
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
 
 
 

Γιώργος Γάσιας 
 
 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 1922-1936. 

 

 
Η Ποδοσφαιρική Οµάς Γυµναστικού Συλλόγου Απόλλωνος. 

 
 
 
 
 

Τριµελής Επιτροπή: Χρήστος Χατζηιωσήφ (Επιβλέπων) 
Ελένη Φουρναράκη 
Χρήστος Λούκος 

 
 

 
 

ΡΕΘΥΜΝΟ 2005. 
 
 



 2

Νίκος Εγγονόπουλος 
 
 

ΤΑ ΓΚΩΛ-ΠΟΣΤ 
 

άκουγε τις καµπάνες που βαρούν 
και τ′ ορείχαλκου τις δονήσεις 
όπου τρυπάν τον καθαρό 

-του κυριακάτικου πρωινού- 
αγέρα 

 
άραγες οι καµπάνες τι να µηνούν; 

θα τις ακολουθήσουν µήπως 
ύµνοι τραγούδια χαρές 

ή πολυβόλα θ’αντηχήσουνε 
απαίσια 

να σπείρουνε  
τον όλεθρο ολούθε; 

 
ένα σας λέω: 

 
όλοι να τρέξουµε αµέσως 

στα γκωλ-πόστ 
παιδιά! 

στα γκωλ-πόστ 
                                                           στα γκωλ-πόστ 

άγρυπνοι 
-ακοίµητοι φρουροί- 

πανέτοιµοι 
το µάτι εδώ κι εκεί να γρηγορούµε 

 
µην αρχινίσουνε να πέφτουνε 

τα τέρµατα 
βροχή 
και 

ηττηθούµε 
 
 

 
 («Στην κοιλάδα µε τους ροδώνες», 1978) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το παιχνίδι µε κάποιο είδος µπάλας δεν ήταν άγνωστο σε διαφορετικούς 
πολιτισµούς και σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Για τους ιστορικούς του 
αθλήµατος όλα αυτά τα παιχνίδια θεωρούνται κατά κανόνα πρόδροµες µορφές 
του ποδοσφαίρου. Εντούτοις το ποδόσφαιρο, όπως είναι γνωστό σήµερα, δεν 
αποτελεί απλά και µόνο την εξέλιξη τοπικών παραδοσιακών παιχνιδιών. 

Οι ραγδαίες αλλαγές πιο συγκεκριµένα στις οικονοµικές και κοινωνικές δοµές 
που δηµιούργησε η βιοµηχανική επανάσταση είχαν ως αποτέλεσµα τη χωρίς 
προηγούµενο επιτάχυνση της αστικοποίησης, την ανάδυση όρων µαζικής 
παραγωγής και κατανάλωσης ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία συγκροτείται η 
έννοια του ελεύθερου χρόνου που δηµιουργεί νέου είδους κοινωνικές σχέσεις. 

Στο πλαίσιο λοιπόν της ευρύτερης αυτής συγκυρίας, το ποδόσφαιρο 
πρωτοεµφανίστηκε σε πιο οργανωµένη µορφή το 19° αιώνα στα βρετανικά puplic 
schools και αναδείχθηκε στον 20° αιώνα σε πλανητικό πάθος. 

Πιο συγκεκριµένα, στη Μεγάλη Βρετανία, οι γόνοι των ανώτερων τάξεων 
ασχολούνται µε ενθουσιασµό µε το ποδόσφαιρο ασκούµενοι ταυτόχρονα στο fair 
play, στο να µην παρασύρονται από τις συγκινήσεις και στο να έχουν το νου 
τους στην επίτευξη του σκοπού (goal). Το 1848 στο Κέιµπριτζ δηµιουργήθηκε το 
πρώτο σώµα κανόνων, καθώς δεν µπορούσε να γίνει ανεκτό πια το άναρχο 
παιχνίδι µε τη µπάλα, ενώ δεκαπέντε χρόνια αργότερα, το 1863, ιδρύθηκε στο 
Λονδίνο η Αγγλική Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου (Football Association-F.A.).1

Από το 1871 και µε ευθύνη πια της νεοσύστατης οµοσπονδίας, διεξάγονται, 
αγώνες για το θεσµό του κυπέλλου Αγγλίας όπου παρατηρείται µαζική 
συµµετοχή θεατών. Η δηµοτικότητα του ποδοσφαίρου αυξανόταν διαρκώς  
αγγίζοντας πλέον και την εργατική τάξη, µε αποτέλεσµα την ανάδειξη του 
σε εθνικό και όλο πιο προλεταριακό αθλητικό θέαµα αλλά και τη 
συγκρότηση ταυτόχρονα µιας ιδιαίτερης ανδρικής ποδοσφαιρικής 
κουλτούρας. Το γήπεδο  µετατράπηκε σε χώρο συνάρθρωσης και διαµόρφωσης 
της εργατικής συνείδησης που το 1913 η παρουσία του ίδιου του βασιλιά στον 
τελικού του κυπέλλου σήµαινε την υιοθέτηση σε συµβολικό επίπεδο του 
ποδοσφαίρου ως την κατεξοχήν µαζική και προλεταριακή εκδήλωση.2 Στο σηµείο 
αυτό έχει κάποιο ενδιαφέρον να επισηµανθεί πως στον τελικό του κυπέλλου του 
2004 για πρώτη φορά από τότε δεν παραβρέθηκε κανένα µέλος της βασιλικής 
οικογένειας ενώ το κύπελλο το απένειµε στους νικητές ο Σουηδός προπονητής της 
εθνικής οµάδος. Ίσως πια το ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο σηµαντικό για την 
εργατική τάξη στη βρετανική κοινωνία ή πως, πιο  απλά,  δεν υφίσταται πια 
εργατική τάξη µε συγκροτηµένη συνείδηση.  

∆ια µέσου της βρετανικής αυτοκρατορίας το ποδόσφαιρο µε τους κανόνες του 
διοχετεύθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη, στη Λατινική Αµερική και στην Ανατολή. Το 
1880 περίπου ποδοσφαιρικά σωµατεία έχουν δηµιουργηθεί σχεδόν σε όλες τις 
ηπείρους, το 1904 ιδρύθηκε η Παγκόσµια Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου-Federation 

                                                 
1 Β.Καρδάσης-Απ.∆ιαµαντής (επιµ.), «Και Εγεννήθη Ποδόσφαιρο», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 23/5/1999, 
σ.43-45. 
2 Eric Hobsbawm, Ξεχωριστοί Άνθρωποι. Αντίσταση, Εξέγερση και Τζαζ, (Μτφρ:Π.Ματάλας), Θεµέλιο, Αθήνα, 
2001, σ.100. 
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Internationale de Football Association (F.I.F.A.) ενώ µε το παγκόσµιο κύπελλο του 1930 
κατοχυρώθηκε ως διεθνές άθληµα. 

Σήµερα, το ποδόσφαιρο δεν προσλαµβάνεται ως απλά σηµαντικό για 
δισεκατοµµύρια ανθρώπους. Είναι η µεγάλη αγάπη των παιδιών αλλά και 
ταυτόχρονα ιδεολογικός µηχανισµός, κοινωνικό ναρκωτικό, µέσο διοχέτευσης 
συσσωρευµένης επιθετικότητας, προβολή ηθεληµένης συµπεριφοράς, 
συµβολισµός του Οιδιπόδειου, κοινωνική επίδειξη, µάχη, κυνήγι, θρησκευτική 
τελετή, επιχείρηση, παράσταση θεατρική, είναι το κόµπλεξ του διανοούµενου, η 
εκτόνωση του εργάτη, η συµµετοχή του χούλιγκαν, το µεράκι του παράγοντα, το 
όραµα των παιδικών επιθυµιών, η εξέδρα των επισήµων, οι τζαµπατζήδες του 
τελευταίου τετάρτου…Το ποδόσφαιρο, αυτό που ήταν και αυτό που είναι, έδωσε 
και δίνει ακόµα σε πολλούς µερικά από τα κορυφαία προσωπικά τους 
συναισθήµατα, πλήθος συγκινήσεις, αξέχαστες χαρές και πίκρες. Όλα αυτά 
υπήρξαν η αφετηρία για τη συγγραφή της συγκεκριµένης εργασίας που σε 
ευρύτερο επίπεδο σκοπό έχει την ιστορική προσέγγιση του σπορ στον ελληνικό 
χώρο. 

Γενικότερα, στον «µακρύ» ευρωπαϊκό 19ο αιώνα συγκροτείται το µοντέλο της 
αστικής κοινωνίας, ένα µοντέλο οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής τάξης 
πραγµάτων, η οποία, υπερκεράζοντας την απολυταρχία, τα κληρονοµικά προνόµια 
και τη χειραγώγηση από τον κλήρο, εδραιώνει την αρχή της νοµικά κατοχυρωµένης 
ατοµικής ελευθερίας για όλους, εξασφαλίζει την έλλογη συµβίωση των ανθρώπων, 
οργανώνει την οικονοµία µε τη µορφή της αγοράς στη βάση του θεσµικά 
κατοχυρωµένου ανταγωνισµού, κατανέµει τις ευκαιρίες ζωής ανάλογα µε την 
επίδοση, το κέρδος και την ατοµική αξία, προσδένει στην βούληση των πολιτών την 
κρατική εξουσία µε την έννοια ενός φιλελεύθερου και συνταγµατικού κράτους 
δικαίου µε δηµόσιο πολιτικό χώρο, εκλογές και αντιπροσωπευτικά όργανα.3 Το 
χαµηλό όµως βιοτικό επίπεδο της µεγάλης µάζας του πληθυσµού, η µονοπώληση 
των πολιτικών δικαιωµάτων από µειοψηφίες προνοµιούχων πολιτών, η εµφάνιση 
και η εξάπλωση του µαρξισµού και η εδραίωση του συνδικαλισµού και των 
εργατικών κοµµάτων, απείλησαν συθέµελα το όραµα του αστικού οικοδοµήµατος. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το ανταγωνιστικό µοντέλο των σπορ, το οποίο ενσαρκώνει 
τις φιλελεύθερες δηµοκρατικές αξίες της ισότητας και της αξιοκρατίας, υπήρξε το 
προσφορότερο ίσως µέσο πολιτικής κοινωνικοποίησης, στοχεύοντας στη διατήρηση 
της κοινωνικής ειρήνης και στη συγκάλυψη των αντιφάσεων και των συγκρούσεων 
της κοινωνίας. Το 1918 ο Coubertin προσδιόρισε ξεκάθαρα ότι ρόλος του 
ολυµπισµού είναι «να διατηρήσει και να µεταδώσει την κοινωνική ειρήνη»4 ενώ στην 
Ινδία το κρίκετ θεωρήθηκε ως ο ιδανικός τρόπος κοινωνικοποίησης των γηγενών σε 
νέα πρότυπα δηµόσιας συµπεριφοράς.5

Στην ελληνική πραγµατικότητα, από τα µέσα της δεκαετίας του 1870 
καταγράφονται οι πρώτες ασυντόνιστες προσπάθειες για την ίδρυση αθλητικών 
σωµατείων µε πρωταγωνιστές τα µεσαία και ανώτερα στρώµατα. Η εµφάνιση και η 
εξάπλωση της σωµατικής άσκησης και των σπορ συνδέεται µε την ανάπτυξη  µιας 
                                                 
3 Jürgen Kocka, «Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο και η Γερµανική Περίπτωση», στο συλλογικό τόµο, Αναζητήσεις της 
Νεότερης Γερµανόφωνης Ιστοριογραφίας, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού-Μνήµων, Αθήνα, 2000, σ.168. 
4 Χριστίνα Κουλούρη, «Ξαναγράφοντας την Ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων», στο Χρ.Κουλούρη (Επιµ.-
Εισαγ.), Αθήνα, Πόλη των Ολυµπιακών Αγώνων 1896-1906, ∆ιεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία, Αθήνα, 2004, σ.31. 
5 Arjun Appadurai, «Παίζοντας µε τη Νεωτερικότητα:Η Από-αποικιοποίηση του Κρίκετ», Σύγχρονα Θέµατα, 
Τχ.85, Ιούλιος 2004, σ.48-52. 
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ελληνικής αστικής τάξης, µε την ανάπτυξη των πόλεων αλλά και ευρύτερες 
διεργασίες στην ελληνική κοινωνία (π.χ. ανάπτυξη βιοµηχανίας). Σύµφωνα µε την 
Χριστίνα Κουλούρη, η εξαιρετική ταχύτητα µε την οποία κάθε µορφή 
οργανωµένου σπορ κατέκτησε την ελληνική κοινωνία την περίοδο 1870-1900 
υποδηλώνει µια κοινωνική ανάγκη που ξεπερνούσε απλά την άσκηση στο 
ύπαιθρο.6  

Ειδικότερα για την ποδοσφαιρική δραστηριότητα, το 1899 καταγράφεται η 
πρώτη επίσηµη ποδοσφαιρική συνάντηση που οργάνωσε ο Σύνδεσµος Ελληνικών 
Αθλητικών Σωµατείων (Σ.Ε.Α.Γ.Σ.) και το 1906 ιδρύεται ο πρώτος αµιγής 
ποδοσφαιρικός σύλλογος, ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Γουδί.7

 Οι απαρχές της ανάπτυξης του ποδοσφαιρικού σωµατείου ανιχνεύονται τη 
δεκαετία 1900-1910 όπου η διαχείριση των εργασιακών σχέσεων και η κοινωνική 
ενσωµάτωση της µισθωτής εργασίας άρχισε να µετατρέπεται σε κεντρικό ζήτηµα 
της ελληνικής κοινωνίας. Την περίοδο εκείνη εγκαταλείπεται το ιδεολόγηµα της 
αταξικότητας της ελληνικής κοινωνίας ενώ αρχίζουν να διαµορφώνονται 
παράλληλα µονιµότερες πολιτικές προσέγγισης του κοινωνικού ζητήµατος, οι 
οποίες περιλάµβαναν τόσο θετικές κρατικές ενέργειες όσο και την ενεργοποίηση 
ευρύτερων ιδεολογικών µηχανισµών για την αντιµετώπιση ανορθολογικών 
συµπεριφορών.8  

Αργότερα, στη Μεσοπολεµική περίοδο (1922-1940), οι οικονοµικές 
ανισότητες που υπήρχαν και προηγουµένως στην ελληνική κοινωνία, η 
αναγκαστική προλεταριοποίηση µεγάλου µέρους των προσφύγων και η 
αγροτική έξοδος προς τις πόλεις συνέθεσαν το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο όπου 
το ζητούµενο για την κυρίαρχη τάξη ήταν η προστασία της ατοµικής 
ιδιοκτησίας και των µέσων παραγωγής, ιδιαίτερα µάλιστα από τη στιγµή της 
παρουσίας έντονης κοινωνικής διαµαρτυρίας. Πέρα από τις συντονισµένες 
προσπάθειες συγκρότησης ρυθµιστικού πλαισίου από το Βενιζέλο την τετραετία 
1928-1932, οι ανήσυχοι αστοί αναζητούσαν ρίζες, ισορροπία, πειθαρχία. Ο 
αθλητισµός ως τρόπος κατανάλωσης του ελεύθερου χρόνου και 
κοινωνικοποίησης αγροτών, µικροαστών, προσφύγων έπαιρνε νέες κοινωνικές 
διαστάσεις.9

Σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία, το ποδόσφαιρο, η κοινωνική αυτή εκδήλωση 
(social ceremony=soccer) αναδεικνύεται στο δηµοφιλέστερο άθληµα στις λαϊκές 
συνοικίες των πόλεων. Εκείνη την εποχή δηµιουργείται ένας µεγάλος αριθµός 
σωµατείων, που επιβιώνουν µέχρι σήµερα, καθιερώνονται οι ποδοσφαιρικοί 
θεσµοί, συντάσσεται η πρώτη σχετική νοµοθεσία. Το ποδοσφαιρικό θέαµα 
προσελκύει ένα συνεχώς διευρυµένο κοινό από όλες τις κοινωνικές τάξεις, κυρίως 
όµως από τα µικροαστικά στρώµατα τα οποία είχαν πρωτοστατήσει σε 
αντικοινοβουλευτικές εκδηλώσεις την περίοδο 1900-1922.10

                                                 
6 Χρ.Κουλούρη, Αθλητισµός και Όψεις Αστικής Κοινωνικότητας. Γυµναστικά και Αθλητικά Σωµατεία 1870-1922, 
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας-Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, Κ.Ν.Ε.-Ε.Ι.Ε., Αθήνα, 1997, σ.42-43. 
7 Χρ.κουλούρη, «Αθλητισµός και Σπόρ», στο Ιστορία της Ελλάδος του 20ού Αιώνα. Οι Απαρχές 1900-1922, 
Τοµ.Α-Μέρος 2ο,  Επιστ.Επιµέλ: Χρ.Χατζηιωσήφ, Βιβλιόραµα, Αθήνα,1999, σ.413-414. 
8 Για λεπτοµέρειες βλέπε  την Εισαγωγή του Χρ.Χατζηιωσήφ στην Ιστορία της Ελλάδος του 20ου Αιώνα. Οι 
Απαρχές 1900-1922, Τοµ.Α-Μέρος 1ο , Βιβλιόραµα, Αθήνα,1999, σ.9-39. 
9 Χρ.Χατζηιωσήφ, «Κοινοβούλιο και ∆ικτατορία», στο Επιστ.Επιµ: Χρ.Χατζηιωσήφ, Ιστορία της Ελλάδος του 
20ου Αιώνα. Ο Μεσοπόλεµος 1922-1940, Τοµ.Β-Μέρος 2ο, Βιβλιόραµα, Αθήνα, 2003, σ.36-123. 
10 Για την πολιτική συµπεριφορά της µικροαστικής τάξης  την περίοδο 1897-1922 βλ., Θ.Μποχώτης, 



 7

Στις επόµενες σελίδες λοιπόν θα γίνει προσπάθεια παρουσίασης της 
οργάνωσης του ποδοσφαίρου αλλά και του ποδοσφαιρικού σωµατείου του 
Μεσοπολέµου µε σκοπό να αναδειχθεί η σηµασία του, όχι απλά και µόνο ως 
µηχανισµού εξισορρόπησης των κοινωνικών εντάσεων αλλά κυρίως ως 
µηχανισµού εδραίωσης βασικών ιδανικών της αστικής κοινωνίας όπως η πίστη 
στην ατοµική επίδοση, στην εργασία, στην ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας, η πίστη σε µια κοινωνία που θα αυτορυθµίζεται µε γνώµονα τη 
λογική, η πίστη δηλαδή σε αξίες καθόλου ουδέτερες ιδεολογικά και πολιτικά.11

Την περίοδο του Μεσοπολέµου, µέσω της συγκρότησης ενός ποδοσφαιρικού 
σωµατείου, ταξικές, πολιτικές και εθνοτικές κοινωνικές κατηγορίες εξέφραζαν, 
από τη µία, την ιδιαιτερότητά τους στο χώρο της πόλης, από την άλλη όµως, η 
διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές και οι φίλαθλοι που το αποτελούσαν συγκροτούσαν 
έναν τύπο εθελοντικής συσσωµάτωσης όπου ήταν δυνατή η συµµετοχή µελών 
όλων των κοινωνικών τάξεων αναδεικνύοντας εντέλει, σε µία πιο συνολική 
προσέγγιση, το συναινετικό πνεύµα και την ισορροπία της κοινωνικής 
πυραµίδας. 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµανθούν οι δυσκολίες που αντιµετώπισε ο 
γράφων στη συλλογή του πληροφοριακού υλικού. Οι επίσηµοι φορείς του 
ποδοσφαίρου όπως η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο), η Ένωση 
Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αθηνών (Ε.Π.Σ.Α.) δε διαθέτουν παρά µηδαµινά 
στοιχεία για την περίοδο που µελετάται. Επίσης το αρχείο του Ολυµπιακού 
Συλλόγου  Φιλάθλων Πειραιώς  (Ο.Σ.Φ.Π),  το  µοναδικό  αρχείο  ποδοσφαιρικού 
σωµατείου που έχει διασωθεί και ταξινοµηθεί σύµφωνα µε τις επιταγές της 
αρχειονοµίας δεν είναι προσπελάσιµο ακόµη στον ερευνητή µε ευθύνη της 
Ποδοσφαιρικής Ανώνυµης Εταιρείας (Π.Α.Ε.) Ο.Σ.Φ.Π.12 Έτσι η παρούσα εργασία 
στηρίχθηκε κυρίως στα αθλητικά έντυπα της περιόδου π.χ. Αθλητικά Χρονικά (1932-
1934) - Αθλητισµός (1927-1929) - Αθλητής (1931), που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη 
της Βουλής, στις καθηµερινές αθηναϊκές εφηµερίδες µεγάλης κυκλοφορίας της εποχής 
όπως, το Ελεύθερον Βήµα, Η Πρωία, Η Καθηµερινή, στα αρχεία των Πρωτοδικείων 
Αθηνών και Πειραιώς και σε ένα µικρό δείγµα από το αρχείο της Ελληνικής 
Ολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.).13 Πολύτιµη επίσης βοήθεια προσέφερε η χρήση 
ιστοριοδιφικού υλικού αθλητικών συντακτών αλλά και παλαίµαχων ανθρώπων 
του ποδοσφαίρου.14

Λόγω λοιπόν της ίδιας της σύστασης του πρωτογενούς υλικού που 
συγκεντρώθηκε, η προσέγγιση των σωµατείων γίνεται από πηγές που 
                                                                                                                                                         
«Εσωτερική Πολιτική», στο Επιστ.Επιµ: Χρ.Χατζηιωσήφ, Ιστορία της Ελλάδος του 20ου Αιώνα. Οι Απαρχές 
1900-1922, Τοµ.Α-Μέρος 2ο , Βιβλιόραµα, Αθήνα, 1999, σ.36-105. 
11 Jürgen Kocka, «Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο…», ο.π., σ.146-149. 
12 Βασίλης Καρδάσης, «Ολυµπιακός Πειραιώς. Ένα αρχείο, µια Ιστορία», Ίστωρ, Τχ.9, Αθήνα, 1996, σ.59-86. 
13 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί πως ο τύπος δεν καταγράφει απλώς την είδηση αλλά και ο ίδιος 
αναγνωρίζεται ως πολιτισµικό προϊόν που συµµετέχει στην κατασκευή της είδησης που υποτίθεται ότι 
«µεταδίδει» µέσα από επιλογές όπως το ύφος, οι λέξεις, η θέση, η µορφή και η έκταση της παρουσίασης. Η 
«είδηση» νοείται ως ένα ορισµένο είδος κειµένου που µοιράζεται κώδικες και συµβάσεις µε άλλα κείµενα στο 
πλαίσιο ενός ενιαίου εννοιολογικού πεδίου ενώ τα νοήµατα που παράγει και διακινεί είναι πολλαπλά, 
µεταβαλλόµενα και εξαρτώµενα από το εκάστοτε συµφραζόµενο της παραγωγής και της χρήσης του. Ε.Αβδελά, 
∆ια Λόγους Τιµής. Βία, Συναισθήµατα και Αξίες στη Μετεµφυλιακή Ελλάδα, Νεφέλη, Αθήνα, 2002, σ.23. 
14 Π.χ. Γ.Κουσουνέλος, Ιστορία του Ελληνικού Ποδοσφαίρου 1896-1985, Σ.Κ.Νικητόπουλος και Σία Ο.Ε., 
Αθήνα, χ.χ., Π.Μακρίδης, Η Ιστορία της Α.Ε.Κ., Έκδοσις Εφηµερίδος Αθλητικής Ηχώ, Αθήνα, χ.χ., 
Γ.Ανδριανόπουλος, Ελληνικόν Ποδόσφαιρον 1919-1926, χ.ε., χ.τ., 1971. 
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διαπραγµατεύονται το ζήτηµα του ποδοσφαίρου γενικότερα ενώ η Αθήνα και ο 
Πειραιάς κατέχουν ιδιαίτερη θέση στη δοµή της εργασίας, παρόλο που από 
αποσπασµατικές πληροφορίες διτυπώνονται  ερωτήµατα και υποθέσεις και για 
άλλες πόλεις αλλά και για ειδικότερα ζητήµατα του ποδοσφαιρικού κόσµου της 
εποχής. Πιο συγκεκριµένα πάντως, λείπει το αρχείο ενός σωµατείου που θα µας 
έδινε µια ολοκληρωµένη εικόνα για την εσωτερική του δοµή, τις δραστηριότητές 
του αλλά  και την κοινωνική σύνθεση των µελών του. 

Στις επόµενες σελίδες, µετά από µία σύντοµη επισκόπηση των ευρύτερων 
θεωρητικών και ιστοριογραφικών προσεγγίσεων αλλά και µία συνοπτική 
παρουσίαση του µηχανισµού της διάδοσης του ποδοσφαίρου σε παγκόσµιο 
επίπεδο, ο φακός θα εστιαστεί στην ελληνική περίπτωση. 

Συγκεκριµένα θα γίνει προσπάθεια «χαρτογράφησης» του ποδοσφαιρικού 
κόσµου στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, της απήχησης του ποδοσφαίρου, των 
σωµατείων που δραστηριοποιήθηκαν στις µεγάλες πόλεις και στις συνοικίες, των 
ευρύτερων ζητηµάτων που απασχόλησαν το χώρο στη δεδοµένη συγκυρία ( π.χ. 
επαγγελµατισµός, η σύσταση του ποδοσφαιρικού οµίλου κέντρου) αλλά και 
των κοινωνικών και πολιτικών προεκτάσεων της δυναµικής του φαινοµένου 
στις ευρύτερες εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία της εποχής.  

Η διαπραγµάτευση του ζητήµατος τέλος έχει ως όριο την έναρξη της Μεταξικής 
δικτατορίας, το 1936, καθώς τότε οι νέοι όροι που δηµιουργούνται στην ελληνική  
πολιτική σκηνή διαµορφώνουν ένα διαφορετικό πλαίσιο που εντάσσει τις 
ποδοσφαιρικές λειτουργίες Στο πλαίσιο  του χαρακτήρα του καθεστώτος, ζήτηµα 
που απαιτεί ειδικότερη µελέτη και όχι επιφανειακές αναφορές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  : ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 

Ευρύτερες Θεωρήσεις 
Η πεποίθηση, πως τα σπορ αποτελούν σηµαντική παράµετρο των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, έχει επισηµανθεί, Στο πλαίσιο πάντα της αναφοράς κάποιων πιο 
συστηµατικών προσεγγίσεων, από τις πρώτες δεκαετίες ήδη του 19ου αιώνα. Το 1838 ο 
Joseph Strutt δηµοσίευσε στο Λονδίνο την πραγµατεία του µε τίτλο, Sports and 
Pastimes of the People of England,15 που όµως δε στάθηκε ικανή ώστε να προκληθεί 
κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών ή να αποτελέσει 
αφετηρία για µια πιο συγκροτηµένη προσέγγιση των αθλητικών εκδηλώσεων. Πώς 
θα µπορούσε να συµβεί αυτό άλλωστε, αφού την περίοδο εκείνη η παρουσία των 
σπορ, ως ιδιαίτερη κοινωνική πρακτική, δεν διέθετε τη δυναµική που σήµερα 
διαπιστώνεται. 

 Οι συνεχείς πάντως ρυθµοί αύξησης του κοινωνικού αντικρίσµατος των 
αθλητικών εκδηλώσεων ενθάρρυναν κάποιες  προσπάθειες αναλυτικής προσέγγισής 
τους, που όµως δεν απέκτησαν ευρύτερο χαρακτήρα µέχρι τις δεκαετίες του 1960 και 
1970. Οι αιτίες της καθυστερηµένης ανάπτυξης επιστηµολογικών πλαισίων για τη 
µελέτη των σπορ θα πρέπει ίσως να αναζητηθούν, αφενός µεν στην παράδοση του 
δυτικού ορθολογισµού που υπαγόρευε µια ριζική τοµή µεταξύ σώµατος και 
πνεύµατος και θεωρούσε ότι οι λειτουργίες του σώµατος ανήκαν στη δικαιοδοσία 
των φυσικών επιστηµών, αφετέρου δε στην αντιµετώπιση του παιχνιδιού ως τάσης, 
«ανορθολογικής» και «ασυνείδητης» του ανθρώπου που δεν ενδιέφερε το ερευνητικό 
πλαίσιο µιας επιστήµης που περιοριζόταν στις «σοβαρές» και «ορθολογικές» πλευρές 
της ζωής.16  

Από τις πρώτες εκείνες  απόπειρες πάντως που δεν θεώρησαν τις αθλητικές 
εκδηλώσεις ως απλές, αυτονόητες και αυταπόδεικτες, θα πρέπει να επισηµανθεί η 
προσέγγιση του Thorstein Veblen. Ο Veblen στην κλασική µελέτη του «Η Θεωρία της 
Αργόσχολης Τάξης»17 που δηµοσιεύτηκε στις Η.Π.Α. το 1899 επιχειρεί να συλλάβει τα 
ουσιώδη γνωρίσµατα µιας ολόκληρης κοινωνίας κι εποχής, να σκιαγραφήσει τα 
χαρακτηριστικά των τυπικών ανθρώπων που ζουν σ’ αυτήν και να προσδιορίσει την 
κύρια τάση της. Ο Veblen, υιοθετούσε µια από τις λίγες «γνήσια» «αµερικάνικες 
αξίες», την αξία της αποδοτικότητας, που εξειδικεύεται στις όψεις της χρησιµότητας 
και της πραγµατιστικής απλότητας. Η κριτική του στους θεσµούς και στα πρόσωπα 
της αµερικάνικης κοινωνίας της εποχής του ήταν βασισµένη, χωρίς καµία εξαίρεση, 
πάνω στην πίστη ότι δεν εκπλήρωναν ικανοποιητικά αυτήν την «αµερικάνικη αξία». 
Με αυτόν τον τρόπο, εντάσσει στο ευρύτερο σχήµα του τις αθλητικές εκδηλώσεις ως 
περίεργο κατάλοιπο πολεµοχαρούς ιπποσύνης, θέτοντας το ζήτηµα της χρησιµότητας 
των αθλητικών αγώνων, καταλήγοντας εντέλει πως ο ανταγωνισµός είναι σε µεγάλο 
βαθµό µια «…διαδικασία αυτό-επιβεβαίωσης των χαρακτηριστικών της ληστρικής 

                                                 
15 Allen Guttmann, «Who’s First? Or Books on the History of American Sports», The Journal of American 
History, 66/2,(1979), σ.348. 
16 Χριστίνα Κουλούρη, Αθλητισµός και Όψεις…, ο.π., σ.17. 
17 Thorstein Veblen, Η Θεωρία της Αργόσχολης Τάξης. Η Οικονοµική Μελέτη των Θεσµών. (Εισαγωγή: 
Wr.Mills, Μτφρ: Γ.Νταλιάνης, Επιµ: Φ.Ρ.Σοφιανός), Κάλβος, Αθήνα, 1982.  
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ανθρώπινης φύσης που υποθάλπεται από τη χρηµατική κουλτούρα των νεότερων εποχών αλλά 
δεν έχουν καµία χρησιµότητα για τους σκοπούς της συλλογικής ζωής...».18  

Παραµένοντας στο χώρο των Η.Π.Α. θα πρέπει να επισηµανθεί πως στις πρώτες 
δεκαετίες του 20ου αιώνα εµφανίστηκαν στην αµερικάνικη ιστοριογραφία µελέτες 
κοινωνικής ιστορίας µε σκοπό να προσεγγίσουν ζητήµατα που αφορούσαν τη «λαϊκή 
κουλτούρα» (popular culture), οπότε αναπόφευκτα αντιµετώπιζαν στο συγκεκριµένο 
πλαίσιο και τις αθλητικές εκδηλώσεις.19 Το πρώτο πάντως ακαδηµαϊκό άρθρο που 
πραγµατευόταν ως κεντρικό θέµα την ιστορία των σπορ δηµοσιεύτηκε το 1917 από 
τον F.l.Paxson  στο περιοδικό The Mississippi Valley Historical Review κι αφορούσε την 
εµφάνιση κάποιων σπορ όπως, τένις, κρίκετ, µπέιζµπολ, µποξ, κούρσες, κυνήγι κ.α., 
από το 1850 περίπου.20

Την ίδια περίπου περίοδο στη Ευρώπη ο Ολλανδός ιστορικός Johan Huizinga 
ασχολήθηκε µε το στοιχείο που κατεξοχήν θεωρείται ότι χαρακτηρίζει την αθλητική 
δραστηριότητα, το παιχνίδι δηλαδή.21 Στο γνωστό του έργο Homo Ludens, που 
εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1938, επεδίωξε να διευκρινίσει τη φύση και τη σηµασία 
του παιχνιδιού ως πολιτισµικού φαινοµένου από την αρχαϊκή εποχή µέχρι το 
σύγχρονο πολιτισµό του 20ου αιώνα.22 Ο Ηuizinga υποστήριξε πως πέρα από τη 
διάσταση του λογίζεσθαι, του Homo Sapiens, τον οποίο ανέδειξε ο διαφωτισµός µε τη 
λατρεία του για το Λόγο, και του κατασκευάζειν, του Homo Faber, που έφερε στο 
προσκήνιο η βιοµηχανική επανάσταση του 19ου αιώνα, σηµαντική και συνυπόστατη 
της ανθρώπινης φύσης αποτελεί και η λειτουργία του παίζειν, που προσδιορίζει τον 
Homo Ludens, τον παίζοντα άνθρωπο δηλαδή. Απορρίπτοντας κάθε βιοψυχολογική 
ερµηνεία, ο Huizinga εντάσσει το παιχνίδι σε µία ιστορία της κουλτούρας ορίζοντάς 
το ως «…µια εθελοντική δραστηριότητα ή απασχόληση, η οποία πραγµατοποιείται µέσα σε 
κάποια καθορισµένα τοπικά και χρονικά όρια σύµφωνα µε κανόνες ελεύθερα αποδεκτούς αλλά 
απολύτως δεσµευτικούς, αποτελώντας συνάµα αυτοσκοπό, συνοδευόµενη επίσης από αισθήµατα 
έντασης και χαράς καθώς εµφανίζεται ως κάτι διαφορετικό από τη συνήθη ζωή…».23  

Αυτός ο ορισµός του παιχνιδιού, ευρύς και περιοριστικός συγχρόνως από 
επιστηµονική άποψη, έχει µια ιδιαίτερη σηµασία καθώς αργότερα θα χρησιµεύσει 
στον προσδιορισµό του ελεύθερου χρόνου µέσω της µελέτης των ατοµικών ή των 
συλλογικών δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. 
Η προσέγγιση του Huizinga προκάλεσε, όπως είναι φυσικό, κριτικές και 
αµφισβητήσεις από τις οποίες οι σηµαντικότερες παράµετροι εστιάζονται στη σχέση 
µεταξύ παιχνιδιού και πραγµατικότητας, στη χρήση των όρων «οικουµενικές και 

                                                 
18 Th.Veblen, Η Θεωρία…, ο.π., σ.235-260. 
19 Πρόκειται για µελέτες όπως του Stewart Culin, The Games of the North American Indians, 1907, ή του 
J.A.Krout, Annals of American Sport, 1929, περισσότερες λεπτοµέρειες βλ., Allen Guttmann, «Who’s First?...», 
ο.π., σ.348-349. 
20 Frederic Paxson, «The Rise of Sport», The Mississippi Valley Historical Review, 4/2, (1917), σ143-168. 
21 Johan Huizinga, Ολλανδός ιστορικός που έζησε την περίοδο 1872-1945. Ασχολήθηκε κυρίως µε τον 
πολιτισµό του Ύστερου Μεσαίωνα, της Αναγέννησης και της περιόδου της Μεταρρύθµισης. Κατά τη διάρκεια 
του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου φυλακίστηκε και εκτοπίστηκε για την αντίθεσή του στους Ναζί. Ένα από τα κύρια 
έργα του πάντως υπήρξε το Homo Ludens. A Study of the Play Element in Culture που δηµοσιεύτηκε για πρώτη 
φορά στα Ολλανδικά το 1938. Ε.Χ.Καρ, Τι Είναι Ιστορία. Σκέψεις για τη Θεωρία της Ιστορίας και το Ρόλο του 
Ιστορικού, Γνώση, Αθήνα, 1999, σ.142-143. 
22 Johan Huizinga, Ο Άνθρωπος και το Παιχνίδι (Μετφρ:Στ.Ροζάνης-Γερ.Λυκιαρδόπουλος), Αθήνα, 1989. 
23 J.Huizinga, O Άνθρωπος…, ο.π., σ.49-50. 



 11

διαχρονικές» ανάγκες του Homo Ludens ενώ επισηµάνθηκε τέλος από αρκετούς η 
παραγνώριση της οικονοµικής λειτουργίας του παιχνιδιού.24  

Σε αντίθεση µε τον Huizinga, οι Horkheimer, Adorno και Marcuse, οι εκπρόσωποι 
της Σχολής της Φρανκφούρτης δηλαδή, επεδίωξαν στη συγκυρία του Μεσοπολέµου 
επίσης να εξετάσουν από κριτική σκοπιά τα οικονοµικά, πολιτικά και πολιτιστικά 
γεγονότα της περιόδου στοχεύοντας, όχι µόνο στην ακαδηµαϊκή γνώση αλλά και 
στην αναζήτηση επίσης εναλλακτικών λύσεων που θα αµφισβητούσαν και θα 
ανέτρεπαν την κατεστηµένη τάξη πραγµάτων. Το βαθύτερο κίνητρο που 
καθοδηγούσε την Κριτική Θεωρία υπήρξε η µέριµνά της για τον άνθρωπο, όχι σαν 
αφηρηµένη οντότητα αλλά σαν το κατεξοχήν  υποκείµενο που ζει στην περίοδο του 
κρατικοµονοπωλιακού καπιταλισµού.25 Πιο συγκεκριµένα, τα µέλη της Σχολής 
ασχολήθηκαν ιδιαίτερα µε το πεδίο της µαζικής κουλτούρας, το οποίο, σύµφωνα µε 
τις ευρύτερες αναλύσεις τους, το επινόησαν οι πρωταγωνιστές της µοιρασιάς της 
εξουσίας και της ιδιοκτησίας, εκµεταλλευόµενοι τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις 
για να µπορούν να ασκούν έλεγχο στη συνείδηση των πολιτών. 

 Η µαζική κουλτούρα οριζόµενη ως η ατέρµονη επανάληψη ίδιων θεαµάτων, η 
διασκευή κλασικών αυθεντικών έργων τέχνης, η αναπαλαίωση παλαιότερων 
πρακτικών αλλά και ως η τεχνική αναβίωσης παλαιών τεχνοτροπιών και συρµών, 
επινοήθηκε για να γεµίσει τον ελεύθερο χρόνο, τον χρόνο που αφήνει στο άτοµο η 
άσκηση µηχανοποιηµένης και ορθολογικοποιηµένης εργασίας, µε σκοπό τελικά την 
ψυχαγωγία, τη φυγή από την πραγµατικότητα και την προετοιµασία για µία ακόµη 
εργάσιµη µέρα.26 Ειδικότερα στον όρο µαζική κουλτούρα οι εκπρόσωποι της Σχολής 
περιελάµβαναν το σύνολο των προϊόντων που προσφέρονται σε όλους, από τους 
αγρότες ως τους διανοούµενους δηλαδή. Τέτοια προϊόντα χαρακτηρίζονται τα 
µυθιστορήµατα µπέστ-σέλερ, τα σπορ, οι δίσκοι ελαφριάς µουσικής, οι 
τυποποιηµένες κινηµατογραφικές ταινίες (φιλµ νουάρ, γουέστερν κ.α.), τα 
κινούµενα σχέδια αλλά και κάθε είδους αναγνώσµατα, προγράµµατα, διαφηµίσεις, 
ειδήσεις, ρεπορτάζ που παρουσιάζονται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Όλα όσα 
αναφέρθηκαν δεν είναι τίποτε άλλο, σύµφωνα µε τις προσεγγίσεις των εκπροσώπων 
της Σχολής, παρά µια ασφαλιστική δικλείδα που εκτονώνει τις κρίσεις, στηρίζοντας 
εντέλει της συνθήκες της καπιταλιστικής βιοµηχανικής παραγωγής.  

Η ριζοσπαστικότητα των απόψεών τους προσέλκυσε αναπόφευκτα τις κρίσεις και 
τις επικρίσεις πολλών. Ειδικότερα, τα κύρια  σηµεία της κριτικής εντοπίζονται 
κυρίως στον ελιτίστικο τρόπο που οι εκπρόσωποι της Σχολής αντιλαµβάνονται την 
ανώτερη κουλτούρα, καθώς υποτιµούνται έτσι οι µάζες γενικότερα και ειδικότερα η 
εργατική τάξη, αλλά και στην άποψη επίσης πως η µαζική κουλτούρα δεν αποτελεί 
πρόσφατο φαινόµενο που αφορά µόνο την ιστορική συγκυρία του βιοµηχανικού 
καπιταλισµού.27

                                                 
24 Ειδικότερες λεπτοµέρειες για την κριτική που έχει ασκηθεί στη προσέγγιση του Huizinga βλέπε, 
Χρ.Κουλούρη, Αθλητισµός και Όψεις…, ο.π., σ.20. 
25 Ειδικότερες λεπτοµέρειες για τη Σχολή της Φρανκφούρτης, βλ.ενδεικτικά Ζαν Μαρί Βενσάν, Η Σχολή της 
Φρανκφούρτης και η Κριτική Θεωρία, Μτφρ:Κωστής Παπαγιώργης, Επίκουρος, Αθήνα, 1977. 
26 Αντόρνο, Λόβενταλ, Μαρκουζέ, Χορκχάϊµερ. Τέχνη και Μαζική Κουλτούρα, Επιλογή Κειµένων, Μετάφραση, 
Εισαγωγή:Ζήσης Σαρίκας,  Ύψιλον/Βιβλία, Αθήνα, 1984, σ.18-19. 
27 Για µια συνοπτική παρουσίαση της κριτικής που ασκήθηκε στη Σχολή της Φρανκφούρτης βλ. την Εισαγωγή 
στο, Αντόρνο, Λόβενταλ…, ο.π., σ23-25. 
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 Το ειδικότερο ενδιαφέρον των κοινωνικών επιστηµών για τα σπορ άρχισε να 
εκδηλώνεται πάντως βαθµιαία µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, ανταποκρινόµενο 
αφενός µεν στις ανάγκες που προκάλεσε η παρουσία του επαγγελµατικού 
αθλητισµού στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και αφετέρου στις νέες θεωρητικές 
διεργασίες που συντελέστηκαν στο χώρο της κοινωνιολογίας και της ιστορίας, κυρίως 
τις δεκαετίες του 60΄και του 70΄. Την περίοδο αυτή εµπλουτίστηκε η προβληµατική 
και η έρευνα γύρω από τον αθλητισµό και τα σπορ οδηγώντας σε συγκεκριµένες 
θεωρητικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Η µελέτη των αθλητικών εκδηλώσεων 
προσέφερε την ευκαιρία πραγµάτευσης κοινωνικών πρακτικών αλλά και 
συµβολικών δοµών των πολιτισµών. Πιο συγκεκριµένα, τα σπορ θεωρήθηκαν ειδικός 
τύπος συστηµάτων πράξης µε ειδική µορφή, ανταγωνιστική αλλά και διαλεκτική 
δοµή. Η έρευνα συνδέθηκε µε µελέτη θεµάτων όπως οι εκφράσεις του πολιτισµού, η 
κοινωνικοποίηση των νέων, η δυναµική των οµάδων, οι κοινωνικές κουλτούρες, η 
αστικοποίηση, ο ελεύθερος χρόνος, η εκβιοµηχάνιση, οι ταξικές συγκρούσεις, ο 
εθνικισµός, το φύλο, κ.α.28

Ειδικότερα, την πολυσχιδή σχέση µεταξύ του παιχνιδιού και κοινωνικής 
πραγµατικότητας προσέγγισε από ανθρωπολογική σκοπιά ο Clifford Geertz. Με βάση 
το παράδειγµα των κοκοροµαχιών στο Μπαλί, ο Geertz, µας δείχνει πως µια 
κοινωνία σκέφτεται τον εαυτό της. Όλο το δίκτυο των συγγενικών και κοινωνικών 
συµµαχιών και αντιπαλοτήτων, η κοινωνική ιεραρχία επίσης, παρουσιάζονται 
δραµατικά και µεταφορικά σε µια «συλλογικά αποδεκτή κοινωνική δοµή», στην 
οργάνωση των κοκοροµαχιών δηλαδή.29 Το παιχνίδι νοείται συνεπώς σαν ένας από 
τους πολλούς καθρέφτες µιας κοινωνίας και µε αυτήν τη έννοια προσφέρει µια 
ακόµη δυνατότητα για την ερµηνεία της. 

Σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο εστιάζεται το ενδιαφέρον του Michel Foucault, το 
έργο του οποίου δεν µπορεί να ενταχθεί εύκολα στα εννοιολογικά σύνολα και σε 
τοµείς έρευνας που οριοθετούνται στις ανθρωπιστικές επιστήµες. Ο Foucault δεν 
ενδιαφέρθηκε τόσο για τις διαδικασίες του παιχνιδιού αυτού καθεαυτού και κατ’ 
επέκταση των αθλητικών εκδηλώσεων, όσο για τους συγκεκριµένους τρόπους 
«αντικειµενοποίησης» των µορφών γνώσης και των σχέσεων εξουσίας µέσα από τις 
οποίες οι άνθρωποι συγκροτούνται ως υποκείµενα.30 Ο Foucault προσεγγίζει τα πεδία 
της πειθαρχίας, της τρέλας και της σεξουαλικότητας προσπαθώντας αφενός µεν να 
εντοπίσει τις ιστορικές διαδικασίες µέσα από τις οποίες κατασκευάστηκαν 
συγκεκριµένες κατηγορίες γνώσης και σκέψης, αφετέρου δε  να διευκρινίσει το πώς 
επιβάλλεται η «αλήθεια» των δικτύων εξουσίας. Στο πλαίσιο των αναλύσεών του 
αποκαλύπτεται ειδικότερα το σώµα, όχι µόνο ως αντικείµενο γνώσης αλλά και ως 
στόχος για την άσκηση εξουσίας. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο έγκειται η χρησιµότητα 
των προσεγγίσεών του όταν µελετούµε τη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό. Στη 
µελέτη του για την Ιστορία της Σεξουαλικότητας ο Foucault µας αποκαλύπτει πως 

                                                 
28 Λεπτοµέρειες ενδεικτικά βλ., James.H.Frey-D.Stanley Eitzen, «Sport and Society», Annual Review of 
Sociology, 17, (1991), σ.503-522 και Günther Lüschen, «Sociology of Sport:Development, Present State and 
Prospects», Annual Review of Sociology, 6, (1980), σ.315-347. 
29 Λεπτοµέρειες βλ. το κεφάλαιο µε τίτλο, «Βαθύ Παιχνίδι. Σηµειώσεις Πάνω στην Μπαλινέζικη 
Κοκοροµαχία», στο, Cifford Geertz, Η Ερµηνεία των Πολιτισµών, (Μτφρ-Επιστ.Θεώρηση:Θεοδ.Παραδέλλης), 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2003, σ.395-429.  
30 Για µια συνοπτική παρουσίαση του έργου του M.Foucault βλ., Μαρία Πετµετζίδου (Επ.Επιµ.), Σύγχρονη 
Κοινωνιολογική Θεωρία, Τοµ.ΙΙ, (Μτφρ:Β.Καπεταγιάννης), Π.Ε.Κ., Ηράκλειο, 1998, σ.135-223. 
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επιτυγχάνεται ο δια του λόγου έλεγχος της σεξουαλικότητας και η χειραγώγηση του 
σώµατος.31

 Πιο συγκεκριµένα, µας παρουσιάζει αναλυτικά το λόγο των εκπροσώπων της 
εξουσίας απέναντι στο σεξ, το θεσµικό πλαίσιο αλλά και τα αποτελέσµατα  αυτής της 
διαδικασίας, την οποία προσεγγίζει συστηµατικά από το 17ο αιώνα και εξής, 
αναλύοντας τη συγκρότηση της αστικής τάξης σε σχέση µε τη σεξουαλικότητά της, τις 
προσπάθειές της για τη διατήρηση του σφρίγους και της υγείας της αλλά και την 
αγωνία της για να διακριθεί από την αριστοκρατία, της οποίας οι αξίες γύρω από το 
σώµα είχαν αφετηρία τις σχέσεις αίµατος και συγγένειας. Έτσι το σώµα και η υγεία 
συνδέθηκε καταρχάς µε την κριτική ενάντια στο παλαιό καθεστώς ενώ αργότερα, 
καθώς η αστικοποίηση αποκτούσε ιδιαίτερη δυναµική, το σύστηµα της αστικής 
οικογένειας «επεκτάθηκε» στα κατώτερα λαϊκά στρώµατα µέσω της διάχυσης των 
όρων του σεξ της οικονοµικά ισχυρότερης αστικής τάξης µε σκοπό τη χειραγώγηση 
των µαζών. Παρουσιάζοντας λοιπόν τις συγκεκριµένες ιστορικές διαδικασίες γύρω 
από τη σεξουαλικότητα, ο Foucault µας διευρύνει τους ορίζοντες καθώς αναδεικνύει 
τον τρόπο µε τον οποίο οι φορείς της εξουσίας διαχειρίζονται το σεξ και το σώµα, 
συνεπώς και τις αθλητικές δραστηριότητες ως συγκεκριµένη σωµατική πρακτική. 

Εκτός του Foucault, την ίδια περίπου χρονική περίοδο οι ευρύτερες 
κοινωνιολογικές θεωρήσεις άρχισαν να εστιάζουν την ανάλυση τους στη διάσταση 
των σπορ. Ειδικότερα οι υποστηρικτές του λειτουργισµού (functionalism) θεώρησαν 
τις εµπειρίες που προσέφεραν τα σπορ ως ενίσχυση των διαδικασιών 
κοινωνικοποίησης που το άτοµο έχει ήδη εσωτερικεύσει από την οικογένεια, το 
σχολείο και την εκκλησία.32 Μέσω των αθλητικών εκδηλώσεων τα άτοµα  
προσλαµβάνουν γενικότερους τρόπους σκέψης και πράξης που συνεισφέρουν εντέλει 
στην κοινωνική συνοχή καθώς, είτε πρόκειται για αθλητές, είτε για θεατές, 
ενστερνίζονται την αξία των κανόνων, της σκληρής δουλειάς, της 
αποτελεσµατικότητας και της απόδοσης. Τα σπορ, σύµφωνα µε τη λειτουργιστική 
προσέγγιση, προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα συµµετοχής σε ευρύτερες οµάδες 
αποτελώντας ταυτόχρονα πηγή συγκρότησης της προσωπικής ταυτότητας του 
καθενός.33 Επιπλέον, στη σύγχρονη συγκυρία, όπου προηγµένες τεχνολογικές 
εφαρµογές και συστήµατα επικοινωνίας κυριαρχούν, τα σπορ αποτελούν τη µόνη 
ίσως σφαίρα δραστηριοτήτων που µπορούν να αναπτυχθούν οι φυσικές δυνατότητες 
των ατόµων. 

Σε εκ διαµέτρου αντίθετο µεθοδολογικό και πολιτικό πλαίσιο εστιάζονται οι 
προσεγγίσεις των λεγόµενων θεωριών σύγκρουσης (conflict theories), των ευρύτερων 
πιο συγκεκριµένα µαρξιστικών θεωρήσεων. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεπούς 
µαρξιστικής κριτικής του καπιταλιστικού συστήµατος, δεν έλειψαν οι προσπάθειες 
εκείνες που επικεντρώθηκαν κυρίως στην ιστορικοποίηση του πεδίου των σπορ, στις 
                                                 
31 Michel Foucault, Ιστορία της Σεξουαλικότητας, Τοµ.1:Η ∆ίψα της Γνώσης, (Μτφρ:Γ.Ροζάκη-
Επιµ:Γ.Κρητικός), Ράππας, Αθήνα, 1978. 
32 Ο Λειτουργισµός (Functionalism) αποτελεί ιδιαίτερη θεωρητική και µεθοδολογική προσέγγιση στο χώρο της 
κοινωνιολογίας σύµφωνα µε τον οποίο η κοινωνία αποτελεί ένα οργανωµένο σύστηµα αλληλένδετων µερών. Το 
σύστηµα λειτουργεί καθώς τα υποκείµενα ενστερνίζονται γενικότερα όµοιες βασικές αξίες ενώ ιδιαίτερα µέρη 
του συστήµατος όπως η οικογένεια, το εκπαιδευτικό σύστηµα, η κυβέρνηση, η οικονοµία, η εκκλησία και τα 
σπορ αλληλοϋποστηρίζονται µε αµοιβαίο και εποικοδοµητικό τρόπο. Για µια συνοπτική παρουσίαση της 
λειτουργιστικής προσέγγισης στα σπορ βλ., Jay.J.Coakley, «Sport in Society:An Inspiration or an Opiate?», στο 
D.Stanley Eitzen, Sport in Contemporary Society. An Anthology, St’ Martin’s Press, New York, 1989, σ.24-29. 
33 Jay.J.Coakley, «Sport in Society…», ο.π., σ.26. 
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υλιστικές διαστάσεις που αυτό απέκτησε αλλά και στην ιδεολογική του χρήση.34 
Σύµφωνα µε αυτές, ο ανταγωνισµός, η αύξηση της απόδοσης µε κάθε µέσο και η 
συνεχής επανάληψη συγκεκριµένων κινήσεων για την απόκτηση τεχνικής δεν 
εµφανίζονται µόνο Στο πλαίσιο της εφαρµογής του φορδισµού-ταιηλορισµού στο 
εργοστάσιο αλλά και στους χώρους των αθλητικών σταδίων, όπου η σχέση 
προπονητή και αθλητή προσοµοιάζει αρκετές φορές µε εκείνη του εργοδότη και 
εργάτη.35 Στο πλαίσιο των ευρύτερων αυτών προσεγγίσεων, το ενδιαφέρον 
εστιάστηκε επίσης και στις έννοιες της αλλοτρίωσης του σώµατος των αθλητών, της 
χρήσης των σπορ από τις οικονοµικές και πολιτικές ελίτ ως οργάνου κοινωνικού 
ελέγχου, στην εµπορευµατοποίηση του αθλητικού θεάµατος ενώ τέλος σηµαντική 
υπήρξε η προσφορά τους γύρω από τη σχέση των σπορ µε τον εθνικισµό και το 
µιλιταρισµό.36  

Στη συγκυρία µάλιστα του Μάη του 1968, µια οµάδα επαναστατηµένων νεαρών 
εκπαιδευτικών έντονα επηρεασµένων από τον Ράιχ, τον Μαρκούζε, και γενικότερα 
από τις φροϋδοµαρξιστικές θεωρίες περί «καταπίεσης του λιµπιντιδικού σώµατος» 
στην καπιταλιστική κοινωνία, έθεσαν στο στόχαστρο τον οργανωµένο 
ανταγωνιστικό αθλητισµό.37 Σύµφωνα µε τον Jean Marie Brohm, τον κυριότερο ίσως 
εκπρόσωπο του ρεύµατος, αθλητισµός δεν είναι παρά η συστηµατική διαστροφή του 
αγωνιστικού παιγνιώδους ενστίκτου που απλώς µεταθέτει τον κοινωνικό 
συναγωνισµό στο επίπεδο της σχόλης, του ελεύθερου χρόνου. Μέσω του αθλητισµού, 
το παιχνίδι, που αδιαµφισβήτητα περιλαµβάνει ένα στοιχείο αγωνιστικό, 
πραγµοποιείται µε την εισαγωγή του συστηµατικού συναγωνισµού, ο οποίος 
προσδιορίζεται ποσοτικά ως προς το χώρο και το χρόνο και υπόκειται σε µια 
καταµέτρηση  διαρκώς αυξανόµενη. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, ο αθλητισµός έχει γίνει η 
αφηρηµένη λογική του συναγωνισµού, η τυπολογική συστηµατική µορφή των 
νόµων, των αρχών και των κανόνων του συναγωνισµού. Ο αθλητισµός είναι εντέλει, 
σύµφωνα πάντα µε τον Brohm, η ποίηση της ιεραρχίας, η πνευµατοκρατία της 
ιεραρχίας, µιας ιεραρχίας που είναι η ουσία και η επίσηµη καθιέρωση της 
ανισότητας των ανθρώπων, το τσιµέντο της καταπιεστικής ταξιθεσίας, η σχέση 
αφέντη-δούλου, η εκµετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο.38

Σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, ενσωµατώνοντας στοιχεία λειτουργισµού και 
εξελικτισµού, η µορφική (Figurational) θεωρία του Norbert Elias αποτελεί επίσης 
σηµαντικό σταθµό στη θεµελίωση του θεωρητικού πεδίου στην προσέγγιση των σπορ. 
Η θεωρία ονοµάζεται µορφική καθώς βασική της θέση αποτελεί η υπόθεση πως η 
κοινωνική ζωή µπορεί να γίνει αντιληπτή ως µία σειρά από σχηµατισµούς  
(configurations), δηλαδή από δοµές που την αποτελούν αµοιβαία εξαρτώµενα 
άτοµα.39 Εξειδικεύοντας τη γενικότερη αυτή µεθοδολογική προσέγγιση, στα τέλη της 

                                                 
34 Για µια συνοπτική προσέγγιση των µαρξιστικών θεωρήσεων του πεδίου των σπορ βλ., Jay.J.Coakley, «Sport 
in Society…», ο.π., σ.29-37 και Grant Jarvie-Joseph Maguire, Sport and Leisure in Social Thought, London-
New York, Routledge, 1994, σ.86-107. 
35 Ειδικότερη διαπραγµάτευση του ζητήµατος βλέπε Jean Marie Brohm, Sport. A Prison of Measured Time, 
London, Ink Links,1978. 
36 Jay.J.Coakley, «Sport in Society…», ο.π., σ.31. 
37 Ε.Φουρναράκη, «Ένα Κείµενο, µια Ιστορία:Για το Γαλλικό Ρεύµα της Κριτικής Θεωρίας του Αθλητισµού», 
Σύγχρονα Θέµατα, Τχ.85, Ιούλ.2004, σ.34-41. 
38 Jean M. Brohm, «Πολιτική Κοινωνιολογία του Αθλητισµού», Σύγχρονα Θέµατα, Τχ.85, Ιουλ.2004, σ.42-47. 
39 Ν.Ελίας, Η Εξέλιξη του Πολιτισµού. Κοινωνιογενετικές και Ψυχογενετικές Έρευνες, Μτφρ:Έφη Βαϊκούση, 
Τοµ.Α΄-Β΄, Αθήνα, Νεφέλη, 1997. 
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δεκαετίας του 1960, ο Ν.Elias σε συνεργασία µε τον E.Dunning δηµοσίευσαν µια σειρά 
από άρθρα όπου έθεσαν το ζήτηµα της γέννησης του αθλητισµού ως µέσο ελάττωσης 
της βίας Στο πλαίσιο της εξέλιξης του πολιτισµού. Καταρχάς, βασική τους θέση 
αποτέλεσε η διαπίστωση ασυνέχειας ανάµεσα στα παραδοσιακά παιχνίδια και το 
σύγχρονο αθλητισµό.40

Τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα των σύγχρονων σπορ µπορούν να συνοψισθούν, κατά 
τους Elias-Dunning, στη µείωση της βίας και στην ύπαρξη ενιαίων κανόνων που 
κωδικοποιούν τις πρακτικές στην αυτονόµηση του παιχνιδιού από τις πολεµικές και 
τελετουργικές αναµετρήσεις. Τα σπορ τοποθετούνται στη µακρά διάρκεια της 
«διαδικασίας του πολιτισµού», η οποία συνίσταται στη βαθµιαία εσωτερίκευση ενός 
δεδοµένου βαθµού αυτοελέγχου και ευπρέπειας. Η διαδικασία αυτή δεν είναι 
δυνατή παρά µόνο σε µια κοινωνία όπου οι πολιτικές εντάσεις έχουν ειρηνική και 
κανονικοποιηµένη µορφή ενώ οι οµάδες που µετέχουν στις διαµάχες για την εξουσία 
αποδέχονται την ισότητα των ευκαιριών και υπακούουν σε κανόνες κοινά 
αποδεκτούς. Το ιστορικό πλαίσιο αυτών των µετασχηµατισµών τοποθετήθηκε  στην 
Αγγλία του 18ου αιώνα όπου τόσο τα σπορ, όσο και το κοινοβούλιο, εξέφραζαν την 
ίδια αλλαγή στη δοµή της  εξουσίας. Η ίδια τάξη ανθρώπων, που συµµετείχε στην 
ειρήνευση και την προοδευτική εξοµάλυνση της διαπάλης των φατριών στο 
κοινοβούλιο, µερίµνησε εντέλει και για την κωδικοποίηση των ψυχαγωγικών 
παιχνιδιών.  

