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Ο  Οπαδός 

 
 

Σύμφωνα με την Κοινωνιολογία οι ιδεολογίες των ανθρώπων διαμορφώνονται σε 
νοοτροπίες, στερεότυπα και κατεστημένα. 

Ως κατεστημένες ιδεολογίες θεωρούνται εκείνες οι οποίες έχουν παγιωθεί στις 
συνειδήσεις με αποτέλεσμα να δημιουργούν το φαινόμενο του οπαδού, το οποίο έχει 
ομαδικό, ως επί το πλείστον, χαρακτήρα, με επίπεδα διαβαθμίσεων στο σύνολο της 

κοινωνίας μας. 
Το σύμπτωμα του οπαδού με τη σκληρή και άκαμπτη διαβάθμισή του συναντάται και 

στις μεταξύ μας διανθρώπινες σχέσεις, ώστε με την αδιαλλαξία ορισμένων να καθιστούν 
αδύνατον ένα διάλογο να καταλήγει σε ορθό συμπέρασμα. 

Αυτή η «τσιμεντοποιημένη» -ας μου επιτραπεί ο όρος– συνείδηση έχει ρίξει τον άνθρωπο 
στον σκοταδισμό, εξάπτει τα πάθη και φέρει δυστυχώς τις συγκρούσεις μεταξύ των 
ανθρώπων. 

Αυτό διότι αυτή η παθολογία του οπαδού (έτσι δύναται να χαρακτηρισθεί) αφαιρεί από 
τον άνθρωπο τον λόγο και την καλλιέργεια του διαλόγου προς το δικαιότερο και το 

ορθότερο και τον αντικαθιστά με τον δογματισμό. 
Έτσι όμως δεν ανοίγονται, αλλά κλείνουν και στρέφουν τις κοινωνίες προς τον 

απολυταρχισμό και το δίκαιο του ισχυρού. 
Το φαινόμενο του οπαδού παρατηρείται σε πολλές κοινωνικές ομάδες, από το 
ποδόσφαιρο έως τη πολιτική. 

Μία τέτοια ομάδα αποτελούν και ορισμένοι οπαδοί των πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι 
με τους μηχανισμούς των κομμάτων έχουν δημιουργήσει μία αλληλεξάρτηση. 

Διότι εξυπηρετεί και τα κόμματα να υπάρχει ο οπαδός, αλλά και ο οπαδός χωρίς το 
κόμμα  αισθάνεται ανασφαλής. 

Το επικινδυνέστερο όμως είναι ότι από αυτή την κατάσταση του «κομματισμού», με τις 
πρακτικές του και τον δημόσιο λόγο των φορέων του, τα οποία διχάζουν και 
αλλοτριώνουν τις συνειδήσεις, καλλιεργείται μία άλλη συνείδηση, ξένη από αυτή οποία 

διδαχθήκαμε και διδασκόμαστε στα σχολεία μας και η οποία καθίσταται ακόμα 
επικινδυνέστερη τώρα που η πατρίδα μας βρίσκεται σε μεγάλη κρίση. 

Είναι επικίνδυνο διότι, όπως διαπιστώνεται και από τις περιγραφές που ο Πλάτων κάνει 
στην «Πολιτεία» του για τα πολιτεύματα, υπάρχει μία αμφίδρομη αλληλοεπίδραση ως 

προς το ήθος μεταξύ της πολιτείας και των πολιτών. 
Αλλά ανάλογο πάθος χαρακτηρίζει επίσης σήμερα και ορισμένους από τους 

συνδικαλιστές, οι οποίοι ως τυφλοί οπαδοί του συνδικαλιστικού τους περιορισμένου 
συμφέροντος, αδυνατούν να εντάξουν διαλεκτικά τα αιτήματά τους μέσα στα πλαίσια του 
κοινωνικού συνόλου, με συνέπεια  να δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία 

της κοινωνίας. 
Τέλος θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ότι γενικά αυτό το ασθενικό πολιτικό και 

κοινωνικό κλίμα της εποχής μας, έστρεψε έναν αριθμό συνανθρώπων μας στον 
αναρχισμό και αυταρχισμό, έχοντας κάνει κατάληψη των συνειδήσεών τους η ιδεολογία: 

Η ανατροπή του καθεστώτος μόνο με τη βία… 
Αυτή την απαλλαγή της πολιτικής από τις ιδεοκρατίες, που δημιουργούν οπαδούς, 
έρχονται και αντιστρέφουν οι σύγχρονοι φιλόσοφοι Jurgen Habermas, Jacques Derrida 

και Niklas Luhmann, οι οποίοι θέτουν την ίδια την πραγματικότητα ενώπιον του 
πολιτικού, έτσι ώστε, να οδεύουμε προς μία επιστημονικοποίηση της πολιτικής. 

Αλλά και πριν από αυτούς τους φιλοσόφους, αυτή τη φιλοσοφία της επιστημονικότητας 
της πολιτικής κατά βάση πρότειναν τόσο ο Πλάτων, όσο και ο Αριστοτέλης, ο οποίος 

μάλιστα είχε πει περίπου, μεταξύ άλλων: 
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Άλλο πολίτευμα ταιριάζει στους βόρειους λαούς και άλλο στους νότιους. 
Σήμερα όμως που η πατρίδα μας βρίσκεται σε μεγάλη κρίση και αγωνίζεται να μπει σε 

μία ανοδική πορεία, ακριβώς ταιριάζει η επιστημονική συνείδηση, προκειμένου όλοι 
μαζί, να συμβάλλουμε στην ανόρθωσή της και να γίνουμε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό 
κράτος. 
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