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Περίληψη 

 

Η εργασία αυτή βασίζεται σε ένα σύνθετο πραγµατολογικό υλικό που προέρχεται από 

διαφορετικές πηγές (ερευνητικές συνεντεύξεις αφηγηµατικού χαρακτήρα, συνθήµατα, 

γκράφιτι και ερωτηµατολόγια) και επιχειρεί να προσεγγίσει όψεις της συµβολικής και 

πολιτισµικής συγκρότησης της ταυτότητας στις κοινότητες των οπαδών του Ολυµπιακού. 

Τα ευρήµατα της έρευνας αναδεικνύουν τους τρόπους µε τους οποίους οι οπαδοί 

διαπραγµατεύονται τους συµβολικούς δεσµούς της οµάδας µε τον Πειραιά και 

διαµορφώνουν συµβολικά σύνορα και αποστάσεις µε άλλες ανταγωνιστικές τοπικότητες 

και οπαδικές κοινότητες. Μέσα από τις πολλαπλές εκφορές των πολιτισµικών σηµασιών 

της τοπικότητας ενισχύεται η κοινωνική συνοχή των οπαδών, το αίσθηµα του εµείς και η 

ταυτοποίηση µε την πόλη την ίδια ώρα που ανοίγονται νέες υπερ-τοπικές προσλήψεις της 

ταυτότητας συµβατές µε τις επικοινωνιακές στρατηγικές του πιο δηµοφιλούς συλλόγου στη 

χώρα για την ενίσχυση των δεσµών µε κοινότητες Ολυµπιακών στην επαρχία και στη 

διασπορά. 
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Abstract 
 

This study is based on a complex factual material, gathered using a multi- methodological 

approach (in-depth narrative interviews, chants, graffiti and questionnaires), in order to 

illustrate the symbolic and cultural construction of identity of the Olympiacos fans’ 

communities. Our research findings highlight the ways in which fans negotiate the 

symbolic bonds of their team with Piraeus and set symbolic borders and distances with 

competing localities and rival fans’ communities. Through multiple and differential cultural 

meanings of locality, the social cohesion of fans, the sense of “we” and the identification 

with the town is strengthened. At the same time, we identify the emergence of new glocal 

apperceptions of identity, compatible with the communication strategies of the most well-

known club of the country, leading to the amplification of the bonds with other Olympiacos 

fans’ communities in the provinces, as well as in the diaspora.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών µου σπουδών τα πρωταρχικά ερευνητικά µου 

ερεθίσµατα, αν και αφορούσαν θέµατα έµφυλων σχέσεων, σύντοµα στράφηκαν στο χώρο 

του αθλητισµού. Η πρώτη µου απόπειρα να ασχοληθώ µε θέµατα στο θεωρητικό πεδίο της 

αθλητικής κοινωνιολογίας βασίστηκε σε µια προσπάθεια αποκωδικοποίησης της 

υπερβατικής νοηµατικής διάστασης που φαίνεται να έχει το ποδόσφαιρο στο ανδρικό, αλλά 

και γυναικείο φύλο. Η επιλογή της οµάδας του Ολυµπιακού δεν ήταν τυχαία. O 

Ολυµπιακός είναι ένας από τους πιο ισχυρούς συλλόγους στην Ελλάδα, µε µακρόχρονη 

ιστορία, σηµαντικές αγωνιστικές επιτυχίες και µε παράγοντες µεγάλης οικονοµικής 

επιφάνειας. Παράλληλα, σύµφωνα µε όλες τις δηµοσκοπικές έρευνες που έχουν γίνει τα 

τελευταία χρόνια, είναι ο πιο δηµοφιλής σύλλογος µε φανατικούς οπαδούς σε όλη την 

Ελλάδα.1 Το γεγονός ότι είχα αρκετές διασυνδέσεις µε οπαδούς της οµάδας θα µπορούσε 

να θεωρηθεί ένας επιπλέον λόγος που συνέβαλε θετικά στο ερευνητικό µου εγχείρηµα. Η 

σηµασία µιας τέτοιας προσπάθειας συνδέεται µε το ότι η έρευνα φανατικών οπαδών 

βρίσκεται σε εµβρυακή µορφή στην Ελλάδα και πολλά ζητήµατα, όπως οι ταυτότητες των 

οπαδών και οι όροι συγκρότησης και αναπαραγωγής τους δεν έχουν µελετηθεί 

συστηµατικά. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, η παρούσα διπλωµατική εργασία στοχεύει σε ένα πρώτο 

επίπεδο να διερευνήσει τους συµβολικούς δεσµούς της πόλης του Πειραιά µε την οµάδα 

του Ολυµπιακού και στις ιστορικές διαδικασίες συγκρότησης της διακριτής ταυτότητας της 

οµάδας κάτω από τις επιδράσεις των κοινωνικο-οικονοµικών µετασχηµατισµών της πόλης. 

Τέλος, επιχειρούµε να εξετάσουµε το τρόπο διαπραγµάτευσης της ταυτότητας στις 

οπαδικές κοινότητες, µε απώτερο στόχο να εντοπίσουµε και να κατανοήσουµε τις ειδικές 

                                                 
1 Κυπριανός Π., Χουµεριανός Μ., Ανατοµία των ποδοσφαιρικών παθών, Αθήνα, εκδόσεις: ∆ιόνικος, 2009, 

σελ.: 110. 
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κατηγορίες κοινωνικών προτύπων που φαίνεται να παράγουν και να αναπαράγουν οι 

οπαδοί µέσω αυτών των λόγων. 

Το πραγµατολογικό υλικό της έρευνας προέρχεται από πολλαπλές πηγές, όπως 

ερευνητικές συνεντεύξεις αφηγηµατικού χαρακτήρα, συνθήµατα, γκράφιτι, επιτόπια 

παρατήρηση και ερωτηµατολόγια. Το υλικό που χρησιµοποιήσαµε αποτελεί δάνειο της 

έρευνας «Κοινότητες φανατικών οπαδών στην Ελλάδα. Κοινωνική συγκρότηση, 

ταυτότητες, αξίες και κοινωνικές διαµάχες», µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Γιάννη 

Ζαϊµάκη.2 Για τη θεωρητική ευαισθητοποίηση στο αντικείµενο της µελέτης µας εξετάσαµε 

σχετικά κείµενα από τη ελληνική και κυρίως από τη διεθνή βιβλιογραφία που µας 

επέτρεψαν να εµβαθύνουµε αναλυτικά και να διαµορφώσουµε τα βασικά ερωτήµατα της 

εργασίας. Σε µεθοδολογικό επίπεδο αξιοποιήσαµε ένα µοντέλο µικτών µεθόδων πάνω σε 

συµπληρωµατικές πηγές δεδοµένων που βοήθησαν στην εξαγωγή των βασικών µας 

συµπερασµάτων. 

Σε σχέση µε την αναλυτική διαδικασία χρησιµοποιήσαµε µια πολυµεθοδολογική 

προσέγγιση που είχε ως βάση την ποιοτική ανάλυση των συνθηµάτων και των γκράφιτι της 

οµάδας του Ολυµπιακού και συνεντεύξεων µε οπαδούς της σε µια προσπάθεια 

αποκωδικοποίησης των συµβολικών πρακτικών και των επικοινωνιακών στρατηγικών που 

ακολουθούν οι οπαδοί για να εκφράσουν τις αντιλήψεις τους. Παράλληλα, 

πραγµατοποιήσαµε 5 συνεντεύξεις αφηγηµατικού χαρακτήρα µε ορισµένα σηµαντικά 

πρόσωπα της οπαδικής κοινότητας του Ολυµπιακού µε στόχο τη νοηµατική διείσδυση 

στους τρόπους µε τους οποίους οι οπαδοί διαχειρίζονται ρητορικά την ταυτότητα της 

οµάδας και αναπαράγουν συµβολικά τη διαφορά της σε σχέση µε άλλες ανταγωνιστικές 

κοινότητες. Ο τρόπος που αυτοπροσδιορίζουν την οπαδική κουλτούρα και αναπλάθουν τις 

βιωµατικές εµπειρίες τους, σε συνδυασµό µε τις νοηµατοδοτήσεις και τους συµβολισµούς 

που διαχειρίζονται µας βοηθούν να κατανοήσουµε και να ερµηνεύσουµε του πολύπλοκους 

τρόπους µέσα από τους οποίους οι οπαδοί παράγουν και αναπαράγουν την ταυτότητα τους 

και χαράζουν τα συµβολικά τους σύνορα από τους άλλους. Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι 

                                                 
2 Το ερευνητικό πρόγραµµα εγκρίθηκε από την Ολοµέλεια Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

στη συνεδρίαση της 3-11-2008. Ο Κωδικός αριθµός της αποδοχής και της έγκρισης χρηµατοδότησης του 

Προγράµµατος είναι 2759/ Πρακτικά της 280ης συνεδρίας της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ερευνών του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
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τα άτοµα αυτά δεν επιλέχθηκαν τυχαία, αλλά πρόκειται για µέλη οργανωµένων συνδέσµων 

µε πρωταγωνιστική παρουσία στην συνδεσµιακή κοινότητα. 

Στα πλαίσια της ποσοτικής µας έρευνας αξιοποιήσαµε 100 συλλεχθέντα 

ερωτηµατολόγια και µέσα από τη στατιστική ανάλυση προσπαθήσαµε να αναδείξουµε 

ζητήµατα που αφορούν την κοινωνική προέλευση των οπαδών, τις αντιλήψεις και στάσεις 

τους απέναντι σε θέµατα που αφορούν τον αθλητικό χώρο. Επιπροσθέτως, αναλύονται οι 

λόγοι για τους οποίους οι οπαδοί έχουν επιλέξει την κοινότητα του Ολυµπιακού και το πού 

οφείλεται αυτή η τοποφιλική σχέση µε τη γενέτειρα πόλη της οµάδας τους. Στο πλαίσιο 

του εγχειρήµατος µας αξιοποιήσαµε τη χρήση διχοτοµικών αναπαραστάσεων που 

δηµιουργούν οι οπαδοί για να περιγράψουν και να νοηµατοδοτήσουν τη σχέση τους µε 

τους άλλους οπαδούς αναδεικνύοντας τον σχεσιακό χαρακτήρα της οπαδικής ταυτότητας.  

Στο θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας επικεντρωθήκαµε σε ζητήµατα ανδρισµού, και 

τοπικότητας ιδωµένα στο γενικότερο πλαίσιο συζήτησης για θέµατα οπαδών και 

ταυτοτήτων. Επιπλέον, εστιάσαµε στο ζήτηµα της ταυτότητας, της αρρενωπότητας, της 

αφοσίωσης στη συλλογική ταυτότητα και της προβολής µιας εξιδανικευµένης κοινότητας 

διακριτής από άλλες ανταγωνιστικές συλλογικότητες. Πρόκειται για δοµικά στοιχεία της 

οπαδικής ταυτότητας, που πλέον αποικιοποιούνται
3 από τα επιχειρησιακά συµφέροντα που 

έχουν παρεισφρήσει στη σύγχρονη ποδοσφαιρική βιοµηχανία. 

Πιο συγκεκριµένα, η µελέτη αυτή χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Στη πρώτη, 

περιλαµβάνεται µια βιβλιογραφική ανασκόπηση µε κείµενα από την ελληνική και κυρίως 

από τη διεθνή βιβλιογραφία, η οποία συνέβαλε στη θεωρητική ευαισθητοποίηση και 

αναλυτική εµβάθυνση του υπό µελέτη αντικειµένου. Στη δεύτερη ενότητα, παρουσιάζεται 

ο µεθοδολογικός σχεδιασµός της έρευνας µας και οι στρατηγικές που ακολουθήθηκαν ως 

προς την διερεύνηση του συγκεκριµένου ερευνητικού πεδίου. Η τρίτη, ολοκληρώνεται µε 

την ιστορική προσέγγιση της οµάδας και της πόλης του Πειραιά, που πλαισιώνεται από 

κειµενικές αναφορές αυτοβιογραφικού χαρακτήρα που µελετήσαµε. Τέλος, στη τέταρτη 

ενότητα εκτίθενται ενδελεχώς τα προκύπτοντα συµπεράσµατα της µελέτης µας. 

 

                                                 
3 Για περισσότερα βλ. ενδεικτικά McLean R. & Wainwright D.W., «Social networks, football fans, fantasy 

and reality. How corporate and media interests are invading our lifeworld.», Journal of Information, 

Communication & Ethics n Society, Vol.7 No.1, 2009, σελ.: 54-71. 
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Κεφάλαιο 1 

Θεωρητικές αναζητήσεις: ποδόσφαιρο, αρρενωπότητα, οπαδοί και 

ταυτότητα 

 

Ι. «Από τις αλάνες στα γήπεδα»: από τις κοινότητες του «παίζειν» στις σύγχρονες 

µορφές του ποδοσφαιρικού παιχνιδιού 

 

Η έννοια του ελεύθερου χρόνου ιδωµένη στην ιστορικότητα της φαίνεται να συγκροτείται 

υπό το πρίσµα κυρίως πολιτισµικο - οικονοµικών διεργασιών και εξελίξεων που 

συντέλεσαν στη ριζική αλλαγή της καθηµερινότητας και της υποκειµενικής εµπειρίας. Η 

αποδέσµευση χρόνου και κατ’ επέκταση η εµφάνιση του ελεύθερου χρόνου παγιώθηκε από 

το διαχωρισµό εργασίας – µη εργασίας δίνοντας στον άνθρωπο τη δυνατότητα να 

λειτουργήσει για τη κάλυψη των πνευµατικών ή ψυχαγωγικών αναγκών του.4 Αναδροµικά, 

ο ελεύθερος χρόνος σε ένα πρώτο επίπεδο και βάσει της αριστοτελικής προσέγγισης 

συνδέθηκε µε τη λογική της απαλλαγής ενός άνδρα πολίτη από τη χειρωνακτική ή κάθε 

είδους παραγωγική εργασία και στην απαράµιλλη καλλιέργεια του πνεύµατος του.5 Οι 

µετέπειτα εργατικές διεκδικήσεις, η πραγµατικότητα της παγκόσµιας αγοράς, καθώς και η 

εν γένει µορφή της σύγχρονης κοινωνίας οδήγησαν στη µετουσίωση της έννοιας του 

ελεύθερου χρόνου και σε µια νέα σηµασιοδότηση του.  