Για τις συγκριτικά «ανεπτυγµένες» κοινωνίες της εποχής µας, οι Elias-Dunning 
επισηµαίνουν πως η κοινωνική επιβίωση και επιτυχία εξαρτάται, ως ένα σηµείο, από 
µία αξιόπιστη θωράκιση, όχι πολύ ισχυρή ούτε πολύ αδύνατη, του ατοµικού 
αυτοελέγχου. Οι εκδηλώσεις έντονης έξαψης θεωρούνται παθολογικές από τη µία, 
ωστόσο η συγκράτηση  από την άλλη των έντονων συναισθηµάτων, η υπαγωγή της 
συµπεριφοράς και του θυµικού βίου σε διαρκή έλεγχο  καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
µπορεί να προκαλέσει εντάσεις. Έτσι θα πρέπει να υφίστανται συνθήκες ελέγχου των 
συγκινησιακών εντάσεων, χωρίς όµως την παρουσία ευρύτερου πλαισίου καταστολής 
µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (η έννοια δηλαδή του controlled decontrolling of 
emotions).41 Στο πλαίσιο λοιπόν της λειτουργίας της  εκτόνωσης των εντάσεων 
διακρίνονται πολλές και ποικίλες δραστηριότητες σχόλης (π.χ. θέατρο, συναυλίες, 
γήπεδο κ.α.) που καλλιεργούν αντίµετρα για το άγχος που οι ίδιες οι κοινωνίες του 
βιοµηχανικού καπιταλισµού έχουν δηµιουργήσει.42 Οι δραστηριότητες της σχόλης, 
στις οποίες περιλαµβάνεται και η κάθε είδους ενασχόληση µε τα σπορ, συνθέτουν 
έναν θύλακα όπου µπορεί κανείς  να εκδηλώσει δηµόσια, διαθέτοντας συνάµα και 
την κοινωνική επικρότηση, κάθε µορφή ήπιας συγκίνησης.43

Συνοψίζοντας, η ευρύτερη οπτική του N.Elias υπήρξε καίρια καθώς µας 
προσέφερε µια ευρύτερη ιστορικο-κοινωνιολογική θεωρία, ένα µοντέλο έρευνας του 
αθλητισµού αποτελώντας όµως ταυτόχρονα µια εκ των υστέρων οπτική της προόδου, 
που νοµιµοποιεί εντέλει την επικράτηση ενός µοναδικού τρόπου στην ερµηνεία της 
κοινωνικής πρακτικής. Η «µορφική» θεωρία γνώρισε σηµαντική κριτική για τη 

                                                 
40 Νόρµπερτ Ελίας-Έρικ Ντάνινγκ, Αθλητισµός και Ελεύθερος Χρόνος στην Εξέλιξη του Πολιτισµού, Αθήνα, 
∆ροµέας,1998. 
41 Ειδικότερη προσέγγιση στον όρο βλέπε την εισαγωγή του Rogier Chartier στη γαλλική έκδοση, Norbert Elias-
Eric Dunning, Sport et Civilisation la Violence Maîtrisée, Fayard, Paris, 1994, σ.18-20. 
42 Ν.Ελίας-Ε.Ντάνινγκ, Αθλητισµός και…, ο.π., σ.64-65. 
43 Ν.Ελίας-Ε.Ντάνινγκ, Αθλητισµός και…, ο.π., σ.117-121.  
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θεωρητική ενσωµάτωση στοιχείων λειτουργισµού, εξελικτισµού και περιγραφισµού, 
ενώ αρκετές πτυχές της σχέσης αθλητισµού και κοινωνίας, όπως ζητήµατα φύλου, η 
πολιτική οικονοµία αλλά και οι αθλητικοί θεσµοί, φαίνεται πως έχουν παραµεληθεί 
από την προσέγγιση του  Elias.44

Τη δεκαετία του 1970 επίσης αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η κοινωνιολογία των σπορ σε 
συνδυασµό µε την κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου.45 Οι αναλύσεις αυτές 
προέβαλαν την άποψη ότι η µετάβαση από µία ζωή επικεντρωµένη στην εργασία 
προς µία ζωή επικεντρωµένη στη σχόλη ήταν το αποτέλεσµα της προϊούσας 
εκβιοµηχάνισης. Πιο συγκεκριµένα, σηµαντικές παράµετροι αυτών των αναλύσεων 
αποτελούν, ο τρόπος µε τον οποίο ορίζεται σε κάθε εποχή η εργασία, οι αντιλήψεις 
και οι αξίες που τη συνοδεύουν, το πότε αναδύεται η έννοια του  ελεύθερου χρόνου, 
πως  ορίζεται αυτός και πως καταναλώνεται. Ως σχόλη καταρχήν ορίζεται, η 
ελεύθερη δραστηριότητα την οποία το άτοµο αναλαµβάνει για τους δικούς της 
ανεξάρτητους στόχους, όποιοι κι αν είναι αυτοί, εφόσον απουσιάζουν άµεσες 
υποχρεώσεις (εργασιακές, οικογενειακές, θρησκευτικές, κοινωνικές).46  

Η εµφάνιση της συγκεκριµένης έννοιας ελεύθερος χρόνος αποκαλύπτει τις αλλαγές 
που συντελέστηκαν από την προ-βιοµηχανική στη βιοµηχανική κοινωνία. Στις 
παραδοσιακές κοινωνίες υπήρχε στενή σχέση µεταξύ αγροτικού κύκλου και 
λειτουργικού έτους. Η εργασία λόγω των εκκλησιαστικών εορτών και 
κλιµατολογικών λόγων ήταν ασυνεχής ενώ δεν υπήρχε σαφής διαχωρισµός εργασίας 
και µη εργασίας. Επιπλέον, οι όποιες δραστηριότητες δεν υπάκουαν στο ρυθµό του 
ρολογιού αλλά στις απαιτήσεις κάθε έργου.47

Η µετάβαση όµως του κέντρου των  οικονοµικών δραστηριοτήτων από την 
ύπαιθρο στην πόλη µε την εξάπλωση του βιοµηχανικού καπιταλισµού (18ος-19ος 
αιώνας) οδήγησε στην κατάρρευση των «παραδοσιακών» προτύπων ζωής και στο 
επίπεδο της εργασίας αλλά και σε εκείνο των διασκεδάσεων.48 Οι  δυνατότητες 
αναψυχής που προσφέρονταν στο αστικό περιβάλλον (π.χ. συναυλίες, περίπατοι, 
λέσχες, σωµατεία  κ.α) ενίσχυαν πια τις κοινωνικές διακρίσεις καθώς η ζωή στην 
πόλη δεν είναι ίδια για όλους αλλά οργανώνεται µε βάση ιεραρχικές αλλά και 
ταξικές δοµές.49  

Αργότερα, οι τεχνολογικές καινοτοµίες της δεκαετίας του 1920 (π.χ. φορδισµός, 
µαζική παραγωγή µε τη µέθοδο της εν σειρά συναρµολόγησης), η νέα δηλαδή 
διάσταση του βιοµηχανικού καπιταλισµού, προκάλεσε αλλαγές στην οργάνωση της 
εργασίας που σε συνδυασµό µε την  ήδη υπάρχουσα από το 19ο αιώνα πίεση από την 
εργατική τάξη για τα  «3 οκτώ» (8 ώρες εργασία - 8 ώρες ύπνος - 8 ώρες ελεύθερος 
χρόνος) δηµιούργησαν το κατάλληλο πλαίσιο ώστε το δικαίωµα στη σχόλη να 

                                                 
44 Grant Jarvie-Joseph Maguire, Sport and…, ο.π., σ.153-154 και Χρ.Κουλούρη, Αθλητισµός…, ο.π., σ.22. 
45 Για µία συνοπτική παρουσίαση των κοινωνιολογικών θεωριών για τον ελεύθερο χρόνο και τη σχόλη βλ, 
Αλ.Κορωναίου (επιµ.), Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου (µτφρ:Κ.Καψαµπέλη-Γ.Σταυρακάκης), Νήσος, 
Αθήνα, 1996. 
46 Χρ.Κουλούρη, Αθλητισµός και Όψεις…, ο.π. , σ.37. 
47 Για τις συνήθειες των παραδοσιακών αγροτικών κοινωνιών βλ. ενδεικτικά, Keith Thomas, «Work and 
Leisure», Past and Present, 29, (1964), σ.50-60 ενώ για την εσωτερίκευση της εργασιακής πειθαρχίας µέσω του 
ρολογιού τον 18ο αιώνα βλ. E.P.Thompson, Χρόνος, Εργασία και Βιοµηχανικός Καπιταλισµός, Κατσάνος, 
Θεσσαλονίκη, 1983. 
48 Κατά την άποψη του E.P.Thompson, «…∆εν υπάρχει οικονοµική ανάπτυξη που να µην είναι ταυτόχρονα και 
ανάπτυξη ή µετασχηµατισµός µιας κουλτούρας…», E.P.Thompson, Χρόνος…, ο.π., σ.67. 
49 Λεπτοµέρειες βλ.Jean-Luc Pinol, Ο Κόσµος των Πόλεων τον 19ο αιώνα, Πλέθρον, Αθήνα, 2000, σ.227-273. 
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αποκτήσει την ίδια βαρύτητα πλάι στη διεκδίκηση καλύτερων αµοιβών και στη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας.50 Στη συγκυρία του Μεσοπολέµου ο αθλητισµός 
και κυρίως το ποδόσφαιρο προσέλκυσαν ένα συνεχώς διευρυνόµενο τµήµα όχι µόνο 
των µεσαίων τάξεων αλλά και των εργατικών στρωµάτων ενώ στη µεταπολεµική 
περίοδο η ραγδαία οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη την περίοδο 1946-1967 (της 
χρυσής εποχής του καπιταλισµού σύµφωνα µε τον E.Hobsbawm) προσέφερε το 
πλαίσιο εκείνο ώστε τα σπορ να µεταβληθούν σε βιοµηχανία του ελεύθερου χρόνου.51

Μια βιοµηχανία του ελεύθερου χρόνου που στα πρώτα στάδιά της 
συναρθρώθηκε στις κοινωνικές σχέσεις που συνέδεαν τα άτοµα στο αστικό 
περιβάλλον, ιδίως στο πλαίσιο της λειτουργίας σωµατείων, εθελοντικών 
συσσωµατώσεων (voluntary associations).52  

Κατά τη διάρκεια λοιπόν των µετασχηµατισµών του κράτους και της 
οικονοµίας, από το 18ο αιώνα και εξής, αναπτύχθηκε µια νέα πολιτική κουλτούρα µε 
ιδιαίτερες οργανωτικές µορφές και τρόπους δράσης. Η Ιστοριογραφία έχει 
υπογραµµίσει τη σηµασία των εθελοντικών συσσωµατώσεων, ως συστατικού 
στοιχείου της ταυτότητας των ανθρώπων της πόλης, και της συγκρότησης της 
δηµόσιας σφαίρας, της οποίας οι κοινωνικές αφετηρίες εντοπίζονται, κατά τον 
J.Habermas, στην εµφάνιση της οικονοµίας της αγοράς, τις τάσεις φιλελευθεροποίησης 
υπό τον έλεγχο του κράτους, στην ιδιοκτησία αλλά και στη διάδοση της έντυπης 
επικοινωνίας.53 Οι µορφές λοιπόν της αστικής κοινωνικότητας, τα εµβλήµατα του 
ελεύθερου χρόνου όπως, οι σύλλογοι, η σωµατειακή ζωή, το θέατρο, η µουσική, οι 
πλατείες, τα καφενεία, όχι µόνο επιβεβαίωναν την οικονοµική κυριαρχία της αστικής 
τάξης αλλά και ενίσχυαν την πεποίθηση των φορέων της πως αποτελούσαν µια 
ιδιαίτερη οµάδα µε σαφείς προσανατολισµούς και στόχους απέναντι στις υπόλοιπες 
κοινωνικές τάξεις.54

Τα σωµατεία λοιπόν λειτούργησαν στη βάση της σύσφιξης των σχέσεων µεταξύ 
των µελών τους κι αποτέλεσαν το δηµόσιο χώρο έκφρασης της ανδρικής αστικής 
κοινωνικότητας κυρίως. Σε αυτή τη διάσταση λοιπόν της πολιτικο-κοινωνικής 
λειτουργίας εντασσόταν και το αθλητικό σωµατείο, το οποίο µάλιστα στα τέλη του 
19ου αιώνα συσχετίσθηκε ιδιαίτερα και µε µηχανισµούς ελέγχου του χαρακτήρα της 
νεότητας. Πιο συγκεκριµένα, τη στιγµή που τα παραδοσιακά συστήµατα ελέγχου και 
πειθάρχησης του νεανικού βίου αποδεικνύονταν ανεπαρκή και η ενασχόληση µε 
τους φιλολογικούς συλλόγους θεωρήθηκε ότι οδηγούσε στη µαταιοδοξία ενώ 
ταυτόχρονα οι µαζικοί χώροι κοινωνικότητας «ευνοούσαν τις αρνητικές έξεις» 
(αλκοόλ, χαρτοπαιξία, αχαλίνωτη διασκέδαση κ.α.), η σωµατική άσκηση, στους 
χώρους των σωµατείων κυρίως, αποτέλεσε το νέο κώδικα συµπεριφοράς που 
µπορούσε να συναγωνιστεί τις προκλήσεις της εποχής. Αναλαµβάνοντας λοιπόν τις 

                                                 
50 Αντώνης Λιάκος, Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου. Το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας και η 
Ανάδυση των Κοινωνικών Θεσµών, Ίδρυµα Έρευνας και Τεχνολογίας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 
Αθήνα, 1993, σ.253-259.   
51 E.Hobsbawm, κεφ:9, Τα Χρυσά Χρόνια στο, Η Εποχή των Άκρων: Ο Σύντοµος Εικοστός Αιώνας 1914-1991, 
Θεµέλιο, Αθήνα, 1995, σ.329-367. 
52 Για µία συνοπτική προσέγγιση του όρου εθελοντική συσσωµάτωση βλέπε, Χρ.Κουλούρη, Αθλητισµός και 
Όψεις…, ο.π., σ.28-34. 
53 Jürgen Habermas, Αλλαγή ∆οµής της ∆ηµοσιότητας. Έρευνες Πάνω σε µια Κατηγορία της Αστικής Κοινωνίας, 
(Μτφρ:Λευτέρης Αναγνώστου), Νήσος, Αθήνα, 1997.  
54 Ιωάννης Γιαννιτσιώτης, Η ∆ιαµόρφωση της Αστικής Τάξης του Πειραιά 1860-1909, Αδηµοσίευτη 
∆ιδακτ.∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αθήνα, 2001, σ.14. 
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θέσεις των διοικητικών συµβουλίων «καταξιωµένοι» πολίτες (γιατροί, δικηγόροι κ.α.) 
ουσιαστικά πέτυχαν έτσι την υπαγωγή της όποιας νεανικής δραστηριότητας σε 
συγκεκριµένα πλαίσιο αξιών και συνηθειών.55

Ολοκληρώνοντας τη σύντοµη αυτή επισκόπηση των ευρύτερων θεωρήσεων που 
προσέγγισαν το πεδίο των αθλητικών εκδηλώσεων δεν θα πρέπει να παραµεληθεί η 
συνεισφορά του κοινωνιολόγου Pierre Bourdieu. Πιο συγκεκριµένα, ο Bourdieu 
ενέταξε το χώρο του αθλητισµού Στο πλαίσιο των ευρύτερων θεωρητικών του 
αναζητήσεων γύρω από τις πολιτισµικές διαστάσεις  των µηχανισµών κοινωνικής 
διάκρισης επιδιώκοντας να διευκρινίσει, αν η πρόσβαση στον αθλητισµό διέπεται 
από όρους «προδιαθέσεων» (habitus). Σύµφωνα µε την προσέγγισή του, όλα τα 
γνωρίσµατα τα οποία αντιλαµβάνεται και αποτιµά το κυρίαρχο γούστο βρίσκονται 
συγκεκριµένα σε αθλήµατα όπως το γκολφ, το τένις και η ιππασία για τα οποία το 
άτοµο πέρα από τις οικονοµικές του δυνατότητες και τον ελεύθερο χρόνο πρέπει να 
διαθέτει τις κατάλληλες προδιαθέσεις, προσλήψεις  από µια δεδοµένη κοινωνική 
θέση.56

Τέλος, από τη δεκαετία του 1980 κι έπειτα, καταγράφονται συστηµατικότερα 
στην ευρύτερη βιβλιογραφία µελέτες που προσπάθησαν να διευκρινίσουν επιπλέον 
τη διάσταση του φύλου και πιο συγκεκριµένα το ρόλο απόψεων και αντιλήψεων 
γύρω από τη σχέση των σπορ και τις σχέσεις των δύο φύλων. Στο πλαίσιο αυτής της 
ευρύτερης οπτικής ιδιαίτερη κριτική δέχθηκε η µέχρι πρότινος κυρίαρχη άποψη, που 
παρουσίαζε τις βιολογικές διαφορές των φύλων ως το κατεξοχήν χαρακτηριστικό στη 
σχέση ανδρών και γυναικών µε τα σπορ παραµελώντας έτσι τις κοινωνικές 
πρακτικές, που βέβαια δεν έχουν την αφετηρία τους στη φύση αλλά στην ίδια τη 
συγκρότηση των κοινωνικών σχέσεων. 

 Στις σύγχρονες προσεγγίσεις των σπορ µε άξονα το ρόλο του φύλου, το 
ενδιαφέρον δεν εστιάζεται απλά και µόνο σε θέµατα όπως η γυναικεία συµµετοχή  
στα σωµατεία ή το πώς αθλούνται οι γυναίκες αλλά σε ευρύτερες οπτικές, όπως η 
πρόσβαση στον ελεύθερο χρόνο των δύο φύλων ή το πώς οι ιδέες µας για το 
κοινωνικό φύλο συγκαθορίζουν εξ αρχής ποιές κοινωνικές λειτουργίες 
χαρακτηρίζουµε ως «ανδρικές» ή «γυναικείες».57 Κατά τη διάρκεια µάλιστα των 
Ολυµπιακών Αγώνων του 1936, στη µόνη ίσως γνωστή περίπτωση άνδρα που 
παρείσφρησε σε αγώνες γυναικών, το φύλο τελικά δεν ευνόησε ιδιαίτερα τον Herman 
Ratjen (που συµµετείχε στο άλµα εις ύψος γυναικών µε το όνοµα Dora) καθώς 
κατατάχθηκε τέταρτος πίσω από τρεις γυναίκες.58

Ιστοριογραφικές Προσεγγίσεις 
Το έργο των ιστορικών όπως ο E.P.Thompson και ο E.Hobsbawm θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύει την αφετηρία της λεγόµενης «νέας κοινωνικής ιστορίας» στη 
                                                 
55 Ι.Γιαννιτσιώτης, Η ∆ιαµόρφωση…, ο.π., σ.327-330. 
56 Pierre Bourdieu, Η ∆ιάκριση. Κοινωνική Κριτική της Καλαισθητικής Κρίσης, Πατάκης, Αθήνα, 2002, σ.256-
269. 
57 Για µία συνοπτική παρουσίαση των θεµάτων που απασχόλησαν τις φεµινιστικές προσεγγίσεις των σπορ βλέπε 
ενδεικτικά, Grant Jarvie-Joseph Maguire, Sport and Leisure in Social Thought, Routledge, London-New York, 
1994, σ.161-182, J.A.Mangan-R.J.Park, From ‘Fair Sex’ to Feminism. Sport and the Socialization of Women in 
the Industrial and Post-Industrial Eras, Frank Cass, London, 1987 και Jenifer Hargreaves, Sporting Females. 
Criticae Issues in the History and Sociology of Women’s Sport, Routledge, London, 1994. 
58 Anne Fausto-Sterling, «Αντιµαχόµενοι ∆υϊσµοί, Άνδρας ή Γυναίκα;», Σύγχρονα Θέµατα, Τχ.85, Ιούλ.2004, 
σ.32. 
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δεκαετία του 1960.59 Πιο συγκεκριµένα, διατηρώντας τις ρητές µαρξιστικές της 
καταβολές η ιστορική έρευνα µετατοπίστηκε βαθµιαία σε πεδία διαφορετικά από το 
αυστηρά οικονοµικό. Η ανάδειξη των πολλαπλών τρόπων µε τους οποίους οι 
άνθρωποι αισθάνονται, αντιδρούν και οργανώνουν τη ζωή τους Στο πλαίσιο των 
καπιταλιστικών σχέσεων, έφερε στο προσκήνιο µια σειρά µελετών που αφορούσαν 
και τις πολιτισµικές διαστάσεις της καθηµερινότητας, όπως η ψυχαγωγία, η λαϊκή 
µουσική, οι σχέσεις στην κοινότητα, τα δίκτυα αλληλεγγύης κ.α.60 Η κατάκτηση του 
Παγκοσµίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου από την Αγγλία το 1966 σε συνδυασµό µε τις 
εξελίξεις στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών, που µόλις αναφέρθηκαν, συνέβαλε 
επίσης αποφασιστικά στην έρευνα γύρω από τα µαζικά, δηµοφιλή σπορ και κυρίως 
για το ποδόσφαιρο, που συγκέντρωνε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των ανδρών της 
εργατικής τάξης από τα µέσα του 19ου αιώνα. 

Σε πολύ σύντοµο διάστηµα εµφανίστηκαν ειδικότερες µονογραφίες αλλά και 
ευρύτερες προσεγγίσεις για την ιστορία των σπορ ενώ δεν έλειψαν και τα 
εξειδικευµένα περιοδικά στη Μεγ.Βρετανία αλλά και στις Η.Π.Α. Η κυκλοφορία των 
περιοδικών, Journal of  Sport  History και The British Journal of  Sport  History (που 
σήµερα κυκλοφορεί ως The International Journal of the History of Sport) τη δεκαετία του 
1970 αλλά και οι εκδοτικές προσπάθειες από τα πανεπιστήµια του Ιλλινόις και του 
Μάντσεστερ, αποτελούν σηµεία αναφοράς στη συγκρότηση µιας κοινότητας 
ιστορικών του αθλητισµού που εκφράστηκε και θεσµικά µε την ίδρυση στη Μεγ. 
Βρετανία της Association of Sports Historians, της Ένωσης των Ιστορικών του Αθλητισµού 
δηλαδή, στα τέλη της δεκαετίας του 1980.61

Ως προς τις ίδιες τις µελέτες ειδικότερα, η σφαιρική προσέγγιση του Ε.Hobsbawm, 
(αν και δεν αφιέρωσε ποτέ ο ίδιος µια αυτοτελή µελέτη στα σπορ) στη µελέτη, The 
Invention of Tradition,  προσέφερε ένα πειστικό ερµηνευτικό σχήµα παρουσιάζοντάς 
τα ως στοιχείο των καπιταλιστικών κοινωνικών σχηµατισµών, µία από τις επινοηµένες 
παραδόσεις της καµπής του 19ου αιώνα που λειτούργησαν ως παράγοντες διάκρισης 
και συνοχής για την ευρωπαϊκή αστική τάξη.62  

Πιο συγκεκριµένα ο όρος επινοηµένη παράδοση διακρίνεται από τα έθιµα των 
παραδοσιακών κοινωνιών και ορίζεται ως σύνολο πρακτικών που καθοδηγούνται 
από φανερούς αλλά και σιωπηρούς κανόνες τελετουργικής αλλά και συµβολικής 
υφής που σκοπό έχουν, µέσω της επανάληψης, από τη µία να 
επανανοηµατοδοτήσουν αξίες και συνήθειες παλαιότερων εποχών, ενώ από την άλλη 
να δηµιουργήσουν νέους συνεκτικούς δεσµούς. Το 19ο αιώνα, Στο πλαίσιο της 
εκβιοµηχάνισης, της αστικοποίησης και της κυριαρχίας φιλελεύθερων πλαισίων, 
εµφανίστηκαν µια σειρά από δηµόσιες τελετές και σύµβολα που από τη µία 
ικανοποιούσαν την επιθυµία σύνδεσης µε το παρελθόν ενώ από την άλλη 
εξασφάλιζαν τη συνοχή και την ταυτότητα κοινωνικών οµάδων, οικοδοµώντας 
παράλληλα συναινετικές κοινωνικές σχέσεις. Ο εορτασµός της πτώσης της Βαστίλης ή 
                                                 
59 Βλέπε ενδεικτικά E.Hobsbawm, Labouring Men: Studies in the History of Labour, Doubleday, Garden City-
New York, 1967 και E.P.Thompson, «Time, Work, Discipline and Industrial Capitalism», Past and Present,38, 
(1967), σ.56-97. 
60 Έφη Αβδελά, «Η Κοινωνική Τάξη στη Σύγχρονη Ιστοριογραφία:Από το Οικονοµικό ∆εδοµένο στην 
Πολιτισµική Κατασκευή», Τα Ιστορικά, Τχ.22, Αθήνα, Ιούνιος 1995, σ.173-204. 
61 D.L.Le Mahieu, «The History of British and American Sport. A Review Article», Comparative Studies in 
Society and History, 32/4, (1990), σ.838-844 και M.Polley, Moving the Goalposts. A History of Sport and 
Society Since 1945, Routledge, London-New York, 1998, σ.166-167. 
62 E.Hobsbawm-T.Ranger (eds), The Invention of Tradition, Cambridge University Press, Cambridge, 1993. 
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η τρίχρωµη σηµαία π.χ. συνέβαλαν αποφασιστικά στο να αντλήσει νοµιµοποίηση 
από την επαναστατική παράδοση του 1789 η Γ’ Γαλλική ∆ηµοκρατία.63

Σύµφωνα µε τον Hobsbawm, την περίοδο 1870-1914 υπήρξε πλήρης µετάλλαξη των 
παραδοσιακών αθλητικών εκδηλώσεων καθώς απέκτησαν θεσµούς τόσο σε εθνικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η νέα αυτή διάσταση, πέρα από το ότι µας  αποκαλύπτει 
τη διάδοση όψεων του τρόπου ζωής της αριστοκρατίας και των πλούσιων αστών σε 
ευρύτερα στρώµατα της αστικής τάξης, δηµιούργησε επίσης τη δυνατότητα 
επικοινωνίας ανθρώπων µε διαφορετικό οικονοµικό και κοινωνικό στάτους. Η 
υιοθέτηση του ποδοσφαίρου ως τρόπου µαζικής και προλεταριακής εκδήλωσης 
συνδέθηκε στην Αγγλία άµεσα µε την αλλαγή στη µορφή των διακοπών και των 
αργιών της εργατικής τάξης που καθαγιάστηκε µε την παρουσία του βασιλιά στον 
τελικό του κυπέλλου του 1913. Με αυτόν τον τρόπο το ποδόσφαιρο δεν µεταβλήθηκε 
απλά σε δηµόσιο θέαµα αλλά και σε µία επινοηµένη παράδοση, καθώς 
παρουσιάστηκε ως το νόµιµο και αποδεκτό διακριτό γνώρισµα της βιοµηχανικής 
εργατικής τάξης που δεν στρεφόταν εντέλει ενάντια στην καθεστηκυία τάξη.64

Στο πλαίσιο  της µελέτης των κοινωνικών τάξεων και των ταξικών συγκρούσεων, 
πέρα από την ευρύτερη οπτική του Hobsbawm, σηµαντική θέση στην ιστοριογραφία 
των σπορ κατέχουν επίσης προσεγγίσεις που χρησιµοποιούν έννοιες όπως η 
ηγεµονία, η κουλτούρα, η κοινωνικοποίηση, η κοινωνική κινητικότητα και η µαζική 
εµπειρία.65

Ειδικότερα στη µελέτη του, Sport, Power and Culture. A Social and Historical 
Analysis of Popular Sports in Britain,ο John Hargreaves χρησιµοποιεί τις ευρύτερες 
θεωρητικές προσεγγίσεις του Gramsci γύρω από την έννοια της ηγεµονίας για να 
αναλύσει ιστορικά τις σχέσεις των σπορ µε την εξουσία και τις κοινωνικές τάξεις στη 
Μεγ. Βρετανία από τη βιοµηχανική επανάσταση ως και τη µεταπολεµική περίοδο.66 
Βασική του θέση, πιο συγκεκριµένα, αποτελεί η διαπίστωση πως από τα µέσα του 19ου 
αιώνα κι έπειτα µέσω των αθλητικών σωµατείων οι αστοί κατόρθωσαν να 
µεταδώσουν τα πρότυπα της κουλτούρας τους επεκτείνοντας έτσι την πολιτική τους 
ηγεµονία στην εργατική τάξη.67

Σε διαφορετικό πλαίσιο παρουσιάστηκε την ίδια περίπου περίοδο (στα µέσα της 
δεκαετίας του 1980 δηλαδή) η µελέτη του Wray Vamplew, Pay Up and Play the Game. 
Professional Sport in Britain 1875-1914. Η συγκεκριµένη προσέγγιση υπήρξε ίσως η  
πρώτη συστηµατική ανάλυση των οικονοµικών δεδοµένων κατά την περίοδο της 
εµφάνισης των µαζικών σπορ στη Μεγάλη Βρετανία. Μετά από ενδελεχή χρήση  
ποσοτικών δεδοµένων και εξετάζοντας ιδιαίτερα τις διαδικασίες 

                                                 
63 E. Hobsbawm, «Introduction. Inventing Traditions», στο E.Hobsbawm-T.Ranger (eds), The Invention…, ο.π., 
σ.1-14. 
64 E.Hobsbawm, «Mass-Producing Traditions:Europe 1870-1914», στο E.Hobsbawm-T.Ranger (eds), The 
Invention…, ο.π., σ.288-291 και σ.298-303. 
65 Λεπτοµέρειες Βλ. Steven.A.Riess, «From Pitch to Putt: Sport and Class in Anglo-American Sport», Journal of 
Sport History, 21/2, (1994), σ.138-184.   
66 Στο πλαίσιο της ερµηνευτικής ανάλυσης των όψεων του εποικοδοµήµατος και κυρίως της ιδεολογίας, η 
ηγεµονία αποτελεί κοµβική έννοια στο έργο Α.Gramsci και ορίζεται συνοπτικά ως η ικανότητα να ενοποιείται 
µέσω της ιδεολογίας και να συγκροτείται ένα κοινωνικό σύνολο που αντίθετα δεν είναι οµοιογενές αλλά 
χαρακτηρίζεται από βαθύτατες ταξικές αντιφάσεις. Λ.Γκρούπι, Η Έννοια της Ηγεµονίας στον Γκράµσι, Θεµέλιο, 
Αθήνα, 1977. 
67 John Hargreaves, Sport Power and Culture. A Social and Historical Analysis of Popular Sports in Britain, 
Polity Press, Cambridge, 1986. 
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εµπορευµατοποίησης στο χώρο των ιπποδροµιών, του κρίκετ, του ράγκµπι και του 
ποδοσφαίρου, ο Vamplew καταλήγει πως οι διοργανωτές των αθλητικών εκδηλώσεων 
δεν ενδιαφέρονταν αναγκαστικά για τη µεγιστοποίηση των κερδών τους ενώ οι 
θεατές, µέλη κυρίως της εργατικής τάξης, δεν εµπνέονταν υποχρεωτικά από το 
σύστηµα αξιών των ανώτερων τάξεων αλλά ικανοποιούσαν κυρίως τη δική τους 
διάθεση για αναψυχή.68

Ειδικότερη προσέγγιση της συγκρότησης της αστικής τάξης και των αξιών τους 
στο χώρο των σπορ επιχείρησε ο John Lowerson στη µελέτη του µε τίτλο, Sport and the 
English Middle Classes 1870-1914, ενώ αντίθετα, συνολικότερη προσέγγιση των 
κοινωνικών αλλαγών και του ρόλου των σπορ στη συγκρότηση της ταξικής και της 
εθνικής ταυτότητας στην αγγλική κοινωνία, από τη βικτοριανή εποχή ως την 
εµφάνιση της τηλεόρασης, επιχείρησε το 1989 ο Richard Holt στην εργασία του µε 
τίτλο, Sport and the British. A Modern History.69 Με τις ίδιες επίσης περίπου 
µεθοδολογικές αρχές εκδίδονται επίσης δέκα χρόνια αργότερα οι µελέτες των, Martin 
Polley, Moving the Goalpoasts και Neil Tranter, Sport Economy and Society in Britain 
1750-1914. Ο τελευταίος µάλιστα προσεγγίζει την εξάπλωση των σπορ στο µακρύ 19ο 
αιώνα ως κάποιου είδους επανάσταση, προσπαθώντας ταυτόχρονα να διευκρινίσει 
τα άµεσα αποτελέσµατα της αλλά και την ευρύτερη επιρροή της σε οικονοµικό, 
κοινωνικό αλλά και πολιτισµικό επίπεδο.70

∆ιαφορετική παρουσιάζεται η προσέγγιση των σπορ στις Η.Π.Α καθώς ιδιαίτερη 
σηµασία αποδίδεται στο ρόλο των σπορ ως παράγοντα εκδηµοκρατισµού (democratizing 
agent thesis).71 Πιο συγκεκριµένα σε µελέτες όπως του John  Rickards Betts, America’s 
Sporting Heritage 1850-1950 ή του Allen Guttmann, From Ritual to Record: The Nature of 
Modern Sport, τονίζεται η  ιδιαίτερη ανάπτυξη των µοντέρνων σπορ από τα µέσα του 
19ου αιώνα περίπου µε χαρακτηριστικά την ισότητα, την ορθολογική οργάνωση, τον 
εκσυγχρονισµό και την ποσοτικοποίηση.72 Ειδικότερη αναφορά θα πρέπει να γίνει 
στο baseball, ένα από τα δηµοφιλέστερα σπορ στις Η.Π.Α. Στην εργασία του, The 
Creation of American Team Sports : Baseball and Cricket 1838-1872, o George Kirsch 
καταλήγει πως το baseball υπήρξε το κατάλληλο άθληµα για την κοινωνική και 
εθνοτική ποικιλία των Η.Π.Α.73  Η σχέση της αστικοποίησης και των σπορ, µε 
χαρακτηριστικότερο παράδειγµα το City Games:The Evolution of American Urban 
Society and the Rise of  Sports, του Steven Riess, αποτελεί επίσης µια αξιοσηµείωτη τάση 
στην αµερικάνικη ιστοριογραφία.74 Πέρα από τα παραπάνω, αρκετές µελέτες 
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69 John Lowerson, Sport and the English Middle Classes 1870-1914, Manchester University Press, Manchester-
New York, 1993 και Richard Holt, Sport and the British. A Modern History, Clarendon Press, Oxford, 1989. 
70 Martin Polley, Moving the Goalpoasts. A History of Sport and Society since 1945, Routledge, London-New 
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εστιάζουν την προσοχή τους στην εµπορευµατοποίηση του κολεγιακού αθλητισµού 
ενώ πιο σύγχρονες προσεγγίσεις επικεντρώνονται στο ρόλο της τηλεόρασης, στη 
διάσταση των σπορ ως επιχειρήσεων, σε ζητήµατα ταυτότητας αλλά και ρατσισµού. 

Συµπληρώνοντας το σύντοµο αυτό ιστοριογραφικό διάγραµµα θα αναφερθούν 
στη συνέχεια κάποιες ενδεικτικές, ως επί το πλείστον, µελέτες που αφορούν 
συγκεκριµένα το χώρο του ποδοσφαίρου. Καταρχάς θα πρέπει να αναφερθεί πως 
µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960 κυριαρχούσαν µόνο οι εκδόσεις αθλητικών 
κυρίως συντακτών µε σαφή τον εµπορικό τους προσανατολισµό. Από τις πρώτες 
προσπάθειες που χαρακτηρίζονται από κάποια µεθοδολογική συνέπεια θα πρέπει να 
επισηµανθεί η µελέτη του Pery Young, A History of English Football, που εκδόθηκε το 
1968 και του James Walvin, The People΄s Game, επτά χρόνια αργότερα.75

Το 1980, το βιβλίο του Tony Mason, Association Football and English Society 1863-
1915, υπήρξε η πρώτη ίσως ακαδηµαϊκή προσπάθεια που στηρίχθηκε στα αρχεία της 
Football Association, της Αγγλικής Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου δηλαδή, αλλά και 
ποδοσφαιρικών συλλόγων µε σκοπό την προσέγγιση της κουλτούρας της εργατικής 
τάξης.76 Λίγο αργότερα, το 1984, ως µελέτη περίπτωσης θα πρέπει να χαρακτηριστεί η 
εργασία του Charles Korr για τη West Ham United77 ενώ αντίθετα η γενική δοµή του 
παιχνιδιού σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις υπήρξε ο στόχος της µελέτης του 
Nicolas Fishwick, English Football and Society 1910-1950. Συγκεκριµένα, ο συγγραφέας 
επεδίωξε να διευκρινίσει το ρόλο του ποδοσφαίρου στο Σέφιλντ, µια ισχυρή 
βιοµηχανική κοινότητα, στο Σουίντον, όπου η εκβιοµηχάνιση υπήρξε αργοπορηµένη 
και τέλος στην Οξφόρδη όπου η ελιτίστικη παράδοση του ερασιτεχνισµού υπήρξε 
ισχυρή.78

Η Ελληνική Ιστοριογραφία 
Η ανάπτυξη της ιστοριογραφίας του αθλητισµού στην Ελλάδα δεν είναι φυσικά 

αποκοµµένη  από τις διεθνείς κυρίως αλλά και τις εγχώριες εξελίξεις στο χώρο των 
κοινωνικών επιστηµών. Συνεπώς η καθυστέρηση της ένταξης της θεµατικής των σπορ 
στους ορίζοντες των κοινωνικών επιστηµών στην Ελλάδα  αποτελεί µάλλον 
φυσιολογική εξέλιξη. Γενικότερα δηµοσιεύµατα πάντως σχετικά µε τον αθλητισµό, τη 
γυµναστική και τα σπορ υπάρχουν ήδη από τα τέλη του προηγούµενου αιώνα µε 
αφορµή κυρίως τη διεξαγωγή των πρώτων σύγχρονων ολυµπιακών αγώνων το 1896 
στην Αθήνα. 

Ως προς το περιεχόµενο, µπορούµε να απαριθµήσουµε τις γενικές ιστορίες της 
γυµναστικής, τις µονογραφίες για ένα ορισµένο σπορ ή κάποιον σύλλογο, τις τοπικές 
αθλητικές ιστορίες ενώ σηµαντικός αριθµός έργων αναφέρεται στην αρχαιότητα και 
στους αρχαίους αθλητικούς αγώνες. Σύµφωνα πάντως µε την αποτίµηση της Χρ. 
Κουλούρη, η ιστοριογραφία της φυσικής αγωγής και των σπορ στην Ελλάδα, έως 
πολύ πρόσφατα, διακρινόταν από ερασιτεχνισµό, έλλειψη αυτονοµίας, απουσία 
θεωρητικού προβληµατισµού και ελληνοκεντρισµό. Βασικά πρόκειται κυρίως για 
µυθοποιητική ιστορία ηρώων, ρεκόρ, γηπέδων ή για αποσπασµατικές προσπάθειες 
                                                 
75 Tony Mason, «Football and the Historians», The International Journal of the History of Sport, 5/1, (1998), 
σ.136-141. 
76 Tony Mason, Association Football and English Society 1863-1915, Harvester, Brighton, 1980. 
77 Charles Korr, «West Ham United Football Club and the Beginnings of Professional Football in East London, 
1895-1913», Journal of Contemporary History,13/2, (1978), σ.211-232. 
78 Nicolas Fishwick, English Football and Society 1910-1950, Manchester University Press, Manchester, 1988. 
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που προέρχονταν από τον χώρο των τµηµάτων φυσικής αγωγής (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).79Από 
τα µέσα πάντως της δεκαετίας του 1980 εµφανίστηκαν  προσπάθειες που δεν 
θεώρησαν τα σπορ απλώς και µόνο µια σωµατική δραστηριότητα. 

Πρωτοπόρος ίσως υπήρξε ο Β.Τσοκόπουλος. Στο πλαίσιο της ανακοίνωσής του για 
τα στάδια της πειραιώτικης τοπικής συνείδησης, στο συνέδριο που διοργάνωσε η 
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού το 1984 για τη µελέτη της νεοελληνικής πόλης, η 
δυναµική παρουσία του Ολυµπιακού Συλλόγου Φιλάθλων Πειραιώς (Ο.Σ.Φ.Π.) στο 
Μεσοπόλεµο, ως φορέα των νέων κοινωνικών δυνάµεων της εποχής, κατείχε 
ειδικότερη θέση στην ευρύτερη προσέγγισή του.80 Αρκετά αργότερα, Στο πλαίσιο της 
ευρύτερης προσπάθειας του Ιστορικού Αρχείου της Ελληνικής Νεολαίας (Ι.Α.Ε.Ν.) για 
την ιστορική προσέγγιση της νεότητας, υπήρξαν εργασίες, όπως εκείνες του Α. 
Λιάκου, της Ε.Φουρναράκη και της Ε.Μαχαίρα που εντόπισαν όψεις της ιδιαίτερης 
χρήσης της γυµναστικής και των σπορ στη συγκρότηση της ελληνικής νεολαίας στα 
τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου.81  

Μια πρώτη και πιο συνολική προσπάθεια προσέγγισης της ιστορίας των σπορ 
στην Ελλάδα, σε επίπεδο µονογραφίας, αποτελεί η εργασία της Χριστίνας Κουλούρη, 
Αθλητισµός και Όψεις Αστικής Κοινωνικότητας, Γυµναστικά και Αθλητικά Σωµατεία 1870-
1922, που προήλθε στο πλαίσιο επίσης των δραστηριοτήτων του Ι.Α.Ε.Ν.82 
Ειδικότερα, µε άξονα τις διαστάσεις της κοινωνικότητας, της σωµατειακής 
οργάνωσης και του ελεύθερου χρόνου, η συγγραφέας προσπάθησε να διευκρινίσει 
την ταχύτητα µε την οποία κάθε µορφή οργανωµένου σπορ κατέκτησε την 
αναπτυσσόµενη ελληνική αστική κοινωνία από τα τέλη του 19ου αιώνα ως τις 
απαρχές της µεσοπολεµικής περιόδου. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και η πρωτοβουλία της Ελληνικής 
Αρχειακής Εταιρείας για την ανάδειξη των ζητηµάτων του αθλητισµού και του 
ολυµπισµού ως ιστορικού πεδίου. Πιο συγκεκριµένα, µε αφορµή την επέτειο των 100 
χρόνων από την αναβίωση των σύγχρονων ολυµπιακών αγώνων (1896-1996) και της 
συγκυρίας της διεκδίκησής τους από την πόλη της Αθήνας, τα µέλη της εταιρείας 
εκπόνησαν το 1993 ένα αρκετά ευρύ αλλά και φιλόδοξο σχέδιο που επεδίωκε να 
αποτελέσει την αφετηρία µιας πιο συστηµατικής προσέγγισης σε ένα χώρο 
ουσιαστικά παρθένο για την ελληνική ιστοριογραφία.83

Ειδικότερα πάντως για την περίοδο του Μεσοπολέµου, στο τεύχος 9 του 
περιοδικού Ίστωρ ο Β. Καρδάσης µας έχει παραθέσει τον κατάλογο του ταξινοµηµένου 
αρχείου του Ο.Σ.Φ.Π. µαζί µε µια εισαγωγή που αφορά την παρουσία των 
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ποδοσφαιρικών συλλόγων εκείνη την εποχή,84 ενώ για την ίδια περίοδο, στον 
δεύτερο τόµο της Ιστορίας της Ελλάδος του 20ου αιώνα, ο Χρ.Χατζηϊωσήφ υπογραµµίζει 
επίσης τη σηµασία του µαζικού ποδοσφαιρικού σωµατείου ως µέσoυ 
κοινωνικοποίησης των νέων κοινωνικών κατηγοριών που τότε εµφανίστηκαν.85

 Προσπαθώντας τέλος να διακρίνουµε κάποιες µελλοντικές κατευθύνσεις, θα 
πρέπει να επισηµανθεί πως υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που µας επιτρέπουν να 
αισιοδοξούµε για την περαιτέρω διεύρυνση των συστηµατικών προσεγγίσεων. 

 Καταρχάς η ταξινόµηση του αρχείου της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής 
(Ε.Ο.Ε.), Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.) όπως ονοµαζόταν παλιότερα, που 
ολοκληρώθηκε το 2002,86 αλλά και η  συγκυρία τέλος της διεξαγωγής των 
ολυµπιακών αγώνων στην Αθήνα το 2004, προκάλεσαν ήδη µια ιδιαίτερη δυναµική 
που αποκαλύπτεται συγκεκριµένα µε τον υψηλό αριθµό εκδόσεων µε θέµα την 
αθλητική ιστορία. Στο πλαίσιο αυτής της δυναµικής ξεχώρισαν οι µεταφράσεις 
γνωστών έργων των G.Vigarello  και R.Mandell,87  οι εργασίες γύρω από τους πρώτους 
ολυµπιακούς  του 1896, την πρόσληψή τους στη συγκυρία της εποχής εκείνης αλλά 
και τις σύγχρονες νοηµατοδοτήσεις τους. Ενδεικτικά θα αναφέρουµε τη µελέτη του 
Α.Κιτρόεφ, Wrestling With the Ancients. Modern Greek Identity and the Olympic Games,88 
τους συλλογικούς τόµους που εξέδωσαν, η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία και η Ιστορική 
και Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος για την Αθήνα της περιόδου 1896-1906.89

Ολοκληρώνοντας τη συγκεκριµένη  ενότητα θα πρέπει να επισηµανθεί πως η 
ιστορία των σπορ, έτσι όπως γράφεται από τους σύγχρονους ιστορικούς, δίνει 
έµφαση στην έννοια της «ασυνέχειας» και ερµηνεύει την εµφάνιση των σπορ ως 
σύµπτωµα µετάβασης από την «παραδοσιακή» στη «νεοτερική», βιοµηχανική 
κοινωνία, στο πλαίσιο των αλλαγών -οικονοµικών, κοινωνικών, ιδεολογικών- που 
συµβαίνουν στις δυτικές κοινωνίες από τον 18ο αιώνα.90  

Στον 20ο αιώνα η µαζικότητα των σπορ και η διόγκωση της παρουσίας του 
επαγγελµατικού αθλητισµού (αθλητικά είδη, αθλητική µόδα, διαφήµιση, αθλητικά 
έντυπα, αναµετάδοση από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης διεθνών και εγχώριων 
διοργανώσεων, αθλητικές ειδήσεις κ.α.) κάνουν πλέον πολύ «ορατό» το πεδίο σε 
κοινωνιολόγους, ιστορικούς και ανθρωπολόγους. Ο αθλητισµός δεν προσλαµβάνεται 
πια απλά και µόνο ως άσκηση αλλά και ως µύθος που επιδεικνύει µια ηθική η οποία 
συµπυκνώνει τις κυρίαρχες αξίες των σύγχρονων κοινωνιών. Η ισότητα, η 
αξιοκρατία, η αλληλεγγύη και ο δηµοκρατικός ανταγωνισµός καλούνται να 
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λειτουργήσουν παραδειγµατικά και να προσφέρουν ηθικά πρότυπα στον σύγχρονο 
κόσµο και κυρίως στους νέους.91

 Η παραγωγή όµως ιδεών και αντιλήψεων δεν προκύπτει από το κενό. Οι 
άνθρωποι είναι αυτοί που παράγουν τις αντιλήψεις τους και µάλιστα οι άνθρωποι 
έτσι όπως καθορίζονται από τον τρόπο παραγωγής της υλικής τους ζωής, από την 
υλική τους επικοινωνία µέσα στην κοινωνική και πολιτική διάρθρωση. Συνεπώς δεν 
θα πρέπει να λησµονείται σε καµία περίπτωση πως οι κυρίαρχες ιδέες δεν είναι 
τίποτε άλλο από την ιδεατή έκφραση των κυρίαρχων υλικών σχέσεων, είναι οι ιδέες 
της τάξης που είναι η κυρίαρχη υλική δύναµη της κοινωνίας.92
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 
Ο µετασχηµατισµός ενός πολύµορφου αγγλικού παιχνιδιού στο γνωστό µας 

σήµερα ποδόσφαιρο (soccer)  υπήρξε µακρόχρονος. Σε πηγές, ήδη από το 14ο αιώνα, 
υπάρχουν αρκετά αξιόπιστες αναφορές για ένα είδος παιχνιδιού που ονοµαζόταν 
«ποδόσφαιρο» χωρίς όµως η ταυτότητα του ονόµατος να εξασφαλίζει σίγουρα και 
την ταυτότητα του παιχνιδιού που σήµερα όλοι αναγνωρίζουµε.93 Τα µεσαιωνικά 
έγγραφα µνηµονεύουν αρκετά τοπικά παιχνίδια µε το όνοµα ποδόσφαιρο, τα οποία 
πολλές φορές παίζονταν µε διαφορετικού είδους αντικείµενα κάθε φορά. Από όσα 
γνωρίζουµε, η µπάλα που αποκαλούνταν «football» ήταν µάλλον µια κύστη γεµάτη 
αέρα καλυµµένη τις περισσότερες φορές µε δέρµα. Αγροτικές κοινωνίες σε όλο τον 
κόσµο φαίνεται πως χρησιµοποιούσαν τέτοιου είδους µπάλες ενώ ειδικότερες 
µαρτυρίες της χρήσης τους υπάρχουν για τα περισσότερα µέρη της Ευρώπης.94  

Κατά το 18ο και το 19ο αιώνα όµως, οι νέοι όροι που επιβλήθηκαν λόγω της 
εκβιοµηχάνισης, της αστικοποίησης και της εµπορευµατοποίησης των καλλιεργειών, 
συνέβαλλαν αποφασιστικά στην αλλαγή των δοµών της αγγλικής κοινωνίας µε 
αποτέλεσµα τις αλλαγές στο χαρακτήρα των λαϊκών παιχνιδιών και την εµφάνιση 
παράλληλα δραστηριοτήτων της σχόλης, από τις οποίες σήµερα αρκετές ονοµάζονται 
σπορ.95 Τα πρώτα βήµατα ανάδειξης αλλά και «εκσυγχρονισµού» έγιναν το 19ο 
αιώνα στο χώρο των puplic schools.96  

Οι γόνοι των ανώτερων τάξεων, παίζοντας ποδόσφαιρο συνδύαζαν την 
ευχαρίστηση του παιχνιδιού µε την ουσιαστική άσκηση στα κυρίαρχα ιδεώδη του 
φιλελευθερισµού, δηλαδή στην ηθική της νοµιµότητας, στην επιθυµία για τη νίκη και 
στον σεβασµό στους κανόνες. Από το 1820 και εξής εσωτερικοί ποδοσφαιρικοί 
αγώνες διεξάγονταν σχεδόν σε κάθε σχολείο, από το 1840 καταγράφονταν µε 
αυξανόµενο ρυθµό ποδοσφαιρικοί αγώνες µεταξύ αντίπαλων σχολείων ενώ το 1846 
τυπώθηκαν για πρώτη φορά κανόνες στο Rugby School.97

Οι νέοι άνδρες της περιόδου µετά το πέρας των σπουδών τους δεν εγκατέλειπαν 
την ενασχόλησή τους µε το άθληµα. Ιδρύοντας όµως οι απόφοιτοι ποδοσφαιρικά 
σωµατεία δεν εκπλήρωναν απλά και µόνο τις ανάγκες τους για άθληση και παιχνίδι 
αλλά δηµιουργούσαν ουσιαστικά συγκεκριµένους χώρους όπου επιδεικνυόταν η 
κοινωνική τους θέση, συγκροτώντας εντέλει κάποιου είδους συγκεκριµένη ταξική 
ταυτότητα.98 Από τα βασικότερα χαρακτηριστικά κοινωνικής διάκρισης κατά τη 

                                                 
93 Ν.Ελίας-Ε.Ντάνινγκ, Αθλητισµός και…, ο.π., σ.227. 
94 Ν.Ελίας-Ε.Ντάνινγκ, Αθλητισµός και…, ο.π., σ.237-238. 
95 Ειδικότερες λεπτοµέρειες για το µηχανισµό µετάβασης από το παραδοσιακό παιχνίδι στη µορφή του 
σύγχρονου σπορ βλέπε, Neal Garnham, «Patronage, Politics and the Modernization of Leisure in Nothern 
England:The Case of Alnwick΄s Shrove Tuesday Football Match», The English Historical Review,17/474, 
(2002), σ.1228-1246. 
96 Richard Holt, Sport and the British. A Modern History, Clarendon Press, Oxford, 1989, σ.74-86. 
97 Adrian Harvey, «An Epoch in the Annals of National Sport:Football in Sheffield and the Creation of Modern 
Soccer and Rugby», The International Journal of the History of Sport, 18/4, (2001), σ.54. 
98 Το 1857 απόφοιτοι του Sheffield School ίδρυσαν το Sheffield Club ενώ το 1859 απόφοιτοι του Harrow το 
Forest Club. R.Holt, Sport and..., ο.π., σ.84. 



 27

βικτοριανή περίοδο υπήρξε σε ευρύτερο επίπεδο ο ερασιτεχνισµός αλλά και ο τρόπος 
παιξίµατος, εστιάζοντας ειδικότερα στα ίδια τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού.99

Ο τύπος παιξίµατος rugby (η ονοµασία από το ανάλογο πανεπιστήµιο) 
κυριάρχησε στις ανώτερες τάξεις ενώ ο τύπος του soccer προσέλκυσε κοινό κυρίως 
από τα µεσαία στρώµατα σε πρώτη φάση. Η πίεση για θεσµοθέτηση ενιαίων κανόνων 
σε εθνικό επίπεδο υπήρξε η αφορµή, αφενός µεν να διασπαστεί το παιχνίδι µε τη 
µπάλα στους δύο διακριτούς τύπους που µέχρι σήµερα γνωρίζουµε, αφετέρου δε 
εξέφρασε τις νέες κοινωνικές συνθήκες που διαµορφώνονταν στην αγγλική κοινωνία 
από τα µέσα του 19ου αιώνα και εξής.100

Πιο συγκεκριµένα, εκτός από τους κανόνες του Rugby School κι άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα επεδίωξαν να θεσµοθετήσουν κανόνες, όπως άλλωστε  και οι 
πρώτοι σύλλογοι που τότε δηµιουργήθηκαν. Στο πανεπιστήµιο του Cambridge τρεις 
φορές (1846,1854,1858) επιχειρήθηκε η καταγραφή κανονισµών ενώ ανάλογο 
εγχείρηµα επιχείρησαν οι ιδρυτές του πρώτου ίσως ποδοσφαιρικού συλλόγου, 
εκείνου της Sheffield, το 1857.101 Τελικά το 1863, τα ποδοσφαιρικά club της ευρύτερης 
περιοχής του Λονδίνου ίδρυσαν την πρώτη ποδοσφαιρική οµοσπονδία, την Football 
Association (F.A.), υιοθετώντας µετά από συζητήσεις τους κανονισµούς του 
Cambridge που είχαν γίνει αποδεκτοί µε ψήφους 6-3 την ίδια χρονιά από επιτροπή 
πανεπιστηµίων.102 Η συγκεκριµένη εξέλιξη συνέβαλε αποφασιστικά στην ευρύτερη 
διάδοση του παιχνιδιού, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τους ευρύτερους 
µετασχηµατισµούς στην αγγλική κοινωνία της περιόδου όπου τα µεσαία στρώµατα 
αναδεικνύονταν µε ιδιαίτερο δυναµισµό. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1871, ανάλογη 
οµοσπονδία δηµιούργησαν και οι φίλοι του rugby, την Rugby Football Union (R.F.U.). 

Το 1867 πάντως µόνο δέκα σύλλογοι συµµετείχαν σε συνάντηση που διοργάνωσε 
η  F.A. στο Λονδίνο τη στιγµή που οι πηγές της περιόδου καταγράφουν τουλάχιστον 
70 συλλόγους στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Σε πολύ µικρό χρονικό 
διάστηµα όµως, το 1873, στη δύναµη της οµοσπονδίας προστέθηκαν 122 σύλλογοι 
έστω κι αν δεν ακολουθούσαν πάντοτε τους κανονισµούς που είχαν θεσπιστεί.103 Η 
παράθεση αυτών των στοιχείων γίνεται για να αναδειχθεί από τη µία η ρευστότητα 
που χαρακτήριζε την οργάνωση του soccer εκείνη τη χρονική περίοδο αλλά και η 
ραγδαία από την άλλη εξάπλωσή του σε ευρύτερα τµήµατα του πληθυσµού όπως θα 
φανεί µε περισσότερες λεπτοµέρειες στη συνέχεια. 

Στα αστικά κέντρα της εποχής παιζόταν ένα είδος άναρχου soccer συνεχώς από 
παιδιά ενώ ταυτόχρονα αυξανόταν διαρκώς ο αριθµός των ενηλίκων της εργατικής 
τάξης που το παρακολουθούσαν και που αναγνώριζαν στοιχεία του παλιότερου 
λαϊκού παιχνιδιού στο νέο πια ύφος. ∆εν θα πρέπει να λησµονούµε επίσης και την 
ταυτόχρονη εξαίρεσή τους από τις υπόλοιπες και κυρίαρχες τότε αθλητικές 
δραστηριότητες (π.χ. κρίκετ). Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί πως η ίδια η 
                                                 
99 Ειδικότερες λεπτοµέρειες για τον ερασιτεχνισµό των τζέντλεµαν, gentleman amateur, βλέπε R.Holt, Sport 
and..., ο.π., σ.98-117. 
100 Eric Dunning, Sport Matters. Sociological Studies of Sport. Violence and Civilization, Routledge, London, 
1999, σ.97. 
101 A. Harvey, «An Epoch in...», ο.π., σ.55 και σ.59. 
102 Λίγο πριν από την ίδρυση της F.A. είχε συσταθεί επιτροπή από έξι πανεπιστήµια. Πιο συγκεκριµένα τα 
πανεπιστήµια του Eton, του Harrow, του Rugby εκπροσωπήθηκαν από δύο αντιπροσώπους ενώ εκείνα του 
Shrewsbury, του Malborough και του Westmister από έναν µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί το 6-3 υπέρ των 
κανονισµών του Cambridge. Eric Dunning, Sport Matters…, ο.π., σ.98-99. 
103 A. Harvey, «An Epoch in...», ο.π., σ.73-76. 
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διαθεσιµότητα της εργατικής τάξης να εµπλακεί µε το soccer αιτιολογείται Στο 
πλαίσιο της ιστορικής συγκυρίας κι όχι βέβαια Στο πλαίσιο της έµφυτης ικανότητας 
του ανθρώπου να παίζει. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις δηλαδή στη βιοµηχανία, η προσφορά και η διεκδίκησή 
του ελεύθερου χρόνου από το συνεχώς αυξανόµενο αριθµό εργαζοµένων στα αστικά 
κέντρα, δηµιούργησαν το ευρύτερο πλαίσιο για τη συµµετοχή των εργατών στις 
ποδοσφαιρικές δραστηριότητες. Το οργανωµένο παιχνίδι όµως αναδείχθηκε από την 
άλλη στον κύριο µηχανισµό ελέγχου του ελεύθερου χρόνου. Πιο συγκεκριµένα, για 
να καταπολεµηθεί  π.χ. η «ανήθικη» συµπεριφορά στις παµπ, η εκκλησία οργάνωσε 
αρκετές ποδοσφαιρικές οµάδες, από το 1870 κι έπειτα, ενώ την ίδια πολιτική 
εφάρµοσαν και αρκετοί εργοδότες. Αρκετά γνωστά σήµερα ποδοσφαιρικά σωµατεία 
όπως η Aston Villa, η Fulham, η Bolton, η  West Ham  κ.α. ιδρύθηκαν µε πρωτοβουλία 
εκκλησιαστικών παραγόντων Στο πλαίσιο εκείνης της δυναµικής.104  

Την ίδια περίπου περίοδο, επιχειρηµατίες των µεσαίων τάξεων,105 υιοθετώντας τη 
φιλοσοφία της εκβιοµηχάνισης στο πεδίο του αθλητισµού, εισήγαγαν όρους για την 
εµπορευµατοποίηση του αθλητικού θεάµατος.106 Η διαµάχη γύρω από το δίπολο 
ερασιτεχνισµός-επαγγελµατισµός στο χώρο του ποδοσφαίρου θα διατηρηθεί µε 
αρκετή ένταση ως τα µέσα της µεσοπολεµικής περιόδου όχι µόνο στη Μεγ.Βρετανία 
αλλά και αλλού καθώς διακυβεύονταν το κοινωνικό στάτους όσων συµµετείχαν στις 
εξελίξεις του αθλήµατος.107

Συνοψίζοντας, στα τέλη του 19ου αιώνα το οργανωµένο ποδόσφαιρο πια 
απέκτησε πλέον κεντρική θέση στα αστικά κέντρα της Μεγ. Βρετανίας, διαδόθηκε σε 
ευρύτερα στρώµατα του πληθυσµού ενώ το να παρακολουθεί κανείς έναν αγώνα 
υπήρξε το ίδιο δηµοφιλές µε την άµεση συµµετοχή στο παιχνίδι. Επαγγελµατικοί 
αλλά και ερασιτεχνικοί σύλλογοι είχαν ιδρυθεί σε όλη την επικράτεια. Το 1890 
καταγράφηκαν 13 κατηγορίες ανεξάρτητων συλλόγων µόνο στο Λίβερπουλ ενώ ο 
χάρτης της επίσηµης ποδοσφαιρικής λίγκας, της F.A. δηλαδή, συνέπιπτε πια µε το 
χάρτη της βιοµηχανικής Αγγλίας.108 Ο εργάτης ταυτιζόταν µε την τοπική οµάδα 
ενάντια στον υπόλοιπο κόσµο ενώ η ανάδειξη της ανδρικής, µαζικής, εργατικής 
ποδοσφαιρικής κουλτούρας νοµιµοποιήθηκε, όπως ήδη έχει ειπωθεί, µε την 
παρουσία του ίδιου του βασιλιά στον τελικό του κυπέλλου το 1913.109

Την ίδια περίοδο µε τις εξελίξεις που µόλις αναφέρθηκαν, το ποδόσφαιρο-soccer 
άρχισε να εξαπλώνεται σε παγκόσµια κλίµακα. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις το νέο 
παιχνίδι εισαγόταν από την Αγγλία, συνήθως µέσα από τα πλαίσιο των εµπορικών 
δικτύων της βρετανικής αυτοκρατορίας, παιζόταν σε πρώτη φάση από τους νέους 
των ανώτερων και µεσαίων ευκατάστατων στρωµάτων ενώ µε την εξάπλωση του 

                                                 
104 Λεπτοµέρειες για τους όρους της λεγόµενης «ορθολογικής αναψυχής» (rational recreation) βλέπε, R.Holt, 
Sport..., ο.π., σ.136-148. 
105 Η χρήση του όρου µεσαίες τάξεις στο συγκεκριµένο κεφάλαιο χρησιµοποιείται ως µετάφραση του όρου 
middle classes που χρησιµοποιείται κυρίως στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία. 
106 Για την εµπορευµατοποίηση του αθλητικού θεάµατος εκείνη την περίοδο βλέπε, John Lowerson, Sport and 
the English Middle Classes 1870-1914, Manchester University Press, Manchester-New York, 1993, σ.225-260. 
107 Robert.W.Lewis, «The Genesis of Professional Football:Bolton-Blackburn-Darwen, the Centre of Innovation 
1878-1885», The International Journal of the History of Sport, 14/1, (1997), σ.21-54 και Charles Korr, «West 
Ham United Football Club…», ο.π. 
108 E.Hobsbawm, Ξεχωριστοί Άνθρωποι. Αντίσταση, Εξέγερση και τζαζ, Μτφρ:Παρ.Ματάλας, Θεµέλιο, Αθήνα, 
2001, σ.100. 
109 E.Hobsbawm, Ξεχωριστοί Άνθρωποι…, ο.π., σ.103. 
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εργοστασίου, των όρων δηλαδή του βιοµηχανικού καπιταλισµού, διαδιδόταν στα 
κατώτερα στρώµατα που συγκροτούσαν ενδεκάδες µιµούµενοι τις περισσότερες 
φορές τους υψηλόβαθµους υπαλλήλους των εταιρειών όπου εργάζονταν. Σε κάθε 
περίπτωση πάντως, το οργανωµένο ποδόσφαιρο άρχισε να διαχέεται από τη στιγµή 
που οι «παραδοσιακές» δοµές άρχιζαν να υποχωρούν και να κυριαρχεί ο αστικός 
τρόπος ζωής. 

