, σε τέτοιου τύπου δραστηριότητες. Τι σημαίνει ότι ο Εκπολιτιστικός 

Όμιλος Πανεπιστημίου χρηματοδοτείται από τη Γερμανική Διοίκηση Μακεδονίας και 

από το Δήμο Θεσσαλονίκης την συγκεκριμένη περίοδο; Για ποιο λόγο και μέσα από 

ποια νομιμοποίηση συμμετέχει η ομάδα του ΕΟΠ, ο οποίος δημιουργήθηκε και 

στηρίζεται από την ΕΠΟΝ, σε αθλητικές διοργανώσεις που στηρίζονται από τις 

γερμανικές αρχές κατοχής; Σε αυτή την περίπτωση, σε ποιο βαθμό μπορούμε να 

μιλάμε για ένα απλώς προπαγανδιστικό γεγονός και για τις δύο πλευρές ή για 

συνεργασία, η οποία δεν γίνεται αντιληπτή ως τέτοια, ακριβώς γιατί οι αθλητικές 

δραστηριότητες καλύπτονται από την υποτιθέμενη «ουδετερότητα»; Επιπλέον, είναι 

πολύ δύσκολο να ανιχνευτεί η απήχηση που είχαν όλες αυτές οι προσπάθειες στους 

ανθρώπους της Θεσσαλονίκης. Με απλά λόγια, για ποιο λόγο παρακολούθησε ένας 

κάτοικος της Θεσσαλονίκης έναν αγώνα που οργανώθηκε από τον Εκπολιτιστικό 
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Όμιλο Πανεπιστημίου, την οργάνωση «βιτρίνα» της ΕΠΟΝ και υποστηρίχθηκε από 

τις γερμανικές αρχές κατοχής;   
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