Η αρχέγονη ανάγκη του ανθρώπου για συλλογικότητα βρήκε διέξοδο στο χώρο του 

αθλητισµού και στη παρακολούθηση ατοµικών αθληµάτων που σταδιακά 

παραγκωνίστηκαν από την άνθηση των οµαδικών. Κατά τον Ροζέ Καγιούα, το παιχνίδι 

ορίζεται ως µία «ελεύθερη και αυτοπροαίρετη διαδικασία, πηγή χαράς και διασκέδασης» 

που εµφανίζει συγκεκριµένα χωρικά και χρονικά όρια, ρητούς και αδιαµφισβήτητους 

                                                 
4 Για το θέµα αυτό βλ.: Κορωναίου Α., Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου, Αθήνα, εκδόσεις: Νήσος, 1996. 
5 Totti G., Ο ελεύθερος χρόνος, Αθήνα, εκδόσεις: Μνήµη, 1985, σελ.: 9–11. 
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κανόνες, καθώς επίσης παρουσιάζει απρόβλεπτο χαρακτήρα αναφορικά µε το 

αποτέλεσµα.6 Το παιχνίδι δύναται να «επαναλαµβάνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να 

µεταδοθεί και να γίνει παράδοση».7 Το ποδοσφαιρικό παιχνίδι µετατράπηκε σε µια 

θεσµοποιηµένη λειτουργία του ελεύθερου χρόνου µε την ίδρυσή της Ε.Π.Ο το 1926 

(Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία), η οποία «σηµατοδότησε την οργάνωση του 

ελληνικού ποδοσφαίρου σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα».8 Το ποδόσφαιρο αποτελεί το πιο 

δηµοφιλές άθληµα του σύγχρονου κόσµου και διατηρεί µια παραδοσιακή, διαχρονική 

σχέση πάθους µε άτοµα ανεξαρτήτως ηλικιακής οµάδας. Αδιάψευστο τεκµήριο της 

πρωταγωνιστικής παρουσίας του στις αθλητικές δραστηριότητες αποτελεί το γεγονός ότι 

παίζεται σε 146 έθνη.9  

Η Αγγλία αποτελεί τη γενέτειρα χώρα των περισσότερων αθληµάτων, τα οποία 

σταδιακά διαδόθηκαν και στις άλλες κυρίως από το δεύτερο ήµισυ του 19ου αιώνα και στις 

αρχές του 20ου 
αιώνα. Στα κλασσικά αγγλικά αθλήµατα, όπως το κυνήγι της αλεπούς, τη 

πάλη, τη πυγµαχία, το τένις ή το κρίκετ προστέθηκε και το ποδόσφαιρο, που έγινε γνωστό 

και ως «σόκερ» (soccer).10  

Το αγγλικό λαϊκό ποδοσφαιρικό παιχνίδι πέρασε από διάφορα στάδια εξέλιξης 

µέχρι να φτάσει στη µορφή της «Ένωσης ποδοσφαίρου» (Football Association). Χρονιά 

ορόσηµο για την «ενιαία κανονιστική µορφή του ποδοσφαίρου και την οµοιοµορφία του σε 

εθνική κλίµακα ήταν το 1863 µε την ίδρυση της Ένωσης Ποδοσφαίρου» .11 Οι αγγλικοί 

ποδοσφαιρικοί όροι υιοθετήθηκαν αρχικά από το Ανόβερο της Γερµανίας το 1878 και 

βαθµιαία εξαπλώθηκαν σε άλλες χώρες, όπου πραγµατοποιήθηκε η ίδρυση σωµατείων, 

                                                 
6 Κορωναίου Α., Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου, ό.π., σελ.: 341 – 343. 
7 Όπ.π., σελ.: 147. 
8 Cyberspace: Η ιστορία της Ε.Π.Ο., ∆ιαθέσιµο στον διαδικτυακό τόπο, 

http://www.epo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=65 (τελευταία πρόσβαση 

20/02/2011). Επίσης, βλ. ενδεικτικά: Κιτρόεφ Α., Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός! 100 Χρόνια Ελληνικής 

Ιστορίας, 1908 – 2008, Ν. Υόρκη, greekworks.com, σελ.: 51. 
9 Μόρρις Ν., Η Φυλή του Ποδοσφαίρου, Αθήνα, εκδόσεις: Κάκτος, 1982, σελ.: 22. 
10 Ελίας Ν., Ντάνιγκ Ε., Αθλητισµός και ελεύθερος χρόνος στην εξέλιξη του πολιτισµού, (µτφρ. Χειρδάρη Σ., 

Κακαρούκα Γ.,επιµ.-εισαγωγή Κυπριανός Π.), Αθήνα, εκδόσεις: ∆ροµέας., 1998, σελ.: 169. 
11 Cyberspace: The Football Association., ∆ιαθέσιµο στον διαδικτυακό τόπο, 

http://www.thefa.com/TheFA/WhoWeAre (τελευταία πρόσβαση 15/02/2011). 



 15

όπως στη Πορτογαλία, στην Ιταλία και στην Ελβετία.12 Γενικότερα, η συµµετοχή στα σπορ 

στη Βρετανία σηµείωσε σταθερή αύξηση από το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου µέχρι 

το τέλος του 20ου αιώνα. Το ποδόσφαιρο επισκίασε τις άλλες αθλητικές δραστηριότητες το 

1960, έπειτα από την νοµιµοποίηση των κυριακάτικων αγώνων πρωταθλήµατος, γεγονός 

που συνοδεύτηκε από την αύξηση των σωµατείων από 25.000 στα µέσα της δεκαετίας του 

’60, στα 40.000 στα µέσα της δεκαετίας του ’80.13   

Το ποδοσφαιρικό παιχνίδι σηµατοδότησε ένα παγκόσµιο κοινωνικό φαινόµενο, το 

οποίο διαδόθηκε και καθιερώθηκε αµέσως σε κάθε γωνιά της γης. Αποτέλεσε και αποτελεί, 

το αγαπηµένο παιχνίδι των αντρών. Το εν λόγω άθληµα εκτός από ευχάριστη ενασχόληση, 

δυνητικά θα µπορούσε να αποτελέσει για τους νέους µία δραστηριότητα µε επαγγελµατική 

προοπτική. Η πιθανότητα επαγγελµατικής καριέρας φαίνεται να λειτούργησε ενθαρρυντικά 

στην προσέλκυση στο χώρο του ποδοσφαίρου νέων ανθρώπων που εγγράφονται σε κάποιο 

ερασιτεχνικό σωµατείο µε την ελπίδα ότι θα εντοπιστούν από τον εκπρόσωπο κάποιας 

µεγάλης οµάδας.14 Παράλληλα, φαίνεται να συσπείρωνε τους οπαδούς σε συλλογικές 

κοινότητες αφοσίωσης και από την άλλη διαφοροποιούσε τους οπαδικούς κόσµους σε 

διακριτά στρατόπεδα δηµιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό οπαδικό χάρτη σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. 

Το ποδόσφαιρο λειτουργεί αγχολυτικά στους στρεσογόνους ρυθµούς της 

καθηµερινότητας που βιώνουν τα υποκείµενα και φαίνεται να εκτονώνονται ακίνδυνα µέσα 

από το ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Η λειτουργία του «παίζειν»15 και στη συγκεκριµένη 

περίπτωση του λαµβάνεις µέρος στο «παίζειν» µέσω της παρακολούθησης ενός 

ποδοσφαιρικού αγώνα λειτουργεί αγχολυτικά στη ψυχολογία των οπαδών. Η ανάγκη για 

ευχάριστη, υψηλή αφύπνιση των συγκινήσεων τους ικανοποιείται µέσα από τη «µαγεία της 

µπάλας». Παράλληλα, η δυναµική του πλήθους συντελεί στην απώλεια της ατοµικής 

ταυτότητας και λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα για την εκδήλωση συµπεριφορών που 

                                                 
12 Ελίας Ν., Ντάνιγκ Ε., Αθλητισµός και ελεύθερος χρόνος στην εξέλιξη του πολιτισµού, όπ.π., σελ.: 171 – 172. 
13 Για το θέµα αυτό βλ.: Holt R. and Mason T., Sport in Britain 1945 – 2000, Blackwell Publisher, 2000. 
14 Καστρινός Ν., Ο Αθλητισµός ως ∆ηµόσιος κίνδυνος. Η χρησιµοποίηση του αθλητικού φαινοµένου. Το 

παιχνίδι της εξουσίας., Αθήνα, εκδόσεις Παπαζήση, 1999, σελ.: 29 – 34. 
15 Ζαϊµάκης Γ., «Ελεύθερος Χρόνος, Αθλητισµός και Υποκουλτούρα.». Σηµειώσεις του µαθήµατος 

Κοινωνιολογία του Ελεύθερου χρόνου, Ρέθυµνο, 2005, σελ.: 25. 
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δεν ακολουθούν τις κοινωνικές νόρµες. Έτσι, η διοχετευµένη οργή των ατόµων βρίσκει 

διέξοδο µέσα από κραυγές και βρισιές στα πλαίσια ενός αγώνα, καθώς κάθε σχεδόν είδους 

συµπεριφορά στο γηπεδικό χώρο θεωρείται αποδεκτή. Επί παραδείγµατι, όπως ο Bill 

Buford αναφέρει, ενώ «στην Αγγλία, θεωρείται ασυνήθιστη και ανάρµοστη οποιαδήποτε 

επαφή -ακόµα και η χειραψία-, κατά τη διάρκεια µιας ποδοσφαιρικής αναµέτρησης 

ξεχνιούνται οι κοινωνικοί τύποι»16 και υιοθετούνται νέες συµπεριφορικές στάσεις που 

υπακούουν στη λογική και στο πνεύµα του ποδοσφαίρου.  

Η επίδραση της εµπορευµατοποίησης των αθλητικών αγώνων προώθησε µια ριζική 

αλλαγή στην εικόνα του ποδοσφαίρου. Σύµφωνα µε τον Ian Taylor και τον Chas Critcher, 

ο ποδοσφαιρικός οπαδισµός πήρε εµπορευµατικές διαστάσεις κυρίως µέσα από την 

επιδίωξη πλουσιότερου κοινού για την παρακολούθηση των αγώνων. Αναµφισβήτητα το 

ποδόσφαιρο τις τελευταίες δεκαετίες έχει υποστεί µια θεµελιώδη δοµική αλλαγή. Σύµφωνα 

µε τον Taylor, «από τη δεκαετία του ’60 εντοπίστηκαν οι πρώτες συλλογικά 

κατευθυνόµενες αλλαγές στο τοµέα του ποδοσφαίρου. Αυτές συνδέθηκαν, κυρίως, µε τη 

γενικότερη προσπάθεια των ποδοσφαιρικών παραγόντων να αναδιαµορφώσουν το προφίλ 

του οπαδικού κόσµου παραµερίζοντας τους παλιούς οπαδούς της εργατικής τάξης για χάρη 

των ‘αυθεντικών οπαδών’ των µεσαίων στρωµάτων».17 

Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα το ποδόσφαιρο αποτελούσε παιχνίδι της εργατικής 

τάξης, µε κύρια χαρακτηριστικά στο γηπεδικό χώρο την εκδήλωση της αρρενωπότητας, 

της ενεργής συµµετοχής και της ανάγκης για νίκη. Περίπου το 1930, η εργατική τάξη 

άρχισε να παραγκωνίζεται στα πλαίσια του υποτιθέµενου ενδιαφέροντος για το 

οικογενειακό ποδόσφαιρο, το θέαµα, τη ποιότητα, τη θεατρική και δραµατουργική 

υποστήριξη του αγώνα από τη νέα γενιά οπαδών των µεσαίων στρωµάτων. Συνακόλουθο 

σε αυτή την αστικοποίηση της ποδοσφαιρικής κουλτούρας ήταν οι διαδικασίες 

διεθνοποίησης και επαγγελµατοποίησης.18 

                                                 
16 Kennedy D. «Sports and Shows: Spectators in Contemporary Culture», Theatre Research International, 

Vol.26, No.3, 2001, σελ.:279. 
17 Giulianotti R. «Supporters, Followers, Fans, and Flaneurs. A taxonomy of Spectator Identities in Football.», 

Journal of Sport and Social Issues, Vol.26, No1, 2002, σελ.: 27. 
18 Για περισσότερα βλ. ενδεικτικά: Waddington I., Malcolm D., Horak R., «The social composition of 

football crowds in Western Europe: A Comparative Study», International Review for the Sociology of Sport, 

Vol.33, No. 2, 1998, σελ.: 155-169. 
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Κατά τον Ζαϊµάκη, στην ελληνική κοινωνία η απαρχή του µετασχηµατισµού της 

παραδοσιακής µορφής των αθλητικών σωµατείων «εντοπίζεται στη µεταπολεµική περίοδο 

µε την εισαγωγή του θεσµού του αµειβόµενου ποδοσφαιριστή στο δεύτερο µισό της 

δεκαετίας του 1960, τη θεσµοποίηση του πρωταθλήµατος της Β΄ Εθνικής και στη συνέχεια 

µε την εφαρµογή του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου».19 Πιο συγκεκριµένα, «η σύγχρονη 

µορφή επαγγελµατικού αθλητισµού έλαβε χώρα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και 

συνδέθηκε µε τη µετατροπή ποδοσφαιρικών τµηµάτων και αθλητικών σωµατείων σε ΠΑΕ 

(Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες) το 1979, την οργάνωση τους µε επαγγελµατικά 

πρότυπα και το πέρασµα της λήψης των αποφάσεων στους εκάστοτε ιδιοκτήτες».20 

Σύµφωνα µε τον Παπαγεωργίου, οι πρώτες µεταγραφικές δραστηριότητες αποτελούν 

χαρακτηριστικό παράδειγµα της «βιοµηχανοποιηµένης» µορφής του ποδοσφαίρου, καθώς 

αναλόγως µε τις εµπορικές συνδιαλλαγές που χαρακτηρίζουν τον αθλητικό χώρο και βάσει 

του ετήσιου βαθµολογικού αποτελέσµατος πραγµατοποιείται ο σχεδιασµός της οµάδας. 

Αυτό εν µέρει, συνετέλεσε στην αποµάγευση των ικανοτήτων των παικτών από ένα 

πρωτοφανές έως τότε συντονιστικό καθοδηγητικό σύστηµα.21 Προς την ίδια κατεύθυνση, ο 

Μονταλµπάν επισηµαίνει τον αντίκτυπο της εµπορευµατοποίησης στο «αγνό» ταλέντο των 

παικτών που καθήλωνε το κοινό, το οποίο αντικαταστάθηκε σταδιακά από παίκτες-

κατασκευάσµατα των πολυεθνικών εταιρειών του αθλητικού χώρου. 22 

Η βιοµηχανία θεάµατος που έχει στηθεί στη βάση του ποδοσφαιρικού παιχνιδιού 

καλείται να ικανοποιήσει την επίπλαστη ικανοποιητική µαγεία των φιλάθλων. Έτσι, η 

παραδοσιακή σχέση του οπαδού µε τη οµάδα του, ιδωµένη από την 

«εµπορευµατικοκεντρική» σκοπιά, τείνει ορισµένες φορές να παίρνει µια ψυχρή 

                                                                                                                                                     
Πλέον, τα δεδοµένα δείχνουν ότι έχει ακολουθήσει µια διαταξική πορεία και ότι οι χειρώνακτες εργάτες 

αποτελούν µια µειοψηφία στους οπαδούς της δυτικής Ευρώπης. Αυτό γίνεται κατανοητό διότι οι χειρώνακτες 

στην αγορά εργασίας καταλαµβάνουν ένα σταθερά µειωµένο ποσό. 
19 Ζαϊµάκης Γ., Εργοτέλης 1929 – 2009 Ψηφίδες της Αθλητικής και Κοινωνικής Ιστορίας ενός Φιλοπρόοδου 

Σωµατείου, Αθήνα, εκδόσεις: Αλεξάνδρεια, 2010, σελ.: 27.  
20 Όπ.π., σελ.: 27. 
21 Παπαγεωργίου ∆., Μια «άλλη» Κυριακή: «τρέλα» και «αρρώστια» στα ελληνικά γήπεδα, Θεσσαλονίκη, 

εκδόσεις: Παρατηρητής, 1998, σελ.: 39,55. 
22 Για αυτό το θέµα βλ. Μονταλµπάν Μ.Β., Το ποδόσφαιρο, µια Θρησκεία σε αναζήτηση Θεού, µια Θρησκεία 

σε χεριά πολυεθνικών. 
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πελατειακή διάσταση. Στον «πελάτη – οπαδό» δίνεται η δυνατότητα να επιλέγει την οµάδα 

που έχει τις περισσότερες νίκες ή παρουσιάζει περισσότερες οµοιότητες στην κοινωνική 

και οικονοµική του θέση. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται µέσα από τη µελέτη του 