Στη Γαλλία για παράδειγµα, στα πρώτα στάδια της εµφάνισης του ποδοσφαίρου 
η αγγλική επιρροή υπήρξε καθοριστική. Απόφοιτοι των πανεπιστηµίων του 
Κέιµπριτζ και της Οξφόρδης, µέλη του εµπορικού δικτύου που δραστηριοποιούνταν 
στο λιµάνι της Χάβρης συγκρότησαν τον οµώνυµο ποδοσφαιρικό σύλλογο το 1872 
ενώ παράλληλα ανάλογη δραστηριότητα παρουσιάστηκε και στο Παρίσι από την 
εκεί αγγλική κοινότητα. Λίγο αργότερα, Στο πλαίσιο της διάχυσης του παιχνιδιού 
στα εργατικά στρώµατα, ιδιαίτερη δραστηριότητα παρατηρήθηκε στη Λυών, γνωστό 
κλωστοϋφαντουργικό κέντρο της εποχής, ενώ αντίθετα ιδιαίτερη επιρροή του 
ράγκµπι παρατηρήθηκε στη νοτιοδυτική Γαλλία όπου οι όροι της αγροτικής 
οικονοµίας ήταν ακόµη κυρίαρχοι και το αριστοκρατικό πνεύµα αρκετά ισχυρό.110

Ανάλογη υπήρξε και η εξέλιξη στις γειτονικές γερµανικές περιοχές παρόλη την 
ισχυρή παράδοση των γυµναστικών σωµατείων. Καταρχάς κέντρο της διάδοσης του 
νέου παιχνιδιού υπήρξε η περιοχή του Ανόβερο λόγω της ιδιαίτερης πολιτικής 
σχέσης µε την Αγγλία κατά τη διάρκεια του α΄ µισού  του 19ου αιώνα.111 Στην 
οµώνυµη πόλη συστήθηκε το 1878 το πρώτο γερµανικό ποδοσφαιρικό σωµατείο. 
Παρά τις αντιδράσεις µερίδων των ανώτερων στρωµάτων, στις αρχές του 20ου αιώνα 
το ποδόσφαιρο εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας καθώς θεωρήθηκε 
πως ανήκε στα παραδοσιακά γερµανικά σπορ (σε αντίθεση µε το ράγκµπι που 
θεωρήθηκε αγγλικό παιχνίδι) ενώ εµφανιζόταν επίσης λιγότερο επικίνδυνο για την 
ηθική συγκρότηση των νέων σε σχέση µε το ποτό και το κάπνισµα στα µπαρ, 
συνήθειες αρκετά δηµοφιλής τότε. Την ίδια περίοδο, τον Ιανουάριο του 1900 
συγκεκριµένα, 86 σωµατεία ίδρυσαν τη D.F.B. τη Γερµανική Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου 
δηλαδή µε στήριξη από τα χαµηλότερα στρώµατα της µεσαίας τάξης κυρίως. Την 
περίοδο της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης (1918-1933) το ποδόσφαιρο µαζικοποιήθηκε 
και απέκτησε ιδιαίτερη δυναµική στα εργατικά στρώµατα µε χαρακτηριστικότερο 
παράδειγµα εκείνο της Schalke 04, της οµάδας των εργατών της βιοµηχανικής 
περιοχής του Ρουρ δηλαδή.112

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε µια πρώτη ανάγνωση, παρουσιάζει η περίπτωση της 
διάχυσης του ποδοσφαίρου-soccer στην Ιρλανδία. Παρά την ευρύτερη κυριαρχία 
των όρων  αγροτικής οικονοµίας η Gaelic Athletic Association, η Κέλτικη Αθλητική 
Οργάνωση δηλαδή, που ιδρύθηκε το 1884, υιοθέτησε τη χρήση των «µοντέρνων» 

                                                 
110 Για την ανάπτυξη των σύγχρονων σπορ στη Γαλλία βλέπε ειδικότερες λεπτοµέρειες Eugen Weber, 
«Gymnastics and Sports in Fin-de-Siécle France. Opium of the classes?», The American Historical Review, 76/1, 
(1971), σ.70-98. 
111 Το βορειογερµανικό βασίλειο του Ανόβερου συστήθηκε το 1816 και παρέµεινε συνδεδεµένο µε την Αγγλία 
ως το 1837 ακολουθώντας φιλελεύθερα πλαίσιο στη συγκρότηση των πολιτικών του θεσµών (π.χ.τα συντάγµατα 
του 1819 και 1833). Το 1837 αποσπάστηκε από την Αγγλία και παρέµεινε ανεξάρτητο ως το 1866, χρονιά που 
ενσωµατώθηκε στην Πρωσία. 
112 Για τη διάδοση του ποδοσφαίρου στη Γερµανία βλέπε ενδεικτικά, Udo Merkel, «The Hidden Social and 
Political History of the German Football Association (D.F.B.) 1900-1950», Soccer and Society, 1/2, (2000),  
σ.167-187 και Siegfried Gehrmann, «Football in an Industrial Region:The Example of Schalke 04 Football 
club», The International Journal of the History of Sport, 6/3, (1989), σ.335-355. 
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σπορ και κυρίως του ποδοσφαίρου για την ανάδειξη του ιρλανδικού εθνικισµού. 
Έτσι ο αγώνας για την απελευθέρωση της Ιρλανδίας φαίνεται να βασίστηκε σε 
αγγλικά ιδεώδη, πράγµα καταρχάς οξύµωρο. Όµως µελετώντας κανείς 
προσεκτικότερα τη συγκρότηση της ιρλανδικής κοινωνίας της περιόδου θα 
διαπιστώσει τους ειδικότερους όρους, όπως ο ρόλος της εκκλησίας π.χ., που 
εξέθρεψαν τελικά την εµφάνιση του εθνικισµού µέσω του ποδοσφαίρου. Καµιά άλλη 
οργάνωση ίσως δε συνέβαλε τόσο στην ιρλανδική υπόθεση όσο η G.A.A.113

Πέρα από την ιρλανδική «ιδιαιτερότητα», στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η 
διάχυση του ποδοσφαίρου υπήρξε ανάλογη της εµφάνισης των λεγόµενων 
νεοτερικών αξιών, όπως έχει ήδη τονιστεί. Στην Ολλανδία το πρώτο ποδοσφαιρικό 
σωµατείο ιδρύθηκε το 1879, στην Ιταλία το 1890 ενώ εθνικές οµοσπονδίες ιδρύθηκαν 
στην Ελβετία το 1895 και στην Πορτογαλία το 1906.114 Στην προεπαναστατική Ρωσία 
επίσης το σπορ διαδόθηκε µέσω των βρετανών εµπόρων καταρχάς στα λιµάνια της 
Αγ. Πετρούπολης και της Οδησσού ενώ στη Μόσχα το 1910 στο πρώτο τεύχος του 
περιοδικού Ksportu, το ποδόσφαιρο χαρακτηριζόταν ως το δηµοφιλέστερο σπορ.115

Με τον ίδιο περίπου µηχανισµό το ποδόσφαιρο-soccer διαδόθηκε και στις χώρες 
της Λατινικής Αµερικής. Ειδικότερα, την περίοδο 1870-1900 βρετανοί έµποροι, 
υπάλληλοι και τεχνικοί κυρίως που δραστηριοποιούνταν στην Αργεντινή, τη 
Βραζιλία και στην Ουρουγουάη κατά κύριο λόγο, µετέφεραν τις αθλητικές 
δραστηριότητες τους, τις οποίες ενστερνίστηκαν καταρχάς οι εγχώριες ελίτ των 
αστικών κέντρων. Την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα το σπορ διαδόθηκε στο 
µεγαλύτερο µέρος του ανδρικού πληθυσµού των πόλεων. Μάλιστα ο τρόπος 
παιξίµατος µε τρίπλες, που συναρπάζει µέχρι σήµερα, υπήρξε το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό διάκρισης όχι απλά των ντόπιων αλλά των κατώτερων στρωµάτων 
κυρίως απέναντι στον αγγλοσαξονικό τρόπο που ενστερνίζονταν οι αστικές µερίδες 
της εποχής. Έτσι η νίκη το 1913 στο Μπουένος Άϊρες της Racing Club, που 
αποτελούνταν από παίκτες προερχόµενους από τα εργατικά στρώµατα και 
στηρίζονταν στις τρίπλες, επί της Alumni, που παρέµενε αφοσιωµένη στον 
παραδοσιακό, αγγλοσαξονικό τρόπο παιχνιδιού και εκπροσωπούσε ανώτερα 
στρώµατα της πόλης, αποτελεί ένα είδος ορόσηµου στην ιστορία του ποδοσφαίρου 
στη Λατινική Αµερική.116  

Στην απορία τέλος αρκετών, γιατί δεν διαδόθηκε το ποδόσφαιρο-soccer στις 
Η.Π.Α. η απάντηση θα πρέπει να αναζητηθεί στους όρους συγκρότησης των 
κοινωνικών σχέσεων και στους µηχανισµούς της συµβολικής αναπαράστασής τους 
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πιο συγκεκριµένα το ποδόσφαιρο διαδόθηκε στις 
Η.Π.Α., ως rugby όµως. Στα τέλη του 19ου αιώνα, στα πανεπιστήµια της 
βορειοανατολικής ακτής τα µέλη των ανώτερων αγγλοσαξονικών τάξεων 
αναπαρήγαγαν το είδος του ποδοσφαίρου που έπαιζαν οι όµοιοί τους ευρωπαίοι για 
να διακριθούν από τις υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις. Η συγκεκριµένη πρόσληψη 
                                                 
113 Mike Cronin, «Fighting for Ireland, Playing for England? The Nationalist History of the Gaelic Athletic 
Association and the English Influence on Irish Sport», The International Journal of the History of Sport,15/3, 
(1998), σ.36-56. 
114 Ν.Ελίας-Ε.Ντάνινγκ, Αθλητισµός και…, ο.π., σ.171. 
115 Peter.A.Fykholm, «Soccer and Social Identity in Pre-Revolutionary Moscow», Journal of Sport History, 24/2, 
(1997), σ.143-154. 
116  Περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε, Tony Mason, Passion of the People? Football in South Amerika, Verso, 
London-New York, 1995 και Eduardo.P.Archetti, Masculinities. Football, Polo, and the Tango in Argentina, 
Berg, Oxford-New York, 1999. 
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υπήρξε η απαρχή της συγκρότησης του αναγνωρίσιµου σήµερα αµερικάνικου 
football. Το ρόλο αντίθετα  του µαζικού, προλεταριακού αθλήµατος στα αστικά 
κέντρα των Η.Π.Α. κατέλαβε το baseball του οποίου οι ρίζες έχουν επίσης διακριθεί 
σε αγροτικές συνήθειες του 18ου αιώνα που «µεταλλάχθηκαν», όπως περίπου και στην 
περίπτωση του ποδοσφαίρου-soccer, από τις διαδικασίες εκβιοµηχάνισης και 
αστικοποίησης του 19ου αιώνα.117

Κατά τη διάρκεια όµως του 20ου αιώνα το ποδόσφαιρο-soccer ήταν εκείνο που 
απέκτησε παγκόσµια ακτινοβολία. Σε οργανωτικό επίπεδο ο κύριος οργανισµός  που 
ήλεγξε ευρύτερα τις διαδικασίες στο χώρο του ποδοσφαίρου σε παγκόσµια κλίµακα 
ήταν η Fedération Internationale de Football Association, η γνωστή στους περισσότερους 
ως F.I.F.A. Η παγκόσµια οµοσπονδία ποδοσφαίρου ιδρύθηκε το Μάιο του 1904 στο 
Παρίσι από τις οµοσπονδίες της Γαλλίας, του Βελγίου, της ∆ανίας, της Ολλανδίας, 
της Ισπανίας, της Σουηδίας και της Ελβετίας.118 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
γεγονός πως η πρωτοβουλία συγκρότησης της διεθνούς οµοσπονδίας προήλθε από 
χώρες όπου το ποδόσφαιρο δεν είχε αποκτήσει τη µαζικότητα που είχε παρατηρηθεί 
στην Αγγλία ενώ οι κοινωνικές δυνάµεις που υποστήριζαν το εγχείρηµα ήταν ακόµη 
προσανατολισµένες στα ιδεώδη του ερασιτεχνισµού ως µηχανισµού διάκρισης. Στη 
συγκυρία της εποχής, το «επιτυχηµένο» µοντέλο της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής 
(∆.Ο.Ε.) µάλλον αποτέλεσε το ιδανικό παράδειγµα.119

Έως το 1950 πάντως οι βρετανικές οµοσπονδίες (Αγγλίας, Ουαλίας, Σκοτίας, 
Ιρλανδίας) µε προεξάρχουσα την F.A. δεν αντιµετώπισαν θετικά το εγχείρηµα καθώς 
θεωρούσαν πως ο διεθνής ανταγωνισµός δεν τους προσέφερε κάτι ιδιαίτερο ως προς 
την εξέλιξη της τεχνικής του παιχνιδιού ενώ ισχυρή επίσης υπήρξε η διαφωνία τους 
(στη δεκαετία του 1920 κυρίως) στον τρόπο προσέγγισης της επαγγελµατοποίησης 
του αθλήµατος που  ενστερνίζονταν τα µέλη της οµοσπονδίας.120 Σήµερα πάντως τα 
µέλη της F.I.F.A.-206 συνολικά- εµφανίζονται περισσότερα σε αριθµό από τα µέλη 
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) αναδεικνύοντας έτσι την οµοσπονδία σε 
παγκόσµια συνιστώσα. 

Ολοκληρώνοντας, σκοπός της συγκεκριµένης ενότητας ήταν, όχι µόνο η απλή 
παρουσίαση της δηµιουργίας και της διάχυσης του σύγχρονου ποδοσφαίρου αλλά 
κυρίως η υπογράµµιση, µε βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, των ευρύτερων 
κοινωνικών και οικονοµικών εξελίξεων που δηµιούργησαν εκείνες τις ικανές και 
αναγκαίες συνθήκες ανάδειξης του. Το ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό σωµατείο 
δεν δηµιουργήθηκαν απλά και µόνο λόγω κάποιας έµφυτής ιδιότητας του ανθρώπου 
να παίζει. Συναρθρώνεται άµεσα ή µάλλον αποτελεί απότοκο των όρων που 
επικράτησαν από τη βιοµηχανική επανάσταση κι έπαιξε σηµαντικό ρόλο στις σχέσεις 

                                                 
117 Benjamin.G.Rader, «The Quest For Subcommunities and the Rise of American Sport», American Quarterly, 
29/4, (1977), σ.335-369 και John Rickards Betts, «The Techological Revolution and the Rise of Sport 1850-
1900», The Mississippi Valey Historical Review, 40/2, (1953), σ.231-256. 
118 Bill Murray, Football. A History of  the World Game, Scollar Press, Hampshire, 1994 και Allan Tomlison, 
«F.I.F.A. and the World Cup:The Expanding Football Family», στο John Sugden-Allan Tomlison (eds), Hosts 
and Champions. Soccer Cultures, National Identities and the U.S.A. World Cup, Arena, 1994, σ.13-33. 
Λεπτοµέρειες επίσης και στην επίσηµη ιστοσελίδα της οµοσπονδίας στο διαδίκτιο, 
www.fifa.com/en/organisation/historyfifa.html. 
119 Eric Hobsbawm, «Mass-Producing...», ο.π., σ.301. 
120 Για τη σχέση της F.I.F.A µε τις βρετανικές οµοσπονδίες βλ., Peter.J.Beck, «Going to War, Peaceful Co-
existence or Virtual Membership? British Football and F.I.F.A. 1928-1946», The International Journal of the 
History of Sport, 17/1, (2000), σ.113-134. 
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των κοινωνικών τάξεων στα αστικά κέντρα. Στις επόµενες σελίδες το ενδιαφέρον θα 
εστιαστεί στην ελληνική πραγµατικότητα επιδιώκοντας την ανάδειξη των 
κοινωνικών αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της περιόδου του Μεσοπολέµου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o : ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 
Η ποδοσφαίρισις όπως µεταφράστηκε αρχικά το αγγλικό football άρχισε να 

διαδίδεται στον ελληνικό χώρο από τα  µέσα της δεκαετίας του 1890. Το 1894 
εµφανίζεται για πρώτη φορά µεταξύ των δραστηριοτήτων του Πανελληνίου, καθώς 
δηµιουργήθηκε ειδικό τµήµα ποδοσφαιρίσεως ταυτόχρονα µε εκείνα του τένις, της 
ποδηλασίας, της σκοποβολής, της ξιφασκίας και της κολύµβησης, ενώ 
ποδοσφαιριστές αριθµούσε την ίδια χρονιά και ο Πειραϊκός Σύνδεσµος.121  Το 1895 
µεταφράστηκαν από τα αγγλικά οι κανονισµοί του αθλήµατος από τον Α.Θ. Βλαστό, 
καθώς το άθληµα είχε συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα των ολυµπιακών αγώνων, αν 
και τελικά δεν υπήρξαν ποδοσφαιρικές συναντήσεις το 1896.122  

Για τα πρώτα βήµατα του παιχνιδιού στον ελληνικό χώρο αρκετά 
χαρακτηριστική παρουσιάζεται η περιγραφή που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα  
Αθλητισµός της Ελλάδος αρκετά αργότερα, το 1937. «…Όσοι είχαν ζήσει στο εξωτερικό 
έδιναν απογευµατινά παιχνίδια µε το όνοµα εγγσερσάιζ µέσα στο χώρο του γυµναστηρίου 
χωριζόµενοι σε δύο οµίλους, όλοι άµυνα, όλοι επίθεση…».123 Από τους πρωτοπόρους της 
«νεοφανούς παιδιάς» υπήρξε ο Παναγής Βρυώνης. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα (το 
1891 περίπου) σε ηλικία 20 ετών από την Ελβετία όπου σπούδαζε, επιδίωξε να µυήσει 
την παρέα του στον κόσµο του football. Ποδοσφαιριστής ο ίδιος της Σερβέτ στη 
Γενεύη, έφερε µπάλες και σαµπρέλες και εγκατέστησε «γκολ-ποστ» στα χωράφια των 
Ιλισίων προσπαθώντας να  «στρώσει» τις άναρχες κλωτσιές των φίλων του.124 ∆άφνες 
στην πρωτοπορία της εισαγωγής του ποδοσφαίρου στην Αθήνα διεκδικεί επίσης  και 
ο Ι.Χρυσάφης. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Αθλητισµός το 1927, υποστήριξε πως 
εισήγαγε το ποδόσφαιρο στην Αθήνα το 1894 ενώ µετέφρασε για δεύτερη φορά τους 
κανονισµούς του αγωνίσµατος το 1898 στην εφηµερίδα της εποχής «Αθλητική και 
Ποδηλατική Επιθεώρησις». Επίσης φαίνεται πως  υπήρξε ο πρώτος έλληνας διαιτητής 
σε αγώνες στο ποδηλατοδρόµιο το 1897.125

Ο Ι. Χρυσάφης (1873-1932) συγκαταλέγεται στις σηµαίνουσες προσωπικότητες του 
ελληνικού αθλητισµού εκείνη την περίοδο. Παράλληλα µε τις φυσικοµαθηµατικές 
σπουδές του στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, φοιτούσε επίσης στο κεντρικό γυµναστήριο 
του Ι. Φωκιανού παίρνοντας το πτυχίο του  το 1893. Το 1897 δίδαξε στη σχολή 
γυµναστών και το 1899 στάλθηκε ως υπότροφος του ελληνικού κράτους στη Σουηδία. 
Εκπροσώπησε την Ελλάδα στα διεθνή συνέδρια σωµατικής αγωγής στις Βρυξέλλες 
(1905), στο Λονδίνο (1908), στη Στοχόλµη (1912) και στην Αµβέρσα (1920). Υπήρξε 
σύµβουλος του Συνδέσµου Ελληνικών Αθλητικών Γυµναστικών Σωµατείων (Σ.Ε.Α.Γ.Σ.) 
και της  Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Α). Τον Απρίλιο του 1918 εισηγήθηκε 
το Ν.1406 για τον εκσυγχρονισµό της σωµατικής άσκησης, διετέλεσε Γενικός 
Επιθεωρητής Γυµναστικής το 1914. Από το 1919  ως το θάνατό του (1932) 
                                                 
121 Χρ.Κουλούρη, Αθλητισµός και Όψεις…, ο.π., σ.227 και Α΄ Πανελλήνιος Αθλητική Έκθεσις. Ελλάς – 
Αθλητισµός. Αναµνηστικόν Λεύκωµα, Αθήναι, 1938, σ.33. 
122 Α΄ Πανελλήνιος Αθλητική…, ο.π., σ32. 
123 Αθλητισµός της Ελλάδος, Έτος Β΄, Αρ.Φύλ.288, 21/4/1937, σ.4. 
124 Ευάγγελος Σταµάτης, «Η Εξέλιξις του Ποδοσφαίρου εν Ελλάδι. Από της Εµφανίσεώς του Μέχρι Σήµερον», 
Αθλητισµός, Έκτακτον Τεύχος, Ιανουάριος 1928, σ.29. 
125 Πρόκειται µάλλον για τον αγώνα µεταξύ των ποδοσφαιρικών τµηµάτων του Ποδηλατικού και του 
Πανελληνίου, Αθλητική Ηχώ, Έτος 9ον, Αρ.Φυλ.1518, 8/1/1953, σ.4. 
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διαχειρίστηκε την κρατική ευθύνη για τον ελληνικό αθλητισµό ως Τµηµατάρχης 
Σωµατικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Υπήρξε δηλαδή ίσως ο βασικότερος 
συντελεστής της διαµόρφωσης του ελληνικού αθλητισµού εκείνη την εποχή, του 
οποίου το ειδικό βάρος δεν αµφισβητήθηκε από κανέναν σχεδόν.126

Ως το τέλος πάντως του 19ου αιώνα το ποδόσφαιρο περιοριζόταν σε ένα στενό 
κύκλο φιλάθλων, Στο πλαίσιο κυρίως του ψυχαγωγικού χαρακτήρα της σωµατικής 
άσκησης.127 Αµιγείς ποδοσφαιρικοί σύλλογοι δεν υπήρχαν, αλλά αρκετά αθλητικά 
και γυµναστικά σωµατεία διατηρούσαν ποδοσφαιρικά τµήµατα και διοργάνωναν 
συναντήσεις όπως το 1899, όπου καταγράφηκε η πρώτη επίσηµη ποδοσφαιρική 
συνάντηση µεταξύ των οµάδων του Πανελληνίου, του Εθνικού και του Ποδηλατικού 
Συλλόγου Αθηνών µε ευθύνη του Σ.Ε.Α.Γ.Σ.128

 Με το πέρασµα στον 20ο αιώνα όµως η «ποδοσφαίρισις» άρχισε να αποκτά τη δική 
της αυτονοµία και να εδραιώνεται. Το 1902, σύµφωνα µε την εργασία του Ν.Ε.Πολίτη  
για τον πατραϊκό αθλητισµό, ιδρύθηκε (πιθανόν) το πρώτο αµιγές ποδοσφαιρικό 
σωµατείο του ελληνικού κράτους, η Αχαϊκή Παλαίστρα. Το ποδόσφαιρο στην Πάτρα 
φαίνεται πως είχε διαδοθεί από παιδιά γνωστών Άγγλων σταφιδεµπόρων 
εγκατεστηµένων από χρόνια στην πόλη. Το σωµατείο λοιπόν νοίκιασε και µετέτρεψε 
σε γήπεδο ένα οικόπεδο στο Μεγάλο Γύρο κι εκεί παρουσίασε για πρώτη φορά την 
οµάδα του σε αγώνα το ∆εκέµβριο του 1902. Στην εφηµερίδα µάλιστα  Νεολόγος της 
Πάτρας  υπήρξε τότε και άρθρο µε τίτλο «Το Foot ball εν τη Αχαϊκή Παλαίστρα».129

Στην πρωτεύουσα, Στο πλαίσιο της  Μεσολυµπιάδας του 1906 διεξήχθησαν 
ποδοσφαιρικοί αγώνες µε συµµετοχή µιας Σµυρναίικης οµάδας (που την 
αποτελούσαν κυρίως Άγγλοι), οµάδας ∆ανών, του Οµίλου Φιλοµούσων της 
Θεσσαλονίκης (του µετέπειτα Ηρακλή) και ελληνικής-αθηναϊκής οµάδας µε βάση 
τους αθλητές-ποδοσφαιριστές του Εθνικού Γ.Σ. Την ευθύνη της συγκρότησης της 
αντιπροσωπευτικής ελληνικής οµάδας ανέλαβε ύστερα από εξουσιοδότηση της 
Ε.Ο.Α., ο Π.Βρυώνης.130 ∆εκαπέντε χιλιάδες κόσµος φαίνεται πως συγκεντρώθηκε στο 
ποδηλατοδρόµιο για να παρακολουθήσει τη συνάντηση µε την οµάδα των ∆ανών. 
Το 9-0 όµως του πρώτου ηµιχρόνου αλλά κι ένα επεισόδιο µεταξύ των αρχηγών των 
οµάδων δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Το δυσµενές αυτό 
αποτέλεσµα συνετέλεσε στο να µην επανεµφανισθεί  η ελληνική οµάδα στο 
τουρνουά.  Νικήτρια της διοργάνωσης αναδείχθηκε η ∆ανική οµάδα µε δεύτερη τη 
Σµυρναίικη και τρίτη, ελλείψει της τέταρτης, της οµάδας του Οµίλου Φιλόµουσων 
Θεσσαλονίκης.131

                                                 
126 Λεπτοµέρειες βλ. Λήµµα, «Ιωάννης Χρυσάφης», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τοµ.24, Πυρσός, Αθήνα, 
1934, σ.740 και Παύλος Μανιτάκης, 100 Χρόνια Νεοελληνικού Αθλητισµού 1830-1930, Αθήνα, 1962, σ.28-29. 
127 Η µαρτυρία του ποδοσφαιριστή του Πειραϊκού συνδέσµου Μήτσου Βλαστού ενισχύει αυτήν την εντύπωση. 
Το 1921, γράφοντας από το µέτωπο της Μ.Ασίας µε ορθογραφία και σύνταξη αποφοίτου γυµνασίου, αναπολεί 
µια καθηµερινότητα της εποχής όπου η ενασχόληση µε το «τόπι» συµπληρώνεται από µπάνιο στη θάλασσα και 
ποδήλατο. Γ.Ζεβελάκης, «Γράµµατα Από το Μέτωπο του Ποδοσφαιριστή Μήτσου Βλαστού (29/10/1920-
9/5/1921)», Η Λέξη, Τχ.112, 1992, σ.830-841. 
128 Χρ.Κουλούρη, «Αθλητισµός και Σπορ», Ιστορία της Ελλάδος του 20ού Αιώνα. Οι Απαρχές 1900-1922, 
Τοµ.Α-Μέρος 2ο,  Επιστ.Επιµέλ: Χρ.Χατζηιωσήφ, Βιβλιόραµα, Αθήνα,1999, σ.400-419. 
129 Νίκος.Ε.Πολίτης, Ο Πατραϊκός Αθλητισµός Από την Εποχή του Τόφαλου ως την Ίδρυση της Παναχαϊκής, 
Τοµ.Β, Αχαϊκές Εκδόσεις, Πάτρα, 1997, σ.125-131. 
130 Την οµάδα την αποτελούσαν οι:Π.Βρυώνης, Ιωσηφόγλου (ο δωρητής 12 εκατ. για το αγροτικό οικοτροφείο), 
∆εκαβάλλας, Αφοί Μποτάση, Γ.Καλαφάτης (ιδρυτής Π.Α.Ο.), Φιλιάκος, Γεροντάκης, ∆ραγούµης, Νέλλης, 
Καστριώτης, Αντ.Πάντος, Γρ.Βρυώνης. Λεπτοµέρειες βλ., Αθλητισµός, Τχ.10, 30/9/1927, σ.14. 
131 Αθλητισµός, ο.π., και Α’ Πανελλήνιος…, ο.π., σ.33. 
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Η αποτυχία της  οµάδας να εκπροσωπήσει επάξια τα ελληνικά χρώµατα στη 
διοργάνωση φαίνεται πως υπήρξε η αφορµή για να αποσχιστούν οι ασχολούµενοι µε 
το ποδόσφαιρο από τα αθλητικά και γυµναστικά σωµατεία, ίσως διότι, µε τις έως τότε 
πρακτικές, δεν υπήρχαν πια οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του 
σπορ. Αρκετά συχνά µάλιστα παρατηρούνταν καυγάδες µεταξύ αθλητών του στίβου 
και ποδοσφαιριστών ώσπου «…στο τέλος έγινε µια επανάστασις και ένα χωριστικόν 
κίνηµα».132

Τον Οκτώβριο του 1906 ο Π.Βρυώνης διαφώνησε µε τη διοίκηση του Εθνικού 
λόγω της στάσης που τηρούσε απέναντι στο ποδόσφαιρο. «…Απεσύρθη και συνεργασία 
διαφόρων συναδέλφων του, της καλλιτέρας κοινωνίας των Αθηνών, ίδρυσε παρά την θέσιν 
Γουδί τον οµώνυµον ποδοσφαιρικόν σύλλογον».133 Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Γουδί 
θεωρείται από πολλούς134 ο πρώτος αµιγής σύλλογος του ελληνικού κράτους και οι 
ιδρυτές του, Βρυώνης, Φιλάρετος, Σκουζές, Μπαλταζής, Μαυροκορδάτος, 
Ιωσηφόγλου, χαρακτηρίζονταν στασιαστές και αποστάτες για την ενέργειά τους 
αυτή.135 Το παράδειγµά τους όµως συνάντησε αρκετούς µιµητές. «…Νέοι επαναστάται, 
προερχόµενοι τώρα από τους κόλπους της δηµιουργηθείσης ποδοσφαιρικής οικογένειας ιδρύουν 
σειράν ποδοσφαιρικών συλλόγων…».136  

Τη δεκαετία 1900-1910, πέρα από το Γουδί, ιδρύθηκαν στο ελληνικό κράτος κι 
άλλα ποδοσφαιρικά σωµατεία όπως ο Ποδοσφαιρικός Όµιλος Αθηνών (που εξελίχθηκε 
στον γνωστό µας  Παναθηναϊκό), ο Παµπειραϊκός, ο Όµιλος Φιλάθλων Πειραιώς, ο 
∆ιαγόρας ενώ δεν εξαφανίστηκαν τα ποδοσφαιρικά τµήµατα των αθλητικών και 
γυµναστικών σωµατείων όπως του Πανελληνίου, του Εθνικού, του Γ.Σ. Τρικάλων 
κ.α. ∆ιοργανώνονταν αρκετοί διασυλλογικοί αγώνες, όπως οι αγώνες στα Τρίκαλα 
το 1906, το κύπελλο της Ε.Ο.Α. το 1908, το κύπελλο του Σ.Ε.Α.Γ.Σ., όταν αυτός 
αναγνώρισε το ποδόσφαιρο το 1910 και ανέλαβε την ευθύνη του.137

 Στο σηµείο αυτό πάντως θα πρέπει να επισηµανθεί η συγκροτηµένη αντίδραση 
των γυµναστών όταν άρχισαν να προκηρύσσονται σχολικοί ποδοσφαιρικοί αγώνες. 
Υπέρµαχοι από τη µία σε ιδεολογικό επίπεδο του παιδαγωγικού χαρακτήρα της 
σωµατικής άσκησης και της ηθικής δύναµης του κλασικού αθλητισµού διατύπωναν 
θεωρίες περί «…της καταστροφής που επιφέρει το ποδόσφαιρον εις τον οργανισµόν…». Από 
την άλλη όµως δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η αίσθηση της απειλής που µάλλον 
ένιωθαν  για την ίδια τους την απασχόληση, αν κυριαρχούσε πλήρως το νέο σπορ.138 
Το ποδόσφαιρο λοιπόν, παρά τις επιφυλάξεις των ιθυνόντων, αποτελούσε ένα από τα 
βασικά αγωνίσµατα των σχολικών αγώνων το 1907, αλλά µε διάταγµα του 
Υπουργού Εκκλησιαστικών και ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης Σπ.Στάη απαγορεύτηκε την 
επόµενη χρονιά.139 Η συγκεκριµένη προσπάθεια φαίνεται πως  ατόνησε γρήγορα στο 
σχολικό περιβάλλόν καθώς η Ε.Ο.Α. αθλοθέτησε κύπελλο µεταξύ σχολείων το 1909 
και το 1910, ενώ ποδοσφαιρικές συναντήσεις διοργανώνονταν επίσης µεταξύ 

                                                 
132 Ευαγ.Σταµάτης, «Η Εξέλιξις…», ο.π., σ.29. 
133 Ευαγ.Σταµάτης, «Η Εξέλιξις…», ο.π. 
134 Χρ.Κουλούρη, «Αθλητισµός και Σπορ», Ιστορία…, ο.π., σ.414. 
135 ∆υστυχώς στο δηµοσίευµα δεν αναφέρονται τα  µικρά ονόµατα των συµµετεχόντων στην κίνηση. 
Αθλητισµός, Τχ.10, 30/9/1927, σ.14. 
136 Ευαγ.Σταµάτης, « Η Εξέλιξις…», ο.π. 
137 Α’ Πανελλήνιος Αθλητική Έκθεσις…, ο.π., σ.33-35. 
138 Ευαγ.Σταµάτης, « Η Εξέλιξις…», ο.π. 
139 Χρ.Κουλούρη, Αθλητισµός και Όψεις…, ο.π., σ.191 και Ε.Σταµάτης, «Η Εξέλιξις…», ο.π. 
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φοιτητών και δοκίµων.140 Αντίθετα ο Πανελλήνιος Γ.Σ. κατήργησε το ποδοσφαιρικό 
του τµήµα το 1910 καθώς θεωρήθηκε ότι αποµακρύνει τους µαθητές από τα 
γυµναστήρια µε προφανή τη ζηµιά για την αληθινή γυµναστική.141

Την περίοδο πάντως που εξετάζουµε, µε το ποδόσφαιρο ασχολείται και ο εκτός 
των συνόρων ελληνισµός. Στην οθωµανική Θεσσαλονίκη, στα τέλη του 19ου αιώνα, 
έλληνες που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό στηρίζουν την ίδρυση του πρώτου 
ποδοσφαιρικού σωµατείου της πόλης, της Ουνιόν Σπορτίβ, ενισχύοντας την 
πρωτοβουλία του Ιταλού ταγµατάρχη Γκαλόνι,  του ιατρού Αλφιέρη, του Βέλγου 
Κιούπερς και του ιερέα της Αγγλικανικής εκκλησίας Τέτ. Λίγο αργότερα, το 1903, 
ιδρύθηκε ο Όµιλος Φιλοµούσων που το 1908 µετονοµάστηκε σε Γ.Σ. Ηρακλής µε 
ξεκάθαρη ελληνική στήριξη.142

Ανάλογη δραστηριότητα παρατηρήθηκε και στα υπόλοιπα µεγάλα αστικά κέντρα 
της εποχής όπου ζούσαν συµπαγείς ελληνικές κοινότητες. Στην Κωνσταντινούπολη 
από το 1902 δραστηριοποιούνται ελληνικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι όπως η Ελπίς 
Χαλκηδόνος, ο Αχιλλεύς, ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Μοδιού, το Πέρα Κλούµπ. Το Πέρα 
Κλούµπ µάλιστα συνέχισε τη δραστηριότητά του ως η ελληνική οµάδα της Πόλης 
µέχρι την εποχή µας.143 Στη Σµύρνη αντίστοιχα το ποδόσφαιρο αποτελεί σηµαντική 
παράµετρο της λειτουργίας του Πανιωνίου και του Απόλλωνα. Βασικό 
χαρακτηριστικό των οµάδων του µικρασιατικού ελληνισµού ήταν η ιδιαίτερη 
τεχνική κατάρτιση καθώς, Στο πλαίσιο των πολυεθνικών κοινοτήτων όπου ζούσαν,  
αντιµετώπιζαν συνεχώς οµάδες ξένων, Άγγλων και Γάλλων, που είχαν ήδη 
συστηµατοποιήσει αρκετά στοιχεία στον τρόπο παιξίµατος.144

Την περίοδο 1912-1919 η αγωνιστική κίνηση µειώθηκε λόγω των πολεµικών 
γεγονότων αλλά το ενδιαφέρον δεν ατόνησε. Η παρουσία των ξένων στρατευµάτων 
συνέβαλε µάλλον καταλυτικά στην περαιτέρω διάδοσή του. Άγγλοι, Γάλλοι και 
Καναδοί στρατιώτες διοργάνωναν συνεχώς ποδοσφαιρικές αναµετρήσεις στη 
Θεσσαλονίκη. Το 1919 ελληνική οµάδα συµµετείχε στους πανσυµµαχικούς αγώνες 
στο Παρίσι και το 1920 στους Ολυµπιακούς της Αµβέρσας χωρίς όµως  κάποια 
αγωνιστική επιτυχία.145

Συνοψίζοντας, το ποδόσφαιρο και ιδίως οι προσπάθειες για την ίδρυση σχετικών 
σωµατείων εκείνη την περίοδο (1890-1922) συνιστούν προσπάθειες προέκτασης της 
νεανικής αρσενικής παρέας, έναν ιδιαίτερο χώρο ανάπτυξης «νεωτερικών» 
δραστηριοτήτων που µε τη σύνταξη καταστατικού θεσµοποιούσε συσσωµατώσεις 
πολιτών, διακριτών στο αναπτυσσόµενο αστικό περιβάλλον της εποχής.146  

                                                 
140 Α΄Πανελλήνιος Αθλητική…, ο.π., σ.35. 
141 Χρ.Κουλούρη, Αθλητισµός και Όψεις…, ο.π., σ.190-191. 
142 Και στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν αναφέρονται τα µικρά ονόµατα των συµµετεχόντων. Α΄ Πανελλήνιος 
Αθλητική…, ο.π., σ.33. 
143 Βασιλική Σουβατζόγλου – Γιώργος Καλφόπουλος, Αθλητική ∆ράση των Ρωµηών της Πόλης (Από το 1896), 
Ισταµπούλ, 1979. 
144 Ο Γ. Ανδριανόπουλος µε γλαφυρότητα περιγράφει το πόσο υποτιµητικά εκφράστηκαν οι παίκτες του Πέρα 
Κλούµπ µόλις αντίκρισαν τον αγωνιστικό χώρο του Ποδηλατοδροµίου πριν το φιλικό αγώνα µε τον Πειραϊκό το 
1921 ενώ για το ίδιο το µατς σχολιάζει «…µας διέλυσαν κυριολεκτικώς»:Γ.Ανδριανόπουλος, Το Ελληνικόν 
Ποδόσφαιρον 1919-1926, χ.ε, χ.τ, 1971, σ.13. 
145 Α΄ Πανελλήνιος Αθλητική…, ο.π., σ.35-36. 
146 Αντώνης Λιάκος, Η Εµφάνιση των Νεανικών Οργανώσεων. Το Παράδειγµα της Θεσσαλονίκης, Λωτός, 
Αθήνα, 1988, σ.47-49. 
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Ο Ποδοσφαιρικός Όµιλος Αθηνών, ο Πειραϊκός, το Γουδί για την κυρίως Ελλάδα αλλά 
και ο Ηρακλής µε τον Πανιώνιο και τον Απόλλωνα για τον ευρύτερο παροικιακό 
ελληνισµό εξέφρασαν τελικά νοοτροπίες και συµπεριφορές µε αστικό περιεχόµενο. 
Μπορεί η δηµοτικότητά του ποδοσφαίρου µεταξύ των νέων που φοιτούσαν στα 
Γυµνάσια και στο Πανεπιστήµιο εκείνη την περίοδο να αυξανόταν µε γοργούς 
ρυθµούς,147 περιοριζόταν όµως ακόµα σε ένα στενό κύκλο φιλάθλων και δεν είχε 
γνωρίσει ακόµη το ενθουσιώδες κοινό, την απήχηση στις κατώτερες τάξεις. 148

 Γενικότερα, στο πέρασµα από το 19ο στον 20ο αιώνα η κατά βάση αγροτική 
ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε διαδικασία εκβιοµηχάνισης µε αποτέλεσµα 
ευρύτερους µετασχηµατισµούς σε κοινωνικό και ιδεολογικό επίπεδο.149 Η στροφή 
στη βιοµηχανία σήµαινε καταρχάς την παραδοχή της ταξικότητας150 της ελληνικής 
κοινωνίας που προκάλεσε την αναζήτηση νέων µηχανισµών εκ µέρους της αστικής 
τάξης που θα µπορούσαν να διατηρήσουν ή να επιβάλλουν την κοινωνική συνοχή 
και συναίνεση.151  

Η εµφάνιση συνεπώς του ποδοσφαίρου και του ποδοσφαιρικού σωµατείου στις 
πρώτες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα δεν θα πρέπει να αποκοπεί από τις ευρύτερες 
κοινωνικές εξελίξεις της συγκυρίας, όπως η διάσπαση των συντεχνιών και η 
οργάνωση εργατικών σωµατείων πάνω σε καθαρά ταξική βάση. 

Μετά το 1922, η πληθυσµιακή έκρηξη που προκάλεσε το προσφυγικό στοιχείο, η 
πολεοδοµική ανασυγκρότηση, η προώθηση γενικότερα των όρων του αστικού 
εκσυγχρονισµού, δηµιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να πάρει το 
φαινόµενο της ίδρυσης ποδοσφαιρικών σωµατείων πανεθνικές διαστάσεις. Στην 
ευρύτερη διάδοσή του ιδιαίτερα φαίνεται πως συνέβαλε αποφασιστικά η συνεπής 
ποδοσφαιρική δραστηριότητα αρκετών προσφύγων αλλά και η αναγνωρισιµότητα 
που είχε αποκτήσει το σπορ σε µεγάλο αριθµό του ανδρικού πληθυσµού κάθε 
κοινωνικής προέλευσης κατά τη διάρκεια των πολέµων, καθώς µία από τις 
βασικότερες δυνατότητες αναψυχής κατά τη διακοπή των πολεµικών επιχειρήσεων 
αποτελούσε η διοργάνωση ποδοσφαιρικών συναντήσεων. 

 Ο λοχαγός Μ.Βλαστός µάλιστα περιγράφει χαρακτηριστικά σε γράµµα του από 
το µικρασιατικό µέτωπο πως, «...ήλθαν όλα τα παιδιά, µαζευτήκαµε και είµαστε εννιά, απ΄ 
όλους δε µόνον εγώ κι ο Αλυµπράτης παίζαµε, οι άλλοι σχεδόν πρώτη φορά έπαιζαν…»,152 ενώ 
ο Γεώργιος Καλαφάτης (ο ιδρυτής του Παναθηναϊκού) πρωτοστατούσε στη 
διοργάνωση ποδοσφαιρικών αγώνων στην πεδιάδα του Αφιόν Καραχισάρ.153 Τέλος 

                                                 
147 Υψηλές ποδοσφαιρικές επιδόσεις φαίνεται πως παρουσίαζαν ιδιωτικά σχολεία της εποχής, οι φοιτητές της 
Νοµικής, οι πρόσκοποι και οι συµµετέχοντες στις δραστηριότητες της Χριαστιανικής Αδελφότητας Νέων 
(Χ.Α.Ν.). Χρ.Κουλούρη, Αθλητισµός…, ο.π., σ.129. 
148 Χρ.Κουλούρη, Αθλητισµός…, ο.π., σ.190. Ας µην ξεχνούµε επίσης πως οι µορφωµένοι έφηβοι της περιόδου 
θα είναι εκείνοι που θα καταλάβουν καίριες θέσεις στην κοινωνία του Μεσοπολέµου αργότερα.  
149 Λεπτοµέρειες βλέπε, Χρ.Αγριαντώνη, «Βιοµηχανία», στο Ιστορία της Ελλάδος του 20ου Αιώνα. Οι Απαρχές 
1900-1922, Τοµ.Α-Μέρος 1ο,  Επιστ.Επιµέλ: Χρ.Χατζηιωσήφ, Βιβλιόραµα, Αθήνα,1999, σ.173-226. 
150 Για την κατασκευή του ιδεολογήµατος της αταξικότητας της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα βλέπε την 
Εισαγωγή του Χρ.Χατζηιωσήφ στην Ιστορία της Ελλάδος του 20ου Αιώνα. Οι Απαρχές 1900-1922, Τοµ.Α-Μέρος 
1ο , Βιβλιόραµα, Αθήνα,1999, σ.16-17. 
151 Χρ.Χατζηιωσήφ, «Εισαγωγή», στην Ιστορία της Ελλάδος του 20ου Αιώνα. Οι Απαρχές 1900-1922, Τοµ.Α-
Μέρος 1ο , Βιβλιόραµα, Αθήνα,1999, σ.18-19. 
152 Γ.Ζεβελάκης, «Γράµµατα από…», ο.π., σ.835. Για τη συνεχή διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων µε σκοπό 
την αναψυχή των στρατιωτών βλέπε επίσης, Πέτρος Λινάρδος, Η Σµύρνη του Πανιωνίου. Από τη Μικρασιατική 
Πρωτοπορία στην Αθηναϊκή Αναγέννηση, «Οι Φίλοι των Τεχνών», Νέα Σµύρνη, 1998, σ.150. 
153 Π.Μακρίδης-Σπ.Καραθανάσης, Η Ιστορία του Παναθηναϊκού 1908-1948, Έκδοσις Αθλητικής Βιβλιοθήκης, 
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δεν θα πρέπει να λησµονούµε τη συγκρότηση ελληνικής ποδοσφαιρικής οµάδας που 
συµµετείχε στους Πανσυµµαχικούς αγώνες του 1919 όπως έχει ήδη αναφερθεί. 

Στο Μεσοπόλεµο λοιπόν το ενδιαφέρον αυξήθηκε κατακόρυφα, το σπορ απέκτησε 
µαζικότερες διαστάσεις, δηµιουργήθηκε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο.) 
ενώ αξιοσηµείωτος αριθµός αθλητικών εντύπων κάλυπταν το αυξανόµενο 
ενδιαφέρον του κοινού σηµατοδοτώντας έτσι το τέλος της «προϊστορίας» του 
αθλήµατος. Στις επόµενες σελίδες θα γίνει προσπάθεια να σκιαγραφηθούν τα βασικά 
χαρακτηριστικά του τότε ποδοσφαιρικού κόσµου µε σκοπό να αναδυθεί η συµµετοχή 
του ποδοσφαιρικού σωµατείου  στην προώθηση, σε τελική ανάλυση, των πολιτικών 
αξίών του φιλελευθερισµού (ισότητα ευκαιριών, δηµοκρατικός ανταγωνισµός, 
αξιοκρατία) σε ευρύτερες κοινωνικές κατηγορίες της περιόδου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
Αθήναι, [1948], σ.25-26. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Ο ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ 

Οικονοµικές και Κοινωνικές εξελίξεις 
Το 1922 σηµατοδοτεί τη ριζική αναδιάρθρωση του ελληνικού κοινωνικού 

σχηµατισµού. Ο ελληνισµός, στο µεγαλύτερο ποσοστό του, αναγκάζεται να ζήσει 
µέσα στα σύνορα ενός ελληνικού κράτους στο οποίο προωθούνται πολλές και 
ποικίλες αλλαγές. 

Καταρχήν η άµεση ανάγκη της αποκατάστασης 1.500.000 προσφύγων υπήρξε ο 
καταλύτης εκείνος που προώθησε µε ταχύτατους ρυθµούς την αγροτική 
µεταρρύθµιση στην ύπαιθρο (κατακερµατισµός τσιφλικιών, εδραίωση µικρής 
ιδιοκτησίας)  ενώ συνέβαλε αποφασιστικά στην επέκταση των αστικών σχηµατισµών 
σε αριθµό αλλά και σε έκταση. Η διαµόρφωση των οικονοµικών και κοινωνικών 
συνθηκών στα αστικά κέντρα της περιόδου συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία  
ποδοσφαιρικών σωµατείων. Η διαδικασία αστικοποίησης στο ελληνικό κράτος 
παρουσίαζε συνεχή αυξητική τάση από το 1900 ως το 1928, µε ιδιαίτερη ένταση στις  
περιόδους των πολέµων, λόγω της εισροής προσφύγων, ενώ µετά το 1928 
παρατηρήθηκε κάποια επιβράδυνση.154 Η  Αθήνα, ο Πειραιάς  και η Θεσσαλονίκη 
διογκώνονται σε έκταση και πληθυσµό ενώ πλάι στην Πάτρα και την Ερµούπολη 
αναδεικνύονται πόλεις όπως η Καβάλα, η ∆ράµα, η Αλεξανδρούπολη, η Ξάνθη, ο 
Βόλος, η Μυτιλήνη. Το 1928, όταν το φαινόµενο της προσφυγικής εγκατάστασης είχε 
καταλαγιάσει, οι αριθµοί παρουσίαζαν την παρακάτω εικόνα. Ο συνολικός 
πληθυσµός ανερχόταν σε 6.204.000 κατοίκους (αύξηση 23,6% σε σχέση µε το 1920) 
ενώ ο αστικός πληθυσµός είχε σχεδόν διπλασιαστεί σε απόλυτους αριθµούς καθώς σε 
40 πόλεις κατοικούσαν πια 1.931.937 κάτοικοι, το 31% του συνολικού πληθυσµού 
δηλαδή.155

Με επίκεντρο τις πόλεις, την περίοδο 1923-1938  παρατηρήθηκε η ενδυνάµωση 
και επέκταση του βιοµηχανικού και βιοτεχνικού τοµέα µε την ίδρυση πολλών 
ανωνύµων εταιρειών και τη δηµιουργία πολλών µεταποιητικών µονάδων (µικρής 
εµβέλειας όµως) λόγω της ενίσχυσης του θεσµικού πλαισίου αλλά και της προσφοράς 
εργατικής δύναµης από τους πρόσφυγες. Η ελληνική βιοµηχανία κατόρθωσε να 
αναδειχθεί στον κυρίαρχο προµηθευτή της ελληνικής αγοράς παρά το υψηλό κόστος 
παραγωγής των προϊόντων της και την έλλειψη ποιοτικών χαρακτηριστικών (π.χ. 
εκµηχάνιση, καθετοποίηση παραγωγής).156

 Παράλληλα παρατηρήθηκε κινητικότητα στο τραπεζικό σύστηµα της χώρας. Πιο 
συγκεκριµένα υπήρξε αναδιοργάνωση του, µε τη λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος 
(1928), ως κεντρικής εκδοτικής τράπεζας, και την εµφάνιση  εξειδικευµένων πια 
πιστωτικών ιδρυµάτων όπως π.χ. η Εθνική, που µετατράπηκε σε εµπορική τράπεζα, η 
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Ε.Τ.Β.Α., Αθήνα, 1989, σ.157-159. 
155 Αλέκα Καραδήµου-Γερολύµπου, «Πόλεις και Ύπαιθρος. Μετασχηµατισµοί και Αναδιαρθρώσεις Στο πλαίσιο 
του Εθνικού Χώρου», στο Επιστ.Επιµελ: Χρ.Χατζηιωσήφ, Ιστορία της Ελλάδος του 20ου Αιώνα. Ο Μεσοπόλεµος 
1922-1940, Τοµ.2-Μέρος 1ο, Βιβλιόραµα, Αθήνα, 2002, σ.62-65. 
156 Λεπτοµέρειες για την ελληνική βιοµηχανία της περιόδου Βλ. ενδεικτικά, Χρ.Χατζηιωσήφ, Η Γηραιά Σελήνη. 
Η Βιοµηχανία στην Ελληνική Οικονοµία 1830-1940, Θεµέλιο, Αθήνα, 1993, σ.279-308. και Μιχ.Ρηγίνος, «Η 
Ελληνική Βιοµηχανία 1900-1940 στο Β.Κρεµµυδάς (επιµ.), Εισαγωγή στη Νεοελληνική Οικονοµική Ιστορία (18ος 
– 20ος αιώνας). Τυπωθήτω, Αθήνα, 1999, σ.177-223 ενώ για την άποψη πως η απεριόριστη προσφορά εργατικής 
δύναµης λειτουργεί ως αντικίνητρο στη εκβιοµηχάνιση βλ. Αντ.Λιάκος, Εργασία και…, ο.π. , σ.74-83. 
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Αγροτική (1929) για τη χρηµατοδότηση των αγροτών  και η Εθνική Κτηµατική (1927) 
για την κτηµατική πίστη.157  

Τη δεκαετία του 1920, οι λειτουργίες της µισθωτής εργασίας κυριαρχούσαν 
ξεκάθαρα και στον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό µε αποτέλεσµα φυσικά τη  
διεύρυνση του εργατικού δυναµικού και το σχηµατισµό εργατικής τάξης. Η 
βιοµηχανική απασχόληση σε απόλυτους αριθµούς αυξανόταν διαρκώς από το 1917 
έως το 1930. Βασικά γνωρίσµατα των εργαζοµένων στη βιοµηχανία και βιοτεχνία της 
περιόδου αποτελούσαν η προσωρινότητα αλλά και η κινητικότητα, σε κάθε πεδίο 
δυνατών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Ο Π.Πιζάνιας συγκεκριµένα διακρίνει 
τις κατηγορίες α) του εργατοτεχνίτη που διέθετε κάποια µονιµότερη διάσταση στην 
εργασία του, β) του ανειδίκευτου εργάτη και γ) του µεροκαµατιάρη.158

Ισχυρή επίσης  εκείνη την περίοδο παρουσιάζεται η µικροεµπορευµατική 
παραγωγή. Από το σύνολο των καταστηµάτων του εµπορίου γενικά, 46,7% ήταν στο 
εµπόριο ειδών διατροφής, 7,2% στο εµπόριο νηµάτων και υφασµάτων, 13,7% στο 
εµπόριο άλλων ειδών, 3,1% σε υπηρεσίες βοηθητικές του εµπορίου και τέλος 27,4% 
στα ξενοδοχεία και τα καφενεία. Από τα συγκεκριµένα αυτά στοιχεία ο 
Αν.Μοσχονάς διακρίνει µια εµπορική αστική τάξη που τελικά τη χαρακτηρίζει 
µικροαστική γιατί από το σύνολο των εµπορικών καταστηµάτων γενικά, το 70% 
απασχολούσε 1 άτοµο και αντιπροσώπευαν το 40,2% της συνολικής απασχόλησης 
στο εµπόριο και τις υπηρεσίες, 26,6% απασχολούσαν 2-5 άτοµα µε 38,5% συµµετοχή 
στη συνολική απασχόληση, 2,7% απασχολούσαν 6-50 άτοµα µε 21,3% συµµετοχή στη 
συνολική απασχόληση και µόνο 72 καταστήµατα (σε σύνολο 99.240) απασχολούσαν 
πάνω από 50 άτοµα µε 5,4% στη συνολική απασχόληση.159  

Τη µεσοπολεµική περίοδο επίσης παρατηρήθηκε µεγέθυνση των στρωµάτων 
εκείνων που συνήπταν σχέσεις µισθωτής υπαλληλίας στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό 
τοµέα, τα οποία παρουσιάζουν όµως αρκετές διαφοροποιήσεις ως προς τις 
µισθολογικές απολαβές αλλά και ως προς τις αναπαραστάσεις της κοινωνικής τους 
θέσης. Από τη µία οι υψηλόβαθµοι υπάλληλοι των τραπεζών, δικαστικοί, στελέχη 
που αναλάµβαναν να διαχειριστούν λειτουργίες του κεφαλαίου και από την άλλη ο 
συντριπτικά µεγαλύτερος αριθµός των ιδιωτικών υπαλλήλων (εµποροϋπάλληλοι, 
βοηθητικό προσωπικό κ.α).160 Παρόλα αυτά συγκροτήθηκε κάποιου είδους 
υπαλληλικό  κίνηµα που προωθούσε αιτήµατα όπως η κυριακάτικη αργία και η 
ασφάλιση ενώ διεκδικούσε το δικαίωµα στο συνδικαλισµό και στην απεργία 
εκφράζοντας έτσι τη ριζοσπαστικοποίηση αυτών των  νέων  αστικών στρωµάτων που 
απασχολούνται µε όρους  µισθωτής εργασίας.161   
                                                 
157 Για τη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος στο Μεσοπόλεµο βλ. ενδεικτικά, Κώστας Κωστής, Οι 
Τράπεζες και η Κρίση 1929-1932, Ιστορικό Αρχείο Ε.Τ.Ε., Αθήνα, 1986 και Μαργαρίτα ∆ρίτσα, Βιοµηχανία και 
Τράπεζες στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, Εξάντας, Αθήνα, 1990.  
158 Ως εργάτες νοούνταν µόνο όσοι και όσες διατηρούσαν εξαρτηµένη σχέση εργασίας στην άµεση διαδικασία 
της παραγωγής του δευτερογενούς τοµέα. Π. Πιζάνιας, Οι Φτωχοί των Πόλεων. Τεχνογνωσία της Επιβίωσης 
στην Ελλάδα στο Μεσοπόλεµο, Θεµέλιο, Αθήνα, 1993, σ.148-161. 
159 Υπενθυµίζεται πως σε γενικές γραµµές τον όρο µικροαστικά στρώµατα τον προσδιορίζουν οι µικροί-
ιδιοκτήτες του αστικού τοµέα που ασχολούνται µε τη µεταποίηση ή τη διακίνηση των αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών. Ανδρ.Μοσχονάς, Παραδοσιακά Μικροαστικά Στρώµατα, Ίδρυµα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα, 
1986, σ.48. Ειδικότερες λεπτοµέρειες για µικροαστικά στρώµατα βλέπε, Νίκος Πουλαντζάς, Οι Κοινωνικές 
Τάξεις στον Σύγχρονο Καπιταλισµό, Θεµέλιο, Αθήνα, 1981. 
160 Για τους µισθωτούς βλ. ενδεικτικά, Π.Πιζάνιας, Μισθοί και Εισοδήµατα στην Ελλάδα (1842-1923). Το 
Παράδειγµα των Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 1985. 
161 Ε.Αβδελά, «Η Μισθωτή εργασία ως προνοµιακό πεδίο για τη συγκρότηση κοινωνικών κινηµάτων στο 
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Τέλος, στις µεγάλες πόλεις και κυρίως στην Αθήνα, ζούσαν τα ανώτερα αστικά 
στρώµατα,162 οι µεγάλοι οικονοµικοί παράγοντες, οι βιοµήχανοι, οι τραπεζίτες, οι 
χρηµατιστές και σύµπας ο πολιτικός κόσµος που επέλεγαν να κατοικούν στις 
κηπουπόλεις και στις νεόδµητες πολυκατοικίες σε απόσταση και αποµόνωση από τις 
λαϊκές µονοκατοικίες και τα στενάχωρα οικήµατα των κατώτερων στρωµάτων. 

Οι κοινωνικές και ταξικές αντιθέσεις απέκτησαν νέα διάσταση. Τα εργατικά 
στρώµατα, πέρα από τη συνδικαλιστική τους οργάνωση, ίδρυση Γ.Σ.Ε.Ε το 1918, 
αποκτούν την ίδια χρονιά και τον πολιτικό τους εκφραστή µε την ίδρυση του Σ.Ε.Κ.Ε  
που το 1924 µετονοµάστηκε σε Κ.Κ.Ε. Οι διεκδικήσεις των εργαζοµένων (π.χ 8ωρο) 
και οι συνεχείς  απεργιακές κινητοποιήσεις της εποχής προκάλεσαν την αντίδραση 
των αστικών µερίδων είτε σε ήπια µορφή (π.χ. προσπάθειες για θέσπιση εργατικής 
νοµοθεσίας και συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων) είτε σε εξάντληση κάθε 
αυστηρότητας (π.χ. βίαιη καταστολή απεργιών-ιδιώνυµο). 

Γενικότερα, την περίοδο του Μεσοπολέµου, οι παραδοσιακοί κώδικες 
υποχωρούν, ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής εδραιώνεται και η Ελλάδα 
επηρεάζεται από τις ευρύτερες αλλαγές που παρουσιάζονται σε Αµερική και Ευρώπη 
στην οργάνωση της εργασίας µε την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών. Η άρχουσα 
τάξη προσπάθησε να εντατικοποιήσει τα οικονοµικά φαινόµενα και να 
δηµιουργήσει σύγχρονες αστικές αξίες µε πολιτισµικό και λειτουργικό χαρακτήρα. 
Εκείνη την περίοδο άρχισαν να παρατηρούνται νέες συνήθειες, νέα θεάµατα, νέες 
πολιτισµικές φόρµες καθώς παρουσιάζονται και στον ελληνικό χώρο φαινόµενα  
όπως η µαζική κατανάλωση, ο τρόπος πώλησης µε δόσεις, η διάδοση της χρήσης του 
ηλεκτρικού ρεύµατος, η  αύξηση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων σε Αθήνα-Πειραιά, η 
καθηµερινή επαφή µε τον κινηµατογράφο. 163

Έτσι, οι ευρύτεροι µετασχηµατισµοί στην οικονοµική και κοινωνική δοµή 
δηµιούργησαν το ευρύτερο πλαίσιο για την αλλαγή της φυσιογνωµίας του ελληνικού 
αθλητισµού. Το αθλητικό θέαµα πρωτίστως αλλά και η ίδια η αθλητική πρακτική 
απέκτησαν µαζικές διαστάσεις µε αποτέλεσµα η ενασχόληση µε τον αθλητισµό να 
µην συνδέει πια αποκλειστικά τις ελίτ των µεσαίων και των ανώτερων κοινωνικών 
στρωµάτων. 

Ο Χώρος του Αθλητισµού 
Όπως έχει ήδη τονιστεί σε προηγούµενη ενότητα, ο χώρος του αθλητισµού από τις 

αρχές του 20ου αιώνα απέκτησε ιδιαίτερη δυναµική στην ελληνική κοινωνία. Από 
πολύ νωρίς µάλιστα είχαν διαµορφωθεί αθλητικοί θεσµοί, κυρίως λόγω της 
συγκυρίας των ολυµπιακών αγώνων του 1896. Η Ε.Ο.Α. συγκεκριµένα είχε ιδρυθεί 
από το Νοέµβριο του 1894 ως νοµικό πρόσωπο του οποίου τα µέλη διορίζονταν µε 
βασιλικό διάταγµα ενώ ο Σ.Ε.Α.Γ.Σ. συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 1897 µετά από 
πανελλήνιο γυµναστικό συνέδριο και κάποιου είδους εκλογική διαδικασία. Σε αυτή 
την πρώτη φάση στα µητρώα του συνδέσµου καταγράφονταν κάθε είδους αθλητικό 

                                                                                                                                                         
Μεσοπόλεµο», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, Τχ.8, Αθήνα, Νοεµβρ.1996, σ.83-99. 
162 Για µία προσέγγιση των ανώτερων στρωµάτων της περιόδου βλ. Αλ.Βαξεβάνογλου, Οι Έλληνες 
Κεφαλαιούχοι 1900-1940. Κοινωνική και Οικονοµική Προσέγγιση, Θεµέλιο, Αθήνα, 1994. 
163 Ο τρόπος πληρωµής µε εβδοµαδιαίες δόσεις εµφανίζεται σε διαφήµιση εµποροραπτικού οίκου το 1924, 
Ελεύθερον Βήµα, Έτος Β΄, Αρ.Φύλ.709, 11/2/1924, σ3 και Ελίζα-Άννα ∆ελβερούδη, «Ορέστης Λάσκος. ∆άφνις 
και Χλόη:Μια Κινηµατογραφική ∆ιασκευή του Μεσοπολέµου», Τα Ιστορικά, Τχ.34, Αθήνα, Ιούλιος 2001, 
σ.167-197. 
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σωµατείο που τότε ιδρυόταν. Έτσι στην δικαιοδοσία του συνδέσµου εµφανίζονταν 
τότε σωµατεία αθλητικά (στίβου δηλαδή), γυµναστικά, ποδοσφαιρικά, σκοπευτικά, 
κολυµβητικά, ναυτικά, οπλοµαχητικά, κυνηγετικά, ποδηλατικά και τέλος 
αντισφαιρίσεως. 

Το κράτος µε την ψήφιση το 1899 του νόµου ΒΧΚΑ απέκτησε ρυθµιστικό ρόλο για 
τη λειτουργία των σωµατείων αναλαµβάνοντας αρµοδιότητες της ανώτατης 
εποπτεύουσας αρχής ενώ αρκετά σωµατεία µε διάφορες αφορµές απολάµβαναν 
χρηµατικές επιχορηγήσεις (όπως π.χ. εκείνα που διακρίνονταν στους πανελληνίους 
αγώνες) µε αποτέλεσµα την ύπαρξη πλέγµατος ιδιαίτερων προσωπικών σχέσεων και 
εξαρτήσεων κάθε είδους. Αξιοσηµείωτο γεγονός στην περίοδο µέχρι το 1922 αποτελεί 
η ρήξη µεταξύ Ε.Ο.Α. και Σ.Ε.Α.Γ.Σ. την περίοδο 1910-1912, καταρχήν σε ό,τι 
αφορούσε τα όρια των αρµοδιοτήτων. Σηµαντικό ρόλο στη διάρρηξη των σχέσεων 
των προσώπων που διαχειρίζονταν τις τύχες του ελληνικού αθλητισµού εκείνη την 
εποχή πρέπει να έπαιξε και η ευρύτερη πολιτική σύγκρουση που εκδηλώθηκε από το 
κίνηµα του 1909. Ανάλογοι τριγµοί  παρατηρήθηκαν επίσης και λίγο αργότερα λόγω 
των γεγονότων του διχασµού την περίοδο 1915-1922.164

Μετά το 1922 στο δίπολο εξουσίας Σ.Ε.Α.Γ.Σ. και Ε.Ο.Α. θα έρθουν να 
προστεθούν και οι επιµέρους ενώσεις που θα ιδρυθούν µε κύριο άξονα φυσικά το 
είδος των σωµατείων και θα ενταχθούν  στο πλέγµα των σχέσεων που επικρατούσαν 
και επικαθόριζαν την οργάνωση του αθλητισµού. Ειδικότερα στο Μεσοπόλεµο 
δηµιουργήθηκαν οι οµοσπονδίες του ποδοσφαίρου, της κολύµβησης, της 
κωπηλασίας, της σκοποβολής, της πάλης αλλά και της ποδηλασίας.165

 Στην ορολογία της περιόδου ως αθλητισµός οριζόταν καταρχήν η  
«…συστηµατική προσπάθεια προς παραγωγήν έργου µυϊκού, εκτελούµενου ίνα προαγάγη και 
τελειοποιήση την ήδη κεκτηµένην υγείαν, την σωµατικήν δεξιότητα και την ρώµην του 
ανθρωπίνου οργανισµού· αποβλέπων δε, προς την σωµατικήν ευεξίαν εις την δηµιουργίαν της 
ατοµικής υπεροχής ήτοι εις το αίεν αριστεύειν και υπείροχον εµµέναι άλλων, καλλιεργεί και 
ενισχύει την θέλησιν, εµπνέει το θάρρος και την αυτοπεποίθησιν, διαπλάττει τον χαρακτήρα και 
την δυνατην προσωπικότητα, αναπτύσσει την αυτοκυβερνησίαν, την αυτοκυριαρχίαν και πάσας 
εν γένει τας ψυχικάς δυνάµεις· ως διεµορφώθη περιλαµβάνει τα αγωνίσµατα του στίβου και 
αθλητικάς παιδιάς εκτελούµενα κατ΄άτοµον ή καθ΄οµάδας και συνήθως εν΄υπαίθρω…».166  

Την περίοδο 1925-1926, την περίοδο της Παγκαλικής δικτατορίας δηλαδή, 
ιδρύθηκε στο υπουργείο των Στρατιωτικών νέος κρατικός οργανισµός για τη 
διαχείριση του αθλητισµού, η ∆ιεύθυνση Εθνικής Σωµατικής Αγωγής (∆.Ε.Φ.Α.). Η 
σωµατική, η ηθική και η στρατιωτική προπαίδευση της νεότητας µέσω της ίδρυσης 
στις επαρχίες ειδικών συλλόγων που θα διοργάνωναν αγώνες κάθε είδους, εκδροµές 

                                                 
164 Ειδικότερες λεπτοµέρειες για τους αθλητικούς θεσµούς και τη σχέση τους µε την πολιτική εξουσία έως το 
1922 βλέπε Χρ.Κουλούρη, Αθλητισµός και…, ο.π., σ.141-151. 
165 Α’ Πανελλήνιος Αθλητική…, ο.π., σ.24. 
166 Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τοµ.Β, Πυρσός, Αθήνα, 1927, σ.303-313. Συγκεκριµένα ως αθλήµατα η 
εγκυκλοπαίδεια της εποχής χαρακτηρίζει, την πεζοπορία, την ορειβασία, τον οµαδικό δρόµο, τον ανώµαλο 
δρόµο, τη θήρα, τη σκοποβολή, την παγοδροµία, την πεδιλοδροµία, την ιππηλασία, την ποδηλασία, τον 
αυτοκινητισµό, την κολύµβηση, την κατάδυση, την κωπηλασία, την ιστιοδροµία, την ποδοσφαίριση, την 
καλαθοσφαίριση, την αντισφαίριση, την χειροσφαίριση, την πετώσα σφαίρα, το χόκεϊ, το κρίκετ, το γκολφ, το εν 
ύδατι πόλο, την πετόσφαιρα, την οπλοµαχία, την πυγµαχία, την ιαπωνική πάλη, τις ασκήσεις µονόζυγου-
δίζυγου-τραπεζίου, το χορό και τα τοιαύτα. 
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αλλά και διαλέξεις, περιλαµβάνονταν στις βασικές δραστηριότητες της νέας αυτής 
κρατικής υπηρεσίας.167

Το καλοκαίρι του 1929 πάντως, σε διαφορετικό φυσικά πολιτικό κλίµα, 
ψηφίστηκε ο νόµος 4371 που καθόριζε µε αρκετές λεπτοµέρειες το ευρύτερο θεσµικό 
πλαίσιο οργάνωσης της σωµατικής αγωγής. Συγκεκριµένα στο άρθρο 1 ορίστηκε ως 
σκοπός της σωµατικής αγωγής, η εξασφάλισις της υγείας και η σύµµετρος αρµονική 
ανάπτυξις των σωµατικών και ψυχικών δυνάµεων των νέων καθώς και η τροπή αυτών προς 
υγιείς και ηθικάς έξεις και πράξεις.168 Η διοίκηση και η εποπτεία όλων των αθλητικών 
δραστηριοτήτων αποδόθηκε στο Τµήµα Σωµατικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας 
το οποίο µπορούσε να επεµβαίνει τόσο στα σχολικά δρώµενα όσο και στις 
εξωσχολικές δραστηριότητες χωρίς ιδιαίτερους περιορισµούς.  

Για τις εξωσχολικές δραστηριότητες (οµοσπονδίες π.χ.) προβλεπόταν η 
συγκρότηση συµβουλευτικού οργάνου αποτελούµενου από το διευθυντή του 
τµήµατος, εκπρόσωπο της Ε.Ο.Α., εκπρόσωπο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ( από το 1928 ο 
Σ.Ε.Α.Γ.Σ. είχε µετονοµαστεί σε Σ.Ε.Γ.Α.Σ.), εκπρόσωπο του διδασκαλείου 
γυµναστικής και τέλος ενός αξιωµατικού του Γενικού Επιτελείου. Επιπλέον, σε 
επίπεδο νοµού καθοριζόταν η ίδρυση Επιτροπών Σωµατικής Αγωγής, που υπαγόταν 
στο υπουργείο Παιδείας και αποτελούνταν από το Νοµάρχη, το ∆ήµαρχο, έναν 
εκπαιδευτικό έναν αξιωµατικό, έναν υγειονοµικό επιθεωρητή και δύο φιλάθλους 
(ό,τι αυτό τότε σήµαινε) από τα αθλητικά σωµατεία της περιοχής. Ως βασικοί πόροι 
για τη σωµατική αγωγή καθορίζονταν, τα ποσά από τον προϋπολογισµό του 
υπουργείου, ποσοστά από τις εισπράξεις κάθε είδους αθλητικών εκδηλώσεων, 
ποσοστά από την πώληση γραµµατοσήµων, ποσά από δωρεές και κληροδοτήµατα. 
Από αυτές τις πηγές εσόδων συγκροτήθηκε το λεγόµενο κεφάλαιο της Εθνικής 
Σωµατικής Αγωγής το οποίο θα έπρεπε να διατεθεί εξίσου στη σχολική γυµναστική 
και στην ιδιωτική-εξωσχολική δραστηριότητα.169

Τρία χρόνια αργότερα, µε το νόµο 5620, καθοριζόταν ακόµη διεξοδικότερα το 
ευρύτερο πλαίσιο. Ο νέος αθλητικός νόµος, µε διπλάσια σχεδόν άρθρα από τον 
προηγούµενο, απέδιδε στο Τµήµα Σωµατικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας τον 
απόλυτο έλεγχο του χώρου, καθώς µπορούσε να συνεργάζεται µε οποιονδήποτε 
φορέα για αθλητικά ζητήµατα, ενώ καθόριζε τους όρους για τη λειτουργία των 
οµοσπονδιών, των ενώσεων και των σωµατείων. 

 Συγκεκριµένα, µπορεί να κατοχυρωνόταν η ελευθερία της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας (άρθρο 37, παράγραφος 1), από το υπουργείο όµως αναγνωρίζονταν 
µόνο όσα σωµατεία διέθεταν 50 τακτικά µέλη εκ των οποίων 30 γυµναζόµενα (άρθρο 
37, παράγρ.2). Τα σωµατεία διακρίνονταν σε ανεξάρτητα και σε συνεργαζόµενα τα 
οποία «…δικαιούνται πάσης ηθικής υποστηρίξεως εκ µέρους του υπουργείου…» (άρθρο 38). 
Ως ανεξάρτητα σωµατεία ορίζονταν όσα καλλιεργούσαν αγωνίσµατα ή παιδιές τα 
οποία θα µπορούσαν να απαλλαχθούν από το φόρο των δηµοσίων θεαµάτων, αν 
απέδιδαν 10% των ακαθαρίστων εσόδων από τις αγωνιστικές συναντήσεις τους στο 
νοµαρχιακό ταµείο της περιφέρειας (7,5%) και στην Ε.Ο.Α. (2,5%), ενώ ως 

                                                 
167 Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τοµ.Β, Πυρσός, Αθήνα, 1927, σ313. 
168 Φύλλο Εφηµερίδος Κυβερνήσεως, (Φ.Ε.Κ.), Τεύχος Πρώτον, Αρ.Φύλ.298, 20/8/1929. 
169 Φ.Ε.Κ., ο.π. 
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συνεργαζόµενα ορίζονταν όσα εφάρµοζαν το εξωσχολικό γυµναστικό πρόγραµµα 
και εµφάνιζαν 50 κατ’ ελάχιστο γυµναζόµενους σε δηµόσια επίδειξη.170

Κυρίαρχη µορφή στα αθλητικά δρώµενα της εποχής υπήρξε ο Ιωάννης Χρυσάφης 
όπως έχει ήδη τονιστεί. Σε συνέντευξη του µάλιστα στο περιοδικό Αθλητισµός το 1927, 
ο διευθυντής του Τµήµατος Σωµατικής Αγωγής παρουσίασε τις βασικές του θέσεις 
για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισµού. Ειδικότερα, η εισαγωγή της 
γυµναστικής και των αγωνιστικών παιδιών στα σχολεία, η δηµιουργία 
γυµναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και η µε κάθε τρόπο άθληση της 
ελληνικής νεολαίας έστω κι αν οι επιδόσεις παρουσιάζονταν µέτριες θα έπρεπε να 
αποτελέσουν τους βασικούς άξονες µιας ευρύτερης πολιτικής στον αθλητικό χώρο. 
«…Όταν η νίκη και µόνη αυτή τίθεται ως σκοπός και η απόκτησις της επιδιώκεται µε παν 
µέσον, τότε ακριβώς αρχίζει το πρωταθλητικόν παραστράτηµα…» κατέληγε ο Ι.Χρυσάφης 
εκφράζοντας έτσι τη δυσαρέσκειά του για τα φαινόµενα του επαγγελµατισµού που 
είχαν αρχίσει να παρατηρούνται και στο ελληνικό χώρο εκείνη την περίοδο.171

Ο πραγµατικός σπόρτσµαν, σύµφωνα µε την Αθηνά Σπανούδη,172 τη συγγραφέα 
του βιβλίου, Ο Αθλητισµός Σύγχρονη Θρησκεία, που εκδόθηκε το 1931, «…δεν είναι µόνο 
εκείνος που επιδίδεται στα σπορ αλλά κυρίως ο άνθρωπος µε τον αδάµαστο χαρακτήρα που ξέρει 
να νικά και να νικάται στο στίβο της ζωής· ο σπόρτσµαν είνε πάντα συνώνυµο µε την 
τιµιότητα, την ευθύτητα και κάθε αντρείκεια αρετή…».173

Σύµφωνα µε τις εξαγγελίες που καταγράφηκαν Στο πλαίσιο αυτής της 
προσπάθειας, η σωµατική άσκηση, πέρα από τις ευεργετικές απολαβές στο άτοµο, 
αποτελούσε συνάµα µέσο πλουτοπαραγωγικό για το κράτος. Σε ανάλυση 
συγκεκριµένα του γιατρού Μιχάλη Χρυσάφη, που δηµοσιεύτηκε το 1930 στην 
Επετηρίδα του ∆ιδασκαλείου της Γυµναστικής, βασική παράµετρος υπήρξε η 
προσέγγιση της  σωµατικής άσκησης ως του καταλληλότερου µέσου για την υγεία 
των πολιτών για την ενίσχυση του εθνικού πλούτου. «…Η σωµατική αγωγή και µόνον 
θα κάνη υγιείς τους πολίτας, θα τους κάµη καλούς στρατιώτας αλλά και το σπουδαιότερον 
καλούς εργάτας της ειρηνικής αναπτύξεως της χώρας και θα αυξήση τον δηµόσιον και 
ιδιωτικόν πλούτον…».174 Ανάλογες απόψεις δηµοσίευσε το 1935 ο προπονητής της 
εθνικής οµάδας στίβου, Ότο Σίµιτσεκ, σε άρθρο του στην εφηµερίδα των 
τραπεζοϋπαλλήλων, Τραπεζιτική.175  

Η συγκεκριµένη πρόσληψη της σωµατικής άσκησης και του αθλητισµού φαίνεται 
πως αποτελούσε µια καινούργια προσέγγιση στην κοινωνία του Μεσοπολέµου µε 
ιδιαίτερη απήχηση που, κατ’ αναλογία, θα µπορούσε να συγκριθεί µε τη σύνδεση 
Μεγάλης ιδέας και αθλητικής κουλτούρας, όπως είχε συγκροτηθεί την περίοδο των 
ολυµπιακών αγώνων του 1896, την περίοδο των εθνικιστικών προταγµάτων 
                                                 
170 Φ.Ε.Κ., Τεύχος Πρώτον, Αρ.Φύλ.290, 31/8/1932. 
171 Αθλητισµός, Τχ.2, 7/8/1927, σ.2 και Αθλητισµός, Τχ.3, 14/8/1927, σ.2-3. 
172 Η Αθηνά Σπανούδη υπήρξε το 1929 µέλος της τεχνικής επιτροπής γυναικείου αθλητισµού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
µαζί µε τις Σκαραµαγκά, Βαλαωρίτου, Καµπά, Σταθοπούλου, Μελά, Χατζηκωνσταντίνου και τους Κατσαµπή, 
Γεωργόπουλο, Μπαµέρο. Ο πατέρας της, ο Κων/νος Σπανούδης, υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της Α.Ε.Κ, 
Σωτήρης Νοτάρης, Α.Ε.Κ. Ο Καρπός της Αθλητικής Παράδοσης της Πόλης στη Σύγχρονη Αθήνα από το 1924 έως 
σήµερα, Καλαυρία, Αθήνα, [2002], σ.86. 
173  Αθηνά Σπανούδη, Ο Αθλητισµός Σύγχρονη Θρησκεία, Φλάµµα, Αθήνα, 1931, σ.14. 
174 Μιχάλης Χρυσάφης, «Η Σωµατική Άσκησις ως Μέσον Πλουτοπαραγωγικόν του Κράτους», ∆ιδασκαλείον 
Γυµναστικής. Επετηρίς 1929-1930, Αθήναι, 1930, σ.68-69. 
175 «…Η σωµατική αγωγή µετά την κοπιώδη πνευµατική εργασία ανανεώνει τας δυνάµεις δια την πνευµατιήν 
εργασία της επόµενης µέρας…», Τραπεζιτική, Συλλογικόν ∆ελτίον, Μηνιαία Έκδοσις, Έτος Β΄, Αρ.Φύλ.15, 
∆εκ.1935, σ.4. 
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δηλαδή.176 Η κοινωνική χρησιµότητα και η λειτουργία τέτοιων αντιλήψεων ίσως 
είναι εµφανής, όµως ταυτόχρονα θα πρέπει να επισηµανθεί η έλλειψη µιας 
ειδικότερης προσέγγισης και µελέτης του ζητήµατος που θα µας αποκαλύψει τις 
ευρύτερες  ιδεολογικές και πολιτικές διαστάσεις. 

Στο πλαίσιο λοιπόν της διάχυσης του αθλητισµού στην ελληνική κοινωνία του 
Μεσοπολέµου πρέπει επίσης να επισηµανθούν και οι προσπάθειες συγκρότησης του 
γυναικείου αθλητισµού. Σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρώτη γυναικεία 
Ολυµπιάδα που πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι το 1922 και η συγκρότηση της 
Γυναικείας ∆ιεθνής Αθλητικής Οµοσπονδίας, είχαν έµπρακτα διασαλεύσει την «έµφυλη 
τάξη» στο χώρο του αθλητισµού καθώς πια η µαζική είσοδος των γυναικών στους 
εργασιακούς χώρους, από την περίοδο ήδη του Α΄Παγκοσµίου Πολέµου, είχε 
επαναπροσδιορίσει τους όρους ένταξης τους στην οικονοµική και κοινωνική ζωή.177

 Στην Ελλάδα ειδικότερα, από το 1926 φαίνεται πως άρχισαν να διοργανώνονται 
γυναικείοι αθλητικοί αγώνες178 ενώ το  1928 ιδρύθηκε ειδική τεχνική επιτροπή 
αθλητισµού στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και το 1932 το πρώτο επίσηµο γυναικείο τµήµα στίβου 
στον πανελλήνιο.179 Το 1926 µάλιστα υπήρξε προσπάθεια εισαγωγής γυναικείου 
ποδοσφαίρου από την Ε.Π.Σ.Α. Η είδηση που δηµοσιεύτηκε στο Ελεύθερον Βήµα την 
31/3/1925 κι αφορούσε την κατάκτηση του πρωταθλήµατος Γαλλίας από «…της εκ 
δεσποινίδων αποτελουµένης ποδοσφαιρικής οµάδας  του Ολυµπιακού Γυµναστικού 
Συλλόγου…» πιθανόν να υπήρξε η αφορµή ώστε να υπάρξει κινητοποίηση για 
ανάλογη δραστηριότητα και στην Ελλάδα.180 Αρκετά σύντοµα όµως η προσπάθεια 
σταµάτησε. Στην Πρωία της  25/11/1926, ενάµισι χρόνο αργότερα διαβάζουµε: 
«…κακώς εν τω υπερµέτρω ζήλω της η Ε.Π.Σ.Α. αποφάσισε την εισαγωγήν της γυναικείας 
ποδοσφαίρισης και την τέλεσιν ποδοσφαιρικών αγώνων µεταξύ γυναικείων οµάδων…Άλλωστε 
δεν θα αργήση αυτή να χρεωκοπήση κατά τας κρίσεις των ειδικών και εις τα ολίγα κράτη πού 
τόσο απερισκέπτως και προώρως ελανσαρίσθη…».181  

Γενικότερα στην Ελλάδα  η παρουσία των γυναικών (κατά κύριο λόγο γυναικών 
των ανώτερων στρωµάτων) στα αθλητικά δρώµενα της εποχής υπήρξε περιορισµένη, 
κυρίως στις κερκίδες, παρόλες τις συντονισµένες προσπάθειες για την κατάκτηση 
ισότιµης θέσης και στους αγωνιστικούς χώρους.182

Η δυναµική του αθλητισµού δεν άφησε αδιάφορους και τους εκκλησιαστικούς 
φορείς επίσης. Σε οµιλία µάλιστα που εκφώνησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
Χρυσόστοµος κατά την επίσκεψή του στο ∆ιδασκαλείο της Γυµναστικής το 1930, 
τόνιζε την προσφορά της σωµατικής άσκησης ως «…µέσου τονώσεως και αναπτύξεως του 
σωµατικού οργανισµού και ως µέσου προαγωγής της ζωής…».183

                                                 
176 Γιώργος Κόκκινος, «Ελληνική ∆ιανόηση και Ολυµπιακοί Αγώνες (1896,1906)», στο Χρ.Κουλούρη, (Επιµ.- 
Εισαγ.), Αθήνα, Πόλη των…, ο.π., σ.125-185. 
177 Γ.Γιαννιτσιώτης, «Γυναικείες και Εργατικές Ολυµπιάδες. Ο αθλητισµός των «Άλλων», Το Βήµα της 
Κυριακής, 1/8/2004. 
178 Π.χ. η διοργάνωση γυναικείων αθλητικών αγώνων µε πρωτοβουλία του Συλλόγου Αθλητριών Ροβερτείου 
Κων/πόλεως. Η Πρωία, Έτος Β΄, Αρ.Φύλ.362, 4/11/1926, σ.2. 
179 Χρ.Κουλούρη, Αθλητισµός…, ο.π., σ.117. 
180 Ελεύθερον Βήµα, Έτος ∆΄, Αρ.Φύλ.1107, 31/3/1925, σ.2. 
181 Η Πρωία, Έτος Β΄, Αρ.Φύλ.386, 25/11/1926, σ.2. 
182 Λεπτοµέρειες για τη θέση των γυναικών στα αθλητικά δρώµενα της µεσοπολεµικής Ευρώπης βλέπε το 
κεφ.6:The Inter-war years.Limitations and possibilities, στην εργασία της Jenifer Hargreaves, Sporting Females. 
Criticae Issues in the History and Sociology of Women’s Sport, Routledge, London-New York, 1994, σ.112-144. 
183 ∆ιδασκαλείον Γυµναστικής. Επετηρίς 1929-1930, Αθήναι, 1930, σ.51-54. 
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Προοδευτικά, οι µεγάλες αθηναϊκές εφηµερίδες άρχισαν να καθιερώνουν ειδικές 
στήλες µε αθλητικές ειδήσεις. Η πρωτοβουλία της συγκεκριµένης πρακτικής πρέπει 
να εγκαινιάστηκε από την εφηµερίδα Ελεύθερος Λόγος.184 Χρόνο µε το χρόνο, όσο 
αυξανόταν το ενδιαφέρον για τα σπορ, τόσο περισσότερο χώρο καταλάµβαναν  οι 
σχετικές στήλες του τύπου. Στο Ελεύθερον Βήµα και στην Πρωία για παράδειγµα, από 
την απλή αναφορά κάποιου ποδοσφαιρικού γεγονότος (συνήθως αναγγελία αγώνα) 
στις αρχές της δεκαετίας του 1920, παρατηρεί κανείς την εµφάνιση εκτεταµένων 
ρεπορτάζ µε φωτογραφίες από αγώνες αλλά και άρθρα γνώµης για τα ζητήµατα που 
απασχολούσαν τον κόσµο του ποδοσφαίρου στα µέσα της δεκαετίας του 1930.  

 Πέρα από το ενδιαφέρον των καθηµερινών πολιτικών εφηµερίδων εκείνη την 
περίοδο κυκλοφόρησαν και αρκετά αθλητικά έντυπα στην πρωτεύουσα αλλά και 
στην επαρχία.185 Πιο συγκεκριµένα διακρίνονται τίτλοι εφηµερίδων και περιοδικών 
όπως: Αθλητικά Χρονικά (Αθήνα-1932), Αθλητική (Αθήνα-1928), Αθλητική Εβδοµάς 
(Αθήνα-1928), Αθλητική Επιθεώρησις (Αθήνα-1923), Αθλητική Ζωή (Θεσσαλονίκη-
1928), Αθλητικός Κόσµος (Αθήνα-1926), Αθλητικός Τύπος (Αθήνα-1929), Αθλητισµός 
(Αθήνα-1927), Αιγαιοπελαγίτικος Αθλητισµός (Μυτιλήνη-1930), Αθλητικά Νέα (Χανιά-
1931) και τέλος το Επίσηµον ∆ελτίον Ε.Π.Ο. για το οποίο γνωρίζουµε ελάχιστα. 
∆υστυχώς δεν ανιχνεύτηκαν στοιχεία γύρω από την κυκλοφορία τους όσο και το 
χρόνο ζωής τους, όµως  και µόνο η παρουσία ενός τέτοιου αξιοπρόσεκτου αριθµού 
αθλητικών εντύπων, σε σχέση µε την απουσία  τέτοιου είδους εντύπων την 
προηγούµενη περίοδο, µας αποκαλύπτει την ιδιαίτερη δυναµική που απέκτησε ο 
αθλητισµός στο Μεσοπόλεµο. 186

Παράλληλα µε τη δραστηριότητα στον χώρο του τύπου αναπτύχθηκε και 
ιδιαίτερη εµπορική κίνηση γύρω από αθλητικά προϊόντα. Την περίοδο µάλιστα 1925-
1926 καταγράφηκαν τέσσερα καταστήµατα αθλητικών ειδών στην Αθήνα ενώ το 
1942, στον κατάλογο του Εµπορικού Συλλόγου της πρωτεύουσας καταγράφηκαν 
οχτώ ανάλογες επιχειρήσεις εκ των οποίων οι πέντε στην οδό Σταδίου.187

Την περίοδο 1922-1940 αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής στις συνοικίες των 
πόλεων αναδείχθηκε το ποδόσφαιρο, όπως θα φανεί µε λεπτοµέρειες στη συνέχεια, 
που θα γίνει το καθηµερινό παιχνίδι αποτελώντας διέξοδο για ευρύτερα κοινωνικά 
στρώµατα καθώς δεν απαιτούνταν καταρχάς και πολλά πράγµατα, παρά µόνο χώροι 
(αλάνες) για γήπεδα και µπάλες.188 Τούτο και µόνο ίσως  αρκούσε για να οδηγήσει 
στην ίδρυση µεγάλου αριθµού σωµατείων. Το ποδοσφαιρικό σωµατείο της εποχής, 
είτε πρόκειται για επίσηµο, είτε για ανεξάρτητο, θα µεταβληθεί πολύ γρήγορα σε 
κύτταρο της αθλητικής και κοινωνικής ζωής. Το ποδοσφαιρικό σωµατείο προσέφερε 
συγκεκριµένα µια αίσθηση του «ανήκειν» µέσα στο αστικό κυρίως περιβάλλον που 
δηµιουργήθηκε από την εισροή των προσφύγων. Οι κάτοικοι της πόλης απέκτησαν 
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του Ελληνικού Τύπου, Τοµ.Β, Αθηναϊκές Εφηµερίδες 1901-1959, Αθήνα, 1959, σ.370.  
187 Παύλος Μανιτάκης, 100 Χρόνια Νεοελληνικού Αθλητισµού 1830-1930, Αθήνα, 1962, σ.516-517 και 
Εµπορικός Σύλλογος Αθηνών 1902-2002. Ιστορική Αναδροµή στη Συλλογική Συνείδηση των Εµπόρων, 
Εκδ.Κέρκυρα, Αθήνα, 2002, σ.149-163. 
188 Π.χ η ύπαρξη πλήθους ελεύθερων χώρων στη µεσοπολεµική περίοδο τονίζεται σε αφιέρωµα της Αθλητικής 
Ηχούς το 1953 για την περιοχή του Μοσχάτου. Αθλητική Ηχώ, Έτος 9ον, Αρ.Φύλ.1520, 10/1/1953, σ.2. 
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τη δυνατότητα, µέσα από τη συµµετοχή τους στην οµάδα, είτε ως παίκτες, είτε ως 
θεατές-οπαδοί, είτε ως διοικητικοί παράγοντες, να διεκδικούν την ισότιµη συµµετοχή 
τους στην πόλη εκφράζοντας έτσι κάθε είδους ιδιαιτερότητες (π.χ. ταξικές, 
πολιτισµικές, εθνοτικές).189  

Στο σηµείο αυτό όµως θα πρέπει να τονιστεί πως η συγκρότηση ενός σωµατείου 
απαιτεί την ανάπτυξη µιας κάποιου είδους γραφειοκρατικής δοµής, δηλαδή µιας 
ορθολογικής, ιεραρχικά αρθρωµένης οργάνωσης που συνήθως σηµαίνει την εκλογή 
µιας ολιγάριθµης οµάδας για την άσκηση της εξουσίας.190 Στη συγκυρία λοιπόν του 
Μεσοπολέµου όπου οι παρενέργειες καταρχάς από τη µικρασιατική καταστροφή και 
η διαρκής στη συνέχεια σύγκρουση κεφαλαίου και εργασίας σε όλη την περίοδο  
είχαν ενισχύσει τις φοβίες των ανησυχούντων αστών, το ποδοσφαιρικό σωµατείο,  
που αποκτούσε τότε απήχηση σε όλες σχεδόν τις κοινωνικές τάξεις, συνέβαλε µε τον 
τρόπο του στη διαµόρφωση ενός  προτύπου για το χώρο της πόλης, ενός κατάλληλου 
πλαισίου ελέγχου των κοινωνικών  εντάσεων τελικά.191

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
189 R.Holt, Sport and..., ο.π., σ.166-168. 
190 Χρ.Κουλούρη, Αθλητισµός…, ο.π., σ.200. 
191 Χρ. Χατζηιωσήφ, «Κοινοβούλιο και ∆ικτατορία», στο Επιστ.Επιµ: Χρ.Χατζηιωσήφ, Ιστορία της Ελλάδος του 
20ου Αιώνα. Ο Μεσοπόλεµος 1922-1940, Τοµ.2-Μέρος 2ο, Βιβλιόραµα, Αθήνα, 2003, σ.101-102. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  : Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΤΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1922-1936 

Η Επίσηµη ∆οµή 
Η πρώτη προσπάθεια συγκρότησης κεντρικής ποδοσφαιρικής αρχής, που θα 

επέβλεπε το χώρο του ποδοσφαίρου, εµφανίστηκε αµέσως µετά τη λήξη των πολέµων 
της δεκαετίας 1910-1920. Το 1919 οι υπεύθυνοι των σωµατείων της Αθήνας  και του 
Πειραιά σε συνεργασία µε τον Ι.Χρυσάφη, Τµηµατάρχη Σωµατικής Αγωγής του 
Υπουργείου Παιδείας, επιχείρησαν τη σύσταση ελληνικής ποδοσφαιρικής 
οµοσπονδίας ιδρύοντας την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αθηνών – Πειραιώς 
(Ε.Π.Σ.Α.-Π.) η οποία είχε ως πρώτη προτεραιότητα τον απογαλακτισµό των 
συλλόγων από τον Σ.Ε.Α.Γ.Σ.192  Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου της περιόδου 
πίστευαν πως ο κλασικός αθλητισµός «…ήτο πρόσκοµµα και ηµπορούµε να πούµε 
αντίπαλος σοβαρός του ποδοσφαίρου…».193  

Η Ε.Π.Σ.Α.-Π. µπορεί να κατόρθωσε να διοργανώσει το 1922 στο 
ποδηλατοδρόµιο πρωτάθληµα µε συµµετοχή οκτώ οµάδων στην τελετή έναρξης του 
οποίου παραβρέθηκε και η βασιλική οικογένεια, δεν απέκτησε όµως το ειδικό βάρος 
µιας κεντρικής αρχής. Με τη λήξη του πρωταθλήµατος η Ε.Π.Σ.Α.-Π. µετονοµάστηκε 
σε Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ελλάδος (Ε.Π.Σ.Ε.) µε στελέχη  και πάλι µόνο από 
τα αθηναϊκά και πειραϊκά σωµατεία που είχαν πρωτοστατήσει στην προηγούµενη 
κίνηση. Μάλιστα στις πρώτες αυτές πιο συστηµατικές προσπάθειες συγκρότησης 
κεντρικής ποδοσφαιρικής αρχής συνέδραµε επίσης και ο Άγγλος αντιναύαρχος που 
συµµετείχε εκείνη την περίοδο στις προσπάθειες αναδιοργάνωσης του ελληνικού 
στόλου. Στον τύπο της εποχής µάλιστα χαρακτηριζόταν ως ο …λίαν ειδικός επί των 
ποδοσφαιρικών πραγµάτων.194

Στις ευρύτερες ζυµώσεις των τότε διοικητικών υπευθύνων για τον έλεγχο των 
ποδοσφαιρικών ζητηµάτων συνέβαλλε επίσης και η άφιξη του προσφυγικού κόσµου 
(από το φθινόπωρο του 1922 και εξής) καθώς είχαν ήδη ιδρυθεί ισχυρές οµάδες όπως 
η Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως (Α.Ε.Κ.), ο Απόλλων και ο Πανιώνιος κ.α. 

Στις 13/1/1923 πάντως εκλέχθηκε η πρώτη διοίκηση της Ε.Π.Σ.Ε.195 η οποία 
δραστηριοποιήθηκε αµέσως διοργανώνοντας αγώνες στο ποδηλατοδρόµιο µε τη 
συµµετοχή του Πανιωνίου, της Πειραϊκής Ένωσης,  του Παναθηναϊκού, του  Οµίλου 
Φιλάθλων Πειραιώς, της Κονκόρδια,196 του Απόλλωνα, του Αθηναϊκού και του Πειραϊκού 
Συνδέσµου.197 Η ένωση επίσης οργάνωσε και σχολικούς αγώνες, αγώνες µεταξύ 
στρατού και στόλου, συναντήσεις µεταξύ αντιπροσωπευτικών οµάδων Αθηνών-
Πειραιώς ενώ πέτυχε τέλος τη µετάβαση του Πειραϊκού Συνδέσµου στη Θεσσαλονίκη 
                                                 
192 Η πρωτοβουλία ανήκε στους Α.Νικολαϊδη, Μπριοσιµιτζάκη, Βολωνάκη, Τράγαλο και Χρυσάφη. 
Αγγ.Μενδρινός, «Μια Οµοσπονδία Γεννιέται», ΕΠΟnews, Αθήνα, Μάρτιος 2000, σ.32-35. Την πληροφορία 
ίδρυσης της Ε.Π.Σ.Α.-Π. την παραθέτει επίσης και η Χρ.Κουλούρη στο Αθλητισµός και Όψεις…, ο.π., σ.150. 
193 Ε.Σταµάτης, «Η Εξέλιξις…», ο.π., σ.30. 
194 Αθλητική Επιθεώρησις, Φεβρουάριος 1924, σ.10. 
195 Τη διοίκηση αποτελούσαν οι Ι.Ψύχας-Πρόεδρος (Αθηναϊκός), ∆ηµ.∆άλας-Αντιπρόεδρος (Πανιώνιος), 
Απ.Νικολαϊδης-Γ.Γραµµατέας (Π.Α.Ο.), Κ.Καλούδης-Ταµίας (Πειραϊκή Ένωση), Β.Χαχολιάδης-
Ειδ.Γραµµατέας (Πανελλήνιος-Κυπριακός), Ι.Λουλουδάκης και Θ.Νικολαϊδης (Γουδί), τέλος οι 
Μ.Παπαγρηγορίου, Σ.Καπάνταης-Σύµβουλοι. Αγγ.Μενδρινός, «Μια Οµοσπονδία…», ο.π., σ.34-35.   
196 Ποδοσφαιρικός σύλλογος αποτελούµενος από ξένους που κατοικούσαν στην Αθήνα εκείνη την εποχή. 
Αθλητική Επιθεώρησις, Ιούνιος 1923, σ.6. 
197 Γ.Ανδριανόπουλος, Το Ελληνικόν…, ο.π., σ.17. 
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για τη διεξαγωγή κάποιου είδους τελικού αγώνα µε τον Άρη, την πρωταθλήτρια 
οµάδα της Μακεδονίας, ώστε να ενισχυθεί ο πανελλήνιος χαρακτήρας της. Τον 
Ιανουάριο του 1924, στη δικαιοδοσία της Ε.Π.Σ.Ε. φαίνεται πως ανήκαν 12 
αναγνωρισµένα-επίσηµα σωµατεία198 και 30 µη αναγνωρισµένα που 
δραστηριοποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά ενώ δεν 
αναδεικνύεται από τον τύπο της εποχής ο µηχανισµός σύνδεσής της µε τη 
Θεσσαλονίκη, όπου αγωνιστική δράση παρουσίαζαν κυρίως ο Ηρακλής, ο Άρης και η 
οµάδα των Ισραηλιτών της πόλης, αλλά και µε τις υπόλοιπες εστίες ποδοσφαιρικής 
δράσης της περιόδου, το Βόλο, την Καβάλα, την Πάτρα κ.α.199  Στον τύπο της εποχής 
πάντως τονιζόταν  ιδιαίτερα η ιδιωτική πρωτοβουλία της προσπάθειας και οι 
δυσκολίες που προέκυπταν,  όπως π.χ. η εξεύρεση και κατάρτιση των διαιτητών.200

Η συγκεκριµένη απόπειρα τελικά δεν ευδοκίµησε παρόλο τις ενέργειες για την 
αναγνώριση της από την Παγκόσµια Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου-Federation 
Internationale de Football Association (F.I.F.A).201 Στα τέλη του 1924 περίπου η Ε.Π.Σ.Ε. 
είχε ήδη διαλυθεί και οι λόγοι θα πρέπει να αναζητηθούν στην καθυστέρηση της 
αναγνώρισής της από το κράτος, στις οικονοµικές δυσχέρειες που αντιµετώπισε, στις 
προστριβές των παραγόντων των αθηναϊκών και πειραϊκών σωµατείων αλλά και στις 
προσπάθειες συγκρότησης τοπικών ενώσεων.202  

Στην Αθήνα  ο Παναθηναϊκός, ο Απόλλων και ο Αθηναϊκός είχαν ήδη ιδρύσει από 
το 1923 την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αθηνών (Ε.Π.Σ.Α.) στην οποία 
προσχώρησαν άλλα έξι σωµατεία την επόµενη χρονιά. Στη Θεσσαλονίκη, την ίδια 
περίπου περίοδο (1924), ιδρύθηκε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας-
Θράκης (Ε.Π.Σ.Μ.-Θ.) ενώ σε ανάλογη κίνηση προχώρησαν και τα πειραϊκά σωµατεία 
το 1925 ιδρύοντας την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Πειραιώς (Ε.Π.Σ.Π).203  

Οι τρεις αυτές ισχυρές τοπικές ενώσεις, αφού παραµέρισαν τις διαφορές τους, 
πρωτοστάτησαν στις 16/11/1926 στην εκλογή του προσωρινού διοικητικού 
συµβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο.)  µε Πρόεδρο τον 
Απ.Νικολαϊδη (Π.Α.Ο.), Αντιπρόεδρο τον Π.Καµπέρο (Ο.Σ.Φ.Π.) και Γενικό 
Γραµµατέα τον Ε.Σταµάτη (Ατρόµητος). Στη γεφύρωση των διαφορών καταλυτικά 
πρέπει να συνέβαλε η πίεση του Ι.Χρυσάφη του υπευθύνου εκ µέρους τους κράτους  
εκείνη την εποχή για τον αθλητισµό. Πίεση που εκδηλώθηκε κυρίως µετά το διεθνές 
συνέδριο των ποδοσφαιρικών οµοσπονδιών που διοργανώθηκε στην Πράγα  το 

                                                 
198 Πρόκειται για τον Π.Ο.Γουδί, τον Αθηναϊκό, τον Π.Α.Ο., τον Απόλλωνα Σµύρνης, τον Πανιώνιο, τον 
Πειραϊκό Σύνδεσµο, την Πειραϊκή Ένωση Φιλάθλων, τον Φαληρικό και την Άµιλλα Σπάρτης. 
Γ.Ανδριανόπουλος, Το Ελληνικόν…, ο.π., σ.20. 
199 Αθλητική Επιθεώρησις, Ιανουάριος 1924, σ.4. 
200 «Περί της ∆ράσεως της Ενώσεως των Ποδοσφαιρικών Σωµατείων της Ελλάδος», Αθλητική Επιθεώρησις, 
Φεβρουάριος 1924, σ.10-12. 
201 Την πληροφορία πως η Ε.Π.Σ.Ε. αναγνωρίστηκε τελικά  από τη Φ.Ι.Φ.Α. την παραθέτει ο Γ.Κουσουνέλος, 
Ιστορία του Ελληνικού Ποδοσφαίρου 1896-1985, Σ.Κ.Νικητόπουλος και Σία Ο.Ε., Αθήνα, χ.χ., σ.61.  
202 Ε.Σταµάτης, «Η Εξέλιξης…», ο.π., σ.30 και Π.Α.Καµπέρος, «Επί των Ποδοσφαιρικών Πραγµάτων», 
Αθλητική Επιθεώρησις, Ιούνιος 1925, σ.11-12. 
203 Η Ε.Π.Σ.Α. στεγαζόταν τότε στην οδό Σταδίου 65 ενώ το ∆.Σ. το αποτελούσαν οι: Γ.Καλαφάτης, 
Ι.Μαντούδης, Μ.Παπάζογλου, ∆.∆εµερτζής, Α.Καµπουρόπουλος, Σ.Παξινός. Αντίστοιχα, η Ε.Π.Σ.Μ-Θ στη οδό 
Ευζώνων 19 στη Θεσσαλονίκη και το ∆.Σ. το αποτελούσαν οι: Γ.Σωτηριάδης, Αφεντάκης, Α.Μιχαηλίδης, 
Κ.Καστρίτσης, Γ.Τσάκαλος, Γ.Καράς και Α.Νικολαϊδης. Αρχείο Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.), 
Κουτί 47, Φάκελος 1/1924, Έγγραφα 10 και 11. Τέλος, η  Ε.Π.Σ.Π. στεγαζόταν στην οδό Νοταρά 65 στον 
Πειραιά και διέθετε το 1926 στη δύναµή της 200 ποδοσφαιριστές. Αρχείο Ε.Ο.Α., Κουτί 51, Φάκ.3/1926, 
Έγγρ.10. 
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καλοκαίρι του 1925 από το οποίο µόνο η Ελλάδα απείχε από τα κράτη της 
βαλκανικής λόγω έλλειψης ποδοσφαιρικής οµοσπονδίας.204 Τη διάθεση συνεννόησης 
των ενώσεων πρέπει επίσης να ενίσχυσε και η προσπάθεια δηµιουργίας Συνδέσµου 
Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Πειραιώς που διεκδίκησε τότε µερίδιο ευθύνης του πειραϊκού 
ποδοσφαίρου από την Ε.Π.Σ.Π.205

 Το καταστατικό της Ε.Π.Ο., συντάκτης του οποίου φέρεται ο παλιός 
ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα στη Σµύρνη Α.Καµπουρόπουλος,206 εγκρίθηκε µε 
την απόφαση 6101 της 27/12/1926 του πρωτοδικείου της Αθήνας, και στα 57 άρθρα 
του καθόριζε µε εξαντλητικές λεπτοµέρειες την οργάνωση του ποδοσφαίρου στην 
Ελλάδα.207 Η νεοσύστατη οµοσπονδία οργανώθηκε σε τοµείς (οικονοµικός-
διοικητικός-οργανωτικός) και ενισχύθηκε οικονοµικά στα πρώτα της βήµατα από τις 
εισπράξεις  αγώνων του Παναθηναϊκού, της Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως (Α.Ε.Κ.), 
του Ολυµπιακού και του Εθνικού. Σηµαντική ενίσχυση επίσης  προσέφεραν οι 
εισπράξεις των αγώνων των µικτών οµάδων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης τη 
µέρα των Χριστουγέννων του 1926 που υπολογίστηκαν σε 80 χιλιάδες δραχµές της 
εποχής.208 Τον Ιανουάριο του 1927 περίπου η νεοσύστατη οµοσπονδία 
αναγνωρίστηκε επίσηµα από τη Φ.Ι.Φ.Α.209 και στις 20 Απριλίου του ίδιου έτους 
διοργανώθηκε Γενική Συνέλευση των µελών της που χαρακτηρίστηκε ως συνέδριο 
από τον τύπο της εποχής.  Στην τελετή έναρξης παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας και αρκετά κυβερνητικά στελέχη210 ενώ στο τέλος των εργασιών 
εκλέχθηκε το πρώτο διοικητικό συµβούλιο για να διαχειριστεί το φούτ-µπωλ, όπως 
πολλές φορές αναφέρεται το ποδόσφαιρο σε κείµενα της περιόδου. Συγκεκριµένα το 
πρώτο επίσηµο προεδρείο το αποτελούσαν οι Μ.Μαρινάκης-Πρόεδρος, ∆.Καµπέρος-
Αντιπρόεδρος, Ε.Σταµάτης-Γεν.Γραµµατέας, Φ.Φλωρίδης-Ταµίας, Α.Νικολαϊδης-
Ειδ.Γραµµατέας και οι Π.Βρυώνης, Α.Μπούζας ως σύµβουλοι.211  

Στο πρώτο αυτό πανελλήνιο συνέδριο συζητήθηκαν  µέσα σε τρεις µέρες όλα τα 
ζητήµατα που απασχολούσαν τους παράγοντες του αθλήµατος όπως η προώθηση του 
στα σχολεία, η οργάνωση των διεθνών συναντήσεων, η ιδανική οργάνωση ενός 
σωµατείου, η φίλαθλη ιδιότητα των ποδοσφαιριστών, οι σχέσεις σωµατείων και 
ενώσεων, η συµµετοχή στους Ολυµπιακούς αλλά και η διαιτησία.212 Τον κυρίαρχο 
ρόλο στη λειτουργία της οµοσπονδίας τον κατείχε η Γενική Συνέλευση στην οποία οι 
ψήφοι των αντιπροσώπων δεν αντιστοιχούσαν στην αναλογία 1 προς 1 αλλά υπήρχε 
κάποιου είδους ιεράρχηση. Συγκεκριµένα στα Αθλητικά Χρονικά της 26/9/1932, στο 
ρεπορτάζ για τη σύγκληση της Γ.Σ. αναφερόταν πως για καθεµία από τις ενώσεις 
Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντιστοιχούσαν 10 ψήφοι, για την ένωση 
Πατρών 5 ψήφοι, για τις ενώσεις της Θράκης, Καλαµάτας, Αν.Μακεδονίας 4 ψήφοι 

                                                 
204 Αθλητισµός, Τχ.50, 5/6/1928, σ.6. 
205 Αθλητισµός, Τχ.17, 17/11/1927, σ.5.  
206 Χρ.Σωκρ.Σολοµωνίδης, Της Σµύρνης. Συνοικίες-∆ρόµοι-Περίπατοι-Άπόκριες-Πάσχα-Ζωγράφοι-Λέσχες-
Χοροί-Αθλητισµός-Γλωσσάριο-∆ιάφορα, Αθήνα, 1975, σ.182. 
207 Ο αριθµός της πράξης αναφέρεται στο Ευρετήριο Σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών ενώ το καταστατικό 
δηµοσιεύτηκε σε συνέχειες στο περιοδικό Αθλητικός Κόσµος από το Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο του 1927. 
208 Ε.Σταµάτης, «Η Εξέλιξις…», ο.π., σ.31. 
209 Η Πρωία, Έτος Β΄, Αρ.Φύλ. 403, 13/1/1927, σ.2. 
210 Ελεύθερον Βήµα, Έτος Στ΄, Αρ.Φύλ.1810, 20/4/1927, σ.2.  
211 Αγγ.Μενδρινός, «Μια Οµοσπονδία…», ο.π., σ.33. 
212 Αθλητικός Κόσµος, Τχ.47, 27/3/1927, σ.1. 



 51

και για τις ενώσεις Αιγαίου και Κρήτης 1 ψήφο.213  Η συγκεκριµένη ρύθµιση θα 
πρέπει να είχε σχέση µε τον αριθµό των σωµατείων που κάθε τοπική ένωση 
εκπροσωπούσε. 

Ειδικότερα, το 1931, η επίσηµη δοµή του ποδοσφαίρου σε πανελλαδικό επίπεδο   
παρουσιάζεται µε την Ε.Π.Ο. στην κορυφή και τις ενώσεις των Αθηνών µε 25 
επίσηµα σωµατεία στη δύναµή της, του Πειραιώς µε 16, της Μακεδονίας 
(Θεσσαλονίκη) µε 56, της Ανατ. Μακεδονίας (Καβάλα) µε 9, της Θράκης (Ξάνθη) µε 
10, των Καλαµών µε 8, της Θεσσαλίας µε 12, των Πατρών µε 17 και του Αιγαίου 
(Μυτιλήνη) µε 2. Συνολικά 9 ενώσεις µε 155 σωµατεία στη δύναµή τους και 3.100 
ποδοσφαιριστές στα µητρώα τους.214 Την επόµενη χρονιά στη δύναµη της Ε.Π.Ο. 
προστίθενται οι ενώσεις της Κρήτης και της κεντρικής Μακεδονίας ενώ υπό εγγραφή 
φέρονται οι ενώσεις της Ηπείρου και της Φθιωτοδοφωκίδος µε αποτέλεσµα  ο 
συνολικός αριθµός των επίσηµων σωµατείων να αυξηθεί σε 201. Αναλυτικά στη 
δύναµη της ένωσης των Αθηνών καταγράφονται 28 σωµατεία, του Πειραιώς 18, της 
Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 47, των Πατρών 23, των Καλαµών 11, της Θεσσαλίας 17, 
της Θράκης (Ξάνθη) 14, της Αν.Μακεδονίας (Καβάλα) 14, της κεντρικής Μακεδονίας  
10, του Αιγαίου 12 και της Κρήτης 5.215  

Τα συγκεκριµένα σωµατεία χαρακτηρίζονται επίσηµα καθώς αποδέχονταν το 
καταστατικό της οµοσπονδίας, απέδιδαν συνδροµή ετησίως και συµµετείχαν στις 
επίσηµες διοργανώσεις.216 Για τη συµµετοχή τους µάλιστα στο πρωτάθληµα Ελλάδος 
τα επίσηµα σωµατεία κατέβαλλαν στην οµοσπονδία συγκεκριµένο ποσοστό επί των 
εισπράξεων για κάθε παιχνίδι εν είδει χαρτοσήµου.217 Ανάλογα µε τις οικονοµικές 
τους δυνατότητες, διατηρούσαν περισσότερες από µια ενδεκάδες, ενώ αρκετά συχνά 
διοργάνωναν φιλικούς αγώνες µε ελληνικές αλλά και ξένες οµάδες πάντα όµως µε 
την έγκριση της κεντρικής αρχής. Για τη νόµιµη λειτουργία τους έπρεπε να 
καταθέσουν καταστατικό στο πρωτοδικείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.281/1914 
«Περί Σωµατείων» και των τροποποιήσεων του ενώ τη διοίκηση την ασκούσε 
συµβούλιο που προέκυπτε µέσα από διαδικασίες Γενικής Συνέλευσης η οποία 
ενέκρινε τον απολογισµό και τον ισολογισµό. Τέλος τα έσοδα του σωµατείου δεν 
απέφευγαν τη νόµιµη φορολογία .218

Εκτός των επίσηµων σωµατείων που συµµετείχαν στις  διοργανώσεις της Ε.Π.Ο. 
και των τοπικών ενώσεων, σε ολόκληρη την Ελλάδα δηµιουργήθηκε επίσης  ένας 
αξιοσηµείωτος αριθµός ανεξάρτητων-ανεπίσηµων σωµατείων που ξεπερνά εντέλει 
εκείνον των επισήµων. Τα σωµατεία αυτά συγκροτήθηκαν µε βάση τον τόπο 
καταγωγής, τη συνοικία αλλά και τις πολιτικές πεποιθήσεις άλλοτε αποκτώντας 
θεσµική υπόσταση µε την κατάθεση καταστατικού στο πρωτοδικείο κι άλλοτε όχι.  
Στον αθλητικό τύπο της εποχής οι ποδοσφαιρικές συναντήσεις των ανεξαρτήτων 
καλύπτονται αρκετά  συστηµατικά. Στο περιοδικό Αθλητισµός υπήρχε συγκεκριµένη 

                                                 
213 Αθλητικά Χρονικά, Έτος Α΄, Αρ.Φυλ.77, 26/9/1932, σ.8. 
214 Α.Κ.Σπανούδη, Ο Αθλητισµός…, ο.π., σ.67. 
215 Αθλητικά Χρονικά, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.2, 6/4/1932, σ.8. 
216 Στο άρθρο 4 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. η εγγραφή των σωµατείων καθοριζόταν σε 300δρχ. της εποχής 
ενώ η ετήσια συνδροµή σε 100δρχ. Αθλητικός Κόσµος, Τχ.41, 13/2/1927, σ.13.  
217 Το 1927 το ποσό υπολογιζόταν σε 400δρχ. για κάθε παιχνίδι. Βλ. επιστολή του εκπροσώπου του Αίαντος 
Αθηνών στο περιοδικό Αθλητισµός, Τχ.10, 30/9/1927, σ.2. 
218 Π.χ. στην Πρωία της 7/6/1931 ανακοινώνεται η σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. του Π.Ο.Γουδί και η συγκρότηση 
διαχειριστικής επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.281. 
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στήλη, «Η Κίνησις των Ανεξαρτήτων», όπου παρουσιάζονταν ειδήσεις από όλες σχεδόν 
τις πόλεις της  Ελλάδος.219  

Παρά τη συγκεκριµένη δυναµική, βασικό µέληµα των παραγόντων της 
οµοσπονδίας σε όλη τη µεσοπολεµική περίοδο, υπήρξε ο πλήρης έλεγχος της 
ποδοσφαιρικής δραστηριότητας. Το 1932, λόγου χάριν, η προσπάθεια του Αετού 
Θεσσαλονίκης να µεταβεί στην Κωνσταντινούπολη εµποδίστηκε µε επείγον 
τηλεγράφηµα της Ε.Π.Ο. προς την αντίστοιχη τουρκική ποδοσφαιρική 
οµοσπονδία220 ενώ η προσπάθεια δηµιουργίας ανεξάρτητης ένωσης από τη δοµή της 
Ε.Π.Ο. µε τίτλο, Πελοποννησιακός Αθλητικός Σύνδεσµος, απέτυχε την αµέσως επόµενη 
χρονιά.221

Οι σχέσεις επίσης των διοικούντων των αναγνωρισµένων-επίσηµων σωµατείων, 
των τοπικών ενώσεων και της  Ε.Π.Ο. δεν ήταν πάντα αρµονικές µε αποτέλεσµα να 
προκαλούνται προστριβές, ιδίως από τη στιγµή που το ποδοσφαιρικό θέαµα 
προσέλκυσε µεγάλο αριθµό φιλάθλων και είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση πιο 
επιχειρηµατικών όρων. Η δηµιουργία του Π.Ο.Κ. (Ποδοσφαιρικός Όµιλος Κέντρου) 
την περίοδο 1927-1928 από τα ισχυρά και δηµοφιλή σωµατεία, Π.Α.Ο., Ο.Σ.Φ.Π. και 
Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως (Α.Ε.Κ.) είχε ξεκάθαρο εµπορικό χαρακτήρα, όπως θα 
αναδειχθεί µε περισσότερες λεπτοµέρειες στις επόµενες σελίδες, ενώ η διαµάχη για 
τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήµατος, που µε διάφορους τρόπους απασχολεί 
την ποδοσφαιρική κοινότητα της περιόδου, είχε επίσης άµεση σχέση µε τα 
οικονοµικά δεδοµένα που καθόριζαν τους τρόπους λειτουργίας των σωµατείων.222

Πιο συγκεκριµένα, οι ευρύτερες οικονοµικές συνθήκες της περιόδου 1928-1931 
φαίνεται πως ευνόησαν το χώρο του ποδοσφαίρου καθώς τότε δηµιουργήθηκε 
πρωτάθληµα εθνικής κατηγορίας από τα ισχυρά σωµατεία (Ολυµπιακός, Παναθηναϊκός, 
Ένωσις, Άρης, Ηρακλής, Π.Α.Ο.Κ., Απόλλων, Εθνικός) που απαιτούσε έξοδα 
µετακίνησης για το κυριακάτικο παιχνίδι αλλά και συνεπή προπόνηση των παικτών 
τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα. Η οικονοµική κρίση όµως των ετών 1931-1932 
ανέτρεψε αρκετά δεδοµένα. Η υποτίµηση της δραχµής δεν επέτρεπε  πια τις 
προσκλήσεις σε ξένες οµάδες που αποτελούσαν πόλο έλξης για τους θεατές της 
περιόδου, όπως θα αναδειχθεί στη συνέχεια, µε συνέπεια την απώλεια αξιόλογων 
εσόδων, ενώ για την πλειοψηφία των φιλάθλων το εισιτήριο χαρακτηριζόταν ακριβό 
από τον τύπο της εποχής.223  

Στο αγωνιστικό επίπεδο η ύπαρξη εθνικής κατηγορίας ήταν οικονοµικά 
ασύµφορη µε αποτέλεσµα την επαναφορά του τοπικού πρωταθλήµατος και την 
ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδος από τους νικητές των πόλεων ώστε να 
αποφεύγονται οι µετακινήσεις. Η συγκεκριµένη λύση προκρίθηκε στις 11/9/1933 
µετά από έντονες αντιπαραθέσεις της Ε.Π.Ο., της Ε.Π.Σ.Α., του Παναθηναϊκού και 
του Ολυµπιακού.224 Οι έντονες αυτές αντιπαραθέσεις είχαν οδηγήσει από τον Ιούλιο 

                                                 
219Αθλητισµός, Τχ.2, 7/8/1927, σ.15. 
220 Η είδηση παρουσιάστηκε στον αθλητικό τύπο της εποχής ως πραξικόπηµα του Αετού χωρίς να διακρίνεται 
κάποιου είδους συγκεκριµένη πολιτική σύνδεση. Αθλητικά Χρονικά, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.34, 17/6/1932, σ.8. 
221 «…Οπωσδήποτε η είδησις της διαλύσεως του Πελοποννησιακού Συνδέσµου προκάλεσεν βαθυτάτη λύπην εις 
τους φιλάθλους κύκλους και εις όσους επίστευσαν ότι δύναται το ελληνικόν ποδόσφαιρον να εκτινάξη την βαρείαν 
µυλόπετραν της κηδεµονίας της οµοσπονδίας…», Αθλητικά Χρονικά, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.139, 13/2/1933, σ.3. 
222 Αθλητικά Χρονικά, Έτος Α΄, Αρ.Φυλ.81, 5/10/1932, σ.3. 
223 Αθλητικά Χρονικά, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.184, 1/7/1933, σ.3. 
224 Αθλητικά Χρονικά, Έτος Β΄, Αρ.Φυλ.208, 11/9/1933, σ.4. 
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εκείνης της χρονιάς τον Ευάγγελο Σταµάτη στην κατάθεση πρότασης για δικτατορία 
στην Ε.Π.Ο. 

  Ο τότε πρόεδρος της Ε.Π.Σ.Α. σε άρθρο του στην εφηµερίδα Αθλητικά Χρονικά 
στις 24/7/1933 τόνιζε συγκεκριµένα πως, «…η ιδέα της δικτατορίας του ποδοσφαίρου δεν 
είναι περιφρονητή. Επιθυµούµεν µίαν δικτατορίαν όχι όπως αι πολιτικαί και δεν την 
προσφέροµεν ως πανάκειαν του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρώτα πρώτα να καούν µέχρι ενός τα 
καταστατικά και οι κανονισµοί της οµοσπονδίας. Να συνταχθούν καινούργιοι και απλοί που να 
είναι καταλυπτοί από όλους. Και τελευταίον να εκλεγή µια επιτροπή από 3 ή 5 πρόσωπα 
σεβαστά από όλους τα οποία να διοικήσουν την οµοσπονδία µια διετία απάνω στους 
καινούργιους κανονισµούς…».225  

Η συγκεκριµένη προτροπή σίγουρα δεν αποτελούσε µια µεµονωµένη άποψη του 
τότε πρόεδρου της Ε.Π.Σ.Α. αλλά, όπως ήδη ειπώθηκε, τέτοιου είδους κατευθύνσεις 
για τη διαχείριση του ελληνικού ποδοσφαίρου αποτελούσαν µειοψηφία καθώς 
επικράτησαν τελικά περισσότερο συναινετικές και ορθολογικές λογικές.  