Richard Giulianotti, στην οποία αναδεικνύει την κατηγορία του «καταναλωτή οπαδού» και 

τονίζει µε εµφατικό τρόπο τον αποπροσανατολισµό και τον εκφυλισµό της οπαδικής 

ταυτότητας στα ευρύτερα πλαίσια της ποδοσφαιρικής εµπορευµατοποίησης.23 

Η σύγχρονη εµπορευµατοποιηµένη εκδοχή του ποδοσφαίρου δεν εµφανίζει πολλά 

κοινά µε τα πρώιµα στάδια του ποδοσφαιρικού παιχνιδιού. Η διατήρηση της πρωταρχικής 

ποδοσφαιρικής εικόνας µπορεί να επιτευχθεί στην περίπτωση απόσπασης του από τον 

επαγγελµατισµό. Σύµφωνα µε την οικονοµική καπιταλιστική λογική του Βέµπερ, το 

ποδόσφαιρο µπορεί να παραλληλιστεί και να ιδωθεί ως µία επιχείρηση που απαιτεί την 

ακατάπαυστη επιδίωξη του κέρδους. Ωστόσο, για να πραγµατοποιηθεί αυτό θα πρέπει ως 

επιχείρηση να λειτουργεί συνεχώς και αποτελεσµατικά. Συνακολούθως, τα επαγγελµατικά 

σωµατεία - επιχειρήσεις πρέπει να στοχεύουν κυρίως στην αγωνιστική τους ανέλιξη, η 

οποία εντοπίζεται στην βαθµολογία των οµάδων, στη θέση της ή στον αριθµό τερµάτων 

που θα πετύχει ο κάθε παίκτης. Ο τελευταίος, ως προϊόν παραγωγής πλέον, θα πρέπει να 

διακρίνεται από άριστες τεχνικές ικανότητες και να διαθέτει τις υψηλότερες δυνατόν 

προδιαγραφές για να υπογράψει συµβόλαιο µε την εκάστοτε ποδοσφαιρική οµάδα – 

επιχείρηση και να αποτελέσει µέρος της εργατικής δύναµης της.24 

Οι σύγχρονοι ποδοσφαιρικοί αγώνες µετατράπηκαν σε ένα µεγάλο σόου µε 

τεράστια εµπορική διάσταση, µια άνευ προηγουµένου διάδοση από τα ΜΜΕ και ένα 

φανατικό κοινό.25 Βάσει δηµοσιεύµατος στην ιταλική εφηµερίδα «La Gazzetta dello 

Sport», παρόλο που «το ποδόσφαιρο δε θεωρείται πλέον το όπιο της κοινωνίας 

εξακολουθεί να εµπνέει σιγουριά στις παγκόσµιες ανησυχίες και αµφιβολίες. Σε µια 

περίοδο ρευστότητας που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες, όπου φαίνεται να 

κλονίζονται βασικές αξίες, όπως τα θρησκευτικά πιστεύω, τα πολιτικά ιδεώδη και οι 

                                                 
23 Giulianotti R. «Supporters, Followers, Fans, and Flaneurs. A taxonomy of Spectator Identities in Football.», 

Journal of Sport and Social Issues, Vol.26, No1, 2002, σελ.: 36 - 38. 
24 Vinnai G, Το ποδόσφαιρο ως ιδεολογία, µτφ.: Νταλιάνης Γ., Αθήνα, ∆ιεθνής Βιβλιοθήκη, 1978, σελ.: 7 – 9. 
25 Για περισσότερα, βλ. ενδεικτικά: Kennedy D. «Sports and Shows: Spectators in Contemporary Culture», 

Theatre Research International, Vol.26, No.3, 2001. 
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διαπροσωπικές σχέσεις, µοναδική ασφάλεια παρέχεται από τη σταθερή σχέση αγάπης των 

οπαδών µε την οµάδα τους».26 

Ο αθλητισµός - και ειδικότερα το ποδόσφαιρο - δε θα µπορούσε να µην αποτελεί 

µέρος της οικονοµικής ζωής των Μ.Μ.Ε., καθώς αυξάνει τη τηλεθέαση και κατ’ επέκταση 

τα κέρδη. Τα Μ.Μ.Ε. αποτελούν ένα σηµαντικό παράγοντα στην παγκόσµια διάδοση του 

ποδοσφαίρου και συµβάλουν στη δηµιουργία µιας οπαδικής συνείδησης και ενός 

καθολικού αισθήµατος αγάπης, λατρείας και έξαψης για τη µπάλα. Στο γενικότερο πλαίσιο 

συζήτησης για την εµπορευµατοποίηση δε γίνεται να µην αναφερθούµε στην 

ιδιωτικοποίηση των καναλιών που, όπως φαίνεται, βρήκε πρόσφορο έδαφος στη σύγχρονη 

«κοινωνία πληρωµής» (pay society), η οποία φαίνεται να µετουσιώνει την «κουλτούρα των 

φτωχών» στην οποία ανήκε και εξελίχθηκε το ποδόσφαιρο σε «υπηρεσία των πλουσίων». 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκλείονται από τα αθλητικά δρώµενα και τις µεγάλες αθλητικές 

φιέστες πολλά κοινωνικά στρώµατα που δεν διαθέτουν το εισόδηµα να συµµετέχουν ως 

τηλεθεατές σε συνδροµητικά τηλεοπτικά αθλητικά κανάλια.27  

Επιπροσθέτως, τα Μ.Μ.Ε. µέσα από την αναπαραγωγή σκηνών βίας από τα 

τηλεοπτικά κανάλια και τα αθλητικά έντυπα ενισχύουν τις οπαδικές αντιπαλότητες και τις 

µορφές συµβολικής βίας στις κουλτούρες των οπαδών. Ειδικότερα, τα Μ.Μ.Ε. φαίνεται να 

δίνουν περισσότερη έµφαση στη κάλυψη αγώνων που χαρακτηρίζονται από βίαιες 

ενέργειες µε αποτέλεσµα να διαιωνίζεται ένα εκρηκτικό κλίµα που συχνά οδηγεί σε 

επεισοδιακές καταστάσεις.  

 

 

 

ΙΙ. Οι «φρουροί» της οµάδας: συµβολικές διαστάσεις και νοηµατοδοτήσεις των 

οπαδικών πρακτικών 

 

                                                 
26 Zani B. and Kirchler, «When Violence Overshadows the Spirit of Sporting Competition: Italian Football 

Fans and their Clubs», Journal of Community & Applied Social Psychology, 1991, Vol.1, σελ.: 6. 
27 Ε.Κ.Ε.Α.∆., Αθλητισµός & Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, επιµ.: Παναγιωτόπουλος ∆., Αθήνα, εκδόσεις: 

Έλλην, 1999, σελ.: 20 – 21. 
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Αναµφισβήτητα, οι «οπαδοί» είναι ένα ιδιαίτερα πολυσύνθετο και πολύπλοκο ζήτηµα, το 

οποίο τις τελευταίες δεκαετίες έχει αποτελέσει κεντρικό θέµα µελέτης σε πολλές 

επιστηµονικές έρευνες. Το ποδόσφαιρο και ο οπαδικός κόσµος µέσα στις βιβλιογραφικές 

αναφορές συνδέονται µε τους άντρες και µια ανδροκεντρική κουλτούρα. Αναφορικά µε τη 

γυναικεία συµµετοχή στον οπαδικό και ποδοσφαιρικό χώρο, στο κοινωνικά 

κατασκευασµένο γυναικείο φύλο πρακτικά υπαγορεύτηκε η ανδροκεντρική φύση του 

ποδοσφαιρικού αθλήµατος και της οπαδικής κουλτούρας. Επιπλέον, η γυναικεία απουσία 

από τον ποδοσφαιρικό χώρο, ήταν έκδηλη και φαίνεται να εκφράστηκε και στο πεδίο της 

επιστηµονικής και ερευνητικής κοινότητας των µελετών για τα σπορ.28 Μολαταύτα, η 

σχέση ποδοσφαιρικού αθλήµατος – γυναίκας έχει αλλάξει σε µεγάλο βαθµό τα τελευταία 

χρόνια, καθώς η παρουσία των γυναικών – οπαδών, γίνεται όλο και πιο έντονη στο χώρο 

των κερκίδων. 

Θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι στη παρούσα εργασία έχουµε επιλέξει να 

αναφερόµαστε µε τον όρο «οπαδό» στους φανατικούς υποστηριχτές µιας αθλητικής 

οµάδας, χωρίς βέβαια να συγχέουµε την έννοια του όρου µε συγκεκριµένου τύπου 

χαρακτηριστικά που να τον συνδέουν µε παραβατικές ή αποκλίνουσες συµπεριφορές που 

συνάδουν περισσότερο σε εκδηλώσεις χουλιγκανίστικου τύπου. Οι οπαδοί έχουν 

σηµαντικό ρόλο στην τελετουργική ατµόσφαιρα των οπαδικών συναντήσεων. Η έλλειψη 

του οπαδικού στοιχείου από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες θα σήµαινε την µετουσίωση 

τους σε ένα µονότονο και αδιάφορο αθλητικό δρώµενο, καθώς θα στερείτο της ζωντάνιας 

των οπαδικών πρακτικών. 

Την καθιέρωση του ποδοσφαίρου ως το πιο δηµοφιλές άθληµα, συνακολούθησε µια 

πρωτοφανής συµµετοχή των «θαυµαστών» του στον γηπεδικό και εξω-γηπεδικό χώρο που 

αποτελούσε τεκµήριο της λατρευτικής διάστασης του. Η σύγχρονη υπέρµετρη οπαδική 

                                                 
28 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας που εναντιώθηκε στην 

εισβολή της γυναικείας παρουσίας στον ποδοσφαιρικό χώρο. Επειδή η απαγόρευση αυτή δεν αποδείχθηκε 

αποτελεσµατική, η Οµοσπονδία το 1946, άσκησε µεγάλες πιέσεις στα µέλη της για να προβούν στις 

απαραίτητες ενέργειες που θα εµπόδιζαν τα σωµατεία να δηµιουγήσουν ευκαιρίες συµµετοχής θηλυκών 

παικτών σε ευκαιριακά µατς. Για αυτό το θέµα βλ: Vinnai G, Το ποδόσφαιρο ως ιδεολογία, µτφ.: Νταλιάνης 

Γ., Αθήνα, ∆ιεθνής Βιβλιοθήκη, 1978, σελ.:56 – 57 και στο Hughson J, «The Boys are back in Town: Soccer 

Support and the Social Reproduction of Masculinity.», Journal of Sport and Social Issues, Vol.24., No.1, 

2000, στη προσέγγιση της Angela McRobbie. 
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προσήλωση θα πρέπει να αναζητηθεί σε µια πολυπαραγοντική βάση, καθώς αφενός 

οφείλεται στην δυναµική του ποδοσφαίρου και αφετέρου στη µαζική διάσταση του 

αθλητισµού. Η παράλληλη τηλεοπτική προβολή µεγάλων αθλητικών αγώνων συνέβαλε 

στην ενίσχυση της δηµοτικότητας του ποδοσφαίρου και στην διάδοση των οπαδικών 

τελετουργικών και του οπαδικού θεατρικού κλίµατος σε κάθε γωνιά της γης. Τέλος, όπως 

θα παρουσιάσουµε σε επόµενη ενότητα, η ίδια η ποδοσφαιρική λογική ενδείκνυται για την 

έκφραση της αρρενωπότητας και την επιτέλεση πρακτικών που βασίζονται σε αντιλήψεις 

µαχητικών µορφών δράσης.  

Η ολοένα και µεγαλύτερη προσέλευση οπαδών στους αγώνες εξηγείται από την 

µοναδικότητα της ίδιας της ποδοσφαιρικής εµπειρίας. Ο υψηλός βαθµός ταύτισης των 

οπαδών µε την οµάδα και τους παίκτες, σε συνδυασµό µε τη συναισθηµατική αφύπνιση και 

εκτόνωση που προσφέρει η παρακολούθηση ενός αγώνα, αποτελούν καταλυτικούς 

παράγοντες για την προσέλκυση οπαδών. Παράλληλα, σε µια κοινωνία όπου όλοι οι 

ισχυροί δεσµοί φαίνεται να χαλαρώνουν ή να καταρρέουν, το αίσθηµα του «ανήκειν» σε 

µια κοινότητα, εν προκειµένω στην οπαδική, δηµιουργεί ένα αίσθηµα ασφάλειας στα 

άτοµα. Η δυνατότητα να γνωρίσουν νέα πρόσωπα µε κοινές ιδέες, αξίες, πιστεύω και 

πρότυπα πραγµατώνεται µέσα στα πλαίσια της οµάδας. Επίσης, η αποδοχή και η 

αναγνώριση που δέχονται από τους γύρω τους δηµιουργεί ένα έντονο συναίσθηµα 

συλλογικότητας που, αν µη τι άλλο, φθίνει στη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα.  

Η σκληρή καθηµερινότητα της ρουτίνας και των κοινωνικά επιβεβληµένων 

«προσωπείων» που υιοθετούµε στην ζωή µας, ξεπερνιέται από τα υποκείµενα στο γηπεδικό 

χώρο. Η έντονη έκφραση της συλλογικότητας στις εξέδρες και οι ισχυροί δεσµοί που 

ενώνουν τους οπαδούς µιας οµάδας έχουν ως κοινό σηµείο αναφοράς την αγάπη για αυτήν. 

Φαίνεται να νιώθουν την ανάγκη να κατασκευάσουν µια δική τους κοινωνική 

πραγµατικότητα, την οποία θα δοµήσουν µε βάση τις δικές τους κοσµοθεωρήσεις και τα 

δικά τους συµπεριφορικά πρότυπα, υιοθετώντας ιδιαίτερους κοινωνικούς ρόλους που 

συγκροτούνται στο πλαίσιο των οπαδικών κόσµων. Τέλος, η αγάπη για το ποδόσφαιρο 

φαίνεται να αντανακλά τη παιδική σχέση αγάπης µε την µπάλα και αυτό µπορεί να 

ερµηνευτεί ως µια ροµαντική διάθεση για επιστροφή στη παιδικότητα του παρελθόντος, η 

οποία είχε ως βασικό στοιχείο την ελευθερία και την ανεµελιά. Μια σηµαντική µερίδα 

σύγχρονων ανθρώπων φαίνεται να πιστεύει πως µπορεί να βιώσει µια αντίστοιχη 
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κατάσταση παρευρισκόµενη στο γήπεδο. «Από ψυχολογική σκοπιά η οπαδική κοινότητα 

µπορεί να γίνει αντιληπτή ως ένα «τεχνητό» καταφύγιο από την αστική ανωνυµία και την 

κοινωνική πραγµατικότητα και µέσα από αυτή να οδηγηθεί σε µια φαντασιακή επιστροφή 

σε µια ιδεατή µικρή κοινωνία».29  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, γίνεται εµφανές ότι ιδιαίτερο και αναπόσπαστο κοµµάτι 

του αθλητισµού αποτελούν οι υποστηρικτές (supporters) µιας οµάδας. Η αλήθεια είναι ότι 

ο θεωρητικός εννοιολογικός προσδιορισµός της υποστήριξης µιας οµάδας από ένα άτοµο 

είναι συγκεχυµένος. Σε βιβλιογραφικές αναφορές συχνά µπορεί κανείς να τους εντοπίσει 

ως οπαδούς (fans), χούλιγκαν (hooligans), νοµάδες (flaneurs), θεατές (spectators), 

υποστηρικτές (supporters), ακόλουθους (followers), quasi (µετριοπαθείς). Τις περισσότερες 

φορές η ονοµασία τους φαίνεται να συνδέεται µε τον βαθµό ταύτισης τους µε την οµάδα 

και να εκφράζει τον τρόπο που αυτός εκδηλώνεται µέσω της παλαιότητα τους ή της δράσης 

τους στους οπαδικούς κύκλους. Βέβαια, το επίπεδο ταύτισης του «οπαδού» µε την οµάδα 

µπορεί να εξηγείται από τη φύση και τη δυναµική της ίδιας της οµάδας. Πιο συγκεκριµένα, 

αν πρόκειται για µια ισχυρή οµάδα µε πολλές νίκες στο ενεργητικό της, είναι πιθανό οι 

«οπαδοί» της να ταυτίζονται περισσότερο µε αυτήν, σε σχέση µε εκείνους που 

υποστηρίζουν µια µικρότερη.30 

Στο σηµείο αυτό θα παρουσιάσουµε τις βασικότερες κατηγορίες οπαδών που 

εντοπίζονται στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Αναλυτικότερα, ο Richard Giulianotti, 

λαµβάνοντας υπόψη τις θεµελιώδεις αλλαγές που παρατηρήθηκαν στην αγγλική 

ποδοσφαιρική κοινωνία τη δεκαετία του ’80 και τις σηµαντικές κοινωνικο-οικονοµικές 

προεκτάσεις που είχαν στο Ηνωµένο Βασίλειο, προσπάθησε να ερευνήσει τις επιδράσεις 

τις ποδοσφαιρικής εµπορευµατοποίησης στις οπαδικές ταυτότητες. Ο ίδιος κατέληξε στη 

κατασκευή ενός άξονα τεσσάρων τεταρτηµορίων, στον καθένα από τους οποίους 

τοποθέτησε ένα τύπο οπαδού µε βάση το βαθµό και τη µορφή προσήλωση του στην οµάδα. 