Η Απήχηση 
Και µόνο από τον αριθµό των επίσηµων σωµατείων που ήδη αναφέρθηκε γίνεται 

φανερό πως η ενασχόληση µε το ποδόσφαιρο απέκτησε ιδιαίτερη δυναµική σε 
ολόκληρη τη χώρα. Καταρχάς το ίδιο το  ποδοσφαιρικό θέαµα αποτελούσε µια 
καινούργια για την ελληνική κοινωνία ψυχαγωγική δραστηριότητα. Εξειδικευµένα 
άρθρα και αναλύσεις για το σπορ κατέκλυζαν τα αθλητικά έντυπα της περιόδου226 
ενώ  πέρα από τις επίσηµες συναντήσεις -που δεν µπορούσαν να καλύψουν όλο το 
ηµερολογιακό έτος- διοργανώνονταν αρκετά συχνά, τις Κυριακές και τις αργίες 
συνήθως, ποδοσφαιρικοί αγώνες µικτών οµάδων των πόλεων υπό τους ήχους 
µπάντας  τις οποίες παρακολουθούσε όχι µόνο αρκετός κόσµος αλλά και  οι επίσηµοι 
κρατικοί φορείς. Στην αθλητική στήλη «Η Ζωή των Σπόρτ» του Ελεύθερου Βήµατος της 
4/1/1924 µπορεί να διαβάσει κανείς αναλυτικό ρεπορτάζ για την ποδοσφαιρική 
συνάντηση των µικτών οµάδων Αθηνών και Πειραιώς την οποία «…παρηκολούθησεν 
πλήθος κόσµου…» ενώ «…τους αγώνας τούτους ετίµησεν δια της παρουσίας τον ο Αρχηγός 
της Επαναστάσεως κ.Ν.Πλαστήρας και οι ∆ήµαρχοι Αθηνών-Πειραιώς…».227  

Σηµαντικό γεγονός επίσης για την καθηµερινότητα της εποχής  αποτελούσε  η 
επίσκεψη ξένων στόλων, συνήθως  του αγγλικού. Πέρα από τις όποιες πολιτικές 
διαστάσεις, η ευρύτερη κοινωνική συναναστροφή συνοδευόταν σχεδόν πάντα από τη 
διεξαγωγή ποδοσφαιρικών συναντήσεων που έδιναν τη δυνατότητα στους έλληνες 
παίχτες να αντιπαρατεθούν µε τεχνικά ικανότερους και να έρθουν σε επαφή µε τις 
τελευταίες  εξελίξεις στο σπορ.228 Έκτος από αυτού του είδους τις συναντήσεις, µε 
αφορµή σηµαντικές γιορτές και αργίες (π.χ. Χριστούγεννα, 25η Μαρτίου) τα 
ελληνικά σωµατεία διοργάνωναν αγώνες µε ξένες οµάδες που χαρακτηρίζονταν 
σχεδόν πάντα από εισπρακτική επιτυχία. Στο παιχνίδι π.χ. του Παναθηναϊκού µε τη 
σερβική Beogradsky στις 9/1/1927 στις κερκίδες του γηπέδου πρέπει να βρέθηκαν 
περίπου 10.000 φίλαθλοι, σύµφωνα µε τον τύπο της περιόδου,229 ενώ το εισιτήριο για 

                                                 
225 Αθλητικά Χρονικά, Έτος Β΄, Αρ.Φυλ.194, 24/7/1933, σ.3. 
226 Π.χ. το άρθρο «Πως Προπονούνται οι Ποδοσφαιρισταί της Ουρουγουάης» στο περιοδικό Αθλητική 
Επιθεώρησις, Αύγουστος 1924, σ.12. 
227 Ελεύθερον Βήµα, Έτος Γ΄, Αρ.Φύλ. 675, 4/1/1924, σ.2. 
228 Ελεύθερον Βήµα, Έτος ∆΄, Αρ.Φύλ. 1135, 29/4/1925, σ.2. 
229 Ελεύθερον Βήµα, Έτος Ε΄, Αρ.Φύλ. 1711, 9/1/1927, σ.2.  
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την παρακολούθηση των κάθε είδους ποδοσφαιρικών συναντήσεων κυµαινόταν από 
15 έως 50 δρχ. της εποχής,230 ποσό που ισοδυναµούσε περίπου µε 2 κιλά ψωµί 
α΄ποιότητας (7,35 δρχ. το κιλό) στη δεκαετία του 1920.231  

Κάποιες φορές επιχειρούσαν ταξίδια στο εξωτερικό και τα ελληνικά σωµατεία. 
Κατά τη διάρκεια των ηµερών του Πάσχα του 1927 ο Ολυµπιακός περιόδευσε σε 
Βελιγράδι, Βουδαπέστη, Παρίσι και Μασσαλία δίνοντας φιλικούς ποδοσφαιρικούς 
αγώνες ενώ ο Απόλλων διοργάνωσε ταξίδι στη Σµύρνη τον Ιούνιο του 1931 για 
αγώνες µε τις Αλτάι και Καρσί Γιακά.232 Στην πραγµατοποίηση του ταξιδιού 
συνέβαλε ιδιαίτερα και το ευρύτερο πολιτικό κλίµα της εποχής καθώς είχε ήδη 
υπογραφεί (30/10/1930) το ελληνοτουρκικό σύµφωνο φιλίας. Την αποστολή του 
Απόλλωνα ακολούθησαν και πολλοί φίλαθλοί του καθώς µάλλον µε αυτόν τον τρόπο 
είχαν την ευκαιρία αρκετοί πρόσφυγες να επιστρέψουν έστω και για λίγο στις 
πατρογονικές τους εστίες. 

Γενικότερα πάντως, οι φίλαθλοι παρουσιάζονταν στις αθλητικές στήλες της 
περιόδου ως «…µία συµπαθής κατηγορία ανθρώπων που θυσιάζουν το παν, την ησυχίαν 
τους, τα λεπτά τους, και υφίστανται ένα σωρό περιπέτειες να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι και 
να νιώσουν τις συναισθηµατικές µεταπτώσεις…» ενώ ο φιλαθλητισµός χαρακτηριζόταν ως 
ένστικτο κοινωνικό που η ανάγκη ικανοποίησής του οδηγούσε τις µάζες στο 
γήπεδο.233  

Ο όρος φανατικός µάλιστα χρησιµοποιούνταν στο λεξιλόγιο της εποχής για τους 
φίλους του ποδοσφαίρου ειδικότερα. Στην Πρωία της 3/9/1928 διαβάζουµε 
συγκεκριµένα πως παρόλη την αναβολή της ποδοσφαιρικής δραστηριότητας, λόγω 
της επιδηµίας του δαγκείου πυρετού, ο φανατικός, ο οποίος «… χειµώνα, καλοκαίρι 
αγρυπνεί δια την προστασία των συµφερόντων της οµάδας του, τρέχει δεξιά και αριστερά και 
ερωτά εναγωνίως περί της υγείας των ποδοσφαιριστών…», χαρακτηριζόταν ως  «…ο  
ανήσυχος και δύσπιστος άνθρωπος, ο οποίος τριγυρνά τα απογεύµατα των κυριακών στα 
ποδοσφαιρικά γήπεδα… ο πλέον ιδιότροπος και πολυσύνθετος τύπος της αθλητικής εποχής την 
οποία διερχόµεθα  ο οποίος ζή την χαρά της οµάδας του εις το ακέραιον και συµµερίζεται την 
λύπην της εις διπλούν…».234  

Το 1929 συγκεκριµένα καταγράφηκε στον αθηναϊκό τύπο η κάθοδος 600 
φιλάθλων από τη Θεσσαλονίκη οι οποίοι ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα για να 
παρακολουθήσουν τον αγώνα της µικτής οµάδας  της πόλης τους  µε τη µικτή 
Αθηνών-Πειραιώς ενώ γενικότερα σ΄ ολόκληρη την περίοδο που εξετάζεται δεν 
έλειψαν και τα επεισόδια µεταξύ των φιλάθλων στις κερκίδες αλλά και παικτών στον 
αγωνιστικό χώρο.235

                                                 
230 Το 1931, σε µατς αντιπροσωπευτικών οµάδων των πόλεων Αθηνών και Πειραιώς στο γήπεδο της Λεωφόρου, 
κυκλοφόρησαν εισιτήρια των 15δρχ. για τους όρθιους, των 30δρχ. για την παλιά εξέδρα και των 50δρχ. για τη 
νέα εξέδρα. Η Πρωία, Έτος 7ον, Αρ.Φύλ.2118, 13/11/1931, σ.2. Προς το τέλος της περιόδου φαίνεται πως 
υπήρξαν κινήσεις για µειώσεις στις τιµές µε την ανώτερη να προσεγγίζει τις 40δρχ. π.χ. Αθλητισµός της Ελλάδος, 
Έτος Β΄, Αρ.Φύλ.289, 23/4/1937, σ.5. 
231 Μιχ.Ρηγίνος, Παραγωγικές ∆οµές και Εργατικά Ηµεροµίσθια στην Ελλάδα 1909-1936. Βιοµηχανία Βιοτεχνία. 
Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, Αθήνα, 1987, σ.25-45. 
232 Η Πρωία, Έτος Β΄, Αρ.Φύλ. 417, 28/1/1927, σ.2 και Η Πρωία, Έτος Στ΄, Αρ.Φύλ. 1931, 9/5/1931, σ.4.  
233 Αθλητισµός της Ελλάδος, Έτος Β΄, Αρ.Φύλ.320, 28/6/1937, σ.2. 
234 Η Πρωία, Έτος Γ΄, Αρ.Φύλ.977, 3/9/1928, σ.2 
235 Η Πρωία, Έτος ∆΄, Αρ.Φύλ.1185, 2/4/1929, σ.2 και Αθλητισµός της Ελλάδος, Έτος Β΄, Αρ.Φύλ.299, 
12/5/1937, σ.8. 
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 Κορυφαίο  περιστατικό έντασης και φανατισµού φιλάθλων στο Μεσοπόλεµο 
αποτέλεσε το παιχνίδι Παναθηναϊκού-Ολυµπιακού την 1/6/1930. Παρόλο που την 
ίδια µέρα ολοκληρώνονταν στο Παναθηναϊκό Στάδιο τα Παναθήναια, ο φίλαθλος 
κόσµος της πρωτεύουσας κατέκλυσε το γήπεδο της Λεωφόρου όπου εκτός από την 
αστυνοµία, επιστρατεύτηκαν δυνάµεις του στρατού και του ναυτικού για την τήρηση 
της τάξης.236 Το εντυπωσιακό 8-2 της αθηναϊκής οµάδας απέναντι στο φαβορί 
Ολυµπιακό αποτέλεσε την αφορµή της «αιώνιας έχθρας» που αντιµετωπίζουµε ως 
σήµερα. Η έκρυθµη κατάσταση που ακολούθησε µετά το παιχνίδι οδήγησε στην 
απαγόρευση εκ µέρους των αστυνοµικών αρχών του επαναληπτικού αγώνα που είχε 
οριστεί στο Ποδηλατοδρόµιο, για λόγους δηµοσίας τάξεως, και τη µετάθεσή του εκ 
µέρους της Ε.Π.Ο. στη Θεσσαλονίκη.237 Η επιθυµία των φιλάθλων και των δύο 
σωµατείων να παρακολουθήσουν τον επαναληπτικό αγώνα υπήρξε τόσο έντονη ώστε 
ναυλώθηκαν δύο ατµόπλοια για τη µεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη.238 Στιγµιότυπα 
από το 8-2 παίχθηκαν µάλιστα και στον κινηµατογράφο Αθηναϊκόν για τρεις µέρες, 
19-22/6/1930.239  

Σε αντίθεση µε το κλίµα έντασης που µόλις περιγράφηκε, η ιδιαίτερη ενασχόληση 
µε το ποδόσφαιρο αναδείχθηκε επίσης και µε άλλους τρόπους, σαφώς πιο ήπιους. 

 Για παράδειγµα, αρκετά συχνά συναντά κανείς στον αθλητικό τύπο της περιόδου 
διαφηµίσεις φωτογράφων που πωλούσαν φωτογραφίες ποδοσφαιριστών (2 δρχ. η 
µία περίπου) αλλά και ψηφοφορίες για τη συγκρότηση της εθνικής οµάδας 
ποδοσφαίρου όπου η συµµετοχή των αναγνωστών φαίνεται πως υπήρξε υψηλή.  Το 
1927 πάνω από χίλιοι αναγνώστες του περιοδικού Αθλητισµός ανέδειξαν ως 
επικρατέστερους ποδοσφαιριστές για να συµµετάσχουν στην εθνική τους, 
Κοϊντζόπουλο (τερµατοφύλακας), Κουράντη (αµυντικός), Λεκκό (µέσος) και 
Β.Ανδριανόπουλο (επιθετικό).240 Οι ποδοσφαιριστές των ισχυρών και δηµοφιλών 
σωµατείων  φαίνεται πως είχαν αναδειχθεί σε είδωλα. Χαρακτηριστικό της τάσης η 
περίπτωση του ποδοσφαιριστή του Ολυµπιακού Χρυσαφόπουλου. Η είδηση της 
ναυτολόγησης του ως µηχανικού σε εµπορικό πλοίο τον Απρίλη του 1937, 
παραµονές µάλιστα του παιχνιδιού µε τον Παναθηναϊκό, κινητοποίησε τους 
φιλάθλους του Ολυµπιακού.  Στην ειδησεογραφία  της εποχής  αναφέρεται 
χαρακτηριστικά πως δέκα χιλιάδες πειραιείς τον εµπόδισαν να µπαρκάρει,  µε τις 
επευφηµίες τους στο γήπεδο, ώστε να µείνει και «…να πάρη την κούπα».241  

Οι διαγωνισµοί ποίησης επίσης µε θέµατα τις επιτυχίες των σωµατείων, που 
συναντούµε τακτικά στο µεσοπολεµικό τύπο,242 αναδείκνυαν όχι µόνο τη σηµαντική 
δυναµική του ποδοσφαιρικού φαινοµένου, για το οποίο γίνεται λόγος σ΄ αυτήν  την 
ενότητα, αλλά και τον ιδιαίτερο ρόλο που παρουσίαζε ο ποδοσφαιρικός σύλλογος 

                                                 
236 Η Καθηµερινή, Έτος 11ον, Αρ.Φύλ.2969, 2/6/1930, σ.3. 
237 Η Πρωία, Έτος Ε΄, Αρ.Φύλ.1611, 13/6/1930, σ.5.  
238 Η Πρωία, Έτος Ε΄, Αρ.Φύλ.1612, 14/6/1930, σ.5. 
239 Η Πρωία, Έτος Ε΄, Αρ.Φύλ.1617, 19/6/1930, σ.5. 
240 Αθλητισµός, Τχ.18, 24/11/1927, σ.18. 
241 Αθλητισµός της Ελλάδος, Έτος Β΄, Αρ.Φύλ.296, σ.1. 
242 Π.χ. στα Αθλητικά Χρονικά της 9/6/1933 διαβάζουµε «…Εφέτος πήρε ο Εθνικός το κύπελλο µες την Αθήνα/ 
γιατί παίζουν κι οι έντεκα πολύ καλά και φίνα…». Αντίστοιχα στον Αθλητισµό της Ελλάδος της 24/5/1937, 
φίλαθλος του Π.Α.Ο., µετά τη νίκη της οµάδας του, έγραφε απευθυνόµενος προς τους φιλάθλους του 
Ολυµπιακού, «…Στους δρόµους εγυρίζατε µε κόκκινη οµπρέλα/ γιατί µας ενικήσατε µε γκόλ µονάχα ένα. Κι 
αµέσως πάλι αρχίσατε στην πόλη να λαλήτε/ αλλά δεν επρολάβατε τη νίκη να χαρείτε. Ήταν καιρός µου φαίνεται 
να πληρώστε τα σπασµένα/ φτηνά την εγλιτώσατε µε γκόλ τέσσερα ένα…». 
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για ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα. Το 1937, στα γραφεία του Ολυµπιακού 
κατέφθαναν διπλάσια γράµµατα από όσα ελάµβανε ο δήµος του Πειραιά σύµφωνα 
µε το συντάκτη της εφηµερίδος Αθλητισµός της Ελλάδος.243

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
243 Αθλητισµός της Ελλάδος, Έτος Β΄, Αρ.Φύλ.305, σ.2. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
 

Στις προηγούµενες σελίδες έγινε προσπάθεια να περιγραφούν κάποιες βασικές 
δοµές  του ποδοσφαιρικού κόσµου στο Μεσοπόλεµο. Στην ενότητα που ακολουθεί, το 
ενδιαφέρον θα εστιαστεί στα ίδια τα σωµατεία. Όπως έχει ήδη τονιστεί οι ευρύτερες 
αλλαγές στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία δηµιούργησαν τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για να πάρει το φαινόµενο της ίδρυσης ποδοσφαιρικών συλλόγων 
πανεθνικές διαστάσεις. Το νέο οµαδικό άθληµα υιοθετήθηκε µε ενθουσιασµό, κυρίως 
στα αστικά κέντρα. Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος αποτέλεσε κύτταρο όχι µόνο της 
αθλητικής αλλά και της κοινωνικής ζωής αναδεικνύοντας από τη µία ταξικές και 
πολιτισµικές διαστάσεις ειδικότερων κοινωνικών κατηγοριών, καθώς αναδείχθηκε σε 
µηχανισµό  έκφρασης της ιδιαιτερότητάς τους, από την άλλη όµως συνέβαλλε στην 
ευρύτερη κοινωνική ενσωµάτωσή τους Στο πλαίσιο πάντα του κυρίαρχου 
κοινωνικού καθεστώτος.  

Πιο συγκεκριµένα, στις επόµενες σελίδες θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθεί ο 
τρόπος συγκρότησης του ποδοσφαιρικού σωµατείου, τα µέλη που το αποτελούσαν, η 
κοινωνική τους θέση, η διάσταση που εξέφραζε το σωµατείο όχι µόνο στη συνοικία 
αλλά και ευρύτερα και τέλος οι σχέσεις των σωµατείων µεταξύ τους. Ειδικότερα, 
καταρχάς θα αναφερθούν στοιχεία για τα επίσηµα-δηµοφιλή σωµατεία που 
κυριαρχούσαν στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ε.Π.Ο., στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η 
δυναµική των ποδοσφαιρικών συλλόγων στην επαρχία και τέλος το ενδιαφέρον θα 
εστιαστεί στην Αθήνα και τον Πειραιά µε σκοπό την ανάδειξη του ιδιαίτερου ρόλου 
των ανεξάρτητων, ανεπίσηµων σωµατείων. 

Τα Επίσηµα Σωµατεία 
Ο Παναθηναϊκός.  Οι ρίζες του Παναθηναϊκού ανιχνεύονται στο 1906 περίπου 

όπου µια παρέα από νέους µε «…ανώτερα ψυχικά χαρίσµατα παρακολουθούσαν κάτι 
άλλους αγώνας, τους ποδοσφαιρικούς…».244 Το Σεπτέµβριο του 1908 η παρέα αυτή των 37 
ατόµων συγκεντρώθηκε στο Πολύγωνο και µε πρωτεργάτες τα αδέρφια Καλαφάτη 
και τον ∆. ∆ουκάκη ίδρυσαν τον Ποδοσφαιρικό Όµιλο Αθηνών (Π.Ο.Α.). Με τις 
εισφορές των µελών του ο Π.Ο.Α. νοίκιασε µεν το οικόπεδο Καραπάνου (στο χώρο 
της σηµερινής Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) χρειαζόταν όµως επιπλέον οικονοµική ενίσχυση για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του. Η αναζήτηση ενός «καλοκρατούµενου προέδρου» 
κατέληξε στο πρόσωπο του Μαρίνου Μαρινάκη που είχε ζήσει στην Αγγλία και είχε 
αγαπήσει το ποδόσφαιρο.245 Ο Π.Ο.Α κατόρθωσε να επανδρώσει δύο ενδεκάδες και 
να επιτύχει αξιόλογη αγωνιστική παρουσία στους αγώνες της εποχής. 

 Στις αρχές όµως του 1910 διασπάστηκε λόγω του νεποτισµού του προέδρου 
Μ.Μαρινάκη, σύµφωνα µε την περιγραφή του δηµοσιογράφου Πάνου Μακρίδη.246 
Η πλειοψηφία των µελών ακολούθησε τον Γεώργιο Καλαφάτη ιδρύοντας τον 
Πανελλήνιο Ποδοσφαιρικό Όµιλο (Π.Π.Ο.) ο οποίος ασκούνταν σε χωράφι στην πάλαι 
ποτέ πλατεία Αγάµων, πλατεία Αµερικής σήµερα, µε προπονητή τον Άγγλο 

                                                 
244 Π.Μακρίδης-Σπ.Καραθανάσης, Η Ιστορία του Παναθηναϊκού 1908-1948, Έκδοσις Αθλητικής Βιβλιοθήκης, 
Αθήναι, [1948], σ.5. 
245 Π.Μακρίδης-Σπ.Καραθανάσης, Η Ιστορία του…, ο.π., σ.8. 
246 Π.Μακρίδης-Σπ.Καραθανάσης, Η Ιστορία του…, σ.10 
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Κάµπελ.247 Το 1914 συνδέεται µε το σύλλογο ο κωνσταντινοπολίτης σπουδαστής της 
Ροβέρτειου Σχολής, ο Απ.Νικολαϊδης, ενώ το 1919 στον τίτλο του σωµατείου 
προστίθεται το επίθετο Αγωνιστικός. Το 1923 το σωµατείο απέκτησε τελικά τον τίτλο 
µε τον οποίο σήµερα όλοι τον αναγνωρίζουµε. Ως προς το σήµα του σωµατείου, τρεις 
εκδοχές έχουν παρουσιαστεί. Το τριφύλλι είτε το µετέφερε ο Μιχ.Παπάζογλου από 
την Κωνσταντινούπολη, είτε ο Απ.Νικολαϊδης από τη Γερµανία όπου σπούδαζε, είτε 
το φιλοτέχνησε ο διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης εκείνη την περίοδο, 
Γ.Χατζόπουλος.248  

Μετά τη λήξη των πολέµων της δεκαετίας 1910-1920 η απόκτηση ιδιόκτητου 
γηπέδου, ως χώρου εκγύµνασης, υπήρξε ο βασικός στόχος των µελών του σωµατείου. 
Μετά από αναζήτηση και ενώ προσωρινά οι ποδοσφαιριστές του συλλόγου 
γυµνάζονταν σε γήπεδο δίπλα στο πεδίο του Άρεως, ο Γ. Καλαφάτης κατέληξε στον 
αδιαµόρφωτο χώρο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.249 Το γήπεδο της Λεωφόρου καταρχάς 
νοικιάστηκε από το ∆ήµο Αθηναίων το 1922 µε τη συνδροµή των µελών του 
σωµατείου,  του Γ. Τσόχα (δηµαρχεύων τότε) και του Γ. Χατζόπουλου που αξιοποίησε 
τη γνωριµία του µε τον πρίγκιπα Νικόλαο. Είχε διαστάσεις 150µ. µήκος και 100µ. 
πλάτος και η διαµόρφωση του χώρου κόστισε 12 χιλ. δρχ. της εποχής.250 Ο χώρος 
κατακυρώθηκε τελικά το 1924 στην ιδιοκτησία του σωµατείου µετά από 
συντονισµένες ενέργειες των βουλευτών-φιλάθλων, Παναγιώτη Καρασεβδά 
(πρόεδρος του Π.Α.Ο. µέχρι το 1927), ∆ηµήτρη Μαρσέλου (προέδρου του Απόλλωνα 
στο Μεσοπόλεµο) και του συνταγµατάρχη Καλογερά κατά τη διάρκεια των εργασιών 
της ∆΄ Εθνοσυνέλευσης.251 Το 1931 οι εφοπλιστές, Αφοί Γιαννουλάτοι, 
χρηµατοδότησαν την κατασκευή εξέδρας ενώ το 1936 µε έξοδα του Κ. Κοτζιά το 
γήπεδο επεκτάθηκε και η χωρητικότητά του έφτασε τις 15.500 θέσεις.252  

Ο Παναθηναϊκός υπήρξε το ισχυρότερο οικονοµικά σωµατείο του Μεσοπολέµου. 
Αριθµούσε τέσσερις συνολικά ενδεκάδες, διέθετε αλλοδαπό προπονητή (Φόρνερ) ενώ 
συντηρούσε τµήµατα µπάσκετ και βόλεϊ σε µια περίοδο που τα συγκεκριµένα 
αθλήµατα είχαν µικρή απήχηση. Τα έσοδα του σωµατείου προέρχονταν κυρίως από 
τις εισφορές των µελών, τις εισπράξεις των αγώνων αλλά και από την ενοικίαση του 
γηπέδου. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του υπολογίστηκε σε 21,2 εκατ. δρχ 
σύµφωνα µε την εκτίµηση που παρουσίασε το 1927 το περιοδικό Αθλητισµός ενώ η 
χρήση του ίδιου  έτους  απέφερε έσοδα 500.000 δρχ.253  

Ο σύλλογος αριθµούσε 600 τακτικά µέλη το 1927 τα οποία κατέβαλλαν ετήσια 
συνδροµή 100δρχ.254 Σαφώς πολυπληθέστερες ήταν οι οµάδες των οπαδών του σε 
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Τα γραφεία και η λέσχη του σωµατείου 
βρισκόταν στο ακίνητο του θεάτρου Αλάµπρα στο κέντρο της Αθήνας. Στη λέσχη του 

                                                 
247 Π.Μακριδης-Σπ.Καραθανάσης, ο.π., σ.11. 
248 Π.Μακρίδης-Σπ.Καραθανάσης, ο.π., σ.28. 
249 Π.Μακρίσης-Σπ.Καραθανάσης, ο.π., σ.32-33 και Αθλητισµός, Τχ.1, 31/7/1927, σ.10-11. 
250 Αρχείο Ε.Ο.Α., Κουτί 45, Φάκελ.1, Έγγρ.3/Α7. 
251 Συγκεκριµένα καθοριζόταν πως «Ο Γυµναστικός Παναθηναϊκός Όµιλος διατηρεί, εφόσον υφίσταται, την 
χρήσιν του υπ’αυτού χρησιµοποιηµένου προς άσκησιν γηπέδου του ∆ήµου Αθηναίων παρά την Λεωφόρον 
Αλεξάνδρας, απαγορευοµένης πάσης απαλλοτριώσεως και ακυρουµένης πάσης τυχόν αναγκαστικής τοιαύτης επί 
τούτου». Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, Τχ. Πρώτον, Αρ.Φύλ.165, 21/7/1924. Επίσης βλ., Π.Μακρίδης-
Σπ.Καραθανάσης, ο.π., σ.36. 
252 Π.Μακρίδης-Σπ.Καραθανάσης, ο.π., σ.38. 
253 Αθλητισµός, Τχ.1, 31/7/1927, σ.10. 
254 Παναθηναϊκός. 1908-1998. 90 Χρόνια Ιστορικής Πορείας, Γεωργαλάς, Αθήνα, [1998], σ.17. 
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Παναθηναϊκού µάλιστα ακούστηκε ίσως η πρώτη ελληνική εκποµπή από 
ραδιοφωνική συχνότητα πολύ νωρίτερα από τη λειτουργία του πρώτου ελληνικού 
ραδιοφωνικού  σταθµού το 1938. Το 1931 Στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού της Εθνικής 
στο Βελιγράδι, ο σέρβικος  ραδιοφωνικός σταθµός µετέδωσε πεντάλεπτο µε 
περιγραφή του αγώνα από το συνοδό της οµάδας και µέλος του Παναθηναϊκού, 
Πανουργιά το οποίο αναµεταδόθηκε από  ραδιοφωνικό δέκτη στη λέσχη του 
συλλόγου.255 Ολοκληρώνοντας, το 1927 στο διοικητικό συµβούλιο συµµετείχαν οι, 
Π.Καρασεβδάς, Α.Σκαρλάτος, Ν.∆εµερτζής, Μ.Παπάζογλου, Απ.Νικολαϊδης, 
Μ.Μαντζάκος, Κ.Μαλακατές, Λ.Πανουργιάς οι οποίοι είχαν διατελέσει παλιότερα 
και ποδοσφαιριστές του σωµατείου.256

Ο Ολυµπιακός. O Ολυµπιακός Σύνδεσµος Φιλάθλων Πειραιώς (Ο.Σ.Φ.Π.) ιδρύεται 
ουσιαστικά το 1924 από τη συντροφιά του καφεζαχαροπλαστείου του Νέου Φαλήρου 
που την αποτελούσαν οι Αφοί Ανδριανόπουλοι, ο Μιχ.Μανούσκος, ο Νότης 
Καµπέρος, ο Ι.Λουλουδάκης κ.α.257 Το Μάιο του 1924 κατατέθηκε στο πρωτοδικείο 
Πειραιά αίτηση αναγνώρισης του Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Πειραιά. Οι 
συζητήσεις όµως µε τον Όµιλο Φιλάθλων, τον οποίο εκπροσωπούσε ο 
Σ.Μαραγκουδάκης, καθυστέρησαν την επίσηµη αναγνώριση. Τελικά το νέο πειραϊκό 
ποδοσφαιρικό σωµατείο αναγνωρίστηκε από το πρωτοδικείο το 1925 µε τον τίτλο 
Ολυµπιακός Σύλλογος Φιλάθλων Πειραιώς που σήµαινε αθλητική ισχύ, ήθος, άµιλλα και 
επικράτηση σύµφωνα µε τον εµπνευστή του Ν.Καµπέρο.258 Τα πρώτα έξοδα 
καλύφθηκαν από τις εισφορές των µελών και των ποδοσφαιριστών ενώ από την 
πρώτη στιγµή δεν έλειψαν οι απειλές για διαγραφές λόγω απρεπούς συµπεριφοράς 
και καθυστέρησης συνδροµών.  

Το σωµατείο πλαισιώθηκε από τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα του Πειραιά 
εκείνης της εποχής τα οποία διοργάνωναν χορούς υπό τους ήχους της τζαζ που στόχο 
είχαν την οικονοµική ενίσχυση του.259 Τα µέλη του Ολυµπιακού, σύµφωνα µε το 
καταστατικό, έπρεπε να είναι «χρηστοί πολίται» και εκλέγονταν από τη Γενική 
Συνέλευση µε µυστική ψηφοφορία µετά την υπόδειξη δύο µελών προς το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Ο αριθµός των µελών του συλλόγου δεν µπορούσε να ξεπεράσει τους 
εκατό, σύµφωνα µε τις αρχικές προθέσεις, ενώ παράλληλα µε τα τακτικά µέλη 
υπήρχαν και πάρεδρα. Από αυτή τη δεξαµενή διοχετευόταν το νέο αίµα στην 
περίπτωση αναγκαστικής αντικατάστασης ενός τακτικού µέλους. Μια ασφαλιστική 
δικλίδα δηλαδή του κοινωνικού περίγυρου από τον οποίο προήλθε ο Ολυµπιακός.260

Το 1925 εγκαινιάστηκε η λέσχη του συλλόγου στην οδό Κολοκοτρώνη η οποία 
όµως την επόµενη χρονιά µεταφέρθηκε στο Ωδείο Βελή, στην οδό Υψηλάντη.261 Στη 
λέσχη  επιτρεπόταν η είσοδος µόνο στα µέλη ή στους αθλητές του συλλόγου ενώ σε 
τρίτα πρόσωπα, µόνο εφόσον συνοδεύονταν από µέλη του Ολυµπιακού. Στη λέσχη, 
πέρα από τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του σωµατείου, διοργανώνονταν χοροί, 
διαλέξεις, συναυλίες ενώ λειτούργησε από πολύ νωρίς τµήµα βιβλιοθήκης.262

                                                 
255 Ελεύθερον Βήµα, Έτος Ι΄, Αρ.Φύλ.3205, 25/3/1931, σ.3. 
256 Αθλητισµός, Τχ.1, 31/7/1927, σ.11. 
257 Γ.Ανδριανόπουλος, Το Ελληνικόν Ποδόσφαιρον 1919-1926, χ.ε., χ.τ., 1971, σ.22. 
258 Γ.Ανδριανόπουλος, ο.π., σ.25-28. 
259 Β.Καρδάσης, «Ολυµπιακός Πειραιώς:Ένα Αρχείο, Μια Ιστορία», Ίστωρ, Τχ.9, Αθήνα, 1996, σ.67. 
260 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του καταστατικού, κριτήριο για την υπόδειξη ενός ορισµένου προσώπου ήταν η 
«…η εν τη κοινωνία και τω φιλάθλω κόσµο θέσις των…». Β.Καρδάσης, «Ολυµπιακός Πειραιώς…», ο.π., σ.66. 
261 Αθλητισµός, Τχ.2, 7/8/1927, σ.10. 
262 Β.Καρδάσης, «Ολυµπιακός Πειραιώς…», ο.π., σ.67. 
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 Ο Ολυµπιακός µε προπονητή τον Τσεχοσλοβάκο Κοψίβα παρουσίασε ίσως την 
ισχυρότερη ποδοσφαιρική ενδεκάδα  στο Μεσοπόλεµο ενώ η δράση του επεκτάθηκε 
στα ναυτικά αθλήµατα, στην πυγµαχία, στην ξιφασκία, στο βόλεϊ και το µπάσκετ.  

Την περίοδο 1928-1929 τα µέλη του ανέρχονταν περίπου σε 600 ενώ ο 
προϋπολογισµός του ανήλθε στις 400 χιλ. δρχ.263 Ο ∆ήµος Πειραιά µάλιστα ενίσχυε 
το ταµείο µε ετήσιο κονδύλι 20 χιλ. δρχ. Τα οικονοµικά του συλλόγου στήριζαν 
επίσης επώνυµοι πειραιώτες όπως ο ∆. Ζαγοραίος που κάλυψε τα έξοδα του 
προπονητή της ποδοσφαιρικής οµάδας το 1927.264  

Η φήµη του συλλόγου ξεπέρασε τα τοπικά όρια του Πειραιά και αποτέλεσε 
αγωνιστικό αλλά και κοινωνικό πρότυπο για άλλα σωµατεία. Πολλοί Ολυµπιακοί 
ιδρύθηκαν στην Ελλάδα όπως ο Ολυµπιακός Βόλου, Πατρών, Λαµίας, Χαλκίδας, 
Λαυρίου, Πύργου κ.α. Για την ερµηνεία του φαινοµένου δε χρειάζεται κανείς να 
καταφύγει σε µεταφυσικούς όρους ή ψυχολογικούς καταναγκασµούς. Τα αίτια 
διακρίνονται στο κοινωνικό επίπεδο της περιόδου όπως στην περίπτωση του Βόλου 
όπου το 1937 ιδρύθηκε ο τοπικός Ολυµπιακός όχι µόνο λόγω της λατρείας του 
µεγάλου Ολυµπιακού αλλά κυρίως από την ανάγκη κοινωνικών µερίδων της πόλης 
να διακριθούν απέναντι στην ισχυρή προσφυγική Νίκη.265  

Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως (Α.Ε.Κ.). Η Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως (Α.Ε.Κ.) 
ιδρύθηκε από πρόσφυγες των ανώτερων αστικών στρωµάτων της Πόλης που 
δραστηριοποιούνταν πριν το 1922 στον ελληνικό ποδοσφαιρικό σύλλογο Πέρα 
Κλούµπ. Το 1924 οι Αιµ.Ιωνάς, Κ.∆ηµόπουλος, Χ.Χατζόπουλος, Μ.Ιερεµιάδης, 
Κ.Σπανούδης ίδρυσαν το νέο σωµατείο µε κύριο σκοπό καταρχάς, «…να συγκεντρώση 
όλα τα υγιά στοιχεία της Κων/λης, να τα συγκρατήση από την απειλητικήν έκλυσιν των 
ηθών…», µέσω της διάδοσης της γυµναστικής και του φιλάθλου αισθήµατος, ώστε,  
«…η διάπλασις  αλκίµων σωµάτων, ψυχών θαρραλέων και χαρακτήρων ευγενικών και ικανών 
προς εκπλήρωσιν πασών των προς την πατρίδα, τα άτοµα, την κοινωνίαν και την οικογένειαν 
υποχρεώσεων ενισχυοµένης ούτω εκ πνεύµατος αµίλλης και αδιασπάστου αλληλεγγύης, της 
προόδου του Έθνους…».266 Τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του, το σωµατείο 
στεγαζόταν στα γραφεία της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων (Χ.Α.Ν.) σε χώρο που 
παραχώρησε ο ιδεολόγος και φίλαθλος καθηγητής του Athens College, Ν. 
Ελεόπουλος σύµφωνα µε τον Π. Μακρίδη.267

 Στην προεδρία του σωµατείου τη δεκαετία του 1920 δέσποζε η µορφή του 
Κων/νου Σπανούδη. Ο Κ. Σπανούδης υπήρξε απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους 
Σχολής, πτυχιούχος πολιτικών επιστηµών στη Σορβόνη ενώ ασχολήθηκε και µε τη 
βυζαντινή τέχνη στη Ραβένα. Στην Κων/πολη εξέδωσε την εφηµερίδα Πρόοδος ενώ 
συµµετείχε και στις δραστηριότητες της Ελληνικής Πολιτικής Οργάνωσις 

                                                 
263 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτηµα της σχέσης των αυστηρών διαδικασιών εκλογής ως µέλους του 
Ο.Σ.Φ.Π. µε τον αριθµό 600 που δηµοσιεύεται στον τύπο της περιόδου. Από ένα πιο κλειστό club 
µετεξελίσσεται ο σύλλογος εντέλει; Ποια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αλλαγών; Ποια η διαφοροποίηση µε 
τον Π.Α.Ο.; Τα αρχεία των σωµατείων ίσως µας διαφωτίσουν. 
264 Αθλητισµός, ο.π. 
265 Ι.Π.Γκιόσος, Τουρκοµερίτες και Αυστριακοί. Κοινωνικές Παράµετροι στον Τρόπο Οργάνωσης του 
Ποδοσφαίρου στο Βόλο 1922-1990, Αδηµοσίευτη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή,  Πανεπι.Αθηνών, Π.Τ.∆.Ε., Αθήνα, 
1994. 
266 Βλέπε, Αθλητισµός, Τχ.3, 14/8/1927, σ.12 και το αναθεωρηµένο καταστατικό της Ένωσης που εγκρίθηκε από 
το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 27/2/1930. Το καταστατικό βρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα των φιλάθλων της 
Α.Ε.Κ., www.original21.com. 
267 Πάνος Μακρίδης, Η Ιστορία της Α.Ε.Κ., Έκδοσις Εφηµερίδος Αθλητικής Ηχώ, Αθήνα, χ.χ., σ.16. 
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Κωνσταντινουπόλεως.  Η Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως ιδρύθηκε πριν το κίνηµα των 
Νεότουρκων (1908) και σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Αθ.Σουλιώτη-Νικολαΐδη, από 
τα πιο δραστήρια µέλη του, «…δηµιουργήθηκε για να αντιµετωπίσει από την οθωµανική 
πρωτεύουσα την βουλγαρική διείσδυση στην Μακεδονία και Θράκη…».268

 Στη συνέχεια ο Κ.Σπανούδης συνδέθηκε µε τον Ελ. Βενιζέλο συµµετέχοντας στο 
κίνηµα της Εθνικής Αµύνης και µετά το 1922, εκτός από τη συµµετοχή του στα 
διοικητικά της Ένωσης, δραστηριοποιήθηκε και πάλι στο χώρο του τύπου εκδίδοντας 
την ηµερήσια εφηµερίδα Εθνικός Αγών.269 Στην Α.Ε.Κ  κατείχε  τη θέση του προέδρου 
ως το 1932, οπότε εκλέχθηκε βουλευτής των Φιλελευθέρων και αποσύρθηκε τυπικά 
από τη διοίκηση. Τον διαδέχθηκαν επιφανείς επίσης κωνσταντινοπολίτες όπως ο 
συνονόµατός του τραπεζίτης Ζαρίφης  και ο επιχειρηµατίας Αλεξ.Στρογγύλης.270

Με ενέργειες του Κ. Σπανούδη αλλά και του Ιωαν. Χρυσαφίδη (µέλος του ∆.Σ. της 
Ένωσης επίσης) παραχωρήθηκε το 1926 µέσω του Υπ. Πρόνοιας έκταση στη περιοχή 
του Ποδονίφτη για την κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων του συλλόγου,  
παρόλο την πίεση οικιστών  που επιδίωκαν την εγκατάστασή τους στη συγκεκριµένη 
έκταση. Στις διαδικασίες παραχώρησης σηµαντική πρέπει να υπήρξε η σχέση των 
παραπάνω µελών της Ένωσης µε τους, Γ. ∆ολιανίτη, επιβλέποντα µηχανικό της 
εγκατάστασης των προσφύγων στην περιοχή, και Κ. Φάρο τµηµατάρχη του Υπ. 
Πρόνοιας.271

Το γήπεδο που θα κατασκευαζόταν είχε ως πρότυπο το στάδιο της Λυών και η 
επίβλεψη του έργου είχε ανατεθεί στον αρχιτέκτονα Εµµανουηλίδη, ο οποίος είχε 
αποφοιτήσει από τη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού. Τα έξοδα του εγχειρήµατος 
θα καλύπτονταν από τις εισφορές των κωνσταντινοπολιτών ενώ η διοίκηση είχε 
εξασφαλίσει δάνειο 500.000 δρχ από την Τράπεζα Εµπορικής Πίστεως της 
οικογένειας Κωστόπουλου.272 Τελικά ο χώρος ισοπεδώθηκε µε προσωπική, εθελοντική 
εργασία των προσφύγων και εγκαινιάστηκε επίσηµα το 1930 µε αρκετά πρόχειρες 
κατασκευές.273

 Από το 1926 στη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τµήµατος δέσποζε η 
φυσιογνωµία του Κ.Νεγρεπόντη, του ιδρυτή του Πέρα Κλούµπ στην Κων/πολη,274 
ενώ µε ιδιαίτερη επιτυχία λειτούργησε και τµήµα αθλητικόν (στίβου). Τα µέλη του 
σωµατείου υπολογίζονταν σε 300 περίπου ενώ ο προϋπολογισµός του έτους 1926-27 
ανερχόταν στις 150 χιλ. δρχ.275  

Η Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως υπήρξε, όπως χαρακτηριστικά διακρίνεται από 
τον τίτλο, ο ποδοσφαιρικός σύλλογος που συγκέντρωσε τους κωνσταντινοπολίτες της 
Αθήνας συνεχίζοντας την «…λαµπράν σταδιοδροµίαν του αθλητισµού της Κων/λεως…».276

                                                 
268 Αθαν.Σουλιώτη Νικολαΐδη, Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως, Επιµ:Θ.Βερέµης-Κ.Μπούρα, ∆ωδώνη, 
Αθήνα,-Γιάννενα, 1984, σ.11 και σ.228. 
269 Χρ.Αγγ.Θεοδωρίδης, ∆ιακριθέντες του Ξεριζωµένου Ελληνισµού Μικράς Ασίας-Πόντου-Αν.Θράκης-
Κων/λεως. Τοµ.Β, Αθήνα, 1976, σ.82-84. 
270 Π.Νοτάρης, Α.Ε.Κ. Ο Καρπός της Αθλητικής Παράδοσης της Πόλης στη Σύγχρονη Αθήνα από το 1924 έως 
Σήµερα, Καλαυρία, Αθήνα, [2002], σ.82-86. 
271 Π. Νοτάρης, Α.Ε.Κ…, ο.π., σ.104-105. 
272 Αθλητισµός, ο.π., σ.13. 
273 Π. Νοτάρης, Α.Ε.Κ…, ο.π., σ.106-107. 
274 Ο Νεγρεπόντης µετά το 1922 είχε καταφύγει στη Γαλλία και το 1926 εγκαταστάθηκε εντέλει µόνινα στην 
Αθήνα, Π.Μακρίδης, Η Ιστορία της Α.Ε.Κ., ο.π., σ.23. 
275 Αθλητισµός, ο.π., σ.12. 
276 «…Τα πολιτάκια, τα πολιτάκια, είναι παιδιά ευγενικής ψυχής. Μικρά, µεγάλα, παίζουνε µπάλα και λεν εν τη 
ενώσει η ισχύς…», Αθλητισµός, ο.π., σ.13.  
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Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Γουδί. Το Γουδί ιδρύθηκε το 1906 και θεωρείται από 
πολλούς ως ο πρώτος αµιγής ποδοσφαιρικός σύλλογος του ελληνικού κράτους. Ο 
ιδρυτής του, ο Ι.Βρυώνης, ήταν εκείνος που δίδαξε τους κανονισµούς και την τεχνική 
του ποδοσφαίρου στα πρώτα βήµατα του αθλήµατος στην Ελλάδα. Ο ίδιος είχε 
γνωρίσει το νέο άθληµα στη Ελβετία όπου σπούδαζε. Μάλιστα λόγω των ιδιαίτερων 
ικανοτήτων που επέδειξε, φαίνεται πως συµµετείχε στο γνωστό µέχρι και σήµερα 
σύλλογο της Σερβέτ αλλά και στην εθνική οµάδα της ευρωπαϊκής αυτής χώρας.277

Το Γουδί κυριάρχησε σε αγωνιστικό επίπεδο στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου 
αιώνα καθώς αναδείχθηκε «πρωταθλητής» τις περιόδους 1907-1908, 1910-1911, 1913-
1915. Στο Μεσοπόλεµο  όµως η πορεία του υπήρξε καθοδική καθώς «…περιφρόνησε τα 
χρυσά όπλα τα οποία µεταχειρίζοντο οι αντίπαλοί του…».278 Στις τάξεις του Π.Σ.Γουδί 
φαίνεται πως δραστηριοποιήθηκαν ανώτερα αστικά στρώµατα της Αθήνας τα οποία 
πρωταγωνίστησαν στην πρώτη περίοδο κυρίως της εµφάνισης του ποδοσφαίρου στο 
ελληνικό κράτος. Όπως θα αναδειχθεί µε περισσότερες λεπτοµέρειες στο επόµενο 
κεφάλαιο, την περίοδο του  Μεσοπόλεµου που το άθληµα µαζικοποιήθηκε και 
απέκτησε σαφώς πιο «επιχειρηµατική» διάσταση, οι συγκεκριµένες αστικές µερίδες 
άρχισαν να αποµακρύνονται από τα ποδοσφαιρικά δρώµενα παραµένοντας πιστοί 
στις «αξίες» που πρέσβευε ο sportsman για να αναδείξουν έτσι την ταξική τους 
υπεροχή κυρίως. Στις εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν το 1926 Στο πλαίσιο του 
εορτασµού της εικοσαετηρίδας του συλλόγου, συµµετείχε και ενδεκάδα παλιών 
παικτών, των old boys, των πεπειραµένων δηλαδή, που την αποτελούσαν οι: 
Λ.Φιλάρετος-χρηµατιστής, Ν.Σκουζές-αεροπόρος, Π.Σκουζές-µηχανικός, 
Α.Αργυρόπουλος-µηχανικός, Τ.Στουπάθης-χρηµατιστής, Μ.Ρόκος-υπάλληλος 
τραπέζης, Η.Ησαϊας-δικηγόρος κ.α.279

Εθνικός Όµιλος Φιλάθλων Πειραιώς. Ο Εθνικός συγκροτήθηκε από επίλεκτα µέλη 
της  κοινότητας του Φαλήρου τα οποία δεν ακολούθησαν τον Ολυµπιακό εκείνη την 
περίοδο (1924-1925). Καταρχάς ο µικρότερος  ποδοσφαιρικός σύλλογος του Πειραιά 
ονοµαζόταν Κεραυνός αλλά ο πρόεδρος του Βολανάκης (Γραµµατέας της  Ε.Π.Ο το 
1928) το αντικατέστησε µε το Γιόγκ Μποϋς. Μετά από αποχωρήσεις κάποιων µελών 
και ανακατατάξεις στο εσωτερικό του σωµατείου, το 1925 απέκτησε συνοχή και την 
ονοµασία Εθνικός Όµιλος Φιλάθλων Πειραιώς. Ο Εθνικός δραστηριοποιήθηκε στη σκιά 
του Ολυµπιακού, συµµετέχοντας µε αξιώσεις όµως στις διοργανώσεις της Ε.Π.Ο. και 
της Ε.Π.Σ.Π. Παράλληλα µε το ποδοσφαιρικό τµήµα οργάνωσε ναυτικό τµήµα του 
οποίου οι κολυµβητές πρωταγωνιστούσαν στους πανελλήνιους αγώνες. Το 1927 ο 
Εθνικός αριθµούσε 350 µέλη. 

Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ατρόµητος. Η οµάδα του Ατρόµητου συστήθηκε το 1918 
από µαθητές Γυµνασίου (Σταθόπουλος-Συνοδινός-Καλαµβούνης-Πέτας-
Ρηγόπουλος). Το Μάιο του 1924 αναγνωρίστηκε επίσηµα από το πρωτοδικείο και 
συµµετείχε µε αξιώσεις στις επίσηµες διοργανώσεις. Την περίοδο 1926-27 απέκτησε 
δύο ικανότατους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι όµως αποχώρησαν στο τέλος της 
αγωνιστικής περιόδου καθώς, «…ουδεµίαν είχον υλικήν ωφέλειαν…».280  Ο Ατρόµητος 
συντηρήθηκε στο Μεσοπόλεµο από τις εισφορές και τις έκτακτες συνδροµές  των 
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περίπου 100 µελών του και διέθετε δύο ποδοσφαιρικές ενδεκάδες αλλά  και ισχυρή 
οµάδα βόλεϊ. Τα µέλη του χαρακτηρίζονταν στον τύπο της εποχής  ως  βιοπαλαιστές 
που προσπαθούσαν διαρκώς να βρουν κάποιον βαλαντιούχο υποστηρικτή. 
Συµµετείχε στις εκδηλώσεις της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ.Α.  και χαρακτηριζόταν ως «…ο 
επιµελής µαθητής σχολής την οποία διακρίνει η έλλειψις συστήµατος…».281 Σ΄ ολόκληρη τη 
µεσοπολεµική περίοδο στηρίχθηκε κυρίως σε νεαρούς παίκτες. Μέσα λοιπόν από το 
συγκεκριµένο πλαίσιο λειτουργίας, από τη µία αποτέλεσε φυτώριο ποδοσφαιριστών 
για τα ισχυρά σωµατεία, από την άλλη όµως ενίσχυσε τους πόθους αρκετών για 
κοινωνική ανέλιξη µέσω του ποδοσφαίρου. 

Ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής ιδρύθηκε στην οθωµανική Θεσσαλονίκη το 
1908 ως µετεξέλιξη του Οµίλου Φιλόµουσων που αποτελούσε εστία συγκέντρωσης του 
ελληνικού στοιχείου από το 1903. Την περίοδο 1913-1914 ιδρύθηκε το ποδοσφαιρικό 
τµήµα του συλλόγου ενώ απέκτησε ταυτόχρονα και γήπεδο το οποίο ανακαινίστηκε 
το 1927 για τους πανελλήνιους αγώνες της χρονιάς. Στο Μεσοπόλεµο πέρα από το 
ποδοσφαιρικό τµήµα διατηρούσε τµήµατα στίβου, κολύµβησης αλλά και γυναικείου 
αθλητισµού. Το 1927 λειτούργησε η λέσχη του σωµατείου ενώ στη διοίκηση του 
συναντούµε τους Α.Κοσµόπουλο, Κ.Καστρίτση, Μ.Οικονόµου, Γ.Λουϊτζή κ.α. Ο 
Ηρακλής τέλος  υπήρξε ο πρώτος σύλλογος που προσέλαβε ξένο προπονητή στη 
Θεσσαλονίκη.282  

Ο Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός όµιλος Κωνσταντινουπολιτών (Π.Α.Ο.Κ.). Η 
δραστηριότητα του Π.Α.Ο.Κ. ανιχνεύεται από το 1925 περίπου. Το 1926 
αναγνωρίστηκε επίσηµα από το πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης και στα πρώτα του 
βήµατα το πρώτο του έµβληµα ήταν το τετράφυλλο τριφύλλι και το πέταλο. Τα 
φύλλα ήταν πράσινα και πάνω από το καθένα ήταν χαραγµένα τα αρχικά της λέξης 
Π.Α.Ο.Κ. Από την πρώτη στιγµή πάντως  τα χρώµατα που  επελέχθηκαν ήταν  το 
µαύρο και το άσπρο µε τα οποία µέχρι σήµερα τον αναγνωρίζουµε. Το πρώτο 
διοικητικό συµβούλιο του συλλόγου αποτελούνταν από: 1)Πρόεδρος: Τ. 
Τριανταφυλλίδης, 2) α' αντιπρόεδρος: Π. Καλπακτσόγλου, 3) β' αντιπρόεδρος: Αθ. 
Αθανασιάδης, 4) γενικός γραµµατέας: Κ. Κρητικός, 5) Ειδικός Γραµµατέας, Μ. 
Τσούλκας, 6) ταµίας: Θ. Ιωακειµόπουλος, 7) έφορος ποδοσφαίρου: Α. Αγγελόπουλος, 
8) σύµβουλοι: Μ. Κωνσταντινίδης και 9) Σ. Τριανταφυλλίδης. 

Σηµαντική για την πορεία του σωµατείου αποτέλεσε η απόφαση της συγχώνευσης 
µε την Α.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης. Μέχρι το 1929  κράτησε ο ανταγωνισµός και η 
αντιπαλότητα των δύο συλλόγων που µάλλον πρέπει να αντικατόπτριζε 
διαφορετικές αντιλήψεις στους προσφυγικούς πληθυσµούς της Θεσσαλονίκης. 
Πρωτεργάτης της συγχώνευσης υπήρξε ο γιατρός Καραµαούνας ενώ σηµαντικά στην 
υλοποίηση της κίνησης συνέβαλαν οι, Φανούριος Βυζάντιος και ο Παντελής 
Καλπακτσόγλου  από την Α.Ε.Κ. (την Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών της 
Θεσσαλονίκης), η οποία ιδρύθηκε την περίοδο 1924-25 από τους πρώτους πρόσφυγες 
που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη από την Κωνσταντινούπολη το 1922. Μετά τη 
συγχώνευση µε την Α.Ε.Κ., ο Π.Α.Ο.Κ. αλλάζει και έµβληµα το 1929. Το νέο έµβληµα 
έγινε ο δικέφαλος αετός - που παραµένει ως σήµερα. 

Πρώτο µέληµα των ιδρυτών ήταν η απόκτηση ιδιόκτητου γηπέδου. Έπειτα από 
πολλή προσπάθεια το γήπεδο του Συντριβανίου εγκαινιάστηκε το ∆εκέµβρη του 
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1930. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης θα πρέπει να γίνει στο πρώτο επαγγελµατικό 
συµβόλαιο που υπογράφηκε από το σύλλογο στις 5 Σεπτεµβρίου 1928. Σύµφωνα µε 
αυτό, ο παίκτης Ετιέν, που είχε έρθει από το Σύλλογο Πέρα Κλούµπ της 
Κωνσταντινούπολης, θα εισέπραττε µηνιαίως 4.000δρχ από τον Π.Α.Ο.Κ. Τέλος, τα 
έτη 1931-1932 εργάστηκε στο σύλλογο για πρώτη φορά ξένος προπονητής, ο 
Γερµανός Ροδόλφος Γκάνσερ.283

O Άρης. Ο Άρης ιδρύθηκε το 1914 από γνωστούς φιλάθλους της Θεσσαλονίκης 
που την αποτελούσαν οι ∆ηµ. Κοτρώτσης, Ρούσσος Ρωσσιάδης, Αθ. Παπαγεωργίου, 
Γρηγ. Βλαχόπουλος, Τηλέµαχος Καραγιαννίδης, Αν. Τσιατσιαπάς, Λάζαρος 
Κωστίδης, Ιωάν. Πλιάτσικας, ∆ηµ. Ιωαννίδης, Πέτρος Κρέης, Γεώργιος Λάµπρου, 
Κάρολος Σαλούστο, και ∆ήµου αποφάσισαν να ιδρύσουν έναν νέο ποδοσφαιρικό 
κυρίως σύλλογο που θα ικανοποιούσε, όχι µόνο, τις νεανικές ανησυχίες τους αλλά 
και θα εκπλήρωνε τις  φιλοδοξίες τους. 

 Στο γήπεδο της Αλιάνς στην περιοχή του Χίρς, οι ιδρυτές του σωµατείου 
κατόρθωσαν να αποκτήσουν δικαιώµατα χρήσης. Η λύση πάντως ήταν πρόχειρη και 
µέσα στα χαλάσµατα της καµένης Θεσσαλονίκης και τους συµµαχικούς στρατώνες οι 
αρειανοί αναζητούσαν διαρκώς νέους χώρους, καλύτερους. Έτσι µετακόµισαν στο 
συνοικισµό ∆όξας και αργότερα στον ανοιχτό χώρο Τράνσβααλ, εκεί που είναι 
σήµερα η συνοικία του Αγίου Φανουρίου. Το 1919 και το 1921 γίνονται δύο 
σηµαντικά βήµατα. Ενσωµατώνονται στο σωµατείο ο σύλλογος Αστραπή, που έδρευε 
στην περιοχή µεταξύ των οδών Παπάφη και Λεωφόρου Στρατού, και ο Κεραυνός που 
έδρευε στην οδό Κιλκισίου. Μ' αυτό τον τρόπο ο Άρης κυριάρχησε σε µια περιοχή 
που άρχιζε από το Σώµα Στρατού και τελείωνε στην 25η Μαρτίου, από τη σηµερινή 
οδό Παπαναστασίου µέχρι τη θάλασσα. Την περίοδο 1926 µέχρι το 1939, κατόρθωσε 
να εγκατασταθεί σε γήπεδο στη Λεωφόρου Στρατού και οι δραστηριότητες του 
επεκτάθηκαν και σε άλλα αθλήµατα καθώς τότε ιδρύθηκαν τµήµατα στίβου, 
κολύµβησης, βόλεϊ.284

Ο Γυµναστικός Σύλλογος Απόλλων Σµύρνης. Ο Απόλλων ιδρύθηκε το 1891 στη 
Σµύρνη καταρχάς ως µουσικός σύλλογος. Μετά από λίγα χρόνια όµως οι 
δραστηριότητες του επεκτάθηκαν και στον αθλητικό χώρο ιδρύοντας τµήµα στίβου 
αλλά και ποδοσφαίρου. Η ποδοσφαιρική οµάδα µάλιστα κατέκτησε το Κύπελλο 
Ανακωχής την περίοδο που τα συµµαχικά στρατεύµατα βρίσκονταν στη Σµύρνη. 
Μετά το 1922 ανασυγκροτήθηκε στην Αθήνα δίνοντας τους αγώνες του σε χώρο 
δίπλα στους Στύλους του Ολυµπίου ∆ιός.285 Το 1924 µάλιστα κατέκτησε το 
πρωτάθληµα Αθηνών µε αντιπάλους, τον Παναθηναϊκό, τον Μύλωνα και τον Αθηναϊκό. 
Το 1925 όµως αποδυναµώθηκε καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές του προσχώρησαν 
στην Ένωση Κωνσταντινουπόλεως (Α.Ε.Κ.). Παρολαυτά, το 1928 απέκτησε γήπεδο στην 
περιοχή του Ρούφ νοικιάζοντας χώρο µε διαστάσεις 126µ. µήκος και 100µ. πλάτος 
έναντι 1200δρχ το µήνα. Η εξέδρα που κατασκευάστηκε είχε χωρητικότητα 1500 
καθήµενων ενώ γενικότερα οι εγκαταστάσεις θεωρήθηκαν από τις πιο σύγχρονες της 
εποχής.286 Τα οικονοµικά του σωµατείου χαρακτηρίζονται από τον τύπο της εποχής 
ανθηρά και στηρίζονταν στις εισφορές κυρίως των µελών του. Σε όλη τη διάρκεια του 
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Μεσοπολέµου έµβληµα του συλλόγου ήταν η σβάστικα287 (ως σύµβολο γονιµότητας 
πιθανότατα) ενώ θα πρέπει να τονιστεί πως παρόλο την ιδιαίτερη παράδοσή του και 
σε άλλα αθλήµατα (π.χ. στίβος) πριν το 1922, στην Αθήνα η δράση του περιορίστηκε 
στο ποδόσφαιρο,   σε αντίθεση µε τον Πανιώνιο, όπως θα αναδειχθεί στη συνέχεια.288 
Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο το σωµατείο µετακόµισε στη Ριζούπολη και 
µετονοµάστηκε σε Απόλλων Αθηνών µε έµβληµα την όψη του αρχαίου θεού. Στα τέλη 
του 2003 επανήλθε ως ονοµασία ο τίτλος, Γυµναστικός Σύλλογος Απόλλων Σµύρνης. 

Ο Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος ιδρύθηκε επίσης στη Σµύρνη το 1891 ως Ορφεύς, µε 
σκοπό την καλλιέργεια της µουσικής και της σωµατικής αγωγής. Μέχρι το 1922 
δραστηριοποιήθηκε σε όλα σχεδόν τα γνωστά αθλήµατα της εποχής.289 Μετά το 1922, 
στα πρώτα βήµατα της αναδιοργάνωσης  του  στην Αθήνα, εγκαταστάθηκε σε 
αποδυτήρια του Παναθηναϊκού σταδίου, µετά από συνεννόηση του προέδρου του 
∆ηµ. ∆άλλα και του Νικ. Πλαστήρα. Το Σεπτέµβριο του 1923 οργάνωσε τους αγώνες 
του στο Παναθηναϊκό στάδιο και σε ολόκληρη τη µεσοπολεµική περίοδο βασική  
επιδίωξη των µελών του υπήρξε η ανασύσταση όλων των τµηµάτων που 
λειτουργούσαν στη Σµύρνη, σε αντίθεση µε τον Απόλλωνα που το ενδιαφέρον του 
εστιάστηκε µόνο στο ποδόσφαιρο.290 Στη Ν.Σµύρνη εγκαταστάθηκε µόνιµα στις 
αρχές της δεκαετίας του 1930 καθώς ο συνοικισµός εποικίστηκε αργότερα από τους 
άλλους προσφυγικούς οικισµούς. Το σωµατείο πάντως που εξέθρεψε τις αθλητικές 
επιδιώξεις των κατοίκων του νεοσύστατου προσφυγικού οικισµού από τις πρώτες 
στιγµές της οργάνωσής του, υπήρξε ο Αθλητικός Όµιλος Νέας Σµύρνης (ο σηµερινός 
Μίλωνας) που ιδρύθηκε το 1928.291

Η Κίνηση στην Επαρχία 
Στην προηγούµενη ενότητα έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν τα επίσηµα, 

ισχυρά και δηµοφιλή σωµατεία που απέκτησαν πανελλήνια αναγνωρισιµότητα. 
Όπως όµως έχει ήδη τονιστεί, και σε τοπικό επίπεδο παρατηρήθηκε ιδιαίτερη  
δραστηριότητα καθώς ιδρύθηκε ένας µεγάλος αριθµός επίσηµων αλλά και 
ανεξάρτητων ποδοσφαιρικών συλλόγων.  

Ειδικότερα, στη Χίο, εκτός του ισχυρού Παγχιακού Αθλητικού Συλλόγου που 
συντηρούσε και ποδοσφαιρικό τµήµα, δραστηριοποιούνταν άλλοι δύο αµιγώς 
ποδοσφαιρικοί σύλλογοι σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του περιοδικού Αθλητικός 
Κόσµος.292 Στη Λέσβο αντίστοιχα, την περίοδο 1928-1932 το νησί είχε χωριστεί σε 
φιλάθλους του Παλλεσβιακού και του Άρεως. Ο πρώτος είχε ιδρυθεί το 1923 µε 
υποστήριξη κυρίως των αστών του νησιού ενώ ο δεύτερος δύο χρόνια αργότερα και 
εξέφρασε την αντιπαλότητα των κατώτερων στρωµάτων και των χωρικών. Μάλιστα 
στη Μυτιλήνη κυκλοφόρησαν και δύο αθλητικές εφηµερίδες, πράγµα που προκαλεί 
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έκπληξη για τα δεδοµένα της επαρχίας αλλά και της εποχής. Συγκεκριµένα στα τέλη 
της δεκαετίας του 1920 κυκλοφόρησαν, ο Αιγαιοπελαγίτικος Αθλητισµός µε διευθυντή 
τον Κ. Σαραγιάννη που υπήρξε όργανο του Άρη και η Αθλητική Επιθεώρησις µε 
ιδιοκτήτη τον Π. Βελόνη του Παλλεσβιακού αντίστοιχα.293

Στο Ηράκλειο της Κρήτης, µε πρωτοβουλία του προέδρου της κοινότητας 
Αλικαρνασσού ιδρύθηκε το 1928 ως ανεξάρτητο σωµατείο, ο τοπικός Ηρόδοτος 
Αλικαρνασσού µε δράση µόνο ποδοσφαιρική στα πρώτα του βήµατα. Το 1933 
αναγνωρίστηκε από το πρωτοδικείο οργανώνοντας παράλληλα τµήµατα 
γυµναστικής, υδατοσφαίρισης, κολύµβησης και κωπηλασίας. Την ίδια περίπου 
περίοδο, το 1929, συγκροτείται ο Α.Ο. Ολυµπιακός Ηρακλείου Κρήτης ενώ το 1932 στην 
περιοχή Ξύλινη Τάµπα ιδρύθηκε ο Εθνικός εκφράζοντας έτσι τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες. Ποδοσφαιρική δραστηριότητα όµως είχε παρατηρηθεί στο Ηράκλειο 
ήδη από την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα µε πρωτοβουλία των αστικών 
στρωµάτων της πόλης. Σηµαντική υπήρξε επίσης η συµβολή των ξένων 
στρατευµάτων που στάθµευαν στην Κρήτη πριν την ένωση µε την υπόλοιπη Ελλάδα.  

Το 1911 είχε ιδρυθεί η Άµιλλα µε πρόεδρο τον γιατρό-γυναικολόγο Μιχ. 
Ιερωνυµάκη ενώ το 1924 καταγράφεται η συγχώνευση του Αστέρα µε άλλα ανεπίσηµα 
σωµατεία. Το 1925 στο γυµναστήριο της οδού  Ιδοµένεος «ζυµώθηκε» η ιδέα ίδρυσης 
νέου αθλητικού συλλόγου. Έτσι στο σπίτι του γιατρού Μηνά Ζαµπόζη υπογράφηκε 
το καταστατικό του Όµίλου Φιλάθλων Ηρακλείου, του γνωστού µας ως σήµερα Ο.Φ.Η. 
Το νέο σωµατείο στα πρώτα του βήµατα στηρίχθηκε κυρίως στους προσκόπους του 
Ηρακλείου και στους τελειόφοιτους του γυµνασίου αρρένων της πόλης ενώ οι 
επιδιώξεις του, όπως καταγράφηκαν στο καταστατικό, ήταν, η ψυχαγωγία των µελών 
του, οι παντός είδους αθλητικές εκδηλώσεις και η οργάνωση διαλέξεων και 
εκδροµών. Από τις πρώτες κιόλας στιγµές η ποδοσφαιρική δραστηριότητα ήταν 
ενταγµένη στις δραστηριότητες του σωµατείου ενώ λειτούργησαν παράλληλα 
τµήµατα στίβου, κολύµβησης και ποδηλασίας. 294

Στο γειτονικό Ρέθυµνο, το 1925 ιδρύθηκε ο Ατρόµητος και το 1927 ο Αθλητικός 
Όµιλος Ρεθύµνης, ο Αχιλλέας, από τον προσφυγικό πληθυσµό της πόλης, και ο Άρης 
Περιβολίων µε πρόεδρο το φαρµακοποιό Π. Παντελιδάκη. ∆ύο χρόνια αργότερα 
καταγράφηκε ποδοσφαιρικό σωµατείο µε τίτλο Αρµενική ενώ κάποια στιγµή πρέπει 
να εκδόθηκε και η αθλητική εφηµερίδα, Τα Κρητικά Σπορ.295

Το 1926 µε πρωτοβουλία των δικηγόρων Θρ.Σχοινά, ∆.Κωνσταντόπουλου και 
Σ.Αθανασούλη, των εµπόρων ∆.Τσαµπάση και Γ.Μπλάτσου, του τηλεγραφητή 
∆.Λογοθέτη και του κτηµατία Π.Κακουριώτη, «…ακραιφνών και ενθουσιωδών 
φιλάθλων…» ιδρύθηκε στο Άργος ο Παναργειακός ο οποίος αµέσως σχεδόν επάνδρωσε 
τρεις ενδεκάδες. Στην προεδρία του σωµατείου τέθηκε ο τότε ∆ήµαρχος της πόλης, 
Κ.Μπόµπος. Παράλληλα αποφασίστηκε να  δοθούν στο σύλλογο από το ταµείο του 
∆ήµου 37 χιλ. δρχ εφάπαξ για την κατασκευή γηπέδου αλλά και ετήσια επιχορήγηση 
25 χιλ. δρχ.296  

                                                 
293 Αθλητισµός της Ελλάδος, Περ.Γ΄, Αρ.Φύλ.389, 19/11/1937, σ.4. 
294 Για την ποδοσφαιρική δραστηριότητα στο Ηράκλειο βλ., Αθλητική Ηχώ, Έτος Ε΄, Περ.Β, Αρ.Φύλ.613, 
2/1/1950, σ.3, Γιάννης Ζαϊµάκης, «Κοινωνική Ενσωµάτωση και Πολιτισµική ∆ιαφοροποίηση. Μικρασιάτες 
Μουσικοί στο Μεσοπολεµικό Ηράκλειο», ∆οκιµές, Τχ.9-10, Αθήνα, Φθινοπ.2001, σ.118 και την ιστοσελίδα στο 
διαδίκτιο του Ο.Φ.Η., www.ofi.gr 
295 Λευτ.Κ.Κρυοβρυσανάκης, Ρεθεµνιώτικο Ποδόσφαιρο. 20ος Αιώνας, Ρέθυµνο, 1999, σ.5-7. 
296 Αθλητισµός της Ελλάδος, Περ.Γ΄, Αρ.Φύλ.392, 26/11/1937, σ.4. 
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Ανάλογες ενέργειες παρατηρήθηκαν επίσης και στο Αίγιο όπου το καλοκαίρι του  
1927 ιδρύθηκε ο Παναιγιάλειος. Σε «…µια εξοχική συγκέντρωση, µερικοί ενθουσιώδεις 
έβαλαν τις βάσεις ενός αθλητικού σωµατείου που συντόµως έµελλε να αποβή το κέντρο κάθε 
αθλητικής κίνησης της πόλης…».297 Μετά από συνεχή παιχνίδια µε σωµατεία 
γειτονικών περιοχών (Παναχαϊκή, Ολυµπιακός Πατρών, Αχιλλεύς Κορίνθου, Ηρακλής 
Πύργου, Αττικός, ∆άφνη), καταξιώθηκε στη συνείδηση των φιλάθλων του µετά από τη 
διεξαγωγή συνάντησης µε τον  ισχυρό Παναθηναϊκό.298 

Σαφώς πιο έντονη υπήρξε η ποδοσφαιρική δραστηριότητα στη γειτονική Πάτρα, 
ιδιαίτερα ανεπτυγµένο αστικό κέντρο της εποχής. Στις 18/12/1926, µετά από 
συνεννοήσεις των τότε αναγνωρισµένων σωµατείων της πόλης συγκροτήθηκε η 
‘Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Πατρών που αναγνωρίστηκε σχεδόν αµέσως από την 
Ε.Π.Ο. και η δικαιοδοσία της επεκτεινόταν σε όλη την Πελοπόννησο, τα Ιόνια νησιά 
και την Αιτωλοακαρνανία. Ιδρυτικά µέλη της ένωσης υπήρξαν τα επίσηµα σωµατεία, 
Παναχαϊκή Γυµναστική Ένωση, Ολυµπιακός Πατρών, Λευκός Αστήρ, Απόλλων Πατρών, 
Νίκη Πατρών, Ηρακλής Πύργου, Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών Καλαµών ενώ στο τέλος 
του 1927 εντάχθηκαν ο Παγκεφαλληνιακός και ο Πανκερκυραϊκός.299  

Ο   Παγκεφαλληνιακός ιδρύθηκε το 1923 µε σκοπό, «…την ηθικήν, πνευµατικήν και 
σωµατικήν διάπλασιν των µελών του…» και το 1926 είχε υπερβεί τα 200 µέλη 
συµµετέχοντας σε ναυτικούς, γυµναστικούς και ποδοσφαιρικούς αγώνες300ενώ στη 
γειτονική Ζάκυνθο την ίδια περίπου περίοδο ιδρύονται η Αθλητική Ένωση Ζακύνθου 
και ο Ηρακλής.301

Στη Λιβαδειά, η επιστροφή των επιστράτων υπήρξε η αφετηρία της 
ποδοσφαιρικής δραστηριότητας. Οι οµάδες των συνοικιακών µαχαλάδων 
οργανώθηκαν σε συλλόγους ενώ στο κέντρο της πόλης, δίπλα µάλιστα στη πλατεία 
Γεωργίου του Α΄, κατασκευάστηκε το γήπεδο της εποχής. Το 1928 οι εργαζόµενοι νέοι 
των επαγγελµατικών καταστηµάτων (ραπτεργάτες, υποδηµατοποιοί, κοµµωτές κ.α.) 
συγκρότησαν την Εµπρός, που χαρακτηριζόταν ως η οµάδα της «φτωχολογιάς» ενώ 
δύο χρόνια αργότερα ιδρύθηκε από τον «καλό κόσµο» της πόλης ο Παλλεβαδιακός.302

Στην περιοχή της Θεσσαλίας ιδιαίτερη δραστηριότητα παρατηρήθηκε καταρχήν 
στο Βόλο, όπου η οικονοµική δραστηριότητα βασιζόταν όχι τόσο στον αγροτικό 
τοµέα  αλλά στο εµπόριο και τη βιοµηχανία κυρίως. Γύρω στα 1909 ο προπονητής 
του Γυµναστικού Συλλόγου Βόλου, Μ.Φλωράκας, ενθάρρυνε τους αθλητές του να 
ασχοληθούν και µε το ποδόσφαιρο.303  

Σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέµου, σύµφωνα µε τις ανταποκρίσεις των 
αθλητικών συντακτών, «…ο φίλαθλος κόσµος του Βόλου αγαπά το σπορ και συναθροίζεται 
εκάστην Κυριακήν και παρακολουθεί µετά ζήλου τα διάφορα µατς…»304 ενώ το 1926 πιο 
συγκεκριµένα επιχειρήθηκε προσπάθεια διοργάνωσης επίσηµου πρωταθλήµατος 
στην πόλη.305

                                                 
297 Αθλητισµός της Ελλάδος, Περ.Γ΄, Αρ.Φύλ.370, 6/10/1937, σ.7. 
298 Αθλητισµός της Ελλάδος, ο.π. 
299 Αθλητικός Κόσµος, Τχ.72, 15/9/1927, σ.21. 
300 Ελεύθερον Βήµα, Έτος Ε΄, Αρ.Φύλ.1690, 17/12/1926, σ.2. 
301 Αθλητικός Χρόνος, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.9, 7/9/1934, σ.2. 
302 Αθλητική Ηχώ, Έτος Ε΄, Περ.Β΄, Αρ.Φύλ.692, 29/4/1950, σ.2. 
303 Χρ.Σεµέργελης, «Η Ιστορία του Μαγνησιώτικου Ποδοσφαίρου», Εν Βόλω, Τχ.14, Βόλος, Ιούλ.-Σεπτ.2004, 
σ.39. 
304 Αθλητική Επιθεώρησις, Σεπτέµβριος 1926, σ.11. 
305 Χρ. Σεµέργελης, «Η Ιστορία…», ο.π., σ.40. 
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Ιδιαίτερη ενασχόληση µε το σπορ, από τη πρώτη στιγµή µάλιστα που 
εγκαταστάθηκαν στην πόλη,  παρουσίασαν οι πρόσφυγές. Η γνώστη µας µέχρι 
σήµερα Νίκη αρχικά ονοµαζόταν, Προσφυγική Ένωση Αµερικάνικου Ερυθρού Σταυρού 
λόγω της έντονης δραστηριότητας του οργανισµού εκείνη την περίοδο. Στις 
19/8/1924 το σωµατείο αναγνωρίστηκε επίσηµα από το πρωτοδικείο µε τίτλο, 
Γυµναστικός Σύλλογος η Νίκη.  

Στη διάρκεια του Μεσοπολέµου δραστηριοποιήθηκαν επίσης στον προσφυγικό 
κόσµο του Βόλου, ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ένωσις Κωνστ/λεως, ο Πανθεσσαλικός 
Αθλητικός Όµιλος Κωνστ/λεως, η Αθλητική Ένωση Νικοµηδείων Βόλου και η 
Πανθεσσαλική Αθλητική Ένωσης Κωνστ/λεως αναδεικνύοντας από τη µία τις 
διαφοροποιήσεις στις τάξεις των προσφύγων. Από την άλλη όµως η µεγάλη πλατεία 
δίπλα στην εκκλησία του Ευαγγελισµού που λειτουργούσε ως γήπεδο, αποτέλεσε 
κεντρικό σηµείο για τη λειτουργία του συνοικισµού. Στους κόλπους των «γηγενών» 
κατοίκων της πόλης ιδιαίτερη απήχηση είχε ο Ολυµπιακός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1937 
από µια συντροφιά που έπαιζε ποδόσφαιρο στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου και 
είχε ως πρότυπο τον µεγάλο Ολυµπιακό όπως έχει ήδη τονιστεί. 306

Στη δυτική Θεσσαλία αντίθετα η δραστηριότητα δεν υπήρξε τόσο έντονη. Ο 
Αχιλλέας και ο Παναθαµανικός πάντως δραστηριοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1930 ως 
αµιγείς ποδοσφαιρικοί σύλλογοι  στην πόλη των Τρικάλων ενώ στην Καλαµπάκα η 
Αθλητική Ένωση Καλαµπάκας-Τα Μετέωρα συγκροτήθηκε το 1929 µε πρωτοβουλία των 
µηχανικών που εργάζονταν στην κατασκευή της σιδηροδροµικής γραµµής 
Καλαµπάκας-Κοζάνης.307

Στην Κοζάνη, µια πόλη 13.000 κατοίκων περίπου, σύµφωνα µε την απογραφή του 
1928, καταγράφεται στην περίοδο που εξετάζεται η δηµιουργία του τοπικού 
Ολυµπιακού, του Μακεδονικού, του Πανεργατικού Αστέρα και του Μ.Αλεξάνδρου308 ενώ 
στη Φλώρινα «…δεκαπέντε προσφυγάκια µε βαθύ αθλητικό συναίσθηµα στα µέσα του 1926 
συνέπτυξαν  µια ποδοσφαιρική οµάδα και την ονόµασαν Ένωσις Προσφύγων η Προποντίς…». 
Ύστερα από δωρεά 500δρχ. του τοπικού µικρασιατικού συλλόγου, το σωµατείο 
αναγνωρίστηκε από το πρωτοδικείο και κατόρθωσε να συµµετάσχει µε ιδιαίτερη  
µάλιστα αγωνιστική επιτυχία στις επίσηµες διοργανώσεις.309 Την ίδια περίπου 
περίοδο φαίνεται πως είχε συγκροτηθεί ο Φίλιππος αλλά και οµάδα των Ισραηλιτών 
της πόλης.310 Στη δεκαετία του 1930 µε πρωτοβουλία αλλά και σηµαντική υλική 
υποστήριξη του διευθυντή του τοπικού υποκαταστήµατος της Εµπορικής Τραπέζης 
ιδρύεται ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όµιλος Ελλάς Φλωρίνης που όµως δεν 
αναγνωρίστηκε από την Ε.Π.Ο. Σύµφωνα µε  το συντάκτη του Αθλητικού Χρόνου η 

                                                 
306Λεπτοµέρειες βλ., Βαγγ.Νίκου, «Ευρετήριο των Αναγνωρισµένων Προσφυγικών Σωµατείων του 
Πρωτοδικείου Βόλου 1914-1971», Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, Περιοδική Έκδοση της Εταιρείας Θεσσαλικών 
Μελετών, Βόλος, 1992, Τοµ.10, σ.295-314, ∆ηµ.Κωσταντάρας-Σταθαράς, Το Χρονικό της Νέας Ιωνίας 1924-
1994, Πολιτιστικός Οργανισµός ∆.Ν.Ιωνίας Βόλου-Εκδ.Ώρες, Νέα Ιωνία Μαγνησίας, 1994 και Ι.Π.Γκιόσος, 
Τουρκοµερίτες και Αυστριακοί. Κοινωνικές Παράµετροι στον Τρόπο Οργάνωσης του Ποδοσφαίρου στο Βόλο 
1922-1990, Αδηµοσίευτη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Π.Τ.∆.Ε., Αθήνα, 1994. 
307 Γεωργ.Αλέξ.Φίκας, «Η Αθλητική Ιστορία της Καλαµπάκας από το 19ο Αιώνα έως τον Β΄Παγκόσµιο 
Πόλεµο», στο Γρ.Σταγέας (επιµ.), Η Καλαµπάκα Μέσα από την Ιστορία της. Εισηγήσεις-Πρακτικά του 
Α΄Ιστορικού Συνεδρίου Καλαµπάκας, ∆ήµος Καλαµπάκας/Γένεσις, Καλαµπάκα, 2001, σ.481-512. 
308 Αθλητικός Χρόνος, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.55, 21/12/1934,σ.3. 
309 Αθλητικός Κόσµος, Τχ.72, 15/9/1927, σ.21. 
310Αθλητική Επιθεώρησις, Σεπτέµβριος 1926, σ.12. 
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συγκεκριµένη αίτηση ατύχησε γιατί οι υπεύθυνοι του σωµατείου δεν δέχτηκαν να 
συνεχίσει η Ε.Π.Ο. να κερδοσκοπεί εις βάρος τους.311

Στη Θεσσαλονίκη, εκτός των ισχυρών σωµατείων που ήδη αναφέρθηκαν, 
δραστηριοποιήθηκε  επίσης σηµαντικός αριθµός ανεξαρτήτων όπως ο Κανάρης, η 
Αστραπή, ο Ολυµπιακός Αστήρ, ο Οδυσσεύς και ο Άτλας312 ενώ ανάλογη υπήρξε η 
κατάσταση και στην Καβάλα. Ο Φίλιππος, ο Μέγας Αλέξανδρος, το Βυζάντιον, και ο 
Αισχύλος υπήρξαν οι επίσηµες και ισχυρές ποδοσφαιρικές οµάδες της πόλης ενώ 
παράλληλα δραστηριοποιήθηκαν και αρκετές ανεξάρτητες όπως ο Αστήρ και ο 
Ορφεύς.313

Στη ∆ράµα τέλος από το 1919 κυριαρχούσε η παρουσία του Γυµναστικού Συλλόγου 
∆όξα. Η ∆όξα προήλθε από τον πρώτο σύλλογο της πόλης, τον Πηλέα, και από την 
αρχή φορούσε ασπρόµαυρες φανέλες και είχε ως έµβληµα το µαύρο τριφύλλι. Το 
1924, όταν οι ανταλλάξιµοι της Μικρασίας εγκαταστάθηκαν στη ∆ράµα, βρήκαν 
έναν αθλητικό σύλλογο σε ακµή τις τάξεις του οποίου πύκνωσαν χωρίς ενδοιασµούς, 
ζήτηµα αρκετά ενδιαφέρον σε πρώτη ανάγνωση. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε πως στη 
∆ράµα δεν αναδείχθηκε καµία άλλη αµιγής προσφυγική οµάδα ποδοσφαίρου κι 
αυτό µάλλον συνέβαλε στην ενσωµάτωση των προσφύγων στην τοπική κοινωνία.314

  Στη διάρκεια του Μεσοπολέµου η ∆όξα υπήρξε από τις πρωταγωνίστριες του 
πρωταθλήµατος της βορείου Ελλάδος. Τότε επίσης κατασκευάστηκε το καινούργιο 
ιδιόκτητο γήπεδο του σωµατείου σε χώρο που είχαν δωρίσει το 1927 οι τοπικές αρχές 
ενώ τα υπόλοιπα σωµατεία, ο Άρης, ο Βύρων, ο Ηρακλής και η Ελπίδα συνέχισαν να 
εξασκούνται στο κεντρικό γυµναστήριο της πόλης. 

Η  Αθήνα και ο Πειραιάς 
Ο δηµογραφικός αλλά και ο χωροταξικός χάρτης της πρωτεύουσας παρουσίασε 

σηµαντικές µεταβολές στη µεσοπολεµική περίοδο. Καταρχάς, το 1920, η 
περιφερειακή ζώνη είναι ιδιαίτερα περιορισµένη. Μεταξύ Αθηνών και Πειραιώς, 
τέσσερις µόνο κοινότητες (Καλλιθέα, Αγ.Ιωάννης, Ρέντης, Μοσχάτο) συγκεντρώνουν 
κάποιους κατοίκους, ενώ στα βόρεια, το Χαλάνδρι, η Κηφισιά και το Μαρούσι 
αποτελούσαν κατοικηµένα χωριά. Το 1928, µε «καταλύτη» την εγκατάσταση των 
προσφύγων, το τοπίο έχει αλλάξει ριζικά. Νέες συνοικίες εµφανίστηκαν 
περικλείοντας έτσι  τελείως τους δύο ιστορικούς οικισµούς.315  

Το µοντέλο της εγκατάστασης των προσφυγικών πληθυσµών που υιοθετήθηκε, 
εισήγαγε για πρώτη φορά τον σαφή κοινωνικό διαχωρισµό στο χώρο. Οι 12 
µεγαλύτεροι και οι 34 µικρότεροι οικισµοί εγκαταστάθηκαν σε ακατοίκητες περιοχές 
στις παρυφές της πόλης του 1922 και συγκροτούσαν µικρές «δορυφορικές» 
κοινότητες, οι οποίες, σύµφωνα µε τη φρασεολογία των αρµοδίων της εποχής, «δεν 
αναστάτωναν την κανονική ζωή της υπάρχουσας πόλης, ενώ παράλληλα εξασφάλιζαν ένα 
οµοιογενές κοινωνικό περιβάλλον στο εσωτερικό των οικισµών».316 Οι εύπορες κατηγορίες 
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313Αθλητική Επιθεώρησις, Σεπτέµβριος 1926, σ.11. 
314Αθλητική Επιθεώρησις, ∆εκέµβριος 1926, σ.12 και  Β.Τσιαµπούσης, «Οι Μαυραετοί του Βορρά», Η 
Καθηµερινή, Ένθετο:Επτά Ηµέρες, 4/10/1998, σ.18 
315 Βύρων Κοτζαµάνης, «Αθήνα, 1848-1995. Η ∆ηµογραφική Ανάλυση µιας Μητρόπολης», Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, Τχ.92-93, Αθήνα, 1997, σ.7. 
316 Αλέκα Καραδήµου-Γερολύµπου, «Πόλεις και Ύπαιθρος. Μετασχηµατισµοί και Αναδιαρθρώσεις στο 
Πλαίσιο του Εθνικού Χώρου», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Ο Μεσοπόλεµος 1922-1940, 
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του αστικού πληθυσµού εγκατέλειπαν σταδιακά το κέντρο της Αθήνας προκειµένου 
να κατοικήσουν στις παρυφές της πόλης. Μ’ αυτόν τον τρόπο εµφανίστηκε και στην 
Ελλάδα το πρότυπο των κηπουπόλεων µε χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα την 
Εκάλη, που ιδρύθηκε το 1923, και το Ψυχικό λίγο αργότερα.317

 Σε µια πρώτη απόπειρα προσέγγισης του κοινωνικού διαχωρισµού των κατοίκων 
του δήµου της Αθήνας (για την περίοδο που εδώ µελετάται) διαπιστώνεται, η 
συγκέντρωση των υψηλότερων εισοδηµατικών στρωµάτων στις παλιές και 
κεντρικότερες περιοχές της πόλης (π.χ. γύρω από τα ανάκτορα και την ανατολική 
πλευρά του Λυκαβηττού), η απουσία των µεσαίων και ανώτερων κοινωνικών 
κατηγοριών στις δυτικές συνοικίες της πόλης (Κολωνό, Σεπόλια, Κολοκυνθού, 
Πετράλωνα, Ακαδηµίας Πλάτωνος) και συγκέντρωση προσφυγικών κατοικιών στις 
ανατολικές περιοχές (Βύρωνας, Καισαριανή).318  

Συνοψίζοντας, το 1940 ο χώρος του λεκανοπεδίου της Αττικής έχει πληθυσµιακά 
και οικιστικά σχεδόν ενοποιηθεί. Ειδικότερα, το Χαϊδάρι, το Αιγάλεω, το Περιστέρι, 
ο Κορυδαλλός, το Πέραµα, το Κερατσίνι και οι Αγ.Ανάργυροι αναδείχθηκαν στα 
δυτικά του δήµου της Αθήνας, η Αγ.Παρασκευή, η Πεύκη, τα Μελίσσια στα βόρεια, ο 
Βύρωνας και η Ηλιούπολη στα ανατολικά  και η Βούλα µε τη Βουλιαγµένη στα 
νοτιοανατολικά. Συνολικά, το συγκρότηµα Αθηνών-Πειραιώς συγκέντρωνε 1.120.000 
κατοίκους.319

Μέσα στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο της πόλης αλλά και της ανάδειξης των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των επιµέρους συνοικιών, η ενασχόληση µε το 
ποδόσφαιρο και η συγκρότηση ποδοσφαιρικών σωµατείων αποτέλεσε βασική  
δραστηριότητα, όπως ήδη έχει τονιστεί. 

Συγκεκριµένα, στο  ευρετήριο του πρωτοδικείου της Αθήνας της περιόδου 1922-
1940 (που έχει σωθεί) καταγράφηκαν συνολικά 115 αθλητικά σωµατεία εκ των 
οποίων, 13 έχουν καταχωρηθεί έχοντας  µόνο το επίθετο ποδοσφαιρικός στον τίτλο,320 
36 έχοντας στην επωνυµία τους προσδιορισµούς, Αθλητικός-Ποδοσφαιρικός (π.χ. 
Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός Σύλλογος ο Πέλοψ), ενώ από τους  53 που εµφανίζονται 
χωρίς την ένδειξη ποδοσφαιρικός, για τους 5 γνωρίζουµε από άλλες πηγές  πως είχαν 
έντονη ποδοσφαιρική δραστηριότητα και πρόκειται για την Αθλητική Ένωση 
Κωνσταντινουπόλεως, τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όµιλο, την Ένωση Φιλάθλων Εθνικής 
Τραπέζης, -τη δεκαετία του 20΄κυρίως- τον Αθλητικό Όµιλο Οδυσσεύς και την Αθλητική 
Ένωσις Κυψέλης η Αθηναϊς. 

Στην Ε.Π.Σ.Α., εκτός των ισχυρών σωµατείων που ήδη έχουν αναφερθεί, την 
περίοδο 1925-1926 εγγράφηκαν ο Ελληνορωσσικός, ο Κυπριακός, ο Αγγλικός Όµιλος 
                                                                                                                                                         
Επιστ.Επιµ: Χρ.Χατζηϊωσήφ,  Τόµος Β’-Μέρος 1ο , Βιβλιόραµα, Αθήνα, 2002, σ.77-78. 
317 Λίλα Λεοντίδου, Πόλεις της Σιωπής. Εργατικός Αποικισµός της Αθήνας και του Πειραιά 1909-1940, 
Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ, Αθήνα, 1989, σ.223. 
318 ∆ήµητρα Βασιλειάδου, «Επαγγελµατική και Χωροταξική Κατανοµή στη Μεσοπολεµική Αθήνα», Εργασία 
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία, Πανεπ.Κρήτης, 
Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ρέθυµνο, [2002]. 
319 Βύρων Κοτζαµάνης, «Αθήνα, 1848-1995…», ο.π., σ.7-8. 
320 Πρόκειται για τους: Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Μεγάλη Ιδέα(Ολύµπια από το 1926), Ποδοσφαιρικός 
Σύλλογος Αχιλλεύς, Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ούλεν, Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Αίας, Ποδοσφαιρικός 
Σύλλογος Παγκρατίου Νίκη, Ποδοσφαιρικός Όµιλος Κρόνος Αβερωφείου, Ποδοσφαιρικός Όµιλος Νέος Αστήρ, 
Ποδοσφαιρικός Όµιλος Πέλωψ Καισαριανής, Ποδοσφαιρικός Όµιλος Αίολος, Ποδοσφαιρικός Όµιλος η Άµυνα 
Αγ.∆ηµητρίου, Ποδοσφαιρική Ένωσις Φραγκοκκλησιάς, Ποδοσφαιρικός Αθλητικό Όµιλος Κεραµεικός, 
Σύλλογος Ποδοσφαιρικός Ένωσις Πολυγώνου, Ευρετήριο Καταστατικών Σωµατείων Πρωτοδικείου Αθηνών των 
ετών 1922-1940. 
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Αεροδροµίου µε αποτέλεσµα να συγκροτηθεί και Β’ κατηγορία ενώ την επόµενη 
χρονιά ο Αχιλλεύς, η Ένωσις Εµποροϋπαλλήλων, ο Εργατικός Όµιλος και ο Πέλλης 
σχηµάτισαν τη Γ’ κατηγορία.321

 Πέρα όµως από τα παραπάνω, που µας παρουσιάζουν µια πιο επίσηµη και 
θεσµική διάσταση, στις γειτονιές, δραστηριοποιείται επίσης ένας σηµαντικός αριθµός 
ανεξάρτητων συλλόγων, που ξεπερνά κατά πολύ εκείνον των επισήµων-
αναγνωρισµένων. Τα σωµατεία αυτά συγκροτήθηκαν στις συνοικίες έχοντας 
πολλαπλά  κοινωνικά και πολιτιστικά καθήκοντα. 

Στην Καισαριανή για παράδειγµα, την περίοδο που εξετάζεται, καταγράφηκαν 
τα : Μαύρη Χείρ, Τίγρης, Ανίκητος, Αρµενική Ένωσις, Ελπιδοφόρος, Ένωσις Φιλάθλων, 
∆άφνη, Μικρασιατικός, Σµυρναϊκός, Ένωσις Καισαριανής, Πανιώνιος, Φωστήρας, Άρης, 
Απόλλων, Νήαρ Ήστ, Εθνικός Αστέρας. Έφτασε χρονιά µάλιστα που 25 σωµατεία 
παρέλασαν στο γήπεδο της Νήαρ Ήστ.322 Στο Μοσχάτο, σε σχέση µε τον πληθυσµό 
(6.031 κατ. το 1928), δραστηριοποιείται µάλλον µεγάλος αριθµός. Συγκεκριµένα, 
πέρα από τον επίσηµο σύλλογο, Αθλητική Ένωσις Μοσχάτου, δραστηριοποιήθηκαν τα 
ανεξάρτητα, Άρης, Ανίκητος, Πανελλήνιος και το Μοσχάτο.323  Στον Κολωνό αντίστοιχα 
τα: Αττικός, Ηρακλής, Ολυµπιακός Αθηνών, Άτλας, Πλάτων, Ορφεύς, ενώ στη συνοικία 
του Αγ.Ιωάννου τα: Πανθηραϊκός Α.Σ., το Τάγµα Ιπποτών Θήρας, ο Π.Σ.Ποσειδών και η 
Βροντή. Στην Κυψέλη εµφανίστηκαν ο Ερµής, ο Εθνικός, ο Άρης, η Ένωσις, στο 
Κολωνάκι ο Αθηναϊκός, ο Αχιλλεύς, η Ελπίς, ο Ερµής, ο Εθνικός,  στα Σεπόλια 
καταγράφονται η ∆όξα και ο Αχιλλεύς, στο Πολύγωνο η Ολυµπιάς, η Ένωση, ο 
Παµµικρασιατικός, η Άµυνα, ο Κέρβερος ενώ στη Νέα Ιωνία η Ελπίς, ο Ατρόµητος, ο 
Απόλλων. 

Στη διάρκεια αυτής της ερευνητικής προσπάθειας καταγράφηκαν επίσης οι εξής 
τίτλοι σωµατείων για τα οποία, πέρα από αποσπασµατικές αναφορές στον αθλητικό 
τύπο της περιόδου, δεν γνωρίζουµε ειδικότερες λεπτοµέρειες. Για παράδειγµα, Φοίνιξ 
Καλλιθέας, Byron Sport club, Ζεύς, Άφοβος, Κεραυνός, Αστραπή ∆ουργουτίου, Άτλας 
Θυµαρακίου, Τόλµη Περιστερίου,  Ένωση Τσακαγιάννη,  Καλλιθεατικός,  Θύελλα Θησείου,  
∆ικέφαλος Βοτανικού,  Πέλοψ Πολυτεχνείου,  Θύελλα Αγ.Αναργύρων,  Ερυθρός Σταυρός 
Αµπελοκήπων,  Θρίαµβος Σαφράµπολης,  Κεραυνός Ακροπόλεως,  Ένωσις Φιλάθλων 
Αθηνών,  Ένδεκα ∆ιάβολοι, ο Λευκός Αστήρ,  Ένωσις Αεριόφωτος,  Μικρός Παναθηναϊκός 
Κάτω Πετραλώνων, Βυζάντιο Αµπελοκήπων,  Παµβυζαντινός Καλογρέζης,  Μέγας 
Αλέξανδρος Βοτανικού,  Ένωσις Ν.Μελανδίας,  Ένωσις Πλάκας,  Α.Ε.Ψυρρή κ.α. 324  

Στα  Πετράλωνα, τα γραφεία της Ένωσης βρισκόταν σε καφενείο της οδού Τριών 
Ιεραρχών όπου βρίσκονταν επίσης και τα τρόπαια της οµάδας και αποτελούσε το 
µέρος συνάντησης όλων των φίλων του συλλόγου κι όχι µόνο των 93 εγγεγραµµένων 
µελών του ενώ ο Σµυρναϊκός Ν.Ιωνίας ιδρύθηκε από µερικά παιδιά του σχολείου της 
γειτονιάς χωρίς ιδιαίτερη ενίσχυση.325 Αντίθετα, ο Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός 
Σύλλογος Ολυµπιάς Πολυγώνου (καταρχάς είχε ιδρυθεί ως Πέλοπας) που στηριζόταν σε 
150 µέλη, διέθετε γραφεία στην οδό Αιόλου 15, λέσχη µε αποδυτήρια στο Πολύγωνο 

                                                 
321 Αθλητικός Κόσµος, Τχ.27, 7/11/1926, σ.4. 
322 Γιάννη Κουβά, «Στις Προσφυγικές Αλάνες», ένθετο Επτά Ηµέρες, Η Καθηµερινή, 11/5/2003, σ.18-19. 
323 Αθλητική Ηχώ, Έτος 9ον , Αρ.Φύλ.1520, 10/1/1953, σ.2. 
324 Τα σωµατεία αποδελτιώθηκαν από τον αθλητικό τύπο της περιόδου, Αθλητισµός 1927-1928, Αθλητικά 
Χρονικά 1932-1934, Αθλητικός Χρόνος 1935, Αθλητική Επιθεώρηση 1923-1927. 
325 Αθλητικός Χρόνος, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.5, 29/8/1934, σ.3, Αθλητικός Χρόνος, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.8, 5/9/1934, σ.3 
και Αθλητικός Χρόνος, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.32, σ.3. 
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και 30 ποδοσφαιριστές συνολικά στο δυναµικό του.326 Ο σηµερινός Ποδοσφαιρικός 
Όµιλος Ψυχικού (Π.Ο.Ψ.) τέλος ιδρύθηκε µε τον τίτλο Μικρασιατική το 1924 στην 
ευρύτερη περιοχή του Ψυχικού και µόλις το 1948 απέκτησε το σηµερινό του όνοµα 
εντασσόµενος στην Ε.Π.Σ.Α. Με ποιους όρους και ποιοι πρόσφυγες, κρίνοντας από 
την ονοµασία κυρίως, οργάνωσαν το σωµατείο ίσως παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον 
από τη στιγµή που γνωρίζουµε πως ο χαρακτήρας της συνοικίας του Ψυχικού υπήρξε 
και τότε, όπως σήµερα άλλωστε, µεγαλοαστικός. 

Ανάλογη κίνηση παρουσιάζεται επίσης και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. 
Ο Πειραιάς, το πρώτο λιµάνι της χώρας αλλά και η κατεξοχήν βιοµηχανική πόλη, 
συγκέντρωνε σηµαντικό µέρος του ελληνικού εργατικού πληθυσµού της περιόδου. 
Ειδικότερα, η δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα σηµαδεύτηκε από την οριστική 
στροφή της τοπικής αστικής τάξης προς την Αθήνα µε τη σφραγίδα της πόλης να τη 
θέτουν όλο και περισσότερο τα λαϊκά στρώµατα. 

 Στο Μεσοπόλεµο, ο Πειραιάς  θα  γίνει γνωστός ως ο ιδανικός τόπος για τις 
«περιθωριακές» τάξεις. Σύµφωνα µε την οξυδερκή προσέγγιση του Βάσια Τσοκόπουλου, 
η τοπικιστική έξαρση της πειραιώτικης µικροαστικής τάξης δεν µπορούσε να χωρέσει 
στον τεκέ και αναζητούσε πιο δυναµική έκφραση.327 Το πλαίσιο αυτό θα το 
προσφέρει ο αθλητισµός και ειδικότερα το ποδόσφαιρο. Στην πειραιώτικη κοινωνία 
της εποχής, πέρα από την κυρίαρχη θέση του Ολυµπιακού, για τον οποίο έγινε λόγος 
σε προηγούµενες σελίδες, δραστηριοποιήθηκε επίσης σηµαντικός αριθµός 
ποδοσφαιρικών συλλόγων, επίσηµων αλλά και ανεξαρτήτων. 

106 αθλητικά σωµατεία καταγράφηκαν στα ευρετήρια του πρωτοδικείου Πειραιά  
την περίοδο 1922-1940 εκ των οποίων τα 37 παρουσιάζουν το επίθετο ποδοσφαιρικός 
στον τίτλο τους ενώ από άλλες πηγές γνωρίζουµε πως ποδοσφαιρική δραστηριότητα 
εµφάνισαν και ο Σύνδεσµος Νέων Τιτάν Νεαπόλεως Πειραιώς, ο γνωστός µας Εθνικός και 
ο Αθλητικός Όµιλος Κεραµεικού.328 Συγκεκριµένα, τα σωµατεία που δήλωναν ξεκάθαρα 
την ποδοσφαιρική τους δραστηριότητα είναι: ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Κεραυνός, ο 
Πειραϊκός Ποδοσφαιρικός Όµιλος Vous-Rous, ο Πειραϊκός Ποδοσφαιρικός Όµιλος, η Πειραϊκή 
Ποδοσφαιρική Ένωσις Νεάπολης, ο Φαληρικός Ποδοσφαιρικός Σύνδεσµος, ο Ποδοσφαιρικός 
Όµιλος Φρεατίδος, ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Αµύνης Πειραιώς, ο Ποδοσφαιρικός  
Σύνδεσµος Πειραιώς η Ελλάς, ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος ο Άρης, ο 
Ποδοσφαιρικός Όµιλος Ατρόµητος, ο Ποδοσφαιρικός Αθλητικός  Σύλλογος Θύελλα, ο 
Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Μοσχάτου, ο Ποδοσφαιρικός Όµιλος Αργοναύτης, ο Αθλητικός 
Ποδοσφαιρικός Όµιλος Φιλάθλων Πειραιώς, ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όµιλος Πειραιώς 
«οι Φίλαθλοι», ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όµιλος ο Φαβιέρος, ο Άτλας Αθλητικός 
Ποδοσφαιρικός Σύλλογος, ο  Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Σύλλογος Βύρων, ο Ποδοσφαιρικός 
Όµιλος Άρης Ν.Κοκκινιάς, ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όµιλος ο Κένταυρος, ο 
Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Συνοικισµού Αναστάσεως Ελλήσποντος, ο Ποδοσφαιρικός 
Αθλητικός Σύλλογος ο Ερµής, ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος ο Ήφαιστος Ταµπουρίων, ο 
Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Χαλκηδών, ο Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Όµιλος Ένωσις 
Καραββά, ο  Ποδοσφαιρικός Όµιλος Πρωτεύς, ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Εκδροµικός 
Όµιλος Φροίξος, ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όµιλος ∆ροµεύς Πειραιά, η Ποδοσφαιρική 
                                                 
326 Αθλητικός Χρόνος, Αρ.Φύλ.98, σ.3. 
327 Βάσιας Τσοκόπουλος, «Τα Στάδια της Τοπικής Συνείδησης. Ο Πειραιάς 1835-1935», Πρακτικά ∆ιεθνούς 
Συµποσίου Ιστορίας. Νεοελληνική Πόλη. Οθωµανικές Κληρονοµιές και Ελληνικό Κράτος. Τοµ.Α΄, Ε.Μ.Ν.Ε., 
Αθήνα, 1985, σ.245-249. 
328 Ευρετήριο Καταστατικών Σωµατείων Πρωτοδικείου Πειραιώς. 
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‘Ενωσις Αγίου ∆ηµητρίου Πειραιά, ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όµιλος Ένωσις Καµινίων, ο 
Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Σύλλογος ο Λέων, ο Ποδοσφαιρικός Όµιλος Μικρός Ολυµπιακός, ο 
Αθλητικός Ποδοσφαιρικός  Σύλλογος Πολικός Αστήρ, ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός  Σύλλογος 
Απόλλων, ο Ποδοσφαιρικός Όµιλος Μοσχάτου-Ελλάς. 

 ∆εν έλειψαν βέβαια ούτε στον Πειραιά, όπως έχει ήδη τονιστεί, τα ανεπίσηµα-
ανεξάρτητα σωµατεία.  Στην Κοκκινιά για παράδειγµα δραστηριοποιήθηκαν επίσης 
τα ανεπίσηµα, Άµυνα, Άρης, Προοδευτική που τα αποτελούσαν  «…άνθρωποι της 
συνοικίας, ιδιοκτήται µικρών καφενείων, περιπτέρων, υπάλληλοι αλλά και άνθρωποι µε 
εξαιρετική µόρφωση…», ενώ οι ασκούµενοι  του Θησέα χαρακτηρίζονται από τον τύπο 
της εποχής ως «…φιλότιµοι και πειθαρχικοί έχοντες ως µόνην των ιδέαν την πρόοδον του 
Θησέως των…».329 Τέλος, ιδιαίτερα εγκωµιαστικό παρουσιάζεται το ρεπορτάζ του 
Αθλητικού Χρόνου για τον Απόλλωνα ∆ραπετσώνας. Ο Απόλλων ∆ραπετσώνας ιδρύθηκε 
από την προσφυγική νεολαία της συνοικίας το 1923 και παρά τα ανεπαρκή υλικά 
µέσα «...επαρουσίασεν λαµπρά αποτελέσµατα…». Με αρκετή γλαφυρότητα ο 
αρθρογράφος  του Αθλητικού Χρόνου παρουσίασε το 1934 τα µέλη του σωµατείου ως, 
«…παιδιά πτωχά όλοι τους, υποχρεωµένα να εργάζωνται σκληρά δια τη συντήρησιν των 
εαυτών και των οικογενειών των, αφού κατόρθωσαν µε χίλιες δυσκολίες και αγόρασαν µια 
µπάλα, άρχισαν να  προπονούνται σε πρόχειρα γήπεδα υπό το φως της σελήνης…».330

Τα Καταστατικά 
Γενικότερα, τα καταστατικά των σωµατείων, µπορεί από τη µία να αποτελούν 

τυποποιηµένα κείµενα περιορισµένης έκτασης, από την άλλη όµως διαθέτουν τη 
δυναµική, ώστε να µας αποκαλύψουν στοιχεία για την οργανωτική δοµή τους ενώ 
ταυτόχρονα δεν παύουν να αποτελούν κείµενα µε πολιτική σηµασία καθώς 
συµπυκνώνουν τον κανονιστικό λόγο ευρύτερων κοινωνικών διαστάσεων. Στα  
πλαίσιο της συγκεκριµένης ερευνητικής προσπάθειας συγκεντρώθηκαν 20 
καταστατικά αθλητικών και ποδοσφαιρικών συλλόγων, τα οποία βέβαια σαφώς δεν 
µπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστο δείγµα, µπορούν όµως ενδεικτικά να  µας 
αποκαλύψουν κάποιες διαστάσεις αλλά και να µας βοηθήσουν να συγκροτήσουµε 
βάσιµες υποθέσεις για περαιτέρω έρευνα. 

Συγκεκριµένα, στο αρχείο του πρωτοδικείου της Αθήνας εντοπίστηκαν τα 
καταστατικά του Αθλητικού Γυµναστικού Συλλόγου Βύζας Μεγάρων (1932), του 
Αθλητικού Συλλόγου Οδυσσεύς (1933), του Αθλητικού Οµίλου Ελληνικού (1932), του 
Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Οµίλου Βροντή Αγ.Ιωάννου(1932), του Αθλητικού και 
Ποδοσφαιρικού Συλλόγου η Αστραπή (1933) και τέλος του Ποδοσφαιρικού και Αθλητικού 
Οµίλου ∆άφνη (1926). Από το σαφώς πλουσιότερο δείγµα καταστατικών που έχουν 
σωθεί στο αρχείο του πρωτοδικείου Πειραιά, επιλέχθηκαν τα καταστατικά του  
Αθλητικού Συλλόγου Κοκκινιάς Θησεύς (1925), του Προοδευτικού Αθλητικού Συλλόγου 
Ατρόµητος ∆ραπετσώνας (1933), του Sporting Club Castella (1925), της Αθλητικής 
Γυµναστικής Ένωσις Μοσχάτου-Ν.Φαλήρου (1926), του Αθλητικού Οµίλου Κεραµεικός 
(1938), του Συνδέσµου Νέων Τιτάν (1924), του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Άρης Πειραιώς 
(1926), του Άρη Ν.Κοκκινιάς (1929), του Ποδοσφαιρικού Οµίλου Πρωτεύς (1930), του 
Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Οµίλου Μικρός Ολυµπιακός (1932), του Αθλητικού-
Ποδοσφαιρικού-Εκδροµικού Οµίλου Φροίξος (1930), του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού 

                                                 
329 Αθλητικός Χρόνος, Αρ.Φύλ.86, 7/3/1935, σ.2 και Αθλητικός Χρόνος,  Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.30, σ.3. 
330 Αθλητικός Χρόνος, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.50, 10/12/1934, σ.3. 
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Συλλόγου Άτλας (1928), του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Θύελλα (1926) και του 
Ποδοσφαιρικού Οµίλου Φιλάθλων Πειραιώς (1922). Στο σύντοµο χρονικό διάστηµα που 
µου επιτράπηκε να παραµείνω στο αρχείο, έγινε προσπάθεια για µια όσο πιο 
«αντιπροσωπευτική» συλλογή του υλικού µε κριτήρια το χρόνο, να καλύπτεται 
δηλαδή όλη η περίοδο που εξετάζεται, το χώρο, συγκεκριµένα δείγµατα  από όσο το 
δυνατόν περισσότερες συνοικίες του Πειραιά, και τέλος το είδος των συλλόγων, 
δηλαδή συγκέντρωση όχι µόνο καταστατικών ποδοσφαιρικών συλλόγων αλλά και 
άλλων αθλητικών σωµατείων ώστε να φανούν οι οµοιότητες και οι διαφορές.331  

Ειδικότερα, σε όλα σχεδόν τα καταστατικά καταγράφονται µε ιδιαίτερες 
λεπτοµέρειες ο τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου, της γενικής 
συνέλευσης και των µελών τους, οι αναγκαίες αρχιερεσίες ενώ σε όλα επίσης 
καθορίζεται διάκριση των µελών (τακτικά, δόκιµα, πάρεδρα, επίτιµα, 
αντεπιστέλλοντα). Η ηλικία εγγραφής όµως των νέων µελών ποικίλλει. Το εύρος 
πάντως κυµαινόταν από το 14ο  έτος της ηλικίας που είχε τεθεί ως ελάχιστο όριο στον 
Αθλητικό και Ποδοσφαιρικό Σύλλογο η Αστραπή έως το 18ο έτος που όριζε το καταστατικό 
του Αθλητικού Οµίλου Ελληνικού.332 Πόροι των συλλόγων καθορίζονταν οι εισπράξεις 
των όποιων αγώνων-εκδηλώσεων, οι συνδροµές των µελών και οι κάθε είδους 
έκτακτες εισφορές. Το 1922 φαίνεται πως οι τιµές κυµαίνονταν σε 5δρχ. η εγγραφή 
και σε 3 δρχ. η ετήσια συνδροµή ενώ το 1930 οι τιµές βρίσκονταν στο επίπεδο 
περίπου των 10δρχ. και 5δρχ. αντίστοιχα.333

 Σχεδόν σε όλα τα καταστατικά ως σκοποί αναφέρονται, η διάδοσις του Αθλητισµού 
και της Σωµατικής Αγωγής, η αθλητική διαπαιδαγώγηση των ηθών, και άλλα παρόµοια. 
Βασικές κατευθύνσεις επίσης στους σκοπούς των καταστατικών που µελετήθηκαν 
αποτελεί η πρόνοια για ψυχαγωγία των µελών µε διαλέξεις, εκδροµές και η σύσταση 
βιβλιοθήκης. Οι συγκεκριµένες παράµετροι καθορίζονταν από τις ∆ιευθύνσεις Εθνικής 
Φυσικής Αγωγής που συγκροτήθηκαν την περίοδο 1925-1926 όπως έχει ήδη αναφερθεί 
στο 4ο κεφάλαιο. Θα πρέπει να επισηµανθεί επίσης πως δεν υπάρχει σε κανένα 
καταστατικό διάκριση µελών και αθλητών ενώ ειδικότερη µνεία θα πρέπει να γίνει 
στο καταστατικό του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου η Θύελλα Πειραιώς καθώς το 
συγκεκριµένο καταστατικό κατατέθηκε χειρόγραφο και αποτελεί το µόνο 
καταστατικό, από όσα συγκεντρώθηκαν, που ρητά διακήρυττε  αποκλειστικά τη «.. 
δια παντός νοµίµου µέσου η επικράτησις και η άσκησις του εν Ελλάδι ποδοσφαίρου…».334  

Πέρα από όσα αναφέρθηκαν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κοινωνική θέση των 
συµµετεχόντων στους αθλητικούς συλλόγους  παρουσιάζουν τα έγγραφα µε τα 
ονόµατα και τα επαγγέλµατα των µελών των διοικητικών συµβουλίων που 
συνοδεύουν τους φακέλους των σωµατείων που βρίσκονται στο πρωτοδικείο του 
Πειραιά. ∆υστυχώς το δείγµα που έχει συγκεντρωθεί δεν προσφέρεται για ευρύτερες 
οµαδοποιήσεις και διαπιστώσεις. Σίγουρα όµως αποτελεί µια καλή αφετηρία για 
κάποιες πρώτες εκτιµήσεις. Καταρχάς δε θα πρέπει να µείνει ασχολίαστο το γεγονός 
                                                 
331 Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους των πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς για 
όσες διευκολύνσεις  προσέφεραν κατά τον εντοπισµό του υλικού. 
332 Καταστατικό Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού Σύλλογο η Αστραπή, και καταστατικό του Αθλητικού Οµίλου 
Ελληνικού, Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών 
333 Καταστατικό Ποδοσφαιρικού Οµίλου Φιλάθλων Πειραιώς και Αθλητικού-Ποδοσφαιρικού-Εκδροµικού 
Οµίλου Φροίξος, Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιώς, Αριθµός Μητρώου (Α.Μ.), 281/20-4-1922 και 3090/20-8-
1930 αντίστοιχα. 
334 Καταστατικό του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου η Θύελλα Πειραιώς, Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιώς, Αριθµός 
Μητρώου (Α.Μ.).2154/24-11-1926. 
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της ονοµαστικής καταγραφής των µελών των δ.σ. και της ένταξης του συγκεκριµένου 
εγγράφου στο φάκελο του σωµατείου. Φαίνεται πως µε αυτόν τον τρόπο οι 
δραστηριότητες των συλλόγων δεν µπορούσαν να είναι ανεξέλεγκτες  καθώς οι αρχές 
γνώριζαν ονοµαστικά τους διοικητικούς τους υπεύθυνους. 

Ειδικότερα, το 1923, στον πίνακα ιδρυτών που συνοδεύει το καταστατικό του 
Συνδέσµου Νέων Τιτάν Νεαπόλεως Πειραιά, που εκτός από ποδοσφαιρικό τµήµα διέθετε 
και τµήµα «…εκπαιδευτικόν και ψυχαγωγικόν…» (άρθρο 13 του καταστατικού), 
καταγράφονται τα επαγγέλµατα, του µηχανικού, του χρυσοχόου, του 
ζαχαροπλάστη, του εµπόρου αλλά και ενός φοιτητή νοµικής.335 Λίγο αργότερα, στον 
κατάλογο µελών του διοικητικού συµβουλίου του Ποδοσφαιρικού Οµίλου Άρη Νέας 
Κοκκινιάς, που κατατέθηκε το 1929, συναντούµε στη θέση του προέδρου έναν 
φαρµακοποιό, στη θέση του αντιπροέδρου έναν εργολάβο, έναν λογιστή στη θέση 
του γραµµατέα ενώ συµµετείχαν επίσης δύο υποδηµατοποιοί, ένας µηχανικός αλλά 
και ένας εµποροράπτης.336 Στο φάκελο του Ποδοσφαιρικού Οµίλου ο Πρωτεύς, εκτός της 
κατάστασης των µελών του δ.σ. όπου τις θέσεις τις είχαν καταλάβει δύο κουρείς, δύο 
εργάτες, ένας σοφέρ και ένας µαθητής εµπορικής σχολής, παρατίθεται και κατάσταση 
των παικτών µε τις διευθύνσεις τους ενώ ανάλογα στοιχεία τέλος περιέχει και ο 
φάκελος του Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Οµίλου Μικρός Ολυµπιακός. Εκτός του 
ιεροψάλτη προέδρου που διέθετε συγκεκριµένη διεύθυνση, για τα υπόλοιπα µέλη 
(ζαχαροπλάστης, λογιστής, κουρεύς, µυλεργάτης, παντοπώλης, ράπτης) ως τόπος 
κατοικίας τους αναφέρονται τα παραπήγµατα της Παλαιάς Κοκκινιάς.337  

Από τα παραπάνω, καταρχήν διακρίνεται σαφώς η απασχόληση µε το 
ποδόσφαιρο στις γειτονιές  και η ιδιαίτερη έκφραση των κοινωνικών σχέσεων Στο 
πλαίσιο της συνοικίας µέσω της δηµιουργίας ενός ποδοσφαιρικού σωµατείου. 
Γενικότερα πάντως φαίνεται πως στην ποδοσφαιρική δράση κυριαρχούν πια τα 
µικροαστικά στρώµατα κυρίως, όπως έχει ήδη υπαινιχθεί ο Β.Τσοκόπουλος, ενώ τα 
ανώτερα στρώµατα της περιόδου συγκροτούν πια αθλητικά κυρίως σωµατεία 
εγκαταλείποντας το σπορ στο οποίο πρωτοστάτησαν την πρώτη περίοδο της 
εµφάνισής του στην Ελλάδα. Και µόνο από τον τίτλο, Sporting Club Castella, 
αντιλαµβάνεται κανείς τη διάκριση που επεδίωκαν οι κάτοικοι της συγκεκριµένης 
συνοικίας που συγκρότησαν το παραπάνω σωµατείο το 1925.338

 
Το ζήτηµα της άσκησης σε συγκεκριµένα σπορ ως στοιχείου κοινωνικής διάκρισης 

στο Μεσοπόλεµο θα µπορούσε να αναδειχθεί σε όλες του τις διαστάσεις, αν υπήρχε 
διαθέσιµο αρχειακό υλικό των σωµατείων της εποχής, πράγµα που αγγίζει 
προφανώς τα όρια των ιδανικών όρων εργασίας των ιστορικών. Η συγκεκριµένη 
ερευνητική προσπάθεια δεν απέφυγε τη συνήθη κανονικότητα οπότε οι εκτιµήσεις 
και οι υποθέσεις περιορίζονται από το διαθέσιµο υλικό. 

Ειδικότερα, από όσα ήδη έχουν αναφερθεί, καταγράφεται η κυριαρχία των 
µικροαστικών στρωµάτων στα ποδοσφαιρικά σωµατεία των συνοικιών, η απήχηση 
                                                 
335 Καταστατικό του Συνδέσµου Νέων Τιτάν Νεαπόλεως Πειραιά, Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιώς, 
Α.Μ.184/20-2-1924. 
336 Καταστατικό του Ποδοσφαιρικού Οµίλου Άρη Νέας Κοκκινιάς, Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιώς, 
Α.Μ.2070/19-6-1929. 
337 Καταστατικό του Ποδοσφαιρικού Οµίλου ο Πρωτεύς, Α.Μ.2082/25-6-1930 και Καταστατικό 
Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Οµίλου Μικρός Ολυµπιακός, Α.Μ.984/8-4-1932. 
338 Καταστατικό του σωµατείου Sporting Club Castella, Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιώς, Α.Μ.1995/18-11-1925. 
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του κυρίως σε εργατικά στρώµατα που διέθεταν κάποιου είδους µονιµότητα στην 
εργασία και στις µισθολογικές απολαβές ενώ ευδιάκριτα διαπιστώνεται η 
αποµάκρυνση των ανώτερων, αστικών στρωµάτων από την ίδια την ποδοσφαιρική 
άσκηση, όχι όµως και από την απασχόληση µε τη λειτουργία των ποδοσφαιρικών 
σωµατείων (π.χ. οι διοικητικές οµάδες των επίσηµων ισχυρών σωµατείων). 

Ενισχυτικά προς την παραπάνω διαπίστωση λειτουργεί η προσπάθεια σύγκρισης 
της τιµής του εισιτηρίου για την παρακολούθηση ενός επίσηµου ποδοσφαιρικού 
αγώνα, 15-50 δρχ. όπως έχει ήδη αναφερθεί, το επίπεδο των εργατικών ηµεροµισθίων 
στην ελληνική κοινωνική πραγµατικότητα του Μεσοπολέµου και την τιµή του 
ψωµιού της εποχής.339

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την προσέγγιση του Μιχ. Ρηγίνου, το 
ηµεροµίσθιο ενός τεχνίτη το 1931 κυµαινόταν µεταξύ 62 δρχ. και 87 δρχ., του εργάτη 
42,5 δρχ. και 62,6 δρχ. ενώ το 1934 ένας πωλητής εµπορικού καταστήµατος 
αµοιβόταν µε ηµεροµίσθιο από 63 δρχ. έως 173 δρχ., ένας γραµµατέας του δηµοσίου 
τοµέα από 106 δρχ. έως 124 δρχ. και ένας τυπογράφος από 70 δρχ. έως 125 δρχ. ενώ 
ένα κιλό ψωµί α΄ποιότητας το 1931 κόστιζε 5,25 δρχ.340

 Συγκρίνοντας λοιπόν την τιµή του ψωµιού και τις κατώτατες τιµές των 
ηµεροµισθίων µε τις κατώτατες τιµές των εισιτηρίων ενός επίσηµου ποδοσφαιρικού 
αγώνα, διακρίνεται καταρχάς  πως δεν υπήρξε απαγορευτική η τιµή 
παρακολούθησης ενός ποδοσφαιρικού αγώνα για τις περισσότερες επαγγελµατικές 
κατηγορίες που διέθεταν κάποια µονιµότητα εργασίας. Ενισχυτικό της όλης αυτής 
προσέγγισης αποτελεί η εκκαθάριση του αγώνα Ολυµπιακού-Φαληρικού, που 
πραγµατοποιήθηκε στις 6/11/1931 στο στάδιο Καραϊσκάκη. Συγκεκριµένα, από τα 
1.188 εισιτήρια που διατέθηκαν, τα 211 ήταν των 25 δρχ., τα  877  των 10 δρχ. και τα  
100 των 5 δρχ. Η συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή αγόρασε το εισιτήριο της µεσαίας 
κατηγορίας.341

 Αντίθετα, καµία σχεδόν επαφή  δεν πρέπει να είχε µε το σπορ ο κόσµος των 
ρεµπέτηδων, του υποπρολεταριάτου δηλαδή της εποχής,  που δεν είχε ενταχθεί 
πλήρως στις συνήθειες του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Ο Μάρκος 
Βαµβακάρης στην Αυτοβιογραφία του π.χ. δεν αναφέρει πουθενά κάτι σχετικό γύρω 
από το ποδόσφαιρο.342   

 Θα ήταν παρακινδυνευµένο ίσως µε βάση τα συγκεκριµένα στοιχεία να 
επιχειρηθούν ευρύτερες αναγωγές. Η ενασχόληση µε το ποδόσφαιρο πάντως δεν θα 
πρέπει να απουσιάζει  από τις όποιες προσπάθειες προσέγγισης του βιοτικού 
επιπέδου των κοινωνικών τάξεων  καθώς συνδέεται άµεσα µε την ικανοποίηση 
αναγκών που σηµατοδοτήθηκαν από την κοινωνική εξέλιξη της περιόδου.343

Τα ποδοσφαιρικά σωµατεία λοιπόν, όπως διακρίνεται από όσα αναφέρθηκαν,  
κατείχαν ιδιαίτερο ρόλο στην καθηµερινότητα της εποχής. Το 1934, σε φύλλο του 
Αθλητικού Χρόνου αναφερόταν χαρακτηριστικά  πως «…συντηρούνταν µόνο µε την 
                                                 
339 Στο πλαίσιο της σύγκρισης δεν χρησιµοποιούνται οι τιµές εγγραφής και ετήσιας συνδροµής που 
καταγράφουν τα καταστατικά καθώς δεν γνωρίζουµε αν αποδίδονταν τελικά αυτά τα ποσά. 
340 Μιχάλης Ρηγίνος, Παραγωγικές ∆οµές και Εργατικά Ηµεροµίσθια στην Ελλάδα, 1909-1936. Βιοµηχανία-
Βιοτεχνία., Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα, 1987, σ.25-45 και 
σ.218-221. 
341 Αρχείο Ε.Ο.Α., Κουτί 58, Φάκ.1, 1932, Έγγρ.181.1. 
342 Μ.Βαµβακάρης, Αυτοβιογραφία, Παπαζήσης, Αθήνα, 1978. 
343 Το ζήτηµα φυσικά και δεν αντιµετωπίζεται πλήρως σε αυτή την εργασία, µόνο ως ενδεικτική θα πρέπει να 
αντιµετωπιστεί η προσέγγιση. Μιχάλης Ρηγίνος, Παραγωγικές δοµές…, ο.π., σ.223-224. 
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εργασίαν και το πνεύµα των νεαρών ποδοσφαιριστών και των µελών των συλλόγων 
ενώ…πολλά κατόρθωσαν δια της εργασίας των και της επιµονής να αποκτήσουν γραφεία 
ευπαρουσίαστα, επιπλωµένα καθώς και γήπεδα καλοφτιαγµένα…».344   

Στην διάρκεια του Μεσοπολέµου επίσης δεν έλειψαν και οι προσπάθειες  
οργάνωσής των ανεξάρτητων σωµατείων σε ευρύτερο επίπεδο µε διακριτή απόσταση 
από τις επίσηµες οµοσπονδίες. Το 1932 καταγράφεται στον τύπο της εποχής η 
προσπάθεια συγκρότησης Αθλητικής Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ανεπίσηµων Σωµατείων 
Αθηνών η οποία µάλλον δεν απέκτησε πιο συγκροτηµένη υπόσταση πέρα από το 
επίπεδο των προθέσεων.345 Ανάλογες προσπάθειες οργάνωσης τους παρουσιάστηκαν 
επίσης και την επόµενη χρονιά αλλά και προς το τέλος της περιόδου. Το 1933 η 
πρόθεση της Ε.Π.Σ.Α. να διοργανώσει πρωτάθληµα ανεξαρτήτων προσέκρουσε στις 
αντιδράσεις των υπευθύνων της Ε.Π.Ο., που πιθανότατα το αντιµετώπισαν ως 
απειλή, ενώ το 1935 µε πρωτοβουλία του ηµερήσιου αθλητικού τύπου (Αθλητικά 
Χρονικά, Αθλητική Φωνή, Αθλητικός Χρόνος) υπήρξε προσπάθεια σύστασης 
οµοσπονδίας µόνο όµως από τα σωµατεία εκείνα που είχαν καταθέσει καταστατικό 
στο πρωτοδικείο.346  

Ως προς τις σχέσεις ισχυρών-επίσηµων σωµατείων και ανεξαρτήτων, καταρχάς θα 
πρέπει να αναφερθεί η συνεχής ενίσχυση των ισχυρών µε νέους παίκτες από τα 
ανεξάρτητα, ενώ δεν θα πρέπει να αποσιωπηθούν και οι αρκετές αψιµαχίες. 
Χαρακτηριστικότερο  παράδειγµα ίσως η από τότε συνεπής προσπάθεια του 
Ολυµπιακού να ελέγξει το στάδιο Καραϊσκάκη ως αποκλειστικά ποδοσφαιρικό 
γήπεδο και η έντονη αντίδραση των υπόλοιπων πειραϊκών αθλητικών σωµατείων. 
Στον ευρύτερο χώρο της πόλης του Πειραιά όπου ήταν κτισµένο το στάδιο 
δραστηριοποιούνταν τα µικροαστικά στρώµατα που υποστήριζαν τον Ολυµπιακό 
και προφανώς δεν µπορούσαν να κατασκευάσουν γήπεδο και να κατευθυνθούν ούτε 
προς την Καστέλα, χώρο δράσης των αστών της πόλης κυρίως, αλλά ούτε και προς τις 
συνοικίες της Κοκκινιάς και της Νίκαιας όπου διέµεναν τα προλεταριοποιηµένα 
στρώµατα.347  

Ολοκληρώνοντας, θα παρουσιαστούν στη συνέχεια δύο πίνακες οι οποίοι 
σχηµατοποιούν όσα περιγράφηκαν σε αυτό το κεφάλαιο µε σκοπό τελικά να 
αναδείξουν τη δυναµική του ποδοσφαιρικού σωµατείου στα αστικά κέντρα 
γενικότερα αλλά και στις συνοικίες ειδικότερα. 

ΠΟΛΕΙΣ                 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  
1928348

ΠΟ∆. ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
1922-1940 

Ηράκλειο 33.404 5 
Κοζάνη 12.702 4 
Πάτρα 61.278 5 
Βόλος 41.709 6 
Λιβαδειά 12.585 2 
∆ράµα 29.339 5 

                                                 
344 Αθλητικός Χρόνος, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.29, 22/10/1934, σ.3. 
345 Αθλητικά Χρονικά, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.3, 8/4/1932, σ.6. 
346 Αθλητικά Χρονικά, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.145, 3/4/1933, σ.3 και Αθλητικός Χρόνος, Αρ.Φύλ.71, 30/1/1935, σ.3.  
347Αρχείο Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.), Κουτί 55, Φάκελος1-Αλληλογραφία Ε.Ο.Α.1930, Έγγραφα 
34,35,45. 
348 Χρήστος Λούκος, «Μικρές και Μεγάλες Πόλεις», στο Ιστορία της Ελλάδος του 20ου Αιώνα. Ο Μεσοπόλεµος 
1922-1940, Τοµ.2-Μέρος 1ο, Επιστ.Επιµελ: Χρ.Χατζηιωσήφ, Βιβλιόραµα, Αθήνα, 2002, σ.136-137. 
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Ο παραπάνω πίνακας δεν είναι φυσικά απόλυτα ακριβής καθώς δεν εντοπίστηκε, 
στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο πλήρης αριθµός των συλλόγων που 
δραστηριοποιήθηκαν τότε στην επαρχία. Μας αποκαλύπτει όµως τη γενικότερη τάση 
συγκρότησης ποδοσφαιρικών σωµατείων σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά 
διαµερίσµατα της χώρας.  

Στην ευρύτερη περιοχή τέλος του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Αθηνών-
Πειραιώς, που συγκέντρωνε τότε περίπου 1.120.000 κατοίκους,349 καταγράφηκαν 
κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης έρευνας  τουλάχιστον 220 ποδοσφαιρικά 
σωµατεία, επίσηµα και ανεξάρτητα.350 ∆ηλαδή για κάθε 5.100 κατοίκους του 
λεκανοπεδίου περίπου αντιστοιχούσε 1 ποδοσφαιρικό σωµατείο τουλάχιστον.  

 
    ΣΥΝΟΙΚΙΑ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ     

1928351

ΠΟ∆.ΣΩΜΑΤΕΙΑ 1922-
1940352

Καισαριανή            15.367          17 
Μοσχάτο              6.031             5 
Νέα Ιωνία           14.135            5 
Καλλιθέα           29.446            5 
Κοκκινιά           33.201            7 

 
Θα πρέπει να επισηµανθεί για άλλη µία φορά τέλος πως τα στοιχεία και αυτού 

του πίνακα περιγράφουν ενδεικτικά και µόνο τη γενικότερη δραστηριότητα στις 
συνοικίες του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Αθήνας-Πειραιά.  

 Η σύγκριση του ενδεικτικού αυτού αριθµού µε τον αριθµό των 200 συνολικά 
αθλητικών σωµατείων κάθε είδους που συγκροτήθηκαν την περίοδο 1870-1914 
αποκαλύπτει τη δυναµική του φαινοµένου της ίδρυσης ποδοσφαιρικών σωµατείων 
στο Μεσοπόλεµο.353 Σύµφωνα τέλος µε µαρτυρία που επικαλείται η Χρ. Κουλούρη, 
στα τέλη της δεκαετίας του 1920 υπάρχουν τουλάχιστον 600 ποδοσφαιρικά σωµατεία 
αναγνωρισµένα και µη, µε 20.000 ποδοσφαιριστές περίπου στη δύναµή τους.354

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
349 Βύρων Κοτζαµάνης, «Αθήνα, 1848-1995…», ο.π., σ.7-8. 
350 Ο αριθµός 220 προκείπτει από τα 54 σωµατεία του ευρετηρίου του πρωτοδικείου Αθηνών, των οποίων έχει 
διασταυρωθεί η ποδοσφαιρική τους δράση, και όσα αποδελτιώθηκαν από τον αθλητικό τύπο της εποχής, 
Αθλητισµός, Αθλητικά Χρονικά 1932-1934, Αθλητικός Χρόνος 1935, Αθλητική Επιθεώρηση 1923-1927. 
351 Βασίλειον της Ελλάδος. Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. 
Πληθυσµός της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928. Πραγµατικός πληθυσµός κυρωθείς δια του 
από 23/11/1928 ∆ιατάγµατος. ∆ευτέρα Έκδοσις περιέχουσα τας µέχρι τέλους του έτους 1934 διοικητικάς 
µεταβολάς, Εν Αθήναις, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1935, σ.54-61. 
352 Όσα αποδελτιώθηκαν από τον αθλητικό τύπο της εποχής, ο.π. 
353 Χρ.Κουλούρη, Αθλητισµός..., ο.π., σ.166-169. 
354 Χρ.Κουλούρη, Αθλητισµός..., ο.π., σ.191. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

 
Στην περίοδο του Μεσοπολέµου διαφορετικές κοινωνικές οµάδες, διαφορετικές 

κοινωνικές τάξεις χρησιµοποίησαν τον αθλητισµό σαν χώρο επίδειξης της θέσης και 
της ταυτότητάς τους. Το ποδόσφαιρο, από απλό παιχνίδι µετεξελίχθηκε σε 
αντιπροσωπευτικό σπορ σε άµεση διαπλοκή µε την κοινωνική και πολιτική 
κατάσταση της εποχής. 

Στη Μεγ.Βρετανία, χώρα-γεννήτορα του σύγχρονου ποδοσφαίρου, η διάχυσή του 
σε ευρύτερα λαϊκά στρώµατα και η εισαγωγή της επαγγελµατοποίησης του, που 
αντιµαχόταν την ηγεµονία του ερασιτέχνη-τζέντλεµαν, είχε παρατηρηθεί ήδη από τα 
τέλη του 19ου αιώνα περίπου καθώς οι εξελίξεις στην οικονοµία δηµιουργούσαν νέες 
διαστάσεις. Ειδικότερα, µέρος των ανώτερων τάξεων συνέχιζαν να επιθυµούν την 
κοινωνική διάκριση, κυρίως µέσω της υπεράσπισης του ερασιτεχνισµού, τη στιγµή 
που νέες τοπικές ελίτ του βιοµηχανικού και εµπορικού κεφαλαίου αναδεικνύονταν, 
στηρίζοντας τις φιλοδοξίες τους σε διαφορετικούς κώδικες αξιών. ∆εν είναι τυχαίο 
άλλωστε πως η ανάπτυξη τακτικών στην οργάνωση του ποδοσφαιρικού παιχνιδιού 
αλλά και του τρόπου παιξίµατος µε πάσες (passing game), άρχισε να κυριαρχεί στο 
Λονδίνο από το 1870 και εξής, όταν τµήµα της αστικής τάξης άρχιζε να προσαρµόζει 
τις ψυχαγωγικές της δυνατότητες στη ζωή της πόλης δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη 
συνεργασία παρά στο άτοµο.355  

Στη βικτοριανή Αγγλία του κοινωνικού δαρβινισµού, η κυριαρχία της ιδέας 
υγιούς µυαλού και σώµατος σε συνδυασµό µε τις προσπάθειες ελέγχου της δηµόσιας 
υγείας των κατοίκων των πόλεων δηµιούργησαν το ευρύτερο πλαίσιο για την 
κατοχύρωση του ποδοσφαίρου ως µηχανισµού ελέγχου αλλά και αυτοελέγχου της 
βιοµηχανικής εργατικής τάξης της περιόδου.356 Σε πρώτη φάση λοιπόν διακρίνεται  η 
«από τα πάνω» εισαγωγή του ποδοσφαίρου σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις για την 
αποµάκρυνση  των εργατών από την κατανάλωση αλκοόλ µε σκοπό την  καλύτερη 
υγεία τους και την αύξηση συνεπώς της παραγωγικότητας, χωρίς αυτό να σηµαίνει 
βεβαία πως και «από τα κάτω», η ίδια η κουλτούρα της εργατικής τάξης δεν 
επαναπροσδιόρισε το περιεχόµενο  χαρακτηριστικών όπως η σκληρότητα, η αγένεια, 
η αρρενωπότητα που επίσης ικανοποιούνταν µέσω του ποδοσφαίρου.357

Στη διάρκεια του Μεσοπολέµου η χρήση αθλητικών διευκολύνσεων στους εργάτες 
αποτελούσε µάλλον κοινό τόπο σε πολλές βιοµηχανικές µονάδες στην Ευρώπη358 ενώ 
η κατάκτηση του 8ώρου συνέβαλε στην ιδιαίτερη δραστηριοποίηση των ίδιων των 
εργατικών στρωµάτων για τη συγκρότηση ποδοσφαιρικών συλλόγων µε σκοπό την 
έκφραση των κοινωνικών τους ιδιαιτεροτήτων, καταρχάς σε τοπικό επίπεδο.359

                                                 
355 John Lowerson, Sport and the English Middle Classes 1870-1914, Manchester University Press, Manchester-
New York, 1993, σ.82. 
356 Richard Holt, Sport and the British. A Modern History, Clarendon Press, Oxford, 1989, σ.86-94. 
357 Richard Holt, Sport..., ο.π., σ.135-202. 
358 Robert Fitzgerald, British Labour Management and Industrial Welfare 1846-1939, Croom Helm, London-
New York, 1988, σ.102-107, σ.121-128 και σ.134-145. 
359 Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα η συγκρότηση της γνωστής µέχρι σήµερα Schalke 04. Λεπτοµέρειες βλέπε, 
Siegfried Gehrmann, «Football in an Industrial Region:The Example of Schalke 04 Football Club», Τhe 
International Journal of the History of Sport, 6/3, (1989), σ.335-355.  
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 Γενικότερα λοιπόν στο χώρο του ποδοσφαίρου δραστηριοποιήθηκαν σε εκείνη τη 
χρονική συγκυρία από τη µία µεριά «φιλάνθρωποι», ιδεαλιστές εργοδότες που 
προσπάθησαν να δηµιουργήσουν «υψηλή» κουλτούρα για τις µάζες προωθώντας 
φιλελεύθερες αξίες ενώ δεν έλειψαν ταυτόχρονα, από την άλλη, και οι προσπάθειες 
χειραγώγησης των λαϊκών στρωµάτων από τα αριστερά, ώστε να κατορθώσουν να 
ανταποκριθούν στον ιστορικό τους ρόλο, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις της περιόδου. 

Το 1925 πιο συγκεκριµένα, το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Σοβιετικής Ένωσης  
διακήρυξε µε απόφαση της κεντρικής του επιτροπής πως ο αθλητισµός θα πρέπει 
συνειδητά να χρησιµοποιηθεί σαν µέσο για να συσπειρωθούν οι πλατιές µάζες των 
εργατών και των αγροτών γύρω από τις οργανώσεις του κόµµατος και των 
συνδικάτων, ώστε να προσελκυστούν έµπρακτα στην πολιτική και κοινωνική 
δραστηριότητα.360

 Ιδιαίτερη επίσης δραστηριότητα εµφάνισαν στον τοµέα του αθλητισµού και οι 
σοσιαλιστές. Στη Γερµανία το Σοσιαλιστικό Κόµµα διοργάνωνε τη δεκαετία του 1920 
φεστιβάλ µε µουσική και σπορ, στη Σκοτία το 1922 υπήρξαν προσπάθειες 
διοργάνωσης εργατικού, σοσιαλιστικού πρωταθλήµατος, ενώ στην Αγγλία  από το 
1920 και το Κοµουνιστικό Κόµµα επεδίωξε να πολιτικοποιήσει τον ελεύθερο 
χρόνο.361 Κορυφαία εκδήλωση σε ευρύτερο επίπεδο όλης αυτής της δραστηριότητας 
υπήρξε η προσπάθεια διοργάνωσης Λαϊκής Ολυµπιάδας στη Βαρκελώνη το 1936 από 
την Εργατική Οµοσπονδία των Σπορ ως διεθνή αντιφασιστική εκδήλωση, σε 
αντίπραξη δηλαδή για τη διοργάνωση της Ολυµπιάδας του 1936 από τους Ναζί. Η 
συγκεκριµένη προσπάθεια δεν ευοδώθηκε τελικά καθώς τη µέρα της τελετής έναρξης 
εκδηλώθηκε το πραξικόπηµα του στρατηγού Φράνκο.362  

Στην Ελλάδα, παράλληλα µε τις παραπάνω ευρύτερες εξελίξεις, δηµιουργήθηκαν 
επίσης εκείνη την περίοδο ποδοσφαιρικές οµάδες και από αρκετούς επαγγελµατικούς 
κλάδους. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στο Ελεύθερον Βήµα της εποχής για το πρωτάθληµα 
τραπεζών και ανωνύµων εταιρειών ενώ η «Ένωσις Φιλάθλων Εθνικής Τραπέζης» 
διοργάνωνε εκδροµές στην επαρχία για τη διεξαγωγή συναντήσεων µε αθλητικούς 
συλλόγους.363

 Ανάλογη δραστηριότητα επίσης παρουσίασαν και άλλες επαγγελµατικές 
κατηγορίες όπως οι δηµοσιογράφοι και οι τηλεγραφικοί. Η Αθλητική Ένωσις 
Εµποροϋπάλληλων που συµµετείχε και στις επίσηµες διοργανώσεις της Ε.Π.Σ.Α. τέθηκε 
το 1927 «..υπό την προστασία του Εµπορικού Συλλόγου…» αναδεικνύοντας έτσι τη 
διάσταση της χρήσης του ποδοσφαίρου για τον έλεγχο  των εργατικών στρωµάτων 
και στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου.364 Κατά την απονοµή µάλιστα των επάθλων 
στους νικητές των εµποροϋπαλληλικών αγώνων του 1937 ο γυµναστής του συλλόγου 
δήλωνε πως ο καταστηµατάρχης αντιλαµβάνεται τον ευρύτερο σκοπό της 
προσπάθειας καθώς «…αφενός θα έχη υπαλλήλους υγιείς τω σώµα διότι θα µειούται ο 
κίνδυνος της εξ  ασθενειών απουσίας του υπαλλήλου και συνεπώς της καταβολής του µισθού 

                                                 
360 Η πληροφορία από την εργασία του Κρίστοφερ Λας, Η Κουλτούρα του Ναρκισσισµού, Νησίδες, Αθήνα, 
[2002], σ.105 που παραπέµπει στο Philip Goodhart-Christopher Chataway, War Without Weapons, W.H.Allen, 
London, 1968, σ.80-84.  
361 R.Holt, Sport..., ο.π., σ.147. 
362 Xavier Pujadas-Carles Santacana, «The Popular Olympic Games. Barcelona 1936:Olympians and 
Antifascists», International Review for the Sociology of Sport, 27/2, (1992), σ.139-150. 
363 Ελεύθερον Βήµα, Έτος ∆΄, Αρ.Φύλ.1379, 6/1/1926, σ.2. 
364 Η Πρωία, Έτος Β΄, Αρ.Φυλ.364, 6/11/1927, σ.2. 
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του απουσιάζοντος, αφετέρου δε θα έχη υπαλλήλους ηθικούς καλούς, ωραίους την ψυχήν και 
αφοσιωµένους εις αυτόν διότι τοις παρεχώρησε την άδειαν απουσίας όπως γυµνάζωνται…».365

 Στο πλαίσιο λοιπόν της διαµόρφωσης του προφίλ του «φιλόστοργου πατέρα» που 
εξασφαλίζει την ύπαρξη του «εργάτη-παιδιού», οι µεγάλες εταιρείες και βιοµηχανίες 
(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος-Υφαντουργική Βιοµηχανία) οργάνωσαν υπαλληλικά και 
εργατικά γυµναστήρια, ενώ ποδοσφαιρικές οµάδες εργατών δηµιουργήθηκαν στην 
εταιρεία Λιπασµάτων,  στο εργοστάσιο εµαγιέ στην Κέα ώστε έπειτα από τη δουλειά 
«…η διασκέδασις όχι η ποταπή στα καφενεία και στις ταβέρνες αλλά στο γήπεδο, στον αέρα, 
στον ήλιο…».366

Το 1938 µάλιστα στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ανωνύµου Αγγειοπλαστικής 
Εταιρείας ιδρύθηκε στο Νέο Φάληρο ο Κεραµεικός Αθλητικός Όµιλος που παρουσίασε 
ιδιαίτερη δραστηριότητα στο χώρο του ποδοσφαίρου ως Ποδοσφαιρικός Όµιλος Ένωσις 
Κεραµεικού. Στις εκδηλώσεις του σωµατείου συµµετείχαν, όπως αναφερόταν ρητά στο 
καταστατικό, µόνο όσοι εργάζονταν στα εργοστάσια της εταιρείας ανεξαρτήτως 
φύλου. Πιο συγκεκριµένα, ως σκοπός καθοριζόταν «…η δια παντός αθλητισµού, 
γυµναστικής και συναφούς ψυχαγωγίας σωµατική και πνευµατική ανάπτυξις και προαγωγήν 
των µελών του, συγχρόνως δε και η διάδοσις του αθλητικού πνεύµατος εις τας εργαζοµένας 
τάξεις…». Το καταστατικό του συλλόγου προέβλεπε επίσης την κατασκευή γηπέδων 
ποδοσφαίρου, µπάσκετ, βόλεϊ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ενώ καθόριζε µηνιαία 
συνδροµή 5 δρχ. για τους εργάτες, 10 για τους επιστάτες, 15 για τους τµηµατάρχες 
και 25 για τους υπαλλήλους γραφείου.367  

Η διάδοση του αθλητικού πνεύµατος ως µηχανισµού ενότητας και συνοχής που 
θα υπερβαίνει τις ταξικές διαφορές εντάσσονταν στην ευρύτερη θεωρητική άποψη 
αστικών µερίδων της περιόδου πως «…εις τα οµαδικά σπορ το άτοµον είναι υποχρεωµένο 
να εξαφανιστή ολότελα εµπρός στο σύνολο για το καλό του συνόλου…».368 Μάλιστα στον 
τύπο της εποχής αρκετά συχνά συναντά κανείς ακόµη και συγκεκριµένες νουθεσίες 
για να αποφεύγονται  οι πολλές τρίπλες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. «… ∆εν 
πρέπει να λησµονώµεν ότι το dribbling δεν αποτελεί µέθοδον τινά του football...τουναντίον είνε 
το πλέον καταστρεπτικόν πράγµα δια µίαν οµάδα διότι άγει αδιαφόρως εις το προσωπικό 
παιχνίδι, το εγωϊστικόν το οποίον είνε και όλως διόλου µη αποτελεσµατικόν…».369

Πέρα όµως από την «από τα πάνω» δραστηριοποίηση και οι ίδιοι οι εργατικοί 
πληθυσµοί ανέλαβαν την πρωτοβουλία συγκρότησης ποδοσφαιρικών σωµατείων. 
Στο πλαίσιο της διάθεσής τους για ανύψωση του µορφωτικού τους επιπέδου και της 
ενδυνάµωσης της ταξικής τους αλληλεγγύης, ποδοσφαιρικοί σύλλογοι ιδρύθηκαν µε 
πρωτοβουλία των εργατικών κέντρων του Βόλου, της Θεσσαλονίκης και της 
Καβάλας,370 ενώ στο Αιγάλεω, περιοχή τότε µε εργάτες, τεχνίτες, οικοδόµους, 
                                                 
365 Αθλητισµός της Ελλάδος, Περ.Γ΄, Αρ.Φύλ.370, 6/10/1937, σ.4. 
366 Λεπτοµέρειες βλ. Αλ.Βαξεβάνογλου, «Εργοδότες και Εργαζόµενοι στις αρχές του 20ου αιώνα. Από τη µεριά 
των  Εργοδοτών», Τα Ιστορικά, Τχ.14-15, Αθήνα, Ιουν.-∆εκ. 1991, σ.99-112, Α΄Πανελλήνιος…, ο.π., σ.107, 
Β.Θεοδώρου, Το Εργοστάσιο Εµαγιέ στην Κέα (1927-1957), Βουρκαριανή, 1994, σ.32-33, Αθλητικά Χρονικά, 
Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.92, 26/10/1932, σ.2. 
367 Καταστατικό του Αθλητικού Οµίλου Κεραµεικός, Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιώς, Α.Μ.1581/8-6-1938 και 
Αθλητικά Χρονικά, ο.π. 
368 Α.Σπανούδη, Ο Αθλητισµός…, ο.π., σ.63. 
369 Αθλητική Επιθεώρησις, Φεβρουάριος 1925, σ.15. 
370 Θανάσης Αλεξίου, «Οι Κοινωνικές Αιτίες της Καπνεργατικής ∆ιαµαρτυρίας στο Μεσοπόλεµο», Τα Ιστορικά, 
Τχ.21, Αθήνα, ∆εκ.1994, σ.339-364, Άννα Μαχαιρά, «Η Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέµου», Ιστορία της Ελλάδας 
του 20ου Αιώνα. Ο Μεσοπόλεµος 1922-1940, Επιστ.Επιµ:Χρ.Χατζηιωσήφ, Τόµος Β΄-Μέρος 1ο, Βιβλιόραµα, 
Αθήνα, 2002, σ.107, ∆.Λιβιεράτος, Κοινωνικοί Αγώνες στην Ελλάδα (1932-1936), Εναλλακτικές 
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τσαγκαράδες κ.α., ο αθλητικός σύλλογος των εργαζοµένων στο πυριτιδοποιείο που 
είχε ιδρυθεί το 1926 συνενώθηκε το 1946 µε την Α.Ε. Ιεράπολις (έτος ίδρυσης 1932) 
συγκροτώντας τον Α.Ο. Αιγάλεω που µέχρι σήµερα δραστηριοποιείται στο 
ποδοσφαιρικό στερέωµα της χώρας.371  

Η συγκεκριµένη δυναµική απασχόλησε και το Κ.Κ.Ε. το οποίο επεδίωξε να 
οργανώσει στην Ελλάδα ένα  εργατικό αθλητικό κίνηµα µε βάση το πρόγραµµα της 
Κόκκινης ∆ιεθνούς των Σπορ. Σύµφωνα µε τη φρασεολογία του Ριζοσπάστη «…το 
γεγονός ότι οι διάφοροι µεγαλοβιοµήχανοι, τραπεζίτες και βουλευτές διαθέτουν άπειρα 
ποσά…µας δείχνει καθαρά το συµφέρον που έχει η αστική τάξη από τον αθλητισµό…».372

 Αµέσως µετά την πτώση της Παγκαλικής δικτατορίας και µε βάση τις αποφάσεις 
της Γ΄ Συνδιάσκεψης της Οµοσπονδίας Κοµµουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος (Ο.Κ.Ν.Ε.) το 
Φλεβάρη του 1927 άρχισαν να δηµιουργούνται οργανώσεις εργατοαγροτικού 
αθλητισµού. Κύριοι σκοποί αυτής της κίνησης ήταν α)να προσφέρει διασκέδαση στις 
µάζες της εργατικής νεολαίας, β)να αντιδράσει µε τη φυσική διάπλαση των εργαζόµενων νέων 
στη δηλητηρίαση από την εκµετάλλευση, γ)να προετοιµάσει ρωµαλέους και  γυµνασµένους 
προλετάριους για τον αγώνα της εργατικής τάξης, δ)να αποσπάσει τους εργαζόµενους νέους από 
την ιδεολογική εθνικιστική προπαγάνδα των αστικών αθλητικών συλλόγων, ε)να οργανώσει 
καινούργια στρώµατα δραστήριων νέων εργατών.373  

Το 1928 οργανώσεις εργατικού αθλητισµού υπήρχαν σε 30 περίπου πόλεις της 
Ελλάδος, ενώ, το 1930, το Α΄ Συνέδριο εργατοαγροτικού αθλητισµού ίδρυσε την 
Οµοσπονδία ΕργατοΑγροτικού Αθλητισµού (Ο.Ε.Α.). Καθοδηγητής της Ο.Ε.Α. υπήρξε ο 
Κώστας Λουλές ενώ κυκλοφορούσε µια φορά το µήνα η τετρασέλιδη εφηµερίδα 
µικρού σχήµατος, το Εργατοαγροτικό Σπορ, το οποίο πουλούσε πάνω από 3000 φύλλα 
τη στιγµή που η Νεολαία (το επίσηµο έντυπο της Ο.Κ.Ν.Ε.) πουλούσε 1500 µε 2000 
φύλλα. Στο συγκεκριµένο πλαίσιο εντάσσεται η πλειοψηφία των ποδοσφαιρικών 
συλλόγων που ιδρύθηκαν εκείνη την εποχή µε χαρακτηριστικούς τίτλους Εργατικός 
Αστέρας, Αναγέννηση, Αστέρας.374

Στη Θεσσαλονίκη ο Εργατικός Αστέρας διέθετε τη νόµιµη έγκριση και 
αποτελούνταν από 50 µέλη, «…άπαντα ανήκοντα εις την εργατικήν τάξιν…»,375 ενώ στην 
ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, η Αγροτική Σπίθα οργάνωνε συνεχώς ποδοσφαιρικούς 
αγώνες µε οµάδες των χωριών της περιοχής βρισκόµενη ταυτόχρονα σε συνεχή 
επικοινωνία µε τον Προλετάριο, ποδοσφαιρικό σωµατείο που δραστηριοποιούνταν 
κυρίως στα όρια της πόλης. Το 1933 µάλιστα οργανώθηκε περιφερειακή Σπαρτακιάδα 
κατά τη διάρκεια της οποίας οι οµάδες που συµµετείχαν κατόρθωσαν να 
παρελάσουν από τα γραφεία του Προλετάριου µέχρι το γήπεδο Αλκαζάρ, τον τόπο 
διεξαγωγής των  αγώνων. Το 1935 έγινε προσπάθεια επίσης συγκρότησης και 
εργατικής προέλευσης Οµοσπονδίας Ποδοσφαιρικών Αθλητικών Σωµατείων  Αθήνας χωρίς 
όµως ιδιαίτερη επιτυχία.376

                                                                                                                                                         
Εκδόσεις/Ιστορική Μνήµη 6, Αθήνα, 1994, σ.67. 
371 Ευγενία Μπουρνόβα, Από τις Νέες Κυδωνίες στο ∆ήµο Αιγάλεω. Η Συγκρότηση µιας Πόλης στον 20ο αιώνα, 
∆ήµος Αιγάλεω/Πλέθρον, Αθήνα, 2002. 
372 Ριζοσπάστης, 8/12/1927, σ.3. 
373 Χρήστος. Ν.Τσιντζιλώνης, Ο.Κ.Ν.Ε. 1922-1943. Λενινιστικό Μαχητικό Σχολείο των Νέων, Σύγχρονη 
Εποχή/Εκδόσεις Οδηγητής, Αθήνα, 1989, σ.191. 
374 Χρήστος. Ν.Τσιντζιλώνης, Ο.Κ.Ν.Ε. 1922-1943…, ο.π., σ.192-193. 
375 Αλέξανδρος ∆άγκας, Ο Χαφιές. Το Κράτος Κατά του Κοµµουνισµού. Συλλογή Πληροφοριών από τις Υπηρεσίες 
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, 1927, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 1995, σ.270. 
376 Χρήστος. Ν.Τσιντζιλώνης, Ο.Κ.Ν.Ε. 1922-1943…, ο.π., σ.194-195. 
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Η δυναµική της Ο.Κ.Ν.Ε. δεν υπήρξε αµελητέα µε αποτέλεσµα η συγκεκριµένη 
δραστηριότητα να µην  περάσει απαρατήρητη.377 Στο περιοδικό Αθλητικός Κόσµος σε 
άρθρο της 8/12/1927  ο «ερυθρός κίνδυνος» αναφερόταν ως ο «νέος φοβερότερος 
εχθρός» καθώς «…δια της ιδρύσεως της ερυθράς αθλητικής ενώσεως επιδιώκουν να 
παρασύρουν προς εαυτούς τα τίµια των εργατών παιδιά και µε το πρόσχηµα της ιδρύσεως 
αθλητικών και ποδοσφαιρικών εργατικών οµάδων να εµφυσήσουν εις τας αγνάς ψυχάς των 
νέων µαζύ µε τα αθλητικά διδάγµατα τας ανθρωποκτόνους ουτοπίας του Μαρξ, του Λένιν, του 
Τρότσκι και Στάλιν…δεν είναι αστεία τα κρούσµατα ταύτα…προχτές εις τα σχολεία και 
γυµνάσια, χθες εις το πανεπιστήµιον, σήµερα εις τον αθλητισµόν…παντού αι νοσηραί και 
ψυχοφθόροι αρχαί του κοµµουνισµού…».378 Λίγες µέρες αργότερα στο ίδιο περιοδικό και 
σε ανάλογου ύφους άρθρο µε τίτλο «Ιδού οι Άνθρωποι της Μόσχας» και αφιέρωση προς 
την ελληνική βουλή και το υπουργικό συµβούλιο, ο αρθρογράφος προέτρεπε τους 
υπευθύνους της ελληνικής πολιτείας, «…να συνέλθωµεν από την νάρκην που µας έχει 
καταλάβη, να τονώσουµεν το εθνικον φρόνηµα της νεολαίας, να πολεµήσωµεν το µικρόβιον 
αυτό που τόσο ύπουλα εισέρχεται εις τον νεαρόν ασθενικόν οργανισµόν της ελληνικής 
νεολαίας…είναι ανάγκη να ληφθώσι δραστικά µέτρα είς όλους τους κλάδους…».379

Πέρα από την ειδικότερη πολιτική κινητοποίηση που παρουσιάστηκε και στην 
Ελλάδα λόγω της προσπάθειας ελέγχου της διάχυσης του ποδοσφαίρου στα ευρύτερα 
λαϊκά στρώµατα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάκριση που 
επιχειρήθηκε από τις αστικές µερίδες της περιόδου, ιδίως στον τρόπο παιξίµατος και 
όχι µόνο. 

Πιο συγκεκριµένα, ιδιαίτερες επαγγελµατικές κατηγορίες, όπως οι 
τραπεζοϋπάλληλοι, που στις απαρχές της εµφάνισης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα 
αλλά και κατά τη δεκαετία του 1920, παρουσίαζαν ιδιαίτερη ενασχόληση µε το 
άθληµα, τη δεκαετία του 1930 το εγκατέλειψαν,  ασχολούµενοι κυρίως µε την 
σκοποβολή, την κολύµβηση και τη γυµναστική.380   

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και οι καινοτοµίες που τότε 
επιχειρήθηκαν, όπως η διεξαγωγή αγώνων six-a-side (αγώνες µε έξι παίχτες από κάθε 
πλευρά) αλλά και η οργάνωση συναντήσεων µεταξύ οµάδων τέχνης και οµάδων 
αντοχής  οι οποίες όµως δεν απέκτησαν µαζικό και συστηµατικό χαρακτήρα.381  

Πιο οργανωµένη αντίθετα υπήρξε η προσπάθεια εισαγωγής µοτοποδοσφαίρου στις 
αρχές της δεκαετίας του 1930 που µάλλον συνδέεται ταυτόχρονα µε το τεχνοκρατικό 
πνεύµα που τότε κυριαρχούσε και στην Ελλάδα. Στην Καθηµερινή της 11/4/1932 
περιγράφεται ο αγώνας µοτοποδοσφαίρου που διοργανώθηκε στο γήπεδο του 
Απόλλωνα από τον οµώνυµο  σύνδεσµο αθλητών382 ενώ στα Αθλητικά Χρονικά της 
περιόδου χαρακτηριζόταν ως το σπορ της εποχής το οποίο «…πολλαι και γνωσταί 

                                                 
377 Σύµφωνα µάλιστα µε προφορικές µαρτυρίες που επικαλείται ο Αντ.Λιάκος, το 1936 η  δύναµη της Ο.Κ.Ν.Ε. 
πλησίαζε τα 15.000 µέλη. Αντ.Λιάκος, «Η Εµφάνιση των Νεανικών Οργανώσεων. Το Παράδειγµα της 
Θεσσαλονίκης», Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συµποσίου. Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, 
Ι.Α.Ε.Ν., Αθήνα, 1986, σ.608. 
378 Αθλητικός Κόσµος, Τχ.84, 8/12/1927, σ.1. 
379 Αθλητικός Κόσµος, Τχ.86, 22/12/1927, σ.1. 
380 Μελετώντας κανείς από το 1935 κι έπειτα την Τραπεζιτική, την εφηµερίδα των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, θα 
διαπιστώσει την απουσία κάθε είδους αναφοράς γύρω από το ποδόσφαιρο. 
381 Ελεύθερον Βήµα, Έτος Ε΄, Αρ.Φύλ.1657, 14/11/1926, σ.2 και Ελεύθερον Βήµα, Έτος Ε΄, Αρ.Φύλ.1687, 
14/12/1926, σ.2. 
382 Η Καθηµερινή, Έτος 13ον , Αρ.Φύλ.3573, 11/4/1932, σ.3. 
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κοσµικαί δεσποινίδες ωραίοι και µοντέρνοι παρηκολούθησαν. Η Λιζέτα και η Φανή δεν 
ενδιαφέρονται πειά και δεν ενθουσιάζονται από το σκέτο ποδόσφαιρον…».383  

 Προς το τέλος της περιόδου που εξετάζεται, απόψεις της ριζοσπαστικής δεξιάς 
που εξαγίαζαν το αθλητικό πνεύµα και τον πόλεµο ως τα καταλληλότερα όπλα για 
την υπέρβαση της «αστικής παρακµής», ως τρόπους θεραπείας του νοσούντος 
συλλογικού σώµατος, απέκτησαν συγκροτηµένη υπόσταση Στο πλαίσιο των 
φασιστικών και ναζιστικών καθεστώτων του Μεσοπολέµου επηρεάζοντας και την 
ελληνική πραγµατικότητα.384

Στο Ελέυθερο Βήµα της 12/1/1936 διαβάζουµε συγκεκριµένα, «…ο ένας βλέπει τον 
αθλητισµόν ως φυσικήν αγωγή, ο άλλος ως ρεκόρ, ο άλλος ως σωµατικήν ευθυγραµµίαν, ο 
άλλος ως ευκαιρίαν απαγγελίας ποµπωδών φράσεων περί των αρχαίων προγόνων. Είνε δε τόση 
η σύγχυσις των ιδεών των διοικούντων και τόσον πολλαπλαί αι ιδιότητες των εις τον 
αθλητισµόν που δυσκολεύεται κανείς να καταλάβη τι ακριβώς πιστεύουν…».385  

Παρόλο τις όποιες διαφοροποιήσεις, σε κάποιους κύκλους φαίνεται πως υπήρχε 
µια πιο συγκροτηµένη άποψη για το τι έπρεπε να πρεσβεύει το αθλητικό ιδεώδες και 
ποια θα έπρεπε να ήταν η θέση του σωµατείου στον κοινωνικό καταµερισµό. Οι 
συγκεκριµένες κατευθύνσεις φυσικά και δεν παρουσιάστηκαν στον ελληνικό χώρο 
αποκοµµένες από τις ευρύτερες ζυµώσεις στον ευρωπαϊκό περίγυρο. Από τους  
κυριότερους και συνεπέστερους εκπρόσωπους αυτών των κατευθύνσεων πρέπει να 
υπήρξε ο Κώστας Κοτζιάς, ο ∆ήµαρχος των Αθηνών από το 1934 και Υπουργός-
∆ιοικητής Πρωτευούσης κατά τη διάρκεια του Μεταξικού καθεστώτος. 

 Ο Κ.Κοτζιάς, υπήρξε γιος του γνωστού εµπόρου της εποχής Γεωργίου Κοτζιά, 
σπούδασε νοµικά στο πανεπιστήµιο της Αθήνας αλλά και δηµοσιογραφία στην 
Ιταλία. Το 1926 ίδρυσε τη διαφηµιστική εταιρεία Γκρέτα, µετείχε στα διοικητικά του 
εµπορικού συλλόγου της Αθήνας ενώ µε συνέπεια συµµετείχε στα ποδοσφαιρικά 
δρώµενα ως δραστήριο µέλος του Παναθηναϊκού.386 Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, ο 
Κοτζιάς χρηµατοδότησε το δεύτερο µέρος της ανάπλασης του γηπέδου της 
Λεωφόρου το 1936.387  

Το 1935, η πρωτοβουλία των αθλητικών εντύπων Αθλητικά Χρονικά, Αθλητική 
Φωνή και Αθλητικός Χρόνος να συγκροτήσουν Οµοσπονδία Ανεξάρτητων Ποδοσφαιρικών 
Σωµατείων φαίνεται πως µε κάποιον τρόπο κηδεµονεύτηκε από τον Κ.Κοτζιά.388 Στις 
21/2/1935 συγκεκριµένα στον Αθλητικό Χρόνο διαβάζουµε ότι στο πλευρό του 
∆ηµάρχου Αθηναίων «…δια την υπέρ της εξυγιάνσεως του Αθλητισµού της Ελλάδος και 
της ελληνικής νεολαίας προσπάθειαν…» µε ενθουσιασµό τάσσονταν ο ∆ήµαρχος της 
Καλλιθέας και ο ∆ήµαρχος του Μεσολογγίου.389 Μία εβδοµάδα αργότερα 
συγκλήθηκε Μεγάλη Ιδρυτική Γενική Συνέλευση για την Κυριακή 10/3/1935 στην 
αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου ενώ ανακοινώθηκε παράλληλα παρέλαση των   
ποδοσφαιρικών σωµατείων που θα συµµετείχαν στις διεργασίες για την 24/3/1935. 
                                                 
383 Αθλητικά Χρονικά, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.2, 6/4/1932, σ.1. 
384 Γιώργος Κόκκινος, «Ελληνική ∆ιανόηση και Ολυµπιακοί Αγώνες (1896, 1906)», στο Χρ.Κουλούρη (Επιµ.- 
Εισαγ.), Αθήνα, Πόλη των Ολυµπιακών Αγώνων 1896-1906, ∆.Ο.Α., Αθήνα, 2004, σ.129-130. 
385 Ελεύθερον Βήµα, Έτος Ι∆΄, Αρ.Φύλ.12/1/1936, σ.3. 
386 ∆ηµ. Αλ. Γέροντας, Ιστορία του ∆ήµου Αθηναίων 1835-1971, Αθήνα, 1972, σ.339-341. 
387 Π.Μακρίδης-Σπ.Καραθανάσης, Η Ιστορία του…, ο.π.,  σ.38. 
388 Η είδηση της συγκρότησης της Οµοσπονδίας δηµοσιεύτηκε στον Αθλητικό Χρόνο στις 30/1/1935. 
389 Ο ∆ήµαρχος Μεσολογγίου Χρ.Ευαγγελάτος, υπήρξε διδάκτωρ Νοµικής και Θεολογίας, δηµοσιογράφος ενώ 
διετέλεσε και υποδιοικητής Γενικής ∆ιοίκησης Ηπείρου. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα εκλεγόταν ∆ήµαρχος 
Μεσολογγίου από 25 ετών. Αθλητικός Χρόνος, Αρ.Φύλ.80, 21/2/1935, σ.1. 



 85

Στον Αθλητικό Χρόνο εκείνης της περιόδου διαβάζουµε, «…επίσηµον ποδόσφαιρον δεν 
υπάρχει σήµερον ούτε υπάρχει ελπίς να υπάρξει εις το µέλλον…χρειάζεται εξυγίανσις λοιπόν, 
ένα γενικό ξεκαθάρισµα του ποδοσφαίρου…».390 Στην εξέλιξη αυτής της κίνησης δεν 
καταγράφηκε στον τύπο κάποια αντίδραση εκ µέρους της Ε.Π.Ο. ή της Ε.Π.Σ.Α., ενώ 
µάλλον µικρός θα πρέπει να χαρακτηριστεί ο αριθµός των 38 ανεξάρτητων 
σωµατείων που καταρχάς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα.391

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει  να επισηµανθεί πως λίγες µέρες αργότερα από τις 
παραπάνω ενέργειες εκδηλώθηκε το βενιζελικό πραξικόπηµα της 1/3/1935. Η 
αποτυχία του µε την ταυτόχρονη πλήρη επικράτηση της αντιβενιζελικής παράταξης 
δηµιούργησαν το ευρύτερο πλαίσιο για µια ακόµη πιο εντυπωσιακή εκδήλωση της 
δυναµικής που µόλις περιγράφηκε.  

Πιο συγκεκριµένα, στην πρώτη σελίδα του Αθλητικού Χρόνου της 14/3/1935 δίπλα 
στην φωτογραφία του Κ.Κοτζιά υπήρχε ο τίτλος, «Υπόσχοµαι εις την Αγνήν και 
Ιδεολόγον Αθλούσαν Νεότητα Αµέτρητον Υποστήριξιν» ενώ η εφηµερίδα ανακοίνωνε 
παράλληλα την ίδρυση Εθνικής Αθλητικής και Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας, προτροπές 
του Κοτζιά προς τους µέχρι τότε διοικητικούς παράγοντες για υποβολή παραιτήσεων 
καθώς και απειλές, «…εάν δεν συνετισθώσιν, υπόσχοµαι εις την αθλούσαν νεότητα ότι θα 
τους αναγκάσω να συνετισθούν…ήλθεν η στιγµή της αναδηµιουργίας…». Σε διάγγελµα 
επίσης του Κοτζιά που δηµοσιεύτηκε στο ίδιο πρωτοσέλιδο, καθοριζόταν το 
τελετουργικό της παρέλασης της 24/3/1935 ενώ τονιζόταν προς τα συµµετέχοντα 
σωµατεία πως «…σεις είσθε η ελπίς, σεις είσθε ο παλµός ο Εθνικός, σεις ο Φοίνιξ ο οποίος 
αναζή εκ της τέφρας…».392 Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε όπως σχεδόν είχε 
εξαγγελθεί και συµµετείχαν, πέρα από τον Κ.Κοτζιά που διέθετε το γενικό 
πρόσταγµα, ο Πρωθυπουργός Π.Τσαλδάρης, ο Στρατάρχης πια Κονδύλης και όλη η 
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας.393

Η συγκεκριµένη προσπάθεια πάντως δεν αποτελούσε απλά και µόνο µια κάποιου 
είδους πανηγυρική εκδήλωση. Ο Κ.Κοτζιάς το 1935 φαίνεται πως επισκέφτηκε τη 
Γερµανία ενώ δεν θα πρέπει να λησµονούµε πως υπήρξε από τους συνεργάτες 
εκείνους του Ι.Μεταξά που έβλεπαν µε ενθουσιασµό τη φασιστική πρόκληση.394 
Πιθανότητα λοιπόν η συγκεκριµένη ενέργεια να αποτέλεσε µια πρώτη προσπάθεια 
µαζικής κινητοποίησης µε στόχο κυρίως τα ανεξάρτητα σωµατεία, τα οποία ως 
γνωστόν δε συµµετείχαν µέχρι τότε στις όποιες  θεσµικές διαστάσεις (επίσηµες 

                                                 
390 Αθλητικός Χρόνος, Αρ.Φύλ.83, 28/2/1935, σ.1 και σ.4. 
391 Πρόκειται για τα, Άρη Μοσχάτου, Άτλας Θυµαρακίων, Αστραπή Άρεως, Αστραπή Πολυγώνου, Άµυνα 
Πολυγώνου, Αττικός, Αίολος Λεωφ.Αλεξ., Ατρόµητος Ν.Ιωνίας, Αστραπή ∆ουργούτι, Αστήρ Καισαριανής, 
Βυζάντιον Αµπελοκ., Γεωργική Σχολή Συγγρού, Ένωσις Ελευθερουπόλεως, Ένωσις Ερυθρ., Ένωσις 
Ν.Μελανδίας, Ένωσις Αγ.Ξένης, Ένωσις Πολυτεχνείου, Ένωσις Πολυγώνου, Ένωσις Ν.Ιωνίας, Ερµής Άρεως, 
Εθνικός Καλογρέζας, Ένωσις Πετραλ., Περιστέρι, Κέρβερος Πολυγώνου, Καστέλα, Κρόνος Ιπποκράτους, 
Α.Ο.Κηφισιάς, Μικρασιατική ∆ουργουτίου, Ολυµπιακός Πετραλ., Ολυµπιακός Καστέλας, Ορφεύς Κολωνού, 
Α.Ε.Πετραλ., Α.Ε.Πυριτιδοποιείου, Πανιώνιος Ν.Χαλκηδόνας, Πρόοδος Κολωνακίου, Ρεντιακός, Μικρός 
Φοίνιξ Καραβά, Φωστήρ ∆ραπετσώνας. Αθλητικός Χρόνος, ο.π. 
392 Η µπάντα του ∆ήµου τέθηκε επικεφαλής φάλαγγας αθλητών που πορεύτηκαν από το Ζάππειο στο γήπεδο του 
Απόλλωνα στο Ρούφ µέσω των οδών Αµαλίας, Φιλελλήνων, Σταδίου και Πειραιώς. Αθλητικός Χρόνος, 
Αρ,Φύλ.89, 14/3/1935, σ.1. 
393 Αθλητικός Χρόνος, Αρ.Φύλ.94, 25/3/1935, σ.1 και σ.3. 
394 Ιωάννης Μαργιούλας, «Ο Ιωάννης Μεταξάς πριν την 4η Αυγούστου», Εργασία στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραµµα Ειδίκευσης στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία, Τµήµα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, 
Πανεπ.Κρήτης, Ρέθυµνο, [2001], σ.37-38. 
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ποδοσφαιρικές εκδηλώσεις, καταστατικές διαδικασίες κ.α.) ενώ διέθεταν ταυτόχρονα 
αξιόλογη δυναµική σε τοπικό καταρχήν επίπεδο.  

Παρόλη την ιδιαίτερη ένταση της προσπάθειας, η Ε.Π.Ο δεν καταργήθηκε, ούτε 
αποµακρύνθηκαν τα πρόσωπα εκείνα που έως τότε δραστηριοποιούνταν στα 
ποδοσφαιρικά δρώµενα της χώρας. Κατά την περίοδο της Μεταξικής δικτατορίας 
πάντως, τη διαχείριση του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα την ανέλαβε προσωπικά ο 
Υπουργός Πρωτευούσης Κ.Κοτζιάς, καθώς  τον Οκτώβριο του 1937 ανέλαβε 
Πρόεδρος της Ε.Π.Ο. µε αντιπρόεδρο τον Κ.Βοβολίνη και Γραµµατέα τον 
Α.Καµπουρόπουλο επιβάλλοντας ένα αρκετά συγκεντρωτικό σύστηµα διοίκησης.395

Ο Κ.Κοτζιάς αποχώρησε από τη διοίκηση του ελληνικού ποδοσφαίρου τον 
Ιανουάριο του 1939 µε µια µάλλον ασήµαντη αφορµή που σχετιζόταν µε τη διανοµή 
των εισπράξεων των φιλικών αγώνων της Φερεντσβάρος και µικτής Ρουµάνικης 
οµάδας µε ελληνικά σωµατεία.396 Τέλος, παράλληλα µε τη δραστηριότητα της Ε.Π.Ο, 
και η Ε.Ο.Ν. ανέλαβε επίσης αρκετές πρωτοβουλίες από το 1936 και εξής, ζήτηµα που 
χρήζει ιδιαίτερης προσέγγισης καθώς άπτεται άµεσα του χαρακτήρα του Μεταξικού 
καθεστώτος. 

                                                 
395 Η Πρωία, Έτος ΙΒ΄, Αρ.Φυλ.12-354, 26/10/1937, σ.3. 
396 Η Πρωία, Έτος Ι∆΄, Αρ.Φυλ. 14-90, 31/1/1939, σ.5. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ 
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ 

 
Έχει ήδη τονιστεί πως η έµφαση στη σωµατική άσκηση και στον αθλητισµό, που 

σηµειώνεται από τα µέσα του 19ου αιώνα και εξής, οδήγησε στη συγκρότηση νέων 
µορφών κοινωνικότητας και διαµόρφωσε νέα κανονιστικά πρότυπα.  

Σύµφωνα µε την ανάλυση του Γ. Κόκκινου, η νίκη ή η ατοµική διάκριση και η 
επίδοση του αθλητή λειτουργούν ως συµβολικό ισοδύναµο του συλλογικού 
σφρίγους, της βιολογικής και πολιτισµικής ακµής του έθνους, της τάξης, της φυλής ή 
της οµάδας, ενίοτε µάλιστα ως µηχανισµός οµογενοποίησης των ετερογενών 
κατηγοριών που συγκροτούσαν το συλλογικό σώµα. Μέσω της συλλογικής µέθεξης 
που πρόσφεραν ο ενθουσιασµός και η υπερηφάνεια για τη νίκη στους στίβους των 
διεθνών αθλητικών αγώνων, τα διάσπαρτα ή και ανταγωνιζόµενα τµήµατα του 
συλλογικού σώµατος αλληλοαναγνωρίζονταν και οµογενοποιούνταν  πλέον µέσα 
από το πρίσµα ενός «κοινού πεπρωµένου», εσωτερικεύοντας το ιδεολόγηµα της 
ακατάλυτης εθνικής συνέχειας, ενότητας και συνοχής, υπερβαίνοντας εντέλει τις 
ποικίλες φυλετικές, ταξικές, θρησκευτικές, πολιτισµικές και τοπικιστικές διαφορές 
τους.397  

Στις επόµενες σελίδες λοιπόν θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν ευρύτερα 
ζητήµατα που απασχόλησαν τον ποδοσφαιρικό κόσµο στην Ελλάδα του 
Μεσοπολέµου µε σκοπό να αναδειχθεί η σηµασία του ποδοσφαίρου ως µηχανισµού 
µετάβασης από παραδοσιακές πρακτικές και ανορθολογικές προλήψεις σε κώδικες 
αξιών µε αστικό περιεχόµενο στη συγκυρία της εποχής. 

Οι Απόψεις  
Στην πολιτική και κοινωνική συγκυρία της περιόδου για πρώτη φορά  πλάι στο 

λόγο που συνέδεε την εθνική ιδέα και τη σωµατική άσκηση, που µας είναι γνωστός 
από την περίοδο των ολυµπιακών αγώνων του 1896,398 προστίθεται ένας λόγος που 
αναδεικνύει την ηθική του συναγωνισµού έχοντας ως επίκεντρο το ποδοσφαιρικό 
γήπεδο και στόχο τον ηθικό φρονηµατισµό. 

Το ποδόσφαιρο, υπήρξε το πιο διαδεδοµένο από όλα τα οµαδικά σπορ της εποχής 
και παιζόταν, σύµφωνα µε τις τότε τακτικές, από έναν τερµατοφύλακα, δύο 
οπισθοφύλακες, τρεις µέσους και πέντε κυνηγούς.399 Το 1927, ο Ι.Χρυσάφης σε 
συνέντευξή του στο περιοδικό Αθλητισµός θεωρούσε το φουτ µπωλ ως το τελειότερο 
από όλα τα αθλητικά παιχνίδια, καθώς προσέλκυε πολλούς στην άσκηση, ενώ 
προτιµούσε επίσης ο νέος «…να πέση εις το πεδίον του αγώνος έξω εις το ύπαιθρον παρά να 
γίνει σαφρακιασµένον θύµα των βρώµικων χνώτων του καφενέ, του αναµασσοµένου αέρος, της 
ακινησίας και της καρέκλας…».400 Το 1934 επίσης σε πρωτοσέλιδο άρθρο του Αθλητικού 
Χρόνου τονιζόταν πως «…το ποδόσφαιρον δικαίως δύναται να χαρακτηρισθή ως µια µορφή 
εκδηλώσεως του αθλητισµού. ∆ιότι, αφενός µεν συντελεί εις την αθλητικήν κατάρτισιν αλλά 

                                                 
397 Γ.Κόκκινος, «Ελληνική ∆ιανόηση και…», ο.π., σ.133. 
398 Λεπτοµέρειες βλ., Γ.Κόκκινος, «Ελληνική ∆ιανόηση και…», ο.π., σ.139-185 και Ελ.Φουρναράκη, «Η 
Σωµατική Αγωγή των ∆ύο Φύλων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συµποσίου. Οι Χρόνοι 
της Ιστορίας. Για µια Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, Αθήνα, 1998, σ.293-315. 
399 Αθηνά Σπανούδη, Ο Αθλητισµός Σύγχρονη Θρησκεία, Φλάµµα, Αθήνα, 1931, σ.64-65. 
400 Αθλητισµός, Αρ.Φύλ.2, 7/8/1927, σ.3. 
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και διότι, περισσότερον του κυρίως αθλητισµού, συσφίγγει τους αθλητικούς δεσµούς και 
ανατρέφει τα ωραία αθλητικά ιδανικά εις τας καρδίας των αθλουµένων…Η επιτυγχανοµένη 
µεταξύ των αθλουµένων συνάφεια επιφέρει το προσδοκώµενον αποτέλεσµα ήτοι της αθλητικής 
τελειοποιήσεως της αµίλλης και του αισθήµατος της επικρατήσεως συνδεδεµένων 
απερισπάστως δια της αλληλεγγύης και αγάπης. Εξ’ όλων αυτών γίνεται πλέον καταφανής η 
εις τον αθλητισµόν συµβολή και ο ηθικοπλαστικός χαρακτήρ του ποδοσφαίρου…».401  

Η εκµάθησις του ποδοσφαίρου (τρόποι, µεθοδικές κινήσεις, κανόνες κ.α.)  
προβαλλόταν  συστηµατικά στις αθλητικές στήλες ενώ τονιζόταν παράλληλα πως 
είναι ένα παιγνίδι δι’ όλους όπου χρειαζόταν τακτική εξάσκησην και επιµέλεια.402 
Σύµφωνα µε τις προτροπές της εποχής, µια οµάδα για να προοδεύσει και να έχει 
επιτυχίες όχι µόνο έπρεπε να έχει  έναν πραγµατικό αρχηγό αλλά και οι παίκτες της 
έπρεπε να είναι προικισµένοι µε τις αρετές, της αυταπάρνησης, του θάρρους, της 
πειθαρχίας, της ψυχραιµίας, της γνώσης των κανονισµών και της ευγένειας του 
χαρακτήρος.403 Οι συγκεκριµένες κατευθύνσεις που µόλις αναφέρθηκαν δεν 
αποτελούσαν βέβαια τόσο την καθηµερινή πρακτική στην ποδοσφαιρική 
δραστηριότητα, όσο κυρίως το δέον που ήταν ζητούµενο για τις κοινωνικές δυνάµεις 
που διαχειρίζονταν σε επίπεδο διοικούντων τη δυναµική της νέας παιδιάς. 

 Η Αθηνά Σπανούδη, στο έργο της, Αθλητισµός Σύγχρονη Θρησκεία, που εκδόθηκε 
το 1931, τόνιζε πως «…το ότι σε κάθε οµάδα υπάρχει ένας αρχηγός που έχει απεριόριστα 
δικαιώµατα επάνω στους παίκτες του και ένας διαιτητής, απόλυτος κυρίαρχος του γηπέδου κατά 
την ώρα του αγώνα, αποδεικνύει πόσον η ορµή, η αναπόσπαστη από κάθε νέο σπόρτσµαν, 
πρέπει να κλείνεται σε ωρισµένα όρια και να εκδηλώνεται υποτακτική σε κανόνας και σ΄ ένα  
γενικό πνεύµα φιλαθλητισµού και fair-play…».404  

Οι κάθε είδους όµως παρεκτροπές στους αγωνιστικούς χώρους, ο κερδοσκοπικός 
χαρακτήρας που απέκτησαν ορισµένες λειτουργίες σε επίπεδο ισχυρών-επίσηµων 
σωµατείων, π.χ.µεταγραφές, για τις οποίες θα γίνει ιδιαίτερος λόγος στην αµέσως 
επόµενη ενότητα, αλλά και η εµφάνιση αρκετών διοικητικών δυσλειτουργιών, 
οδήγησαν σε κάποιου είδους αµφισβήτηση της αξίας του ποδοσφαίρου. 

Το 1926, σε επικριτικό άρθρο του µέλους της Ε.Ο.Α. ∆. Λούντρα στην εφηµερίδα 
Αθλητική Ζωή της Θεσσαλονίκης, απάντησε άµεσα ο γραµµατέας της Ε.Π.Σ.Α., 
Ε.Σταµάτης, µε επιστολή του που δηµοσιεύτηκε στην πρώτη σελίδα του περιοδικού 
Αθλητικός Κόσµος405 ενώ το ζήτηµα του ποδοσφαίρου απασχόλησε και τις 
συνεδριάσεις της Βουλής το 1932 µετά το θάνατο τερµατοφύλακα σε επεισόδια κατά 
τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στην Πάτρα τον Ιούλιο του 1932.406  

Στα επίσηµα πρακτικά των συνεδριάσεων εκείνης της περιόδου και µε αφορµή τη 
συζήτηση των τροποποιήσεων της νοµοθεσίας «Περί σωµατικής αγωγής», ο 
βουλευτής Ε.Κουλουµβάκης τόνιζε πως το ποδόσφαιρο «…οδηγεί τα τέκνα του 
ελληνικού λαού µακριά από τα σχολεία των και δηµιουργείται ούτω µία γενεά νεανίσκων 
απειθάρχητων…», καταλήγοντας,  «…είναι κίνδυνος για την δηµόσιαν υγείαν και τείνει να 
αποτελέση µίαν δύναµην εντός του κράτους κατά τη ηθικής όπως την θέλουν οι ελληνικές 
παραδόσεις…». Στην ίδια συνεδρίαση άµεση υπήρξε η απάντηση του βουλευτή και 

                                                 
401 Αθλητικός Χρόνος, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.32, 29/10/1934, σ.1. 
402 Αθλητική Επιθεώρησις, ∆εκέµβριος 1924, σ.12. 
403 Αθλητική Επιθεώρησις, Οκτώβριος 1924, σ.12. 
404 Αθηνά Σπανούδη, Ο Αθλητισµός…, ο.π., σ.63. 
405 Αθλητικός Κόσµος, Τχ.13, 1/8/1926, σ.1. 
406 Αθλητικά Χρονικά, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.41, 4/7/1932, σ.5. 
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στελέχους του Παναθηναϊκού, Ν.Ξηρού.  Συγκεκριµένα, πυρήνας της απάντησής του 
ήταν η διαπίστωση πως το ποδόσφαιρο συνέβαλε αποφασιστικά στο να αποφεύγουν 
οι νέοι τα καφενεία και να µεταβαίνουν στα γυµναστήρια ενώ καταλήγοντας τόνισε, 
«…µε τα αθλήµατα και το ποδόσφαιρον διαπλάθουν και την ψυχήν και το σώµα των και 
συνηθίζουν να δρώσιν οµαδικώς…».407

Με το σκεπτικό επίσης πως το ποδόσφαιρο αποτελούσε τον κυριότερο εχθρό του 
σχολείου, δηµοσιεύτηκε σχόλιο στο ∆ελτίον της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης 
Εκπαιδεύσεως408 ενώ στο τέλος της περιόδου ο ψυχίατρος Κω/νος Κατσάρας θεωρούσε 
το ποδόσφαιρο σπορ κατάλληλο µόνο για τους βόρειους λαούς υποστηρίζοντας, 
«…ότι εις τον θερµόαιµον χαρακτήρα του έλληνος δεν αρµόζουν τα σπορ εκείνα τα οποία 
επιτρέπουν εις τους αντιπάλους να έρχωνται εις κρούσιν σώµα προς σώµα καθ΄ην στιγµήν 
διεκδικούν την σφαίραν…».409 Οι συγκεκριµένες αυτές αντιδράσεις εντάσσονται σε 
γενικότερες ιδεολογικές κατευθύνσεις, όπου η ατοµική σωµατική άσκηση παρέµενε ο 
κυρίαρχος κανόνας. Οι συγκεκριµένες απόψεις είχαν ιδιαίτερη εµβέλεια στην 
Ελλάδα   την περίοδο των αγώνων του 1896 και αντιπαρατίθενταν στις «µοντέρνες» 
ποδοσφαιρικές συνήθειες που διαµόρφωναν νέα κανονιστικά πρότυπα.410

Συνολικότερα πάντως η παρουσία του ποδοσφαίρου ως µορφή ανταγωνιστικού 
σπορ δεν αµφισβητήθηκε στη µεσοπολεµική περίοδο. Σε όλες τις περιπτώσεις 
κριτικής τονιζόταν οι όποιες αρνητικές πλευρές µε στόχο τις διορθωτικές αλλαγές 
κυρίως. Σε άρθρο του στα Αθλητικά Χρονικά το 1932 ο Ι.Χρυσάφης επιδίωκε να 
διευκρινίσει τον κύριο προορισµό του ποδοσφαίρου καθορίζοντας το πότε γίνεται 
αγώνισµα εθνικής σηµασίας και πότε δηµόσιο θέαµα. Η ανάλυσή του διαπίστωνε 
πως δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να συντηρηθεί παρά να γίνει δηµόσιο θέαµα, ενώ 
προέτρεπε τους φιλάθλους να περιορίσουν την παρακολούθηση αγώνων και να 
αυξήσουν στο µάξιµουµ τη γύµναση τους ώστε να συµβάλλει το σπορ στην υγιεινή 
ψυχαγωγία κυρίως.411 Λίγα χρόνια αργότερα, το 1937, στην εφηµερίδα Αθλητισµός 
της Ελλάδος ο γνωστός δραµατικός συγγραφέας Παντελής Χόρν δήλωνε πως «…δεν 
παραδέχοµαι ότι το ποδόσφαιρο είναι βάρβαρο, εµείς το κάναµε έτσι…».412

Η Εθνική Οµάδα. 
Εξετάζοντας στο Μεσοπόλεµο το ζήτηµα του ποδοσφαίρου σε ευρύτερο διεθνές 

επίπεδο διαπιστώνει κανείς καταρχήν φυσικά την ολοένα επίσης αυξανόµενη 
ενασχόληση µε το άθληµα. Το ποδόσφαιρο αποτελούσε από τη µεσολυµπιάδα της 
Αθήνας (1906) µέρος του επίσηµου προγράµµατος των Ολυµπιακών Αγώνων, 
ολοένα και περισσότερες εθνικές οµοσπονδίες εντάσσονταν στην F.I.F.A. ενώ σε 
ειδικότερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, όπως το Παγκόσµιο Κύπελλο (1930), οι 

                                                 
407 Επίσηµα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Β΄- Σύνοδος ∆΄. Συνεδριάσεις 12 Απριλίου 1932-
18 Αυγούστου 1932. Μέρος Β΄. Εν Αθήναις, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1933, σ.1343-1344. 
408 «…οι µαθηταί των σχολείων τόσον της πρωτευούσης όσον και των επαρχιών καταγίνονται από πρωίας µέχρι 
εσπέρας εις το να λακτίζουν ό,τι ευρεθή εµπρός των, και οι καθηγηταί του κάκου ίσως προσπαθούν να τρέψουν τον 
νούν των εις κάτι ευγενέστερον από την διαρκήν απασχόλησιν µε τους ποικίλους αγγλικούς όρους του 
ποδοσφαίρου…», Αλέξης ∆ηµαράς, Η Μεταρρύθµιση που δεν Έγινε, Τοµ.Β΄, 1895-1967, β΄ανατύπωση, Αθήνα, 
1986, σ.177. 
409 Κω/νος Κατσάρας, Ψυχική και Κοινωνική Υγιεινή. Σύγχρονα Προβλήµατα, Αθήναι, 1940, σ.71-72. 
410 Γ.Κόκκινος, «Ελληνική ∆ιανόηση και…», ο.π., σ.131-132. 
411 Ι.Χρυσάφης, «Ποιός ο Κύριος Προορισµός του Ποδοσφαίρου», Αθλητικά Χρονικά, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.23, 
23/5/1932, σ.5. 
412 Αθλητισµός της Ελλάδος, Έτος Γ΄, Αρ.Φύλ.346, 20/8/1937, σ.5. 
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εθνικές ποδοσφαιρικές οµάδες καλούνταν να αντιπροσωπεύσουν την εξέλιξη του 
ποδοσφαίρου στη χώρα τους και όχι µόνο.413 Η διάθεση των ελλήνων διοικητικών 
παραγόντων σε καµία περίπτωση δεν υπήρξε αρνητική απέναντι σε αυτές τις 
εξελίξεις. Από κανέναν  δεν τέθηκε ποτέ στη διάρκεια του Μεσοπολέµου ζήτηµα µη 
συµµετοχής του ελληνικού ποδοσφαίρου στις διεθνείς διεργασίες, το αντίθετο 
µάλιστα. Έτσι η στελέχωση συγκεκριµένα της ελληνικής αντιπροσωπευτικής οµάδας 
και η συµµετοχή της στις διεθνείς διοργανώσεις αποτέλεσε φυσικά ζήτηµα τιµής και 
γοήτρου κι απασχόλησε ιδιαίτερα την ελληνική ποδοσφαιρική κοινότητα.414

 Οι βασικές διοργανώσεις της εποχής ήταν οι Ολυµπιακοί Αγώνες, το Βαλκανικό 
Κύπελλο (από το 1929 και εξής) και οι προκριµατικοί για το Παγκόσµιο Κύπελλο. Έχει 
ήδη αναφερθεί η συµµετοχή ελληνικής αντιπροσωπευτικής οµάδας στους 
Ολυµπιακούς του 1920 ενώ αντίθετα δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον για συµµετοχή 
στους Ολυµπιακούς του Παρισιού το 1924, µάλλον λόγω της επικέντρωσης των 
εσωτερικών διεργασιών στην οργάνωση του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Κύριο 
µέληµα των παραγόντων σε εκείνη τη συγκύρια ήταν, ας µην ξεχνάµε, η συγκρότηση 
κεντρικής ποδοσφαιρικής αρχής. 

 Αντίθετα υπήρξε ιδιαίτερη δραστηριοποίηση για συµµετοχή στους Ολυµπιακούς 
του 1928 του Άµστερνταµ. Σε άρθρα τους τον Σεπτέµβρη του 1927 στο περιοδικό 
Αθλητικός Κόσµος οι αλλοδαποί προπονητές του Ολυµπιακού και του Απόλλωνα, 
(Κοψίβα και Βανγκενχούµπερ αντίστοιχα) προέτρεπαν τους υπευθύνους να 
αποστείλουν αντιπροσωπευτική οµάδα όχι µόνο διότι υπήρχαν οι αντικειµενικές 
δυνατότητες για µια αξιοπρεπή παρουσία αλλά και διότι θα µπορούσαν έτσι οι 
έλληνες παίκτες να έρθουν σε επαφή µε τεχνικά ικανότερους ώστε να συγκροτήσουν 
στο µέλλον ένα αρκετά ισχυρό σύνολο.415 Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας 
κατατέθηκαν συγκεκριµένες προτάσεις για την αντιµετώπιση των  ειδικότερων 
οικονοµικών και τεχνικών δυσχερειών. Μέχρι και πανελλήνιος έρανος 
διοργανώθηκε τότε από το περιοδικό Αθλητισµός.416 Τελικά οι παραπάνω ενέργειες 
δεν ευοδώθηκαν κυρίως  λόγω της έντονης διαµάχης σε εκείνη τη χρονική συγκυρία 
της Ε.Π.Ο. µε τα σωµατείων του Ποδοσφαιρικού Οµίλου Κέντρου (Π.Ο.Κ.), για την 
οποία θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στην αµέσως επόµενη ενότητα.417 Ανάλογο 
ζήτηµα φαίνεται πως δεν ανακινήθηκε το 1932, µάλλον λόγω των ανεπιτυχών 
αποτελεσµάτων της εθνικής οµάδας εκείνο το διάστηµα αλλά και των δυσµενών 
όρων που η οικονοµική κρίση της περιόδου είχε επιφέρει στην ελληνική κοινωνία. 

Την περίοδο όµως της προετοιµασίας για την  Ολυµπιάδα του 1936 το θέµα 
αναζωπυρώθηκε. Η απόφαση της Ε.Ο.Α. να µη συµµετάσχει ούτε αυτή τη φορά 
αντιπροσωπευτική ποδοσφαιρική οµάδα στους ολυµπιακούς προκάλεσε την έντονη 
αντίδραση της Ε.Π.Ο.  Τον Ιούνιο του 1936, σε έγγραφό της Ε.Π.Ο. προς την Ε.Ο.Α., 
πέρα από την έντονη διαµαρτυρία της ποδοσφαιρικής οµοσπονδίας, αποκαλύπτεται 
η ανάκληση µιας καταρχήν απόφασης συµµετοχής, της 20/3/1936, για οικονοµικούς 
κυρίους λόγους. Στο έγγραφό της η Ε.Π.Ο. υποστήριζε πως µετά τη συµβολή του 
∆ηµάρχου Αθηναίων Κ.Κοτζιά «..ο οικονοµικός παράγων, περί ού εν τω πρώτω εγγράφω 

                                                 
413 Bill Murray, Football. A History of the Word Game, Brookfield, Ashgate Pub.Co, 1994. 
414 «…Τι είδους ποδοσφαιρικόν σύνολον θα παρουσιάσωµεν όταν προκύπτει η άµεσος ανάγκη του καταρτισµού 
της Εθνικής Οµάδας;…», Αθλητικός Χρόνος, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.39, σ.1. 
415 Αθλητικός Κόσµος, Τχ.70, 4/9/1927, σ1 και Τχ.74, 29/9/1927,σ.1. 
416 Αθλητισµός, Τχ.8, 16/9/1927, σ.2. 
417 Αθλητισµός, Τχ.47, 22/5/1928, σ3 και Τχ.48, 29/5/1928, σ.3. 
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σας εκάµνετε µνείαν, έχει καταστή αµειλίκτως ήπιος διά την υµετέραν επιτροπήν…».418 Γι΄ 
αυτό το θέµα στην Πρωία της 6/7/1936 αναφερόταν επίσης πως το ελληνικό 
ποδόσφαιρο έπρεπε να λάβει µέρος στους αγώνες του Βερολίνου για να 
«…δηµιουργηθή µια αρχή ηθικής εξυψώσεώς του…» ενώ «…η µη συµµετοχή του 
χαρακτηριζοµένη ως τιµωρία και ως στιγµατισµός εκ µέρους των ενδιαφεροµένων θα 
εδηµιούργει µίαν µοιραίαν πικρίαν, υπό το κράτος της οποίας θα ήτο ασφαλώς δυσχερέστερος ο 
προσανατολισµός του προς υγιεστέρας κατευθύνσεις…».419  

Πάντως το ζήτηµα της εικόνας που η εθνική οµάδα παρουσίαζε στις διεθνείς 
συναντήσεις απασχολούσε και τους επίσηµους κρατικούς φορείς. Στο αρχείο της 
Ε.Ο.Α. έχει σωθεί αναφορά της ελληνικής πρεσβείας του Βουκουρεστίου για τις 
εµφανίσεις της ελληνικής ποδοσφαιρικής οµάδας µε την αντίστοιχη ρουµάνικη την 
άνοιξη του 1936.420  

Οι αποτυχηµένες πάντως εµφανίσεις της εθνικής οµάδας στο Βαλκανικό Κύπελλο 
και στα προκριµατικά των Παγκοσµίων Κυπέλλων (1930, 1934)421 έπληξαν 
σηµαντικά το γόητρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και συνετέλεσαν στη διατύπωση 
απόψεων για τη σχέση του αθλήµατος µε τη «φύση» του Έλληνα. Το 1935 σε άρθρο 
της εφηµερίδας Αθλητικός Χρόνος µε τίτλο «∆ιατί ηττάται η Ελλάς εις τα ποδοσφαιρικά 
µατς» τονιζόταν πως «… η ποδοσφαίρησις ανήκει εις τας παιδιάς εις τας οποίας ιδιαίτερον 
ατοµικόν συµφέρον δεν υπάρχει αλλά µόνον κοινόν χάριν του οποίου αγωνίζονται τα άτοµα…αι 
παιδιαί όµως αυταί είναι ευρωπαϊκαί δεν είνε ελληνικαί…». Στη συνέχεια ο αρθρογράφος, 
αφού αναφέρει πως ερεύνησε το ζήτηµα στο αρχείο της Λαογραφικής Εταιρείας, 
κατέληγε «…δεν εύρον καµίαν τούτου είδους παιδιάς…αι παιδιαί ενός λαού αντιστοιχούν εις 
τον χαρακτήραν του…ο έλλην είναι ατοµικιστής, αγωνίζεται υπέρ της οµάδας του µέχρι 
θανάτου απαιτεί όµως να φανή η θυσία του…».422 Ανάλογες απόψεις πάντως 
καταγράφονται από ξένους παρατηρητές αρκετά νωρίς σε σχέση µε την απήχηση του 
ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Ήδη από το 1911 ο Άγγλος ευγενής E.Pear  παρατηρούσε 
ότι «…ο έντονος ατοµικισµός των ελλήνων τους εµποδίζει να επιδοθούν σε σπορ που απαιτούν 
συντονισµένη δράση…».423

  Τέτοιου είδους θέσεις ειδικότερα φαίνεται πως είχαν ιδιαίτερη απήχηση σε 
µερίδες των ανώτερων στρωµάτων της ελληνικής κοινωνίας της µεσοπολεµικής 
περιόδου. Η «ελληνική µικροφιλοτιµία» θεωρήθηκε από το νοµικό σύµβουλο της 
Ε.Π.Σ.Μ-Θ. ∆.Αγγελίδη ως «…ασθένεια, κακός δαίµονας παντός ωραίου ελληνικού 
έργου…» ενώ τέλος στο λεύκωµα που εκδόθηκε µετά το πέρας της Πανελλήνιας 
Αθλητικής Έκθεσης που οργανώθηκε το 1938 υπό την επίβλεψη του Υπουργού-
∆ιοικητού Πρωτευούσης και προέδρου τότε της Ε.Π.Ο. Κ.Κοτζιά  καταγράφεται η 
νουθεσία: «…να εµφανισθή ο Έλλην, όχι µόνον εις το ποδόσφαιρον, αλλ’ εις όλους τους 
τοµείς της οµαδικής δραστηριότητος, ως µια µονάς ικανή να υποτάσση τον ατοµισµόν και την 
πρωτοβουλίαν της εις την υπέρτατην ανάγκην του γενικού αγαθού…».424

                                                 
418 Αρχείο Ε.Ο.Α., Κουτί 65, Φάκ.3, Έγγρ.12. 
419 Η Πρωία, Αρ.Φύλ.11-244, 6/7/1936, σ.3. 
420 Αρχείο Ε.Ο.Α., Κουτί 65, Φάκ.3, Έγγρ.13. 
421 Η Ιστορία της Εθνικής Ελλάδας: Τα Πρώτα Βήµατα 1930-1934, ΤΑ ΝΕΑ-∆.Ο.Λ., Αθήνα, 2002. 
422 Αθλητικός Χρόνος, Αρ.Φύλ.73, 18/1/1935, σ.3. 
423 Ε.Σκοπετέα, Η ∆ύση της Ανατολής. Εικόνες από το Τέλος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, Γνώση, Αθήνα, 
σ.51. 
424Αθλητικός Κόσµος, Τχ.25, 24/10/1926 και Α΄Πανελλήνιος Αθλητική Έθεσις. Ελλάς-Αθλητισµός. Αναµνηστικόν 
Λεύκωµα, Αθήναι, 1938, σ.40. 
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Ο Κερδοσκοπικός Χαρακτήρας 
Η εµφάνιση των επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών υπήρξε ίσως το κυρίαρχο 

ζήτηµα που απασχόλησε  εκείνη την περίοδο την ποδοσφαιρική κοινότητα 
παγκοσµίως. Η επιδεικτική σχόλη που αντιδιαστέλλονταν από την εργασία και 
εξασφάλιζε τη συµβολική υπεροχή της «αργόσχολης τάξης» αµφισβητούνταν.425 Οι 
sportsmen, έχαναν το µονοπώλιο της ενασχόλησης τους µε το άθληµα από τους 
νεοεµφανιζόµενους επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές που έπαιζαν µε σκοπό το κέρδος 
κι όχι την ιδεολογία.426  

Η Αυστρία υπήρξε η πρώτη χώρα που επέτρεψε τον επαγγελµατισµό το 1924 και 
µετά ακολούθησαν η Τσεχοσλοβακία το 1925, η Ουγγαρία το 1926, η Ιταλία µε την 
Ισπανία το 1929 ενώ από την  άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Αργεντινή το 1931 και 
η Βραζιλία το 1933.427 Στις ισχυρές οµάδες του Μεσοπολέµου διεθνώς συνέβαινε 
αρκετά συχνά οι µεγάλοι αστέρες να δηλώνουν ερασιτέχνες-φίλαθλοι ενώ οι 
υπόλοιποι, ως επαγγελµατίες, να παίρνουν µισθό που δεν ήταν και πολύ 
µεγαλύτερος απ’ ότι ο µισθός ενός ειδικευµένου βιοµηχανικού εργάτη της εποχής.428  

Η παγκόσµια οµοσπονδία (F.I.F.A.) τοποθετήθηκε στο θέµα µε αρκετά 
συµβιβαστική διάθεση συγκροτώντας ∆ιεθνή Κανονισµό Φιλάθλου και Επαγγελµατία 
Ποδοσφαιριστή το φθινόπωρο του 1924. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 οι παίκτες «...είνε 
φίλαθλοι ή επαγγελµατίαι…». Παρά τη ρητή αυτή διατύπωση, στα υπόλοιπα άρθρα 
καθοριζόταν αρκετές µορφές απολαβών ή µάλλον «κάλυψη εξόδων των φιλάθλων 
ποδοσφαιριστών» µε αποτέλεσµα το ζήτηµα της ερµηνείας να αποτελέσει ειδικότερα 
πεδίο ιδιαίτερων συζητήσεων σε όλη σχεδόν τη µεσοπολεµική περίοδο προσφέροντας 
όµως έτσι, σε ευρύτερο επίπεδο, το µηχανισµό εκείνο  συµβιβασµού των αντίθετων 
απόψεων του αθλητικού κόσµου προς όφελος τελικά των πιο «εκσυγχρονιστικών» 
τάσεων.429  

Η ερµηνεία της έννοιας του φιλαθλητισµού-ερασιτεχνισµού απασχόλησε ιδιαίτερα 
τους υπευθύνους της παγκόσµιας οµοσπονδίας και των εθνικών ενώσεων  µε αφορµή 
κυρίως τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών αγώνων του 1928. Μετά από αρκετές 
συζητήσεις, το ζήτηµα της συµµετοχής στους αγώνες αµειβοµένων ποδοσφαιριστών 
υπό τη φίλαθλη ιδιότητα διευθετήθηκε από τους παράγοντες της F.I.F.A. µε 
διαχειριστικό µάλλον τρόπο και Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που λίγο πριν 
αναφέρθηκαν. Συγκεκριµένα, την άνοιξη του 1928 ανακοινώθηκε πως ερασιτέχνης 
θα θεωρείται εκείνος που αναγνωρίζεται ως τέτοιος από τις εθνικές οµοσπονδίες.430  

Στην Ελλάδα, το ζήτηµα της «αγοραπωλησίας αθλητών» απασχολούσε τους 
υπευθύνους του αθλητισµού από τις αρχές του 20ου αιώνα.431 Το 1931, µε 
πρωτοβουλία της Ε.Ο.Α. µεταφράστηκε από τα γαλλικά ο Καταστατικός Χάρτης 

                                                 
425 Για µία αναλυτική παρουσίαση του ερασιτεχνισµού ως αστικού δόγµατος βλ., Χρ.Κουλούρη, Αθλητισµός…, 
ο.π., σ.102-109. 
426 Tony Mason, Passion of the People? Football in South America, London-New York, Verso, 1995, σ.45. 
427 Tanet Lever, Soccer Madness, University of Chicago Press, Chicago, 1983, σ.41. 
428 E.Hobsbawm, Η Εποχή των Άκρων. Ο Σύντοµος Εικοστός Αιώνας 1914-1991, Θεµέλιο, Αθήνα, 1995, σ.257. 
429 Π.χ. στο άρθρο 6 καθοριζόταν πως «Οι φίλαθλοι παίκται οφείλουν όπως δι’ οιονδήποτε ποσόν ήθελον λάβη να 
υπογραφώσι µίαν λεπτοµερή απόδειξιν, ήτις εις πρώτην ζήτησιν δέον να ευρίσκεταί εις την διάθεσιν της Εθνικής 
του Ενώσεων» ενώ στο άρθρο 11 «η ιδιότης ενός παίκτου του να είνε έµπορος αθλητικών ειδών δεν τον καθιστά 
επαγγελµατίαν», Αθλητική Επιθεώρησις, Νοέµβριος 1924, σ.13-14.  
430 Αθλητικός Κόσµος, Τχ.99, 22/3/1928, σ.1. 
431 Χρ. Κουλούρη, «Αθλητισµός και Σπορ», Ιστορία της Ελλάδος του 20ου αιώνα. Οι Απαρχές 1900-1922, Τοµ.Α-
Μέρος 2ο, Επιστηµ.Επιµέλ. Χρ.Χατζηιωσήφ, Βιβλιόραµα, Αθήνα, 1999, σ.405-406. 
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Φιλάθλου Αγωνιστικής, «…επειδή δε και παρ’ ηµών εσχάτως παρετηρήθησαν τοιαύται 
ανησυχαστικαί δια το µέλλον της Εθνικής Αγωνιστικής τάσεις και µάλιστα εις την 
ποδοσφαίρισιν, αι οποίαι δικαίως διέθεσαν δυσµενώς την κοινήν εναντίον ενός αθλήµατος 
τόσον ωφελίµου, όταν οργανούται και διεξάγεται εντός αυστηρώς φιλάθλου πνεύµατος…».432  

Ο «κίνδυνος» να µετατραπεί ο αθλητισµός σε χρηµατιστήριο απασχολούσε και τα 
ελληνικά αθλητικά έντυπα. Στο περιοδικό Αθλητικός Κόσµος αναδηµοσιεύτηκε το 
1926 άρθρο  συντάκτη της παρισινής εφηµερίδας Σπορτίγκ περί «…φιλάθλων ή µάλλον 
κολοκυθένιων φιλάθλων…». Το συγκεκριµένο κείµενο, αφού ανέλυε τις οικονοµικές 
αβάντες σε ποδοσφαιριστές των γαλλικών σωµατείων, κατέληγε πως ο 
«…κολοκυθένιος αθλητισµός υφίσταται καθώς οι ιθύνοντες των σωµατείων, οι οποίοι δεν είναι 
παρά µόνον µερικοί εκατοµµυριούχοι ή νεόπλουτοι, επιθυµούν να υφίστανται…».433

Για τα ελληνικά πράγµατα πιο συγκεκριµένα, ο τύπος της εποχής διέκρινε πως 
είχε δηµιουργηθεί µια ιδιαίτερη τάξη ποδοσφαιριστών και εντόπιζε τις απαρχές του 
ζητήµατος στην περίοδο αµέσως µετά το 1922 καθώς τότε οι διοικήσεις των 
σωµατείων θεώρησαν ότι δεν θα ήταν πλήγµα κατά της ιδεολογίας να εφοδιάσουν 
τους ποδοσφαιριστές µε στολές και άλλα εξαρτήµατα. Το συγκεκριµένο µέτρο όµως, 
που σκοπό είχε να ενισχύσει οικονοµικά αδύνατους αλλά ικανούς παίκτες, 
«…ήρχισεν να λαµβάνη µορφήν διαφθοράς και αι αιτήσεις των αθλητών, τύπον τελεσιγράφου 
και µορφήν εκβιασµού…».434

Το Σεπτέµβριο του 1928, µε αφορµή την µετεγγραφή του Κουράντη435 από τον 
Εθνικό στον Ολυµπιακό, το ζήτηµα της διάστασης επαγγελµατία-ερασιτέχνη 
ποδοσφαιριστή που υπέβοσκε απέκτησε µεγαλύτερες διαστάσεις στο προσκήνιο πια 
των ποδοσφαιρικών ζητηµάτων. Τον Ιανουάριο µάλιστα του 1929 ο αθλητικός 
συντάκτης της Πρωίας αναρωτιόταν «…διατί κουραντισµός αφού υπάρχει η λέξις 
επαγγελµατισµός…».436  Η ίδια εφηµερίδα, η οποία πρέπει να τονιστεί πως προέβαλε 
ιδιαίτερα το θέµα σε σχέση µε το Ελεύθερον Βήµα, κατήγγειλε συνεχώς τους 
υπευθύνους των σωµατείων που ανέχονταν αυτήν την κατάσταση, τους 
ποδοσφαιριστές που παλιότερα ήταν σεµνοί και πειθαρχηµένοι ενώ «…σήµερον 
ζητούν λεπτά δια να παίξουν και αυτορεκλαµάρονται  δια την αύξησιν µισθού…», την 
οµοσπονδία που προτιµούσε τον ψευδοερασιτεχνισµό ενώ ζητούσε τέλος από τα 
σωµατεία να επανέλθουν στο παλαιό ιδεολογικό επίπεδο και να διαγράψουν τους 
επί πληρωµή αθλητές για να εξυγιανθούν. Βασική άποψη της εφηµερίδας φυσικά 
ήταν η προώθηση του προτύπου «…του αµατέρ, διότι ούτος παρουσιάζεται ως πρόµαχος, 
ως πολεµιστής, ως πατρίκιος της αθλητικής ιδεολογίας ενώ ο επαγγελµατισµός ως απλούς 
έµµισθος υπηρέτης του…».437   

Η θέση της Ε.Π.Ο. υπήρξε ανάλογη µε τις κατευθύνσεις που κυριαρχούσαν τότε 
στην παγκόσµια ποδοσφαιρική κοινότητα.  Καταρχάς ιδιαίτερη αναφορά για το 
ζήτηµα υπήρξε στον εσωτερικό κανονισµό της οµοσπονδίας. Συγκεκριµένα ως 
φίλαθλος ποδοσφαιριστής θεωρούνταν ο «…εν τη εξασκήσει της αθλητικής ταύτης 
                                                 
432 Αρχείο Ε.Ο.Α., Κουτί 57, Φάκ.1, Αλληλογραφία 1931, Έγγρ.19 και 19.3. 
433 Αθλητικός Κόσµος, Τχ.8, 27/6/1926, σ.4. 
434 Η Πρωία, Έτος Γ΄, Αρ.Φύλ.986, 12/9/1928, σ.2. 
435 Ο Κουράντης ξεκίνησε την καριέρα του από την Πειραϊκή Ένωση, µεταγράφηκε στον Εθνικό και τελικά 
στον Ολυµπιακό. Θεωρούνταν σκληρός αλλά αποτελεσµατικός αµυντικός στην εποχή του. Αθλητική Ηχώ, 
15/1/1950, Έτος Ε΄, Περ.Β΄, Αρ.Φύλ.622, σ.3.  
436 Η Πρωία, Έτος ∆΄, Αρ.Φύλ.1103, 11/1/1929, σ.2. 
437 Η Πρωία, Έτος Γ’, Αρ.Φύλ.983, 9/9/1928, σ.2, Η Πρωία, Έτος Γ, Αρ.Φύλ.989, 15/9/1928, σ.2, Η Πρωία, 
Έτος Γ΄, Αρ.Φύλ.991, 17/9/1928, σ.2, Η Πρωία, Έτος Γ΄, Αρ.Φύλ.1000, 27/9/1928, σ.2. 
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παιδιάς επιδιώκων απλώς την σωµατικήν και ηθικήν αυτού εξύψωσιν µε απόλυτον 
αφιλοκέρδειαν…» ενώ «…κατά συνέπεια παύει να είναι φίλαθλος ποδοσφαιριστής όστις 
συνήθως ή κατά συγκυρία δέχεται  εξ  αφορµής της ποδοσφαιρικής του δραστηριότητος δωρεάς 
είς χρήµατα ή εις είδη, ευεργετήµατα ή ωφελείας, µία λέξει όστις αποδέχεται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπον ένα υλικόν όφελος…».438 Βέβαια σε µια από τις επόµενες παραγράφους του 
κανονισµού καθοριζόταν πως «…εν περιπτώση καθ’ ην ήθελε τω αποσταλή εξ’ αφορµής 
της ποδοσφαιρικής του ιδιότητος δώρον τι, είτε χρήσιµον είτε πολυτελείας, είτε αντικείµενον 
τέχνης ήθελε είνε τούτο, χρεωστεί να ζητήση δια την αποδοχήν του δώρου την έγκρiσιν της 
οµοσπονδίας…».439  

Τα ζητήµατα της φιλάθλου ιδιότητος των ποδοσφαιριστών και της µετακίνησης 
τους από σωµατείο σε σωµατείο συζητήθηκαν στο πρώτο πανελλήνιο ποδοσφαιρικό 
συνέδριο µε εισηγήσεις από τους υπευθύνους των ενώσεων της Αθήνας και του 
Πειραιά την άνοιξη του 1927440 ενώ στο δεύτερο ανάλογο συνέδριο που 
διοργανώθηκε τον Απρίλιο του 1929 ο Απ.Νικολαϊδης µίλησε για µονοµερή 
κρούσµατα διαπιστώνοντας όµως ότι «…το ποδόσφαιρον διαθέτει επιχειρηµατικήν χροιάν 
διότι δεν δύναται να ζήση άνευ χρήµατος…», ενώ ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του 
αναφέροντας πως, «…το σπορ δε δύναται και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως µία διασκέδασις 
προνοµιούχου µειονότητος αλλά να είνε προσιτός εις όλους, να ζωογονούνται όλοι κατόπιν της 
πυρετώδους ζωής την οποίαν µας επέβαλεν η εξέλιξις του πολιτισµού…».441  

Το 1932 πάντως οι αποσκιρτήσαντες παίκτες του Παναθηναϊκού που 
συγκρότησαν την επαγγελµατική οµάδα442 Τα Πράσινα Πουλιά διαγράφηκαν από την 
Ε.Π.Ο.,443 ενώ το καλοκαίρι του 1937, η συγκρότηση Οµάδας Εκδροµέων από παίκτες 
του Π.Α.Ο. και της Α.Ε.Κ. µε σκοπό τα κέρδη από την τέλεση αγώνων στην επαρχία 
κατά τη θερινή περίοδο υποχρεώθηκε σε διάλυση πάλι από την οµοσπονδία µε την 
απειλή πως θα τους κήρυττε επαγγελµατίες.444

Οριστική λύση του ζητήµατος φαίνεται πως δεν υπήρξε. Στην πράξη όµως οι κάθε 
είδους παροχές και δοσοληψίες µεταξύ των ποδοσφαιριστών και των υπευθύνων των 
σωµατείων (των ισχυρών κυρίως) αποτελούσαν κοινή πρακτική και συνεχίζονταν 
εφόσον δεν ξεπερνούσαν κάποιου είδους όρια. Μόνο σε τυπικό επίπεδο δηλαδή ο 
όρος επαγγελµατισµός αποτελούσε ταµπού για την εποχή.   

Σύµφωνα µε τις συνήθειες της περιόδου, τα ισχυρά σωµατεία, όπως και σήµερα 
άλλωστε, τροφοδοτούνταν από τα µικρά και ανεπίσηµα «…διαφθείροντας τον αγνόν 
φιλαθλητισµόν των παικτών…».445 Ο Μιχάλης ∆ελαβίνιας, ο τερµατοφύλακας της 
Α.Ε.Κ. στα µέσα της δεκαετίας του 1930, αφηγείται συγκεκριµένα, «…πήγα στον 
Π.Α.Ο. και µόλις το µάθανε στην Α.Ε.Κ. κανονίστηκε και µε πήρανε στην εταιρεία υδάτων, 
ήµουνα βοηθός τεχνίτη µε µισθό 2.550 δρχ., το στάνταρ του Μεταξά…».446 Ο 

                                                 
438 Αθλητικός Κόσµος, Τχ.42, 20/2/1927, σ.12. 
439 Αθλητικός Κόσµος, ο.π., σ.13. 
440 Αθλητικός Κόσµος, Τχ.47, 27/3/1927, σ.1. 
441 Η Πρωία, Έτος ∆΄, Αρ.Φύλ.1186, 3/4/1929, σ.2. 
442 Ποδοσφαιρική οµάδα όπου οι παίκτες θα αµοίβονταν µε  συγκεκριµένο µισθό κι όχι «άτυπες» απολαβές. 
443Αθλητικά Χρονικά, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.3, 6/4/1932, σ.8 και Αθλητικά Χρονικά, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.37, 24/6/1932, 
σ.7. 
444Αθλητισµός της Ελλάδος, Έτος Β’, Αρ.Φύλ.315, 16/6/1937, σ.7 και Αθλητισµός της Ελλάδος, Έτος Β΄, 
Αρ.Φύλ.322, 2/7/1937, σ.7. 
445 Αθλητικός Χρόνος, Αρ.Φύλ.86, 7/3/1935, σ.2. 
446 Η συνέντευξη του Μιχ.∆ελαβίνια δόθηκε στο περιοδικό Οµάδα το 1980 και αναδηµοσιεύτηκε στην 
εφηµερίδα Ο ∆ικέφαλος στις 6/11/2004. 
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ποδοσφαιριστής  των ισχυρών σωµατείων  φαίνεται πως προπονούνταν τουλάχιστον 
δύο φορές την εβδοµάδα πέρα από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Για αυτές τις 
ώρες που έχανε από την όποια άλλη εργασία του πληρωνόταν κάποιου είδους 
ηµεραργίες από τον σύλλογο µε αποτέλεσµα την αύξηση των εξόδων των 
σωµατείων.447

Εκτός των χρηµατικών ποσών που τα επίσηµα σωµατεία απέδιδαν στην Ε.Π.Ο. 
για τη συµµετοχή τους στις διοργανώσεις της, ήταν υποχρεωµένα επίσης για κάθε 
αγώνα να εξασφαλίσουν επί πληρωµή φυσικά άδεια τελέσεως δηµοσίου θεάµατος 
ενώ  το 25% περίπου επί των εισπράξεων κάθε αγώνα έπρεπε να αποδίδεται ως φόρος 
δηµόσιων θεαµάτων στην οικονοµική εφορεία. Πέρα από τις παραπάνω οικονοµικές 
υποχρεώσεις τα σωµατεία απέδιδαν επίσης ποσοστό στον ιδιοκτήτη σύλλογο του 
γηπέδου (αν δεν διέθετε το σωµατείο δικό του χώρο) αλλά και στην τοπική ένωση 
ενώ τέλος δεν θα πρέπει να λησµονεί κανείς τα έξοδα συντήρησης του σωµατείου.448 
Έσοδα των συλλόγων στον αντίποδα υπολογίζονταν κυρίως οι εισφορές των µελών, 
οι εισπράξεις των αγώνων και οι όποιες έκτακτες ενισχύσεις κάθε είδους προέλευσης. 

Συγκεκριµένα, τα στοιχεία της εκκαθάρισης του αγώνα Ολυµπιακού-Φαληρικού 
που πραγµατοποιήθηκε στις 6/11/1931 µας παρουσιάζουν τα εξής. Κόπηκαν 
συνολικά 1.188 εισιτήρια (211 των 25 δρχ., 877 των 10 δρχ., 100 των 5 δρχ.) µε σύνολο 
εσόδων 14.545 δρχ. Τα συγκεκριµένα έξοδα που έπρεπε να καλυφθούν για τη 
διεξαγωγή του παιχνιδιού ήταν, το 30% που αποδιδόταν στην Ε.Π.Ο.(υπέρ των 
σωµατείων Α’ κατηγορίας), το 10% υπέρ της τοπικής ένωσης, το 10% υπέρ της 
∆.Ε.Φ.Α.,  τα ποσοστά του γηπέδου, διάφορα λειτουργικά έξοδα (πληρωµή διαιτητή, 
θυρωροί, φύλακες, ταµίες, εκτύπωση εισιτηρίων κ.α.) µε συνολικό αποτέλεσµα 9.304 
δρχ. Έτσι τα καθαρά έσοδα ήταν 5.241 δρχ. που αντιστοιχούσαν σε 2.620 δρχ. για 
κάθε σωµατείο.449

 Τα έσοδα των σωµατείων φαίνεται πως δεν ικανοποιούσαν τους υπευθύνους των 
ισχυρών κυρίως συλλόγων µε αποτέλεσµα να υπάρχει συνεχής πίεση, προς τους 
κρατικούς λειτουργούς ιδιαίτερα, για ευνοϊκότερες ρυθµίσεις στο ζήτηµα της 
φορολογίας αλλά και των γηπέδων. Ο πρόεδρος του Π.Α.Ο.Κ. και γραµµατέας του 
δηµοτικού συµβουλίου Θεσσαλονίκης Τρ. Τριανταφυλλίδης ανέλυε το 1926 σε 
συνέντευξή του στο περιοδικό Αθλητικός Κόσµος τις οικονοµικές επιπτώσεις για 
αρκετά σωµατεία λόγω της έλλειψης γηπέδων ενώ την αµέσως επόµενη χρονιά, ο 
αρθρογράφος του ίδιου περιοδικού διαµαρτυρόταν πως «…η σύγχρονος Ελλάς 
εξισώνει τους αθλητάς της µε τους κλόουν και  φορολογεί τους τίµιους αγώνας των όπως και τα 
υπερτιµηµένα ποτά των αµαρτωλών κέντρων…».450 Το 1932  επίσης το ζήτηµα της 
φορολογίας φαίνεται πως υπήρξε η αφορµή της κατάργησης του πανελληνίου 
πρωταθλήµατος και της επαναφοράς του συστήµατος των τοπικών πρωταθληµάτων 
των πόλεων.451

Ακριβή στοιχεία για τα έσοδα των σωµατείων δεν εξακριβώθηκαν κατά τη 
διάρκεια αυτής της έρευνας. Πάντως σε ευρύτερο δηµοσιονοµικό έλεγχο των 
ποδοσφαιρικών συλλόγων που το Υπουργείο των Οικονοµικών παράγγειλε το 

                                                 
447 Αθλητικά Χρονικά, Έτος Β΄, Αρ.Φύλ.194, 24/7/1933, σ.3. 
448 Αθλητικός Κόσµος, Τχ.35, 2/1/1927, σ.1. 
449 Αρχείο Ε.Ο.Α., Κουτί 58, Φάκ.1, 1932, Έγγρ.181.1. 
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451 «…πώς µε τη επιβληθείσα φορολογία θα γίνονται οι µετακινήσεις; πώς θα διεξαχθεί το πρωτάθληµα;...», 
Αθλητικά Χρονικά, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.44, 11/7/1932, σ.8. 
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καλοκαίρι του 1932, τα περισσότερα σωµατεία δυσκολεύονταν να παραδώσουν τα 
αναγκαία στοιχεία ενώ ο Ολυµπιακός παρουσίαζε έλλειµµα 109.000 δρχ. το 1934 
σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα της εποχής.452  

Παρόλες τις πιέσεις, συγκεκριµένο συνολικό κρατικό ενδιαφέρον δε φαίνεται να 
εκδηλώνεται για τα θέµατα των ποδοσφαιρικών σωµατείων την περίοδο που 
εξετάζεται. Αρκετές όµως διευκολύνσεις σε διάφορα επιµέρους ζητήµατα φαίνεται 
πως υπήρξε, πιθανότατα λόγω των προσωπικών σχέσεων των παραγόντων των 
σωµατείων. Εξαίρεση στην παραπάνω διαπίστωση αποτέλεσε η Χριστιανική 
Αδελφότητα Νέων (Χ.Α.Ν.) η οποία χρηµατοδοτούνταν ετησίως από το κράτος µε 
πάγια συνδροµή 200.000 δρχ. για το τµήµα της Αθήνας και 100.000 δρχ. για το τµήµα 
της Θεσσαλονίκης µετά από απόφαση της Γερουσίας το 1929.453

Συγκεκριµένη προσπάθεια εµπορικής εκµετάλλευσης του ποδοσφαιρικού 
θεάµατος στο Μεσοπόλεµο είχαµε όµως µε τη δηµιουργία του Ποδοσφαιρικού Οµίλου 
Κέντρου, του ευρύτερα γνωστότερου Π.Ο.Κ. από τον Π.Α.Ο., τον Ο.Σ.Φ.Π. και την 
Ένωση Κωνσταντινουπόλεως (Α.Ε.Κ.). Όπως έχει ήδη τονιστεί, Στο πλαίσιο της 
συγκεντρωτικής πολιτικής της Ε.Π.Ο. εντασσόταν και η προσπάθεια ελέγχου των 
εισπράξεων όλων σχεδόν των ποδοσφαιρικών συναντήσεων. Από τα τέσσερα 
επίσηµα γήπεδα του συγκροτήµατος Αθηνών-Πειραιώς (γήπεδο Π.Α.Ο. στη 
Λεωφόρο, γήπεδο Γουδί στον Αγ.Θωµά, γήπεδο Απόλλωνα στο Ρούφ και 
Ποδηλατοδρόµιο στον Πειραιά) οι ιδιαίτερα σηµαντικοί αγώνες των εγχώριων 
διοργανώσεων αλλά και οι δηµοφιλείς φιλικοί αγώνες µε τις ξένες οµάδες 
διεξάγονταν στα γήπεδα της Λεωφόρου και στο Ποδηλατοδρόµιο. Από τη στιγµή 
λοιπόν που η Ε.Π.Ο. προσπάθησε το 1927 να επιβάλει τους όρους της ουσιαστικά 
τέθηκε αντιµέτωπη µε τα πιο δηµοφιλή και ισχυρά σωµατεία της εποχής.454

Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυµπιακός και η Ένωση Κωνσταντινουπόλεως λοιπόν µε 
ιδιωτική συµφωνία κοινής δράσης ίδρυσαν το Π.Ο.Κ. στις  18/9/1927. Τα 
συγκεκριµένα σωµατεία συµφώνησαν στην κοινή εκµετάλλευση του γηπέδου της 
Λεωφόρου ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες συναντήσεις του ετήσιου πρωταθλήµατος. 
∆ηµιουργήθηκε δηλαδή ένας συνεταιρισµός οικονοµικής φύσης καταθέτοντας 
µάλιστα από 10.000 δρχ. ο καθένας ως κεφάλαιο για την κάλυψη ενδεχόµενων 
ζηµιών.455 Οι συγκεκριµένες ενέργειες  φυσικά προκάλεσαν αντιδράσεις. 

 Η θέση του περιοδικού Αθλητισµός υπήρξε αρκετά επικριτική για τον Π.Ο.Κ. Το 
ζήτηµα περιγράφηκε ως «κίνηµα εις το ποδόσφαιρον» το οποίο αναδείκνυε τον «ειδεχθή 
επαγγελµατισµό» που εξαφάνιζε την ιδεολογία και το ίδιο το ποδόσφαιρο.456 Η Ε.Π.Ο. 
διέγραψε τα σωµατεία ενώ οι οµάδες Β΄και Γ΄κατηγορίας της Ε.Π.Σ.Α. µε διακήρυξή 
τους τάχθηκαν στο πλευρό της οµοσπονδίας κατηγορώντας το Π.Ο.Κ. για τη 
δηµιουργία εµπορικού τραστ.457 Σε κοινή ανακοίνωσή τους, «Προς Άπασας τας 
Αθλητικάς Αρχάς, την Φίλαθλον Κοινωνίαν και τον Αθηναϊκόν Τύπον» οι εκπρόσωποι του 
Ελληνορωσσικού, του Π.Σ.Ολυµπία, της Α.Ε.Εµποροϋπαλλήλων, του Ποδ.Αθλ.Οµίλου 

                                                 
452Αθλητικά Χρονικά, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.43, 8/7/1932, σ.8 και Αθλητικός Χρόνος, Έτος Α΄, Αρ.Φύλ.45, 
28/11/1934, σ.4. 
453 Γερουσία των Ελλήνων. Επίσηµα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας. Σύνοδος Α΄, Τόµος Μονός 
(1929), Εν Αθήναις, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1929, σ.207. 
454 Ε.Σταµάτης, «Η Εξέλιξις…», ο.π., σ.1. 
455 Αθλητικός Κόσµος, Τχ.78, 27/10/1927, σ.1. 
456 Αθλητισµός, Τχ.14, 28/10/1927, σ.8. 
457 Αθλητισµός, Τχ.15, 4/11/1927, σ.6. 
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∆άφνη, του Νέου Αστέροςρ, του Ηρακλή, του συλλόγου Νέων Βύρωνα, της 
Αθλ.Ποδ.Έν.Νεαπόλεως ο Αχιλλευς, του Ποδ.Συλ. ο Αττικός, του Πανιωνίου Γ.Σ., του 
Α.Π.Σ ο .Πέλοψ, του Εργατικού Α.Ο., του Ολυµπιακού Αθηνών, του Πανελληνίου Γ.Σ. και 
του Α.Ο.Π.Φαλήρου καλούσαν τις αρµόδιες αθλητικές και κρατικές αρχές να λάβουν 
τα κατάλληλα µέτρα για την «…προάσπισιν των ηθικών αρχών των εκ της ασκήσεως των 
νέων εις το ποδόσφαιρον επιδιωκοµένων σκοπών…».458

 Το Π.Ο.Κ από τη µεριά του κατέθεσε ολοκληρωµένο υπόµνηµα για τη διοίκηση 
και τη λειτουργία του ποδοσφαίρου στην Ε.Π.Ο. στις  22/10/1927459 και όχι µόνο δεν 
ανέστειλε τη λειτουργία του αλλά επεδίωξε να βελτιώσει τη δηµόσια εικόνα του 
δίνοντας αγώνες υπέρ των σεισµοπαθών της Κορίνθου στις αρχές του 1928 
τονίζοντας επίσης σε κάθε ευκαιρία πως «…βαδίζουν ενωµένα το δρόµο της 
προοόδου…».460

Συγκεκριµένα, οι προτάσεις του Π.Ο.Κ. αφορούσαν τη διάρθρωση των 
πρωταθληµάτων, τη διοικητική σύνθεση των ενώσεων και της οµοσπονδίας αλλά και 
τους όρους συµµετοχής στους ολυµπιακούς αγώνες. Βασικός σκοπός των συλλόγων 
του Π.Ο.Κ. υπήρξε η αύξηση των εσόδων µε τη δηµιουργία ανταγωνιστικού 
πρωταθλήµατος (έξι οµάδες από την Αθήνα, πέντε από τον Πειραιά) αλλά και την 
κατάργηση του τέλους της 1 δρχ. που εισέπραττε η οµοσπονδία για κάθε εισιτήριο.461

 Για την επίλυση της διαµάχης υπήρξε επέµβαση του Ι.Χρυσάφη-που επιθυµούσε 
τότε τη συµµετοχή αξιόµαχης αντιπροσωπευτικής οµάδας στους Ολυµπιακούς του 
1928- της Ε.Π.Σ.Μ.-Θ. αλλά και του Απόλλωνα που µαζί µε τον Αθηναϊκό είχαν 
προσεταιριστεί το Π.Ο.Κ. Τελικά δηµιουργήθηκε επιτροπή όπου συµµετείχαν 
εκπρόσωποι από τα δύο αντιµαχόµενα µέρη υπό την προεδρία του Ι.Χρυσάφη. Η 
επιτροπή κατέληξε σε κάποιους κοινούς τόπους462 οι οποίοι µάλλον δεν 
ικανοποίησαν τον Ι.Χρυσάφη, καθώς δηµιουργούσαν περισσότερο 
«επαγγελµατικούς» και «επιχειρηµατικούς» όρους, που δεν τον εύρισκαν πλήρως 
σύµφωνο.  

Το καλοκαίρι του 1928 πάντως τα σωµατεία του Π.Ο.Κ. επανεντάχθηκαν στην 
Ε.Π.Ο που ικανοποίησε ουσιαστικά τις απόψεις τους τροποποιώντας µάλιστα το 
καταστατικό της.463 Η συνεργασία των τριών ισχυρών οµάδων υπήρξε σταθερή για 
πολλά χρόνια ακόµη µε σκοπό πάντα τον έλεγχο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το 
πρώτο αξιοσηµείωτο ρήγµα, σύµφωνα µε το δηµοσιογράφο Π.Γεραµάνη, 
παρουσιάστηκε την περίοδο 1960-61 µε αφορµή την πολιτική διαµάχη της εποχής, 
καθώς ο πρόεδρος του Ολυµπιακού Γ.Ανδριανόπουλος ήταν παράλληλα Υπουργός 
Εµπορικής Ναυτιλίας της Ε.Ρ.Ε., ενώ ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Ι.Μοάτσος 
ανήκε στο χώρο του κέντρου καθώς είχε διατελέσει διευθυντής του γραφείου του 
Ν.Πλαστήρα. Ούτε η παρέµβαση του ίδιου του Κ.Καραµανλή δεν απέτρεψε σε εκείνη 
τη συγκυρία τη διάσπαση.464

Συνοψίζοντας, οι απόψεις για το ποδόσφαιρο, το ζήτηµα της εθνικής οµάδας,  η 
υπόθεση της συγκρότησης του Π.Ο.Κ. και το ζήτηµα του επαγγελµατισµού µας 

                                                 
458 Αρχείο Ε.Ο.Α., Κουτί 52, Φάκ.4, Έγγρ.88. 
459 Αθλητισµός, Τχ.16, 11/11/1927, σ.4. 
460 Ελεύθερον Βήµα, Έτος Ζ΄, Αρ.Φύλ2176, 27/4/1928, σ.5 και Αθλητισµός, Τχ.15, 4/11/1927, σ.6. 
461 Αθλητισµός, Τχ.16, 11/11/1927, σ.4. 
462 Αθλητισµός, Τχ.51, 12/6/1928, σ.5. 
463 Η Πρωία, Έτος Γ΄, Αρ.Φύλ.930, 17/7/1928, σ.2. 
464 Τα Νέα, 31/8/2002, σ.73. 
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αποκαλύπτουν τελικά µια εντελώς διαφορετική διάσταση σε σχέση µε την 
«προϊστορία» του αθλήµατος, στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, που 
αναδεικνύουν εντέλει ευρύτερα ζητήµατα για τις ιδεολογικές ζυµώσεις στο χώρο του 
ελληνικού αθλητισµού  στη συγκυρία του εγχειρήµατος του αστικού εκσυγχρονισµού 
στο Μεσοπόλεµο. 

Κοινή πεποίθηση στην πλειοψηφία των διοικούντων των ποδοσφαιρικών 
σωµατείων φαίνεται να ήταν η άποψη πως ένας καλά οργανωµένος σύλλογος έπρεπε 
να είναι οργανωµένος ηθικώς, αθλητικώς και επαγγελµατικώς για να µπορέσει να 
διατηρηθεί.465  

Οι συγκεκριµένες όµως κατευθύνσεις δεν θα πρέπει να λησµονούµε πως 
εξέφραζαν τους φορείς εκείνους που αναδείχθηκαν από τις οικονοµικές διεργασίες 
της εποχής,466 ζήτηµα το οποίο άπτεται ειδικότερης και συνολικότερης προσέγγισης 
στην οποία σηµαντικά θα συµβάλλει η µελέτη της ποδοσφαιρικής δραστηριότητας, 
της µαζικότερης ίσως αθλητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
465 Αθλητική Επιθεώρησις, Νοέµβριος 1926, σ.11. 
466Λεπτοµέρειες βλ., Αλ.Βαξεβάνογλου, Οι Έλληνες Κεφαλαιούχοι 1900-1940. Κοινωνική και Οικονοµική 
Προσέγγιση, Θεµέλιο, Αθήνα, 1994. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Το ποδόσφαιρο λοιπόν, όσο και να µας συγκινεί σε προσωπικό επίπεδο, δεν παύει 

να αποτελεί µια κοινωνική διαδικασία που σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 
χαρακτηριστεί απλά και µόνο ένα διαχρονικό δοµικό στοιχείο του ανθρώπινου 
πολιτισµού Στο πλαίσιο της δυνατότητας του ανθρώπου για παιχνίδι. Η οργάνωσή 
αλλά και η µορφή του αποτελούν χαρακτηριστικά της µετάβασης από την 
«παραδοσιακή» στη «σύγχρονη» κοινωνία. Το ποδόσφαιρο, όπως σήµερα το 
αναγνωρίζουµε, συνδέεται άµεσα µε τον τρόπο που οργανώθηκε η εργασία και ο 
ελεύθερος χρόνος στο αστικό περιβάλλον από τα µέσα του 19ου αιώνα ως τις µέρες 
µας.  

Κατά την πρώτη φάση της εξάπλωσής του υπήρξε ένα ερασιτεχνικό άθληµα που 
ελεγχόταν από τις ελίτ των µεσαίων και ανώτερων στρωµάτων. Στη συνέχεια, µε την 
εδραίωση του βιοµηχανικού καπιταλισµού, η ενασχόληση των ειδικευµένων κυρίως 
εργατών  υπήρξε ο καταλύτης της ευρύτερης διάδοσης του. Το σπορ, απλό και λιτό, 
απέκτησε από  τις αρχές του 20ου αιώνα διεθνείς διαστάσεις µέσω των δικτύων της 
παγκόσµιας οικονοµικής παρουσίας της Βρετανίας κυρίως εκείνη την εποχή ενώ έως 
την έναρξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου είχε διαδοθεί σχεδόν σε όλο τον κόσµο.  

Οι εξελίξεις στην Ελλάδα δεν ήταν και πολύ διαφορετικές από την υπόλοιπη 
Ευρώπη. Κατά την πρώτη φάση της εξάπλωσής του, η απήχησή του περιοριζόταν σε 
ένα στενό κύκλο φιλάθλων, ως έκφραση της κοινωνικής τους διάκρισης κυρίως, αλλά 
και µεταξύ των νέων που φοιτούσαν στα Γυµνάσια και στο Πανεπιστήµιο εκείνη την 
περίοδο. ∆εν είχε γνωρίσει ακόµη το ενθουσιώδες κοινό, την ευρύτερη απήχηση στα 
λαϊκά στρώµατα. 

Τα πολεµικά γεγονότα της περιόδου 1912-1919 συνέβαλαν καταλυτικά στην 
περαιτέρω διάδοσή του καθώς Άγγλοι, Γάλλοι και Καναδοί στρατιώτες διοργάνωναν 
συνεχώς ποδοσφαιρικές αναµετρήσεις στη Θεσσαλονίκη ενώ η ποδοσφαιρική 
δραστηριότητα αποτέλεσε βασικό µέσο αναψυχής για τους έφεδρους του ελληνικού 
στρατού. 

Με τη λήξη  λοιπόν των πολεµικών γεγονότων, η εδραίωση του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής και στην Ελλάδα, η µεταβολή στην κατανοµή του πληθυσµού 
ανάµεσα στην ύπαιθρο και τις πόλεις αλλά και η εµφάνιση του κοινωνικού 
ζητήµατος της ενσωµάτωσης της µισθωτής εργασίας στον παραγωγικό και κοινωνικό 
ιστό διαµόρφωσαν νέα δεδοµένα. Στην Απογραφή µάλιστα του 1928, η αγωνία για 
τη διατήρηση του κοινωνικού καθεστώτος καταγράφεται στην εξής φράση, «…οι 
αποτελούντες την µεσαίαν ούτως ειπείν κοινωνικήν τάξιν, ήτοι οι χρησιµοποιούντες µόνον 
µέλη της οικογενείας των µετά των ατοµικώς εργαζοµένων και των συνεργαζοµένων µελών  
αποτελούσιν εν Ελλάδι τα 62% του παραγωγικού πληθυσµού και ένεκα τούτου το κοινωνικόν 
ζήτηµα δεν επαρουσίασε ποτέ εν τη χώρα ηµών µεγάλην οξύτητα…».467

 Την περίοδο του Μεσοπολέµου, το σχέδιο του αστικού εκσυγχρονισµού κατά τα 
δυτικά πρότυπα δεν περιορίστηκε µόνο στην οργάνωση του κράτους αλλά 
συµπεριέλαβε ταυτόχρονα την οργάνωση της ίδιας της κοινωνίας.468 Σε αυτή τη 

                                                 
467 Βασίλειον της Ελλάδος. Υποργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικά 
Αποτελάσµατα της Απογραφής του Πληθυσµού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐουν1928, Επαγγέλµατα, Τεύχος 
Πρώτον. Εν Αθήναις, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1937, σ.ξστ΄. 
468 Γ.Θ.Μαυρογορδάτος, «Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός», στο Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος-
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συγκυρία το ποδόσφαιρο θα αναδειχθεί στο κυρίαρχο σπορ, καθώς µαζικοποιήθηκε, 
εκφράζοντας κυρίως µικροαστικά και εργατικά στρώµατα µε µονιµότητα στην 
εργασία. Η ιδιαίτερη απήχηση του ποδοσφαίρου συνέβαλε εντέλει στις γενικότερες 
ιδεολογικές επιλογές, που εκθείαζαν τον µικροαστικό χαρακτήρα της ελληνικής 
κοινωνίας, µιας κοινωνίας «αρµονικότερης» από τις υπόλοιπες κοινωνικά 
διχασµένες δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες, σύµφωνα µε απόψεις της εποχής.469

Στο Μεσοπόλεµο λοιπόν ιδρύθηκε ένας αρκετά σηµαντικός αριθµός 
ποδοσφαιρικών σωµατείων µε βάση τον τόπο καταγωγής των µελών τους, τον τόπο 
εγκατάστασης (π.χ. την προσφυγογειτονιά), αλλά και την επαγγελµατική τους 
δραστηριότητα, ενώ τότε διαµορφώθηκαν οι βασικές οργανωτικές δοµές που 
υφίστανται µέχρι σήµερα.  

 Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος υπήρξε έκφραση  κοινωνικών κατηγοριών που δεν 
διέθεταν τη δυνατότητα να εκφραστούν µε διαφορετικό τρόπο. Οι σύλλογοι αυτοί 
αξίζουν µια διευρυµένη και πληρέστερη διαπραγµάτευση καθώς µας αποκαλύπτουν 
κάποιες από τις  µορφές που πήρε η διαφοροποίηση ανάµεσα σε λαϊκές και ανώτερες 
τάξεις αλλά προπαντός τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας των λαϊκών τάξεων. 

Το ποδοσφαιρικό σωµατείο και το αυτοσχέδιο γήπεδο (η αλάνα) αποτέλεσαν 
σηµείο αναφοράς στο πλαίσιο της µεσοπολεµικής συνοικίας κατακτώντας ένα πεδίο 
αυτονοµίας, καθώς αποτελούσαν κέντρο για τον ελεύθερο χρόνο της κοινότητας, 
έναν ελεύθερο χρόνο που συνδέεται άµεσα µε τη µαζική κουλτούρα, µακριά από την 
πειθαρχία του εργοδότη και του κράτους, κατά τη διάρκεια του οποίου παρατηρείται 
το 90% των παραβατικών συµπεριφορών.470

Από την άλλη όµως οι συγκεκριµένες πρακτικές προέρχονταν από τις ελίτ των 
αρχών του αιώνα, εποµένως έφεραν τις αξίες και την ιδεολογία τους που η 
ουσιαστική αποδοχή τους, παρά τις όποιες τροποποιήσεις, δεν µπορεί παρά να 
σηµαίνει την εµπέδωση της ηγεµονίας των κυρίαρχων αυτών τάξεων. Η συνεχής 
αναφορά σε αθλητικούς κανόνες, η συνεχής επίκληση αξιών (π.χ. άµιλλα) δεν είναι 
καθόλου ουδέτερη ιδεολογικά και πολιτικά. 

Την περίοδο του Μεσοπολέµου η αστική τάξη φρόντισε να διακριθεί και στο 
χώρο του αθλητισµού αλλά δεν εγκατέλειψε φυσικά την υπεράσπιση των 
συµφερόντων της, επιδιώκοντας κατά κύριο λόγω το φρονηµατισµό των λαϊκών 
στρωµάτων µέσω του ελέγχου των πτυχών της νέας κουλτούρας. Από τη στιγµή 
µάλιστα που οι κατευθύνσεις της Τρίτης ∆ιεθνούς δεν µπόρεσαν να συσπειρώσουν τα 
µικροαστικά στρώµατα, τα στρώµατα της µισθωτής υπαλληλίας και τους 
ειδικευµένους εργάτες,  στους οποίους το ποδόσφαιρο είχε ιδιαίτερη απήχηση, η 
αστική τάξη φρόντισε να συντηρήσει τις φιλοδοξίες τους για ανέλιξη, προσφεύγοντας  
σε κάθε είδους διευθετήσεις για να αντιµετωπίσει την κοινωνική και οικονοµική 
αστάθεια της περιόδου, καθώς ο ρόλος των συγκεκριµένων κοινωνικών κατηγοριών 
στη δεδοµένη συγκυρία υπήρξε κρίσιµος για την ισορροπία του κοινωνικού 
καθεστώτος.  

                                                                                                                                                         
Χρήστος Χ.Χατζηιωσήφ, Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός, Παν. Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1988, 
σ.12. 
469 Αντώνης Λιάκος, Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου. Το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας και η 
Ανάδυση των Κοινωνικών Θεσµών, Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, 
Αθήνα, 1993, σ.53-57. 
470Αλεξάνδρα Κορωναίου (επιµ.), Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου (Μτφρ:Κ.Καψάµπελη-Γ.Σταυρακάκης), 
Νήσος, Αθήνα, 1996, σ.12. 
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Αν στην ελληνική κοινωνία της περιόδου 1850-1900 µε την καθολική ανδρική 
ψηφοφορία ευρύτερες κοινωνικές κατηγορίες εντάχθηκαν στους όρους της κοινωνίας 
των πολιτών,471 η συλλογική συνείδηση που φαίνεται πως διαµορφώθηκε στο 
Μεσοπόλεµο µε άξονα το γήπεδο συνέβαλε, κατ΄ αναλογία, σηµαντικά στην 
ενίσχυση της αξιοπιστίας ενός µοντέλου  φιλελεύθερης  κοινωνικής οργάνωσης. 

 
 

                                                 
471 Χρ. Χατζηιωσήφ, Η Γηραιά Σελήνη. Η Βιοµηχανία στην Ελληνική Οικονοµία 1830-1940, Θεµέλιο, Αθήνα, 
1993, σ.370-381. 
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-Επίσηµα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος ∆΄- Σύνοδος Έκτακτος, 
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472 Σήµερα η Επιτροπή έχει µετονοµαστεί σε Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.). 
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-Γερουσία των Ελλήνων. Επίσηµα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας, Σύνοδος 
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µέχρι τέλους του έτους 1934 διοικητικάς µεταβολάς, Εν Αθήναις, Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου, 1935. 
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Αθλητικός Κόσµος   (Αθήνα, 1926-1928) 
Αθλητικός Χρόνος   (Αθήνα, 1934-1935) 
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Αθλητισµός της Ελλάδος   (Αθήνα, 1937) 
Ελεύθερον Βήµα   (Αθήνα, 1923-1940) 
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