Θέτοντας ως κύριο κριτήριο για την κατηγοριοποίηση των οπαδών τα ειδικά 

χαρακτηριστικά της ταυτότητας τους, τους διαχώρισε σε τέσσερις τύπους: τους 

                                                 
29 Kennedy D. «Sports and Shows: Spectators in Contemporary Culture», Theatre Research International, 

Vol.26, No.3, 2001, σελ.: 279. 
30 Zani B. and Kirchler, «When Violence Overshadows the Spirit of Sporting Competition: Italian Football 

Fans and their Clubs», Journal of Community & Applied Social Psychology, Vol.1, 1991, σελ.: 19 - 20.  
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υποστηρικτές (traditional/hot spectators:supporters – «παραδοσιακούς/πιστούς θεατές»), 

τους ακόλουθους (traditional/cool spectators:followers – «παραδοσιακούς/µετριοπαθείς 

θεατές»), τους οπαδούς (hot/consumer spectators:fans – «πιστούς/καταναλωτές») και τους 

νοµάδες (cool/consumer spectators:flaneurs – «µετριοπαθείς/καταναλωτές»).31 

Αναλυτικότερα, ο «υποστηρικτής» προσδιορίζεται ως «ο κλασσικός παραδοσιακός 

τύπος οπαδού που έχει διαµορφώσει µια µακρά διαπροσωπική σχέση µε την οµάδα του, 

επενδύοντας συναισθηµατικά σε αυτή. Συνήθως αναπτύσσει µια τοποφιλική σχέση µε τη 

γενέτειρα πόλη της οµάδας, γεγονός που αντικατοπτρίζει µια σχέση σεβασµού προς τον 

τόπο που παίρνει συµβολικές εκφάνσεις. Επίσης, παράγει και αναπαράγει 

υποκουλτουριακές αξίες που µεταλαµπαδεύονται διαγενεακά». Στους «ακόλουθους» 

οπαδούς προσδίδονται λιγότερο ισχυρά ταυτοποιητικά στοιχεία, καθώς «ναι µεν έχουν 

ενεργό ρόλο στην στήριξη της οµάδας τους, αλλά αυτός υφίσταται µέσα από µια νοερή 

σχέση µε αυτήν». Ο «οπαδός» είναι «ο εκπρόσωπος της σύγχρονης οπαδικής 

ποδοσφαιρικής εικόνας. Το σύµπλεγµα συναισθηµάτων που χαρακτηρίζει τη σχέση του µε 

την οµάδα φαίνεται πως αλληλοδιαπλέκεται µε τα «αγορoκεντρικά» χαρακτηριστικά της 

σύγχρονης εµπορευµατοποιηµένης ποδοσφαιρικής πραγµατικότητας. Έτσι, η σχέση 

οπαδού - οµάδας παρουσιάζεται ως αποπροσανατολισµένη, υπό την έννοια της ύπαρξης 

µιας εµπειρικότερης και καταναλωτικής παρά παραδοσιακής (supporter) ουσιαστικής 

σχέσης». Τέλος, οι «νοµάδες» «έχουν αποκτήσει µια µεταµοντέρνα ταυτότητα «οπαδού» 

µέσα από τον αποπροσωποποιηµένο χαρακτήρα των σχέσεων της αγοράς. Αποτελούν έναν 

ιδιαίτερο αστικό κοσµοπολίτικο τύπο, που χρονολογείται και χαρακτηρίζεται από τον 

Baudelaire στα µέσα του 19ου αιώνα. Πρόκειται για ένα τύπο οπαδού που έχει 

ποδοσφαιρική εµπειρία, η οποία όµως περιορίζεται στην κατανάλωση προϊόντων της 

οµάδας µέσω διαδικτύου». 32 

Πολλές φορές οι «οπαδοί» ετικετοποιούνται ως χούλιγκαν, γεγονός που οδηγεί 

συχνά στην ταύτιση των οπαδών µε συµπεριφορικά πρότυπα παραβατικού χαρακτήρα. Το 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Cowe 1989) περιγράφει µε τον όρο χούλιγκαν τα 

«νεαρά κακοποιά, ταραχοποιά, θορυβοποιά, στοιχεία που συχνά συµπεριφέρονται µε βίαιο 

                                                 
31 Giulianotti R, «Supporters, Followers, and Flaneurs: A Taxonomy of Spectator Identities in Football»., 

Journal of Sport and Social Issues, Vol.26, No 1, 2002, σελ.: 30 - 31. 
32 Όπ.π., σελ.: 33 – 40. 
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και καταστροφικό τρόπο» και τα οποία φαίνεται να συνδέθηκαν µε την δράση των 

skinhead.33 Η κοινωνιογένεση του ποδοσφαιρικού χουλιγκανισµού πραγµατοποιήθηκε 

στην Αγγλία. Η αδυναµία του Ηνωµένου Βασιλείου, µέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’70, 

να αντιληφθεί το ζήτηµα του χουλιγκανισµού ως πρωτευούσης σηµασίας, σε συνδυασµό 

µε την αποτυχία της F.A (Football Association – Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία) να το 

αναγνωρίσει ως θέµα δικής τους αρµοδιότητας, είχε ως αποτέλεσµα την εφαρµογή 

αναποτελεσµατικών µέτρων που αφορούσαν µεµονωµένα περιστατικά. Το θέµα του 

χουλιγκανισµού απασχόλησε τη βασική βρετανική πολιτική ατζέντα, µόλις τον Ιούνιο του 

1985, εξαιτίας του θανάτου 39 ατόµων στον Ευρωπαϊκό τελικό Κυπέλλου στο Στάδιο 

Heysel.34  

Άλλος ενδεικτικός τύπος οπαδού που δύναται να συναντήσει κανείς στην 

βιβλιογραφία είναι ο «µετριοπαθής» (quasi). Οι «µετριοπαθείς - οπαδοί» δεν 

κατατάσσονται σε κάποια οπαδική οµάδα και αφορούν άτοµα χαµηλότερων κοινωνικών 

στρωµάτων. Επίσης, δεν φαίνεται να παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο τρόπο οργάνωσης. 

Πρόκειται, συνήθως, για απρογραµµάτιστες ατοµικές δράσεις ή δράσεις µικρών οµάδων 

που όµως δύναται να προκαλέσουν σύγχυση στη κερκίδα.35  

Με την ίδρυση των οργανωµένων συνδέσµων οι οπαδοί αναγνωρίστηκαν άτυπα 

στο πλαίσιο των γηπεδικών κόσµων ως ο 12ος παίκτης σε έναν αγώνα.36 Η ποδοσφαιρική 

φύση φαίνεται να άλλαξε ριζικά, καθώς η συµµετοχή των «οπαδών» στους αγώνες φέρεται 

να συµβάλει στην επιτυχία ή την αποτυχία της οµάδας τους. Η στάση των οπαδών 

χαρακτηρίζεται από δεσµούς αφοσίωσης, λατρείας και πίστης απέναντι στην οµάδα και 

είναι απόλυτα συνυφασµένη µε τη γενικότερη δράση των «οπαδών-παικτών» εντός και 

εκτός του γηπεδικού χώρου. Πρότυπο άλλων χωρών αναφορικά µε την καθιέρωση της 

«δέουσας» οπαδικής υποστηρικτικής στάσης φαίνεται να αποτέλεσε το γήπεδο της οµάδας 

                                                 
33 Ζαϊµάκης Γ., «Ελεύθερος Χρόνος, Αθλητισµός και Υποκουλτούρα». Σηµειώσεις του µαθήµατος 

Κοινωνιολογία του Ελεύθερου χρόνου, Ρέθυµνο, 2005, σελ.: 41-43. 
34 Houlihan B., «The politics of sports policy in Britain: the examples of football hooliganism and drug 

abuse», Leisure Studies, Vol.9, No.1, 1990, σελ.: 55 – 69. 
35 Földesi G.S., «Social and Demographic Characteristics of Hungarian Football Fans and their motivations 

for attending matches.», International Review for Sociology of Sport, 31/4, 1996, σελ.: 418. 
36 Zani B. and Kirchler, «When Violence Overshadows the Spirit of Sporting Competition: Italian Football 

Fans and their Clubs», Journal of Community & Applied Social Psychology, Vol.1, 1991, σελ.: 6.  
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της Λίβερπουλ (Άνφιλντ), καθώς, επίσης, και οι περισσότερες «οπαδικές πρακτικές» που 

χρησιµοποιούνται παγκοσµίως έχουν στην πλειοψηφία τους αγγλική προέλευση. Η Αγγλία, 

λοιπόν, σηµατοδότησε την έναρξη µιας νέας εποχής στις κερκίδες των σταδίων 

διαµορφώνοντας ένα νέο «ποδοσφαιρικό πνεύµα» που στηριζόταν στον θρησκευτικό 

τελετουργικό χαρακτήρα του ποδοσφαίρου.37 

Ορισµένοι ερευνητές του φαινόµενου εστιάζονται στις θρησκευτικού τύπου 

λειτουργίες του ποδόσφαιρου. Από αυτήν την σκοπιά, ο Morris παραλληλίζει το 

ποδοσφαιρικό αγώνα µε φυλετικές τελετές, δίνοντας µια θρησκευτική διάσταση στη σχέση 

οπαδού - οµάδας. Η ετυµολογία της λέξης religion προέρχεται από το religare, που 

σηµαίνει «ενοποιώ» και εξηγεί τη θρησκευτικά διαµεσολαβηµένη σχέση του «οπαδού» µε 

την οµάδα του. Οι οπαδοί συνδέονται µεταξύ τους µέσω ενός συµβολικού συστήµατος 

διακατεχόµενοι από θρησκευτικά νοήµατα και αποδίδοντας στην οµάδα τους υπερβατικές 

αποχρώσεις.38  

Η προσήλωση των πιστών-οπαδών αποδεικνύεται µέσα από συµβολικές πρακτικές 

κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού-θρησκευτικού αγώνα-τελετουργικού. 

Συγχρονισµένα χειροκροτήµατα, φωνές, ύµνοι µίσους ή υποστήριξης, κασκόλ, καπνογόνα, 

σηµαίες, κονκάρδες, τατουάζ, πανό, βάψιµο του προσώπου είναι ορισµένα από τα δείγµατα 

της «φυλετικής» αφοσίωσης τους απέναντι στην οµάδα.39 Βέβαια, η περίπτωση 

αποδοκιµαστικής συµπεριφοράς σε συνάρτηση µε το βαθµό ταύτισης ενός οπαδού µε την 

οµάδα µπορεί να λάβει πέρα από λεκτικές και βίαιες διαστάσεις. Εν κατακλείδι, η 

συγχρονική τελετουργική µορφή της οπαδικής συµµετοχής στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι 

ενέχει διαφορετικούς όρους ταύτισης µε την οµάδα και εκδηλώνεται µε ποικίλες 

συναισθηµατικές εκφάνσεις. Γίνεται φανερό ότι τα δηµοφιλή οµαδικά αθλητικά παιχνίδια 

και - ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο - είναι απαραίτητο να µελετώνται σε συνάρτηση µε τις 

οπαδικές κοινότητες, καθώς το ένα προϋποθέτει την ύπαρξη του άλλου. Συνεπώς, το 

ποδοσφαιρικό φαινόµενο δεν µπορεί να ιδωθεί αποσπασµένο από την περιρρέουσα 

                                                 
37 Μόρρις Ν., Η Φυλή του Ποδοσφαίρου, Αθήνα, εκδόσεις: Κάκτος, 1982, σελ.:307-316. 
38 Xifra J., «Soccer, civil religion, and public relations: Devotional – promotional communication and 

Barcelona Football Club.», Public Relations Review, 34, 2008, σελ.: 194. 
39 Μόρρις Ν., Η Φυλή του Ποδοσφαίρου, όπ.π., σελ.:299 – 306. 
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οπαδική ατµόσφαιρα και τις πρακτικές που υιοθετούνται στο πλαίσιο εκδήλωσης της 

λατρευτικής προσήλωσης απέναντι στην οµάδα.    

 

 

ΙΙΙ. Οπαδικές κοσµοθεωρήσεις και ταυτότητες οπαδών 

 

Στη παρούσα ενότητα προτιθέµεθα να ορίσουµε την ταυτότητα, καθώς επίσης να 

εστιάσουµε στην ταυτοτική λειτουργία στο πλαίσιο της οµάδας αλλά και σε σχέση µε 

άλλες ανταγωνιστικές ταυτότητες. Ειδικότερα, θα παρουσιάσουµε και θα αναλύσουµε το 

σύνολο εκείνων των ταυτοτικών χαρακτηριστικών που φαίνεται να αποτελούν κεντρικούς 

πυρήνες δόµησης της οπαδικής ταυτότητας. Η οπαδική ταυτότητα, όπως θα δούµε στη 

συνέχεια, είναι ένα πολυσύνθετο µόρφωµα, εξωτερικά και εσωτερικά προσδιορισµένο που 

διαµορφώνεται σε µια βάση διάκρισης από άλλες οµάδες. Η θεωρητική διερεύνηση του 

όρου κρίνεται απαραίτητη, καθώς θα µας προσφέρει την απαιτούµενη «ευαισθητοποίηση» 

στις αναλύσεις µας σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η «κόκκινη 

ταυτότητα» των οπαδών του Ολυµπιακού. Παίρνοντας ως δεδοµένο ότι η «οπαδική µάχη» 

εξηγείται από τη λογική της υπερβάλλουσας ανάγκης για διαφοροποίηση, η «κόκκινη» 

ταυτότητα θα πρέπει να διαφέρει από την «πράσινη» ή την «κίτρινη» υπογραµµίζοντας τον 

διαχωρισµό µεταξύ του «εµείς» και οι «άλλοι». Οι µεθοδευµένες οπαδικές επικοινωνιακές 

στρατηγικές, µέσα από τη χρήση ιδιαίτερων πολιτισµικών πρακτικών, όπως είναι τα 

τραγούδια και τα γκράφιτι αποσκοπούν στην ανάδειξη της µοναδικότητας και της 

ανωτερότητας της συλλογικότητας τους και το συµβολικό υποβιβασµό των άλλων.  

Στο συγκεκριµένο σηµείο είναι σηµαντικό να αναφερθούµε στις θέσεις της σχολής της 

συµβολικής διαντίδρασης, ούτως ώστε να κατανοήσουµε τη διαδικασία συγκρότησης της 

ταυτότητας µέσα από τη σύγκριση µε τον «άλλο». Στη θεωρία της συµβολικής 

διαντίδρασης ο εµπειρικός κόσµος δεν είναι σταθερός αλλά βρίσκεται σε µια κατάσταση 

συνεχούς αναπροσδιορισµού από τα µέλη του. Τα κοινωνικά υποκείµενα δεν εµφανίζονται 

ως άβουλοι παθητικοί δέκτες, αλλά ως σκεπτόµενοι δρώντες και διαντιδρώντες που µέσα 

από τη συνεχή αλληλεπίδραση παράγουν και αναπαράγουν κοινωνικά φαινόµενα.40  

                                                 
40 Ιωσηφίδης Θ., Ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων στις κοινωνικές επιστήµες., Αθήνα, εκδόσεις: Κριτική, 2003, 

σελ.: 30. 
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Ο Mead εστιάστηκε στις αφανείς διεργασίες ερεθίσµατος – ανταπόκρισης.41 Ο 

άνθρωπος διαθέτει νοητικές ικανότητες που του «προσφέρουν την δυνατότητα να 

αξιολογήσει, να ελέγξει και να σχεδιάσει τις δικές του δραστηριότητες λαµβάνοντας υπόψη 

συγκεκριµένες συνθήκες στις οποίες βρίσκεται, τις αναµενόµενες αντιδράσεις των άλλων, 

καθώς και τις δικές του ανάγκες και προσωπικά του συµφέροντα».42 Η σκέψη λειτουργεί 

καθοριστικά κατά την αλληλόδραση, καθώς «οι δρώντες λαµβάνουν υπόψη τους άλλους 

δρώντες για να αποφασίσουν το αν και µε ποιο τρόπο θα συνδυάσουν τις δραστηριότητες 

τους µε τις δραστηριότητες των άλλων».43 Στο συγκείµενο των αλληλοδράσεων 

πραγµατοποιείται η συγκρότηση της ταυτότητας. Τα κοινωνικά υποκείµενα µεταδίδουν 

κατά συµβολικό τρόπο νοήµατα στους αποδέκτες της δράσης τους. Στο σχεσιακό πλαίσιο 

ανταλλαγών η ταυτότητα µπορεί να ιδωθεί ως ένας τρόπος κατηγοριοποίησης ο οποίος 

χρησιµοποιείται από τις οµάδες για να οργανώνουν τις ανταλλαγές τους. Η 

διαφοροποιούµενη ταυτότητα προκύπτει µέσα από αλληλοδράσεις µεταξύ των οµάδων και 

από διαδικασίες διαφοροποίησης τις οποίες ενεργοποιούν µέσα στις σχέσεις τους. 44 

Η έννοια της ταυτότητας έχει πολύσηµο χαρακτήρα και στη βιβλιογραφία έχουν 

διατυπωθεί διαφορετικές προσεγγίσεις του εννοιολογικού της περιεχοµένου. Οι 

«αντικειµενιστικές» και οι «υποκειµενιστικές» προσεγγίσεις, έχουν απόλυτο χαρακτήρα. 

Οι αντικειµενιστές αναγνωρίζουν την ταυτότητα µέσω ορισµένο αριθµό καθοριστικών και 

αντικειµενικών κριτηρίων. Αναλυτικότερα, απαραίτητη προϋπόθεση για την ταυτοτική 

διαφοροποίηση µιας οµάδας θεωρείται η σύσταση µιας ταυτότητας µε έναν ορισµένο 

αριθµό καθοριστικών κριτηρίων, τα οποία θεωρούνται αντικειµενικά, ενώ παράλληλα 

διαθέτουν ιδιάζοντα χαρακτήρα. Σύµφωνα µε τον Cuche, «οι οµάδες που δεν 

χαρακτηρίζονται από ιδιάζουσα γλώσσα, κουλτούρα, φαινότυπο δεν µπορούν να 

                                                 
41 Ritzer G., «Θεωρία των συµβολικών διαντιδράσεων», στο Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία, Τόµος Ι, 

∆οµικός λειτουργισµός, Κριτική στον Θετικισµό, Συµβολικές διαντιδράσεις, νόηµα και ερµηνεία, µτφ.: 

Καπετανγιάννης Β., Μπαρουκτσής Γ., επιστ.επιµ.: Πετµετζίδου Μ., Ηράκλειο, εκδόσεις: Ι.Τ.Ε., 2003, σελ.: 

236-237. 
42 Κυριαζή Ν., Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των µεθόδων και των τεχνικών., Αθήνα, 

εκδόσεις: Ελληνικά Γράµµατα, δ΄ έκδοση, 2003, σελ.: 39. 
43 Ritzer G., «Θεωρία των συµβολικών διαντιδράσεων», όπ.π., σελ.: 250. 
44 Cuche, Denys, Η έννοια της κουλτούρας στις Κοινωνικές επιστήµες, επιµ.: Λεοντσίνη Μ., µτφ.: Σιατίστας 

Φ., τυπωθήτω –∆άρδανος Γ. Αθήνα, α΄ έκδοση, 2001, σελ.:151-152. 
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διαφοροποιούνται ταυτοτικά».45 Στον αντίποδα οι υποκειµενιστικές αξιώσεις βρίσκουν την 

αντικειµενιστική σύλληψη της ταυτότητας ανυπόστατη λόγω του στατικού χαρακτήρα της. 

Η θεώρηση µιας ταυτότητας µε στατικό χαρακτήρα παραπέµπει σε συλλογικότητες που 

ορίζονται µε αµετάβλητο τρόπο. Η υποκειµενιστική σκοπιά, αντιθέτως, τονίζει «την 

µεταβλητή διάσταση της ταυτότητας, θεωρώντας ότι τα άτοµα ταυτίζονται ή εντάσσονται 

σε µια λιγότερο ή περισσότερο φαντασιακή συλλογικότητα δηµιουργώντας παραστάσεις 

σχετικά µε την κοινωνική πραγµατικότητα και τις διαιρέσεις της. Παρεπόµενο αυτού, ήταν 

να αναχθεί η ταυτότητα σε µια αυθαίρετη ατοµική επιλογή, καθιστώντας την εφήµερη».46  

Μια νέα προσέγγιση προσπαθεί να υπερβεί τα αδιέξοδα των ουσιοκρατικών 

προσεγγίσεων µε τη σύλληψη της ταυτότητας ως σχεσιακής εκδήλωσης. Σύµφωνα µε τον 

Barth, το ταυτοτικό φαινόµενο µπορεί να διερευνηθεί στο επίπεδο των σχέσεων ανάµεσα 

στις κοινωνικές οµάδες, αφού συνδέεται µε τις διαδικασίες διαφοροποίησης που 

διαµορφώνουν τα µέλη των οµάδων και τις αλληλοδράσεις µεταξύ τους. Η ταυτότητα 

αποτελεί, αφενός ένα τρόπο κατηγοριοποίησης των γνωρισµάτων µιας οµάδας, αφετέρου, 

στο πλαίσιο αυτής της κατηγοριοποίησης, πραγµατώνεται η ταυτοτική διάκριση, καθώς 

ορίζονται και αναδεικνύονται εκείνα τα στοιχεία που θα την διαχωρίσουν από τις άλλες.47 

Η κατασκευή της ταυτότητας φαίνεται να επιτελεί δύο ρόλους: την ταυτοποίηση της 

οµάδας και την διαφοροποίηση της από άλλες. ∆ηλαδή, ενώ λειτουργεί ενοποιητικά 

προωθώντας µια συλλογικότητα κοινής ιδεολογικής τοποθέτησης και συµπεριφορικής 

έκφρασης, παράλληλα τη διακρίνει, την αποκλείει και την καθιστά µοναδική ανάµεσα σε 

άλλες. Η ταυτότητα µεταβιβάζεται µέσα και διαµέσου της οµάδας και προβάλλει µια 

ιδιάζουσα γλώσσα, κουλτούρα και σχέση µε τον τόπο της. Βεβαίως, δεν θα µπορούσαµε να 

υποστηρίξουµε ότι η υιοθέτηση µιας ταυτότητας από µία οµάδα ατόµων ακυρώνει την 

αµετάβλητη διάσταση της, από τη στιγµή που συνδέεται µε τις ξεχωριστές παραστάσεις και 

αναπαραστάσεις της συλλογικότητας σχετικά µε την κοινωνική πραγµατικότητα και τις 

διαιρέσεις της.48  

                                                 
45 Cuche, Denys, Η έννοια της κουλτούρας στις Κοινωνικές επιστήµες, όπ.π., σελ.:149-150. 
46 Όπ.π., σελ.:150. 
47 Όπ.π., σελ.: 150 – 152. 

 
48 Cuche, Denys, Η έννοια της κουλτούρας στις Κοινωνικές επιστήµες, όπ.π., σελ.: 145 -156. 
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∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η οπαδική ταυτοτική διαφοροποίηση διέπεται από 

ετερόκλητους εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες. Ο αυτοπροσδιορισµός των οπαδών και 

η σύνθεση µιας µοναδικής ταυτότητας δεν θα µπορούσε να ιδωθεί αποσπασµένη από το 

σχεσιακό πλαίσιο αναφοράς µε το οποίο είναι απόλυτα συνυφασµένη. Η ταυτότητα και το 

ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο χαρακτηρίζονται από µια διαλεκτική σχέση ανταλλαγής και 

ενσωµάτωσης µε συνέπεια τη διαµόρφωση ενός διακριτού αξιακού και ιδεολογικού 

συστήµατος. Το ερώτηµα είναι το αν θα πρέπει να αναφερόµαστε σε µια µοναδική 

ταυτότητα, όσον αφορά τους οπαδούς, ή σε ένα συνονθύλευµα ταυτοτήτων που 

αλληλοδιαπλέκονται µε διαφορετικού τύπου πρακτικές, ρόλους και αξίες. 

Όπως είδαµε, η έννοια του «οπαδού» συνδέεται µε πολυσύνθετα ζητήµατα που δεν 

περιορίζονται στο γηπεδικό χώρο αλλά αφορούν ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό. Το 

ποδόσφαιρο, σύµφωνα µε τον Bale και τον Hobsbawn, είναι σε θέση να δηµιουργήσει µια 

ισχυρή οπαδική συνείδηση ενώνοντας τους οπαδούς σε ένα συµβολικό σύστηµα νοηµάτων 

και αξιών.49 Η ιδιωτική τους ζωή, η δηµόσια οπαδική τους ζωή, η σχέση αγάπης τους µε 

την οµάδα και µε τους άλλους οπαδούς, οι ενίοτε βίαιες αντιλήψεις τους για την 

υπεράσπιση της οµάδας, είναι ορισµένες από τις κεντρικές ιδέες που αντανακλώνται από 

την οπαδική κοινότητα. Οι οπαδικές ταυτότητες θα πρέπει να ιδωθούν από τη σκοπιά της 

σχέσης τους µε την οµάδα. Ειδικότερα, αναλόγως µε το επίπεδο ταύτισης των «οπαδών» µε 

την οµάδα θα πρέπει να διακρίνεται και η αντίστοιχη ταυτότητα που θα χαρακτηρίζει τη 

κλίµακα ταυτοποίησης τους µε αυτήν(φίλαθλος, οπαδός, κ.λπ.).  

Ο δηµοφιλής Άγγλος συγγραφέας Nick Hornby,50 στο έργο του, έχει καταγράψει τις 

βιωµατικές εµπειρίες του ως οπαδός της Άρσεναλ. Ο ίδιος, θέτοντας ως σφαίρα επιρροής 

την παγκόσµια διάσταση του ποδοσφαιρικού παιχνιδιού, παρουσιάζει την οπαδική πίστη 

των οπαδών της Άρσεναλ ως πηγαία εκδήλωση του «πυρετού για την µπάλα». Η δηλωτική 

έκφραση αγάπης των οπαδών απέναντι στην οµάδα τους, εκτός από τον γηπεδικό χώρο, 

αντικατοπτρίζεται ακόµα και µέσα από τη καθηµερινότητα τους σε εργασιακό, κοινωνικό 

και οικογενειακό επίπεδο. Θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ο οικουµενικός 

                                                 
49 Για περισσότερα βλ.: Millward P., «We’ve all got the bug for Euro-Aways: What fans say about European 

Football Club Competition.», International Review for the Sociology of Sport, 41, 2006. 
50 Για περισσότερα βλ.: Hornby N., Ο Πυρετός της Μπάλας., µτφ.: Αδραχτάς Β., Αθήνα, εκδόσεις: Ελληνικά 

Γράµµατα, 1999. 



 
 
30

χαρακτήρας της ποδοσφαιρικής λατρείας συνοδεύεται από µία παράλληλη οικουµενική 

οπαδική λατρεία που διέπει τη σχέση οπαδών µε την οµάδα τους. Πρόκειται για µια 

καθολική σχεσιακή κατάσταση που αναδεικνύει µια ταυτότητα που αφορά και συνδέεται 

µε τον οπαδισµό. Αν θέλαµε να την προσεγγίσουµε µέσα από µία µαθηµατική σχέση, θα 

είχαµε από τη µία πλευρά ως σταθερές την αγάπη, την λατρεία, την πίστη και την ένθερµη 

στήριξη των οπαδών και από την άλλη ως µεταβλητή την εκάστοτε υποστηρισθείσα οµάδα. 

Στην παραπάνω σταθερή πολυπαραγοντική βάση αυτό που θα άλλαζε µόνο είναι ο βαθµός 

ή ο τρόπος στήριξης της οµάδας, αλλά σε κάθε περίπτωση θα αποτελούσε βασικό στοιχείο 

της καθολικότητας του οπαδισµού.  

Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει τις οπαδικές ταυτότητες είναι ο ανδροκεντρισµός 

και η συγκρουσιακή ικανότητα που µπορεί να έχει ποικίλους στόχους, όπως το διαιτητή, 

την αστυνοµία, άλλους οπαδούς, τα Μ.Μ.Ε., κ.λπ.. Η έκφραση της υπεραρσενικότητας 

µπορεί να οφείλεται σε µια προσπάθεια ετεροπροσδιορισµού των «οπαδών» µε τους 

«άλλους» υποστηρικτές αντίπαλων οµάδων. Πολλές φορές, η επίδειξη της 

υπεραρσενικότητας εµπεριέχει την επιθετικότητα και την βία ως θεµιτές πρακτικές 

υπεράσπισης και υποστήριξης της τιµής της οµάδας. Οι στάσεις αυτές υπαγορεύονται µέσα 

από άτυπους «κανόνες τιµής» που επικροτούν και νοµιµοποιούν τις ενέργειες τους ή 

άλλοτε αποδοκιµάζονται προκαλώντας ρήξη στις ενδο-οπαδικές σχέσεις. Βλέπουµε, 

λοιπόν, ότι στο εσωτερικό της οπαδικής κοινότητας εντοπίζονται αντικρουόµενες 

αντιφατικές ταυτότητες. Η ατοµικότητα των υποκειµένων δύναται να αλλοτριωθεί, να 

χειραγωγηθεί ή να εξαλειφθεί στο όνοµα της συλλογικότητας, καθώς προσωπικές 

επιθυµίες, «πιστεύω» και ιδέες των οπαδών ραφιναρίζονται το πλαίσιο της «οπαδικής 

λογικής». 

Η κοινωνική ταυτότητα
51 αναφέρεται και συνδέεται µε την οπαδική αλλά αφορά την 

κοινωνική κατάσταση και τη δράση του οπαδού στον εξω - γηπεδικό χώρο, στην ιδιωτική 

και κοινωνική του σφαίρα. Μια άλλη ταυτότητα που θα µας απασχολήσει ιδιαίτερα στη 

έρευνα µας είναι η τοπική, την οποία θα αναλύσουµε εκτενέστερα σε άλλο κεφάλαιο µέσα 

                                                 
51 Για περισσότερα βλ. στα: Free M.&Hughson J., «Settling Accounts with Hooligans. Gender Blindness I 

Football Supporter Subculture Research», Men and Masculinities, Vol.6, No.2, 2003 και Hughson J, «The 

Boys are back in Town: Soccer Support and the Social Reproduction of Masculinity.», Journal of Sport and 

Social Issues, Vol.24., No.1, 2000. 
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από την περίπτωση της πόλης του Πειραιά και των οπαδών του Ολυµπιακού. Η τοπική 

ταυτότητα αντικατοπτρίζει τη σχεσιακή κατάσταση µιας πόλης µε την οµάδα της. 

Ειδικότερα, αφορά τον τρόπο που αλληλοδιαπλέκεται και επηρεάζεται η εν γένει οπαδική 

κουλτούρα µέσα από τη ταυτοτική σχέση των δύο. Οι οπαδοί συνηθίζουν να αναπτύσσουν 

µια «τοποφιλική» σχέση µε τη γενέτειρα πόλη της αγαπηµένης τους οµάδας, προσδίδοντας 

της µια υπερβατική διάσταση. «Υπάρχει ένας «τοπικός πατριωτισµός» απέναντι σε 

τοπικούς συλλόγους, και συνήθως αφορά µικρότερες πόλεις, καθώς πολλοί οπαδοί 

φαίνεται να ταυτοποιούν την οµάδα επιλογής τους µε αυτήν. Σε αυτή τη λογική ο τόπος 

επενδύεται µε ιδιαίτερα κοινωνικά νοήµατα και γίνεται αντικείµενο εξιδανίκευσης».52 

Τέλος, οι «οπαδοί» µέσα από την εµπλοκή τους ως συµµετέχοντες σε αθλητικές 

διοργανώσεις της UEFA(Union of European Football Association) έχουν τη δυνατότητα να 

ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. Σύµφωνα µε τον King, «αυτή φαίνεται να 

είναι η επιθυµία Ευρωπαϊκών οργανισµών µιας και η επιλογή της µπάλας µε τα αστέρια για 

το Champions League που έγινε από την εταιρεία TEAM και την UEFA δεν ήταν τυχαία, 

καθώς συµβάλει στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας αντιπροσωπεύοντας τα 15 

αστέρια που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή σηµαία».53  

 

 

ΙV. Η ανδροκεντρική φύση του ποδοσφαίρου: η αρρενωπότητα ως τακτική 

διαφοροποίησης στους µη – αρρενωπούς «άλλους» 

 

Το πάθος και η βία των αθλητικών παιχνιδιών θα πρέπει σε πρώτο επίπεδο να αναλύονται 

λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν σε µια ορισµένη περίοδο και τις 

αντιλήψεις που επικρατούν για τις πράξεις βίας, προκειµένου να κατανοηθεί ο τρόπος που 

                                                 
52 Για περισσότερα βλ. στα Phelps N.A., «Professional Football and local identity in the ‘golden age’: 

Portsmouth in the mid – twentieth century.», Urban History, Vol. 32, No. 3, 2005 και Xifra J., «Soccer, civil 

religion, and public relations: Devotional – promotional communication and Barcelona Football Club.», 

Public Relations Review, 34, 2008. 
53 Millward P., «We’ve all got the bug for Euro-Aways: What fans say about European Football Club 

Competition.», International Review for the Sociology of Sport, 41, 2006, σελ: 376. 
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αυτές αντιµετωπίζονται από την ίδια την κοινωνία.54 Η διαρκής συγκρουσιακή διάθεση που 

παρατηρείται στους γηπεδικούς χώρους, σχετίζεται τόσο µε την λογική της οπαδικής 

κουλτούρας που θέλει τον οπαδό ένθερµο υποστηρικτή και θεµατοφύλακα της τιµής της 

οµάδας του, όσο και µε ευρύτερες κοινωνικές δυσλειτουργίες και αντιπαλότητες. Οι 

ανδροκεντρικές πρακτικές των οπαδών έχει προκαλέσει έντονο διάλογο στους 

επιστηµονικούς κύκλους τις τελευταίες δεκαετίες και τεράστια ανησυχία στη κοινή γνώµη, 

καθώς έχει συνδυαστεί µε φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας. 

Σύµφωνα µε τον Allen Guttmann, η εκβιοµηχάνιση των παραδοσιακών κοινωνιών 

που οδήγησε στην εκσυγχρονιστική πραγµατικότητα, κατέστησε αθλήµατα, όπως το 

ποδόσφαιρο, το µποξ και το ράγκµπι, νοµιµοποιητικές περιοχές έκφρασης βίαιων 

οπαδικών συµπεριφορών.55 Στην ίδια τη λογική των ποδοσφαιρικών αναµετρήσεων 

υπάρχουν ψήγµατα του «play-fight»(αγώνας - µάχη)56, υπό το πρίσµα ότι η εξέλιξη ενός 

αγώνα παίρνει διαστάσεις µάχης και εµµέσως παράγεται και αναπαράγεται η ιδέα της 

αντιπαλότητας, της αντιπαράθεσης, της επικράτησης και της υπεροχής έναντι του «άλλου», 

καθώς η λήξη του θα αναδείξει τον νικητή και τον ηττηµένο.  

Σύµφωνα µε τον King, το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να εκφράζει το συλλογικό 

συναίσθηµα της αρρενωπότητας. Ακολουθώντας την ντυρκαµιανή θεωρητική προσέγγιση 

αντιλαµβάνεται την αντρική τελετουργική έλξη στο «τοτέµ» του ποδοσφαίρου ως µια 

εκδήλωση της κοινωνικής ύπαρξης των ανδρών.57 Το συλλογικό συναίσθηµα της 

αρρενωπότητας προκύπτει µέσα από την «εκστατική αλληλεγγύη» που νιώθουν οι οπαδοί 

κατά τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώνων και της κοινής συναισθηµατικής βάσης που 

σε κάθε περίπτωση εκφράζει δηλωτικά την αγάπη και την παθιασµένη στήριξη στην οµάδα 

τους. Ο Elias και ο Dunning στο εγχείρηµα τους να διαφωτίσουν την έξαρση του 

                                                 
54 Ελίας Ν., Ντάνιγκ Ε., Αθλητισµός και ελεύθερος χρόνος στην εξέλιξη του πολιτισµού, µτφρ. Χειρδάρη Σ., 

Κακαρούκα Γ.,επιµ.-εισαγωγή Κυπριανός Π., Αθήνα, εκδόσεις: ∆ροµέας, 1998, σελ.: 188 – 196. 
55 Kennedy D. «Sports and Shows: Spectators in Contemporary Culture», Theatre Research International, 

Vol.26, No.3, 2001, σελ.: 280. 
56 Για περισσότερα βλ. ενδεικτικά στο: Houtum H.V., Dam V.F., «Topophilia or Topoporno? Patriotic Place 

Attachment in International Football Derbies», International Social Science Research, Hagar, Vol. 3, No. 2, 

2002, σελ.: 231 – 248. 
57 Free M.&Hughson J., «Settling Accounts with Hooligans: Gender Blindness In Football Supporter 

Subculture Research», Men and Masculinities, Vol.6, No.2, 2003, σελ.:145. 
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φαινοµένου του χουλιγκανισµού στην Αγγλία τη δεκαετία του ’80 τη συνέδεσαν µε τη 

θιγµένη αρρενωπότητα της εργατικής τάξης, η οποία απέτυχε φαινοµενικά να εκπολιτιστεί 

και εν τέλει να ενσωµατωθεί στην δεσπόζουσα κοινωνία. Έτσι, η κοινωνική 

περιθωριοποίηση που βίωσαν καλλιέργησε ένα κλίµα αδικίας που συνέβαλε στη 

διαµόρφωση µιας νοοτροπίας µάχης, η οποία εκδηλώθηκε σε µεγάλο βαθµό στο χώρο του 

ποδοσφαίρου και κληροδοτήθηκε στις επόµενες γενιές ως τρόπος έκφρασης της 

αρρενωπότητας.  

Ο Frosh υποστηρίζει ότι, υπό µία ψυχοαναλυτική σκοπιά, η αρρενωπότητα 

«διαµορφώθηκε αρχικά σε σχέση µε τη διαφορετικότητα». Η έννοια της αρρενωπότητας 

γίνεται αντιληπτή σε αντιδιαστολή µε το «µη–αρρενωπό».58 Στο πλαίσιο αυτής της 

λογικής, γίνεται κατανοητή η προσπάθεια των οπαδών να διαφοροποιηθούν απέναντι 

στους «άλλους», ενσωµατώνοντας εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τονίσουν την ανδρική 

εικόνα τους και θα παγιώσουν τη διαφοροποίηση τους απέναντι στους «µη αρρενωπούς» - 

«άλλους». Εν τούτοις, η διατήρηση και ενίσχυση µιας έντονης ανδρικής ταυτότητας, 

πολλές φορές µε ακραία χουλιγκανίστικη µορφή, αποτελεί εχέγγυο της αρσενικότητας 

τους. Γενικότερα, οι νέοι οπαδοί φαίνεται να έλκονται από τη βία ιδεολογικοποιώντας τη 

συγκρουσιακή στάση τους ως χρέος απέναντι στην οµάδα ως µέρος της αθλητικής 

κουλτούρας και ως ζωτικό στοιχείο της ποδοσφαιρικής τελετουργίας. Σύµφωνα µε τους 

Zani και Kirchler, η ανωνυµία του πλήθους συντελεί στην ισοπέδωση της ατοµικής 

ευθύνης δηµιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για την εκδήλωση επιθετικότητας.59 

Οι οπαδοί και το ποδόσφαιρο θεωρούνται ως πεδία συντήρησης και ενίσχυσης της 

αρρενωπότητας. Ο Hoberman (1984), αναγνωρίζοντας την «πολεµική διάσταση» των 

αθλητικών παιχνιδιών,60 υποστηρίζει ότι στις σύγχρονες κοινωνίες οι αθλητές θα πρέπει να 

γίνονται αντιληπτοί ως «εξουσιοδοτηµένοι πολεµιστές» κωµοπόλεων, αστικών κέντρων 

                                                 
58 Ό.π, σελ.: 141. 
59 Zani B. and Kirchler, «When Violence Overshadows the Spirit of Sporting Competition: Italian Football 

Fans and their Clubs», Journal of Community & Applied Social Psychology,Vol.1, 1991, σελ.: 7.  
60 Σχετικό παραλληλισµό του ποδοσφαιρικού παιχνιδιού µε το πόλεµο έχει κάνει και ο Χρήστος Ζαχόπουλος 

καταλήγοντας στις παρακάτω συσχετίσεις:νίκη=υποδούλωση των ηττηµένων, φιλοξενούµενη 

οµάδα=εισβολέας, πεδίο µάχης=αγωνιστικός χώρος, στρατός=οπαδοί, στρατηγοί=αρχηγοί, πατρίδα=δίχτυα 

και λαφυραγώγηση των συµβόλων=απόδειξη υπεροχής. Για περισσότερα βλ: Ζαχόπουλος Χ., Ο πολιτισµός 

των γηπέδων, Θεσσαλονίκη εκδόσεις: Ιανός, 2004, σελ.: 80-91. 
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και εθνών.61 Η ηγεµονική αρρενωπότητα ως δοµικό στοιχείο της οπαδικής ταυτότητας, 

σύµφωνα µε τον Armstrong, προσδιορίζεται από τη σωµατική αξία και αναδεικνύεται µέσα 

από όρους αναµέτρησης και κριτήρια ανταγωνισµού
62. Η ιδεατή ανδρική φύση µε κύριο 

στοιχείο την σκληρότητα (hardness) εκφράζεται, σύµφωνα µε τον Willis , στο συνδυασµό 

της σωµατικής δύναµης και της θέλησης. Πιο συγκεκριµένα, οι ηγετικές φυσιογνωµίες 

οφείλουν να διαθέτουν το χαρακτηριστικό του καλού µαχητή, ο οποίος είναι πρόθυµος να 

συµµετάσχει σε καβγάδες, προκειµένου να αποκτήσει κύρος και σεβασµό στον κοινωνικό 

του περίγυρο. Ο Simic, εξάλλου, αντιλαµβάνεται αυτή την τάση για επίδειξη της 

αρρενωπότητας ως ένα «σύνδροµο ανδρισµού» που χαρακτηρίζεται από µια διαρκή 

ανησυχία προβολής της ετεροσεξουαλικότητας των ατόµων σε βαθµό που αγγίζει την 

οµοφοβία.63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 2 

                                                 
61 Bairner A., «Soccer, Masculinity and Violence in Northern Ireland. Between Hooliganism and Terrorism.», 

Men and Masculinites, Vol.1, No.3, 1999, σελ.: 298. 
62 Free M.&Hughson J., «Settling Accounts with Hooligans. Gender Blindness I Football Supporter 

Subculture Research», όπ.π., σελ.:140. 
63 Hughson J., «The Boys are back in Town: Soccer Support and the Social Reproduction of Masculinity.», 

Journal of Sport and Social Issues, Vol.24., No.1, 2000, σελ.: 10 - 12. 
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Μεθοδολογικές στρατηγικές προσέγγισης και ανάλυσης της έρευνας 

 

I. Μεθοδολογικός σχεδιασµός έρευνας 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε το µεθοδολογικό σχεδιασµό της έρευνας µας και 

τις στρατηγικές που ακολουθήσαµε για να διερευνήσουµε το αντικείµενο της µελέτης µας. 

Ειδικότερα, θα παρουσιάσουµε το συλλεχθέν πραγµατολογικό υλικό µας και τις µεθόδους 

που υιοθετήσαµε για την ανάλυση του. Επίσης, θα αναπτύξουµε τους λόγους που µας 

οδήγησαν στην επιλογή των µεθοδολογικών εργαλείων, καθώς και στα προβλήµατα που 

αντιµετωπίσαµε κατά τη διάρκεια του ερευνητικού µας εγχειρήµατος.  

Σύµφωνα µε την Mason, «η πολυσύνθετη µορφή της κοινωνικής πραγµατικότητας 

µπορεί να προσεγγισθεί καλύτερα υπό το πρίσµα µιας πολυµεθοδολογικής ανάλυσης, 

ούτως ώστε να αποφευχθούν οι τυχόν ανακρίβειες που θα συναντούσαµε µέσα από την 

µονοδιάστατη µελέτη φαινοµένων».64 Στην ίδια λογική, η πολυπλοκότητα του ερευνητικού 

µας πεδίου απαιτεί την πολυ – επίπεδη ανάλυση του, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µέσα 

από την συνδυασµένη χρήση µεθόδων. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ερευνητικές 

στρατηγικές «πρέπει να υιοθετούνται βάσει των ερευνητικών ερωτηµάτων, η επιλογή των 

ερευνητικών µεθόδων και εργαλείων θα πρέπει να στηρίζεται στην καταλληλότητα αυτών 

ως προς την αρτιότερη κάλυψη των απαντήσεων τους».65 Οµοίως, φροντίσαµε ο 

µεθοδολογικός σχεδιασµός της έρευνας µας και η επιλογή των µεθοδολογικών µας 

εργαλείων να εξυπηρετούν τους ερευνητικούς µας στόχους.  

Η συνθετότητα του ερευνητικού πεδίου της κοινότητας των φανατικών οπαδών 

προϋποθέτει µια διαµεθοδική προσέγγιση για την κάλυψη όλων των υπό µελέτη 

ζητηµάτων. Θα ήταν δύσκολο να διεισδύσει και να κατανοήσει κάποιος τον κόσµο των 

«οπαδών» του Ολυµπιακού µέσω µιας µεµονωµένης µεθοδολογικής προσέγγισης. Η 

κάλυψη των ερευνητικών µας ερωτηµάτων µπορεί να υποστηριχθεί καλύτερα µέσω µιας 

πολυµεθοδολογικής προσέγγισης, η οποία δίνει τη δυνατότητα για την κατανόηση 

                                                 
64 Mason J., «Mixing Methods in qualitatively driven way», Qualitative Research, Vol.6, 2006, σελ.: 10 - 11. 
65 Morran – Ellis J., Alexander V.D., Cronin A., Dickinson M., Fielding J., Sleney J., Thomas H., 

«Triangulation and integration: processes, claims and implications», Qualitative Research, Vol. 6, 2006, σελ.: 

45 – 58. 
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διαφορετικών κοινωνικών και πολιτισµικών όψεων της οπαδικής ταυτότητας. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο δύναται να φωτιστούν και να απαντηθούν πληρέστερα και µε πιο ικανοποιητικό 

τρόπο τα υπό µελέτη ζητήµατα. Παράλληλα, µέσα από την συνδυαστική χρήση της 

ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης του πραγµατολογικού µας υλικού, στοχεύουµε στην 

αλληλοενίσχυση και αλληλοσυµπλήρωση των ευρηµάτων των διαφορετικών µεθόδων. Η 

µεθοδολογική σύγκλιση των ίδιων ερευνητικών αποτελεσµάτων και ερευνητικών 

ευρηµάτων θα συµβάλει στην επίτευξη της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της έρευνας 

µας.66 

Οι εκφορές και οι διαδικασίες συγκρότησης της ταυτότητάς τους θα αναδειχθούν 

καλύτερα µέσα από τη διαδικασία σύγκλισης των δεδοµένων µας. Πρόκειται για τη µέθοδο 

της τριγωνοποίησης ή αλλιώς σύγκλισης των αποτελεσµάτων µιας έρευνας που ορίστηκε 

µε σαφήνεια από τον Denzin(1978) ως «ο συγκερασµός µεθοδολογιών για την µελέτη ενός 

φαινοµένου»67 και η οποία δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή επίτευξης της ποιοτικής 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων.68 Ο Denzin εξέτεινε την ιδέα της 

τριγωνοποίησης, πέρα των συµβατικών συνδέσεων της µε τις ερευνητικές µεθόδους και 

τους σχεδιασµούς, διακρίνοντας τέσσερις τύπους τριγωνοποίησης: την τριγωνοποίηση 

δεδοµένων, την διερευνητική τριγωνοποίηση, την θεωρητική τριγωνοποίηση και την 

µεθοδολογική τριγωνοποίηση. Η τριγωνοποίηση δεδοµένων προϋποθέτει τη συλλογή 

δεδοµένων µέσω διαφορετικών δειγµατοληπτικών στρατηγικών, παρέχοντας τη 

δυνατότητα συλλογής στοιχείων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, κοινωνικές 

καταστάσεις και από διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Η διερευνητική τριγωνοποίηση 

αναφέρεται στην εµπλοκή όχι µόνο ενός ερευνητή στο πεδίο για την συλλογή και την 

ερµηνεία των δεδοµένων. Αντιστοίχως, η θεωρητική τριγωνοποίηση αφορά τη χρήση 

περισσοτέρων της µίας θεωρητικής θέσης στην ερµηνεία των δεδοµένων. Τέλος, ο 
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µεθοδολογικός τριγωνισµός σχετίζεται µε τη χρήση περισσοτέρων της µίας µεθόδου για 

την συλλογή των στοιχείων.69 

Η µέθοδος της τριγωνοποίησης φαίνεται να προωθεί καλύτερα το ερευνητικό µας 

εγχείρηµα, αφού µέσα από την σύνθεση δεδοµένων από διαφορετικές µεθοδολογικές 

κατευθύνσεις µπορεί να παραχθεί «νέα γνώση», κάτι που η µεµονωµένη µεθοδολογική 

προσέγγιση θα το καθιστούσε ανέφικτο. Σύµφωνα µε την ανάλυση των Moran – Ellis, 

Dickinson και άλλων ερευνητών, στις κοινωνικές επιστήµες η σύγκλιση των µεθόδων 

κρίνεται απαραίτητη διότι «αποκαλύπτεται η πολυδιάστατη µορφή ενός φαινοµένου και 

ενισχύεται η δυναµική της ερµηνευτικής ανάλυσης». Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα 

µελέτης ενός φαινοµένου από διαφορετικές οπτικές γωνίες, που στην ολότητα τους 

µορφοποιούν την πραγµατική φύση του φαινοµένου.70 

Επιπροσθέτως, «η διαδικασία σύγκρισης ευρηµάτων από δύο ή περισσότερες 

διαφορετικές ερευνητικές µεθόδους οδηγεί σε ασφαλέστερες εκτιµήσεις. Αυτό έγκειται 

στην παραδοχή ότι η χρησιµοποίηση ορθών µέτρων και κατ’ επέκταση η παροχή 

ακριβέστερων συµπερασµάτων επιβεβαιώνεται από όµοια αποτελέσµατα που προέκυψαν 

από διαφορετικές ερευνητικές µεθόδους. Εν αντιθέσει, οι περιπτώσεις αποκλίσεων 

οιωνίζουν λανθασµένες επιλογές µεθοδολογικών εργαλείων και εποµένως εγείρουν 

µεθοδολογικές ενστάσεις».71 Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η σηµαντικότητα του µοντέλου της 

τριγωνοποίησης λόγω της «αυξηµένης εγκυρότητας» που διασφαλίζεται στο ερευνητικό 

εγχείρηµα.72 

Η έρευνα µας για την γενέτειρα πόλη του Ολυµπιακού, της οµάδας και της 

κοινότητας των «οπαδών» της θα µπορούσε να αποτελεί µια µικρο- εστίαση στον ελληνικό 

αθλητικό και οπαδικό κόσµο. Η δική µας µελέτη κινείται στο πλαίσιο της ερµηνευτικής 

κοινωνιολογικής παράδοσης, καθώς η κατασκευή της κοινωνικής πραγµατικότητας του 

                                                 
69 Bryman A., «Triangulation». ∆ιαθέσιµο στο διαδικτυακό τόπο 

http://www.referenceworld.com/sage/socialscience/mmr.pdf, (τελευταία πρόσβαση 02/03/2011). 
70 Morran – Ellis J., Alexander V.D., Cronin A., Dickinson M., Fielding J., Sleney J., Thomas H., 

«Triangulation and integration: processes, claims and implications», όπ.π., σελ.: 45 – 58. 
71 Όπ.π., σελ.: 45 – 58. 
72 Morran – Ellis J., Alexander V.D., Cronin A., Dickinson M., Fielding J., Sleney J., Thomas H., 

«Triangulation and integration: processes, claims and implications»,όπ.π., σελ.: 45 – 58., και Ιωσηφίδης Θ., 

Ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων στις κοινωνικές επιστήµες, όπ.π., σελ.:126. 
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οπαδού επηρεάζεται από τα νοήµατα που αποδίδουν τα ίδια τα υποκείµενα στην 

συµπεριφορά τους και στη συµπεριφορά των «άλλων». Το υποκείµενο δεν λειτουργεί 

µηχανιστικά σε εξωτερικές καταστάσεις, καθώς όπως είδαµε κατά τον Mead, διαθέτει 

νοητικές ικανότητες που του «προσφέρουν την δυνατότητα να αξιολογήσει, να ελέγξει και 

να σχεδιάσει τις δικές του δραστηριότητες λαµβάνοντας υπόψη συγκεκριµένες συνθήκες 

στις οποίες βρίσκεται, τις αναµενόµενες αντιδράσεις των άλλων, καθώς και τις δικές του 

ανάγκες και προσωπικά του συµφέροντα».73 ∆ιαπιστώνουµε ότι η κοινωνική 

πραγµατικότητα συντίθεται από τις νοηµατοδοτηµένες πράξεις που λαµβάνουν υπόψη και 

προσανατολίζονται στην συµπεριφορά άλλων ανθρώπων.74  

Ακολουθώντας τις ερµηνευτικές κατευθύνσεις καλούµαστε να έχουµε ως αφετηρία 

ανάλυσης την «κατανόηση» των υποκειµενικών νοηµάτων και να παράξουµε τις αναλύσεις 

µας στο πλαίσιο των ερευνητικών σχηµάτων που προκύπτουν κατά την ερευνητική 

διαδικασία. Στόχος µας είναι η προτεραιότητα στην εξέταση «των νοηµάτων που 

αποδίδουν τα υποκείµενα στην δική τους συµπεριφορά», στις αξίες, στις πεποιθήσεις τους, 

καθώς επίσης «στους λόγους, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις» που υπαγορεύουν τις 

νοηµατοδοτήσεις τους. Οι εννοιολογικοί και συχνά διχοτοµικοί σχηµατισµοί που 

ενυπάρχουν στον οπαδικό λόγο και οι εν γένει πρακτικές που υιοθετούν «οπαδοί» 

αποτελούν «πρωτογενείς τυποποιήσεις», τις οποίες καλούµαστε να ερµηνεύσουµε σε ένα 

δευτερογενές ανακατασκευαστικό πλαίσιο κατανόησης και ερµηνείας της δικής τους 

κοινωνικής – οπαδικής πραγµατικότητας.75 Έτσι, θα επιτύχουµε την κατανόηση του 

«δικού» τους κόσµου, ο οποίος ανακατασκευάζεται και αναπλάθεται διαρκώς µέσα από τις 

ερµηνείες τους. 

Η στρατηγική που ακολουθήσαµε στο µεθοδολογικό σχεδιασµό της έρευνας µας 

αφορά, σε ένα πρώτο επίπεδο, στη µελέτη της ξενόγλωσσης και ελληνικής βιβλιογραφίας, 

ούτως ώστε να µπορέσουµε να αποκτήσουµε την απαραίτητη «θεωρητική 

ευαισθητοποίηση» στη διαδικασία διαµόρφωσης των ερευνητικών µας υποθέσεων. Τα 

                                                 
73 Κυριαζή Ν., Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των µεθόδων και των τεχνικών., Αθήνα, 

εκδόσεις: Ελληνικά Γράµµατα, δ΄ έκδοση, 2003, σελ.: 39. 
74 Όπ.π. σελ.: 32. 
75 Τσιώλης Γ., Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις. Η βιογραφική προσέγγιση στην κοινωνιολογική 

ποιοτική έρευνα, Αθήνα, εκδόσεις: Κριτική, Επιστηµονική Βιβλιοθήκη, 2006, σελ.: 46. 
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ερευνητικά ερωτήµατα και οι προβληµατισµοί που είτε προϋπήρχαν είτε προέκυπταν καθ’ 

όλη την θεωρητική προπαρασκευαστική περίοδο ολοκληρώθηκαν, διαµορφώθηκαν και 

παγιώθηκαν µε τη λήξη αυτής.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, µας απασχόλησε ως ερώτηµα το ποια κρίνεται καλύτερη 

πηγή δεδοµένων για την αποσαφήνιση και απόδοση της σχεσιακής κατάστασης µεταξύ 

οπαδών – οµάδας, οµάδας – πόλης και πόλης – οπαδών προκειµένου να καλυφθούν τα 

ερευνητικά µας ερωτήµατα. Θέτοντας ως παραδοχή ότι στην οπαδική «αρένα» ο 

συµβολικός πόλεµος για την ανάδειξη της αξίας µιας οµάδας και του «λαού» της 

εκδηλώνεται µε εξω - γηπεδικές και γηπεδικές διαστάσεις, εν συνεχεία µπορούµε να 

αναζητήσουµε τα «όπλα» αναµέτρησης στο γήπεδο, αλλά και σε εξω – γηπεδικούς χώρους. 

Ως «όπλα» αναµέτρησης δεν εννοούµε φυσικά τα καπνογόνα ή τις µολότοφ που θα 

συναντήσει κανείς σε παιχνίδια που τείνουν να πάρουν επεισοδιακό χαρακτήρα, αλλά τα 

συµβολικά όπλα των «οπαδών», όπως τα συνθήµατα και τα τραγούδια που ακούγονται 

κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, τα graffiti και οι επιγραφές που φιγουράρουν στα στενά 

πολλών γειτονιών.  

Τα graffiti, τα τραγούδια και τα συνθήµατα που συλλέξαµε στη διάρκεια της 

επιτόπιας έρευνας αποτελούν µια πρώτη κατηγορία δεδοµένων που αξιοποιήθηκε στην 

ανάλυση. Ασπαζόµενοι τη ρήση του Ernest W. Burgess, ότι «τα αντικείµενα της 

κοινωνικής έρευνας, δηλαδή οι άνθρωποι, οι κοινωνικές οµάδες και οι κοινωνικοί θεσµοί, 

θα πρέπει να µελετώνται στο εργαστήρι της κοινωνικής ζωής»,76 καταφύγαµε στην 

επιτόπια παρατήρηση και στη διαδικασία συγκρότησης συνεντεύξεων. ∆ιεισδύοντας στον 

υποκειµενικό κόσµο των ερευνώµενων µας δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουµε και να 

ερµηνεύσουµε τις οπαδικές τους κοσµοθεωρήσεις. Σε αυτό συνέβαλε και η επεξεργασία 

της κειµενικής µορφής των συνεντεύξεων, η οποία µας διευκόλυνε στην προσπάθεια µας 

για πρόσβαση στους κόσµους νοηµάτων των οπαδών. Τέλος, η διανοµή και η συλλογή των 

ερωτηµατολογίων συνετέλεσε στην ποσοτική περιγραφή των απόψεων και στάσεων του 

δείγµατος µας.  

Σε ένα τρίτο επίπεδο, το οποίο αφορούσε την αναλυτική διαδικασία, αξιοποιήσαµε 

την ανάλυση λόγου, για να διερευνήσουµε τα συνθήµατα και τα τραγούδια. Η επιλογή της 

συγκεκριµένης µεθόδου έρευνας βασίστηκε στο γεγονός ότι αποτελεί µοναδικό εργαλείο 

                                                 
76 Κυριαζή Ν., Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των µεθόδων και των τεχνικών., όπ.π., σελ.:246. 
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ανάλυσης της κοινωνικής επικοινωνίας και των κοινωνικών της προεκτάσεων.77 

Ειδικότερα, η ανάλυση λόγου θεωρείται µια από τις κύριες µεθόδους της κοινωνικής 

έρευνας και φαίνεται να ενδείκνυται περισσότερο για την ανάλυση του πρωτογενούς 

υλικού µας. Κατά τη διαδικασία ανάλυσης µας, το ποιοτικό υλικό επεξεργάστηκε και 

δοµήθηκε σε θεµατικά πεδία. Πιο συγκεκριµένα, ακολουθήσαµε την τεχνική της 

κατηγορικής ταξινόµησης, κατά την οποία τα δεδοµένα συστηµατοποιούνται και 

οµαδοποιούνται βάσει της σηµασίας τους, ενώ παράλληλα κατατάσσονται στις 

προκύπτουσες τυπολογίες.78 Πέρα από τη δόµηση των σηµασιών που εµπεριέχονται στα 

συνθήµατα και τα τραγούδια υπό µορφή κατηγοριών, µετρήσαµε και ποσοτικοποιήσαµε 

επιπλέον την συχνότητα εµφάνισης των τυπολογιών, ούτως ώστε - βάσει των αριθµητικών 

στοιχείων - να διερευνήσουµε τους λόγους που ορισµένες κατηγορίες έχουν πιο έντονη 

παρουσία.  

Για τα graffiti ακολουθήσαµε µια µεθοδευµένη ανάλυση που τεχνικά βασίζεται 

στην προσέγγιση των Terrance L. Stocker, Linda W. Dutcher, Stephen M. Hangrove, και 

Edwin A. Cook, ενώ συνάµα αποσκοπεί στη σηµασιολογική διερεύνηση των έκδηλων και 

υπολανθανόντων µηνυµάτων. Το ερευνητικό εγχείρηµα των παραπάνω αφορά την 

περαιτέρω διερεύνηση προβληµατισµών που προέκυψαν από παρελθούσες µελέτες σχετικά 

µε την κοινωνική ανάλυση των γκράφιτι. Ειδικότερα, πραγµατοποίησαν διετή 

έρευνα(1970-1972) συλλογής γκράφιτι σε τρία αµερικανικά πανεπιστήµια που 

κυµαίνονταν από τα πιο φιλελεύθερα ως τα πιο συντηρητικά. Στόχος τους ήταν η 

αναζήτηση και η σύγκριση των κοινωνικοπολιτικών συµπεριφορών που αντανακλώνταν 

στις επιγραφές που βρίσκονταν στους τοίχους των πανεπιστηµίων. Η µεθοδολογία τους 

αποτελείται από πέντε στάδια: τον εντοπισµό και την καταγραφή των γκράφιτι, την 

κωδικοποίηση και την πινακογράφηση τους, την ποσοτικοποίηση των δεδοµένων µε 

πιθανή υποδιαίρεση και τροποποίηση των κατηγοριών και την ποιοτική ανάλυση των 
                                                 
77 Ιωσηφίδης Θ., Ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων στις κοινωνικές επιστήµες, Αθήνα, εκδόσεις: Κριτική, 2003, 

σελ.:63. 
78 Για περισσότερα βλ: Όπ.π., σελ.: 62,63,71, στο Mason J., Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, Αθήνα, 

εκδόσεις: Ελληνικά Γράµµατα, 2003, σελ.: 237 – 254 και στο Ψύλλα Μ., «Το µήνυµα ως αντικείµενο 

ερµηνείας και ανάλυσης στο πλαίσιο της επικοινωνιακής πράξης.», στο Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική 

έρευνα., Αθήνα, τυπωθήτω – ∆άρδανος Γ., 1998. σελ.:83 – 87. 
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δεδοµένων. Η µέθοδος τους φαίνεται να ακολουθεί τη λογική της κλασικής θεµατικής 

ανάλυσης µε τη διαφορά ότι για την κατασκευή τυπολογιών δίνουν έµφαση στην «πρόθεση 

των δηµιουργών τους». 79 

Μία ξεχωριστή κατηγορία ποιοτικού υλικού αποτελούν κείµενα από φιλάθλους, 

παράγοντες, παίκτες και οπαδούς του Ολυµπιακού τα οποία έχουν δηµοσιευτεί σε βιβλία 

και αναλύσαµε περιεχοµενικά εστιάζοντας σε ζητήµατα που αφορούν την πόλη, την οµάδα 

και τους οπαδούς. Μια άλλη σηµαντική πηγή δεδοµένων αποτέλεσαν οι συνεντεύξεις 

οπαδών του Ολυµπιακού για την ταυτότητα της οµάδας τους, τη σχέση της µε την πόλη, 

τον έξω κόσµο και άλλες ανταγωνιστικές οµάδες. Ειδικότερα, προσπαθήσαµε µέσα από το 

λόγο των οπαδών να διερευνήσουµε τις υποκειµενικές προσλήψεις και νοηµατοδοτήσεις 

τους για την ταυτότητα της οµάδας τους και τις διαδικασίες συγκρότησης της. Τέλος, το 

ποσοτικό πρίσµα των ερευνητικών δεδοµένων µας προέρχεται από το µεθοδολογικό 

εργαλείο του κλειστού τύπου ερωτηµατολογίου και από περιγραφικές και στατιστικές 

προσεγγίσεις.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε ότι στην έρευνα µας εφαρµόσαµε τη 

µέθοδο της επιτόπιας παρατήρησης. Με αυτόν τον τρόπο δινόταν η δυνατότητα γνωριµίας 

και ανάπτυξης σχέσεων µε τους «οπαδούς» στο σηµείο που µας επιτρεπόταν να τους 

κατανοήσουµε ως προς τον τρόπο δράσης και συµπεριφοράς τους. Άξιο αναφοράς είναι το 

γεγονός ότι στο πλαίσιο «άτυπων συζητήσεων» συγκεντρώσαµε αρκετά από τα συνθήµατα 

και τα τραγούδια. 

Μετά το πέρας της συλλογής και µεθοδικής ανάλυσης των δεδοµένων, το τελευταίο 

στάδιο της έρευνας αφορά τις συµπερασµατικές και κοινωνιολογικές µας τοποθετήσεις. Οι 

πέντε άξονες µελέτης µας (graffiti, συνθήµατα και τραγούδια, κειµενικές αναφορές, 

συνεντεύξεις και ερωτηµατολόγια) αναλύθηκαν συνδυαστικά, εντοπίζοντας και 

µελετώντας µε συστηµατικό τρόπο τις κατηγορίες εκείνες που φαίνεται να εµφανίζονται 

και να επανέρχονται στο πραγµατολογικό υλικό. Επεξηγηµατικά, προσεγγίσαµε το υλικό 

µας ως µία ολότητα την οποία σταδιακά αρχίσαµε να τεµαχίζουµε µέχρι εκείνο το σηµείο 

που µας έδωσε τις κατηγορίες, οι οποίες αποτέλεσαν τους πυρήνες εννοιών της πειραϊκής 

ταυτότητας και της ταυτότητας των οπαδών. Συνακολούθως, αναδείξαµε τη σχεσιακή 
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κατάσταση που συνδέει την πόλη µε την οµάδα και τον τρόπο που µέσα στη 

χωροχρονικότητα αυτή δοµήθηκε. Το τελευταίο, λοιπόν, στάδιο ανάλυσης το οποίο είναι 

και αυτό που µας έδωσε τις απαντήσεις στα ερευνητικά µας ερωτήµατα, προϋποθέτει την 

ολιστική σκοπιά των δεδοµένων µας, τον εντοπισµό και την ανάλυση των κατηγοριών 

δίνοντας έµφαση σε εκείνες που συγκλίνουν ή τείνουν να εµφανίζονται µε µεγαλύτερη 

συχνότητα. 

 

 

IΙ. Ποσοτική έρευνα µε χρήση ερωτηµατολόγιου 

 

Ο πρώτος βασικός άξονας της εργασίας µας είναι το ερωτηµατολόγιο, το οποίο αποτελεί το 

κύριο εργαλείο της ποσοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες, καθώς προσφέρεται για 

την συγκρισιµότητα, τη συσχέτιση και την ποσοτικοποίηση των απόψεων, των στάσεων 

ενός µεγάλου αριθµού ατόµων. Μπορεί ακόµη να µας δώσει πολύτιµα στοιχεία για το 

κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτισµικό προφίλ οµάδων και πληθυσµών. Επιπλέον, το 

ερωτηµατολόγιο µπορεί να συνδυαστεί µε τη χρήση ποιοτικών δεδοµένων, αφού παρέχει 

πρώτες πληροφορίες γενικού χαρακτήρα, οι οποίες µε τη σειρά τους µπορούν να µας 

βοηθήσουν στην συγκρότηση περαιτέρω ερευνητικών ερωτηµάτων για την ποιοτική 

έρευνα.  

Το συλλεχθέν ερευνητικό µας υλικό αποτελεί, παράλληλα, βάση δεδοµένων µιας 

ευρύτερης έρευνας που διεξάγει το Τµήµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

στην οποία η γράφουσα έχει τον συντονιστικό ρόλο σχετικά µε την οµάδα του 

Ολυµπιακού. Η έρευνα έχει τίτλο: «Κοινότητες φανατικών οπαδών στην Ελλάδα. 

Κοινωνική συγκρότηση, ταυτότητες, αξίες και κοινωνικές διαµάχες» και αφορά επτά 

κοινότητες φανατικών οπαδών. Για την αρτιότερη ποσοτική απεικόνιση των στάσεων των 

οπαδών χρησιµοποιήσαµε 100 ερωτηµατολόγια που διανεµήθηκαν σε επιλεγµένα club 

οπαδών του Ολυµπιακού, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, στην Αθήνα, στον Άγιο 

∆ηµήτριο, στο Χαϊδάρι, στη Σάµο, στην Καλαµάτα, στο Ρέθυµνο, στα Χανιά, στο 

Ηράκλειο, στην Πάτρα, στην Ηγουµενίτσα, στην Κέρκυρα, στο Άργος, στην Άρτα, στη 

Χαλκίδα, στην Τρίπολη, στη Σπάρτη και στον Πόρο. Η επιλογή έγινε µε κριτήρια την 
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αναγνωρισιµότητα και το «κύρος» των συνδέσµων, τη διαθεσιµότητα των µελών και τις 

προσωπικές µας γνωριµίες µε δίκτυα οπαδών. 

Μέσα από την επεξεργασία των στοιχείων του ερωτηµατολογίου προσπαθήσαµε να 

αναδείξουµε ορισµένες στάσεις και απόψεις των οπαδών σε θέµατα που αφορούν τον 

αθλητικό χώρο. Ακόµη διερευνήσαµε ζητήµατα που αφορούν την κοινωνική προέλευση 

των οπαδών, τις στάσεις τους απέναντι σε άλλες κοινότητες, τα αξιακά πρότυπα σε σχέση 

µε την οικογένεια, το σχολείο, την εργασία και τη σχέση τους µε τη γενέτειρα πόλη της 

οµάδας τους, τον Πειραιά.  

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να παρουσιάσουµε µε ποσοτικούς όρους το 

ερευνητικό µας πεδίο. Πιο συγκεκριµένα, στην παρούσα έρευνα ο πληθυσµός µας είναι οι 

κοινότητες των «οπαδών» του Ολυµπιακού κυρίως στην περιοχή του Πειραιά και των 

δυτικών προαστίων της Αθήνας και το δείγµα µας αποτελούν τα εγγεγραµµένα µέλη σε 

συνδέσµους του Ολυµπιακού.  

Αναφορικά µε το δείγµα µας, οι δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε προέρχονται από 

τις ποικίλες ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι ίδιες οι κοινότητες οπαδών και ιδιαίτερα 

αυτή του Ολυµπιακού. Πράγµατι, από τις διερευνητικές µας επισκέψεις στις οργανωτικές 

δοµές της κοινότητας και σε εκπροσώπους της ΠΑΕ που ασχολούνται µε τα συνδεσµιακά 

θέµατα, παρατηρήσαµε µια επιφυλακτική στάση και µια εσωστρεφή διάσταση που δεν 

επέτρεψε την τυχόν πρόσβαση σε ποσοτικά στοιχεία και δεδοµένα που αφορούν τους 

οπαδούς της οµάδας και τους συνδέσµους της Π.Ε.Φ.Ο.(Πανελλήνια Ένωση Φίλων 

Ολυµπιακού) και της ΘΥΡΑΣ 7. Το γεγονός αυτό λειτούργησε ανασταλτικά στην 

προσπάθεια µας εφαρµογής της συστηµατικής δειγµατοληπτικής µεθόδου. Η µέθοδος της 

συστηµατικής δειγµατοληψίας προϋποθέτει την ύπαρξη καταλόγων µε πλήρη καταγραφή 

όλων των εγγεγραµµένων µελών που περιλαµβάνονται στον υπό έρευνα πληθυσµό.80 

∆υστυχώς, η αποτυχία να επικοινωνήσουµε και να συνεργαστούµε µε την ΠΑΕ του 

Ολυµπιακού και την ηγεσία της Π.Ε.Φ.Ο. και της ΘΥΡΑΣ 7 κατέστησε ανέφικτη την 

πιθανότητα ενός πιο συστηµατικού δειγµατοληπτικού µεθοδολογικού σχεδιασµού µας. 

Επισηµαίνουµε στο σηµείο αυτό ότι και αυτή η εκδοχή δεν είναι βέβαιο ότι θα οδηγούσε 

σε πραγµατικούς καταλόγους, αφού είναι γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

                                                 
80 Για περισσότερα βλ: Κυριαζή Ν., Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των µεθόδων και των 

τεχνικών., Αθήνα, εκδόσεις: Ελληνικά Γράµµατα, δ΄ έκδοση, 2002., σελ.: 108-119. 
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συνδέσµων στην Ελλάδα λειτουργεί άτυπα, καθώς επίσης και πως κάποιοι από αυτούς δεν 

διατηρούν κατάλογο µελών, ή και όταν αυτό συµβαίνει, αποφεύγουν να τον 

δηµοσιοποιήσουν ή και να τον κοινοποιήσουν. 

Ως εναλλακτική λύση και δεδοµένης της δυσκολίας εντοπισµού του υπό έρευνα 

πληθυσµού, η διαµόρφωση του δειγµατοληπτικού µας πλαισίου στράφηκε στο συνδυασµό 

της µεθόδου του διαθέσιµου δείγµατος µε την µέθοδο της χιονοστιβάδας. Έτσι, λοιπόν, 

επιδιώξαµε τη διανοµή των ερωτηµατολογίων σε άτοµα που ανήκαν στον συνδεσµιακό 

χώρο και προθυµοποιήθηκαν να συµµετάσχουν στην έρευνα (µέθοδος διαθέσιµου 

δείγµατος). Παράλληλα, τα ίδια άτοµα µας βοήθησαν να γνωριστούµε µε οπαδούς άλλων 

οργανωµένων συνδέσµων, οι οποίοι δέχθηκαν να συµπληρώσουν ερωτηµατολόγια 

(µέθοδος χιονοστιβάδας).  

Η πρώτη οµάδα ατόµων που φάνηκε διατεθειµένη να µας στηρίξει στην 

προσπάθεια ανεύρεσης «διαθέσιµων» για συνεργασία οργανωµένων «οπαδών», προέκυψε 

µέσα από προσωπικές µας διασυνδέσεις µε οργανωµένους «οπαδούς» από τον σύνδεσµο 

των Καµινίων και τον Porto Leone, σύνδεσµοι που ανήκουν στην ΘΥΡΑ 7. Πρόκειται για 

άτοµα διαφορετικής ηλικιακής οµάδας, µε τα οποία στην πορεία συνεργαστήκαµε και στο 

πλαίσιο των βιογραφικών συνεντεύξεων. Οι οπαδοί αυτοί θεωρούνται στους κύκλους της 

οµάδας του Πειραιά ως σκληροπυρηνικοί, µε έντονη και πρωταγωνιστική παρουσία στον 

γηπεδικό και συνδεσµιακό χώρο. 

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήσαµε στην έρευνα µας κατασκευάστηκε στο 

πλαίσιο της έρευνας του τµήµατος Κοινωνιολογίας που έχουµε ήδη αναφέρει. Το 

συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε στο πλαίσιο του συγκεκριµένου ερευνητικού 

προγράµµατος και περιλαµβάνει κυρίως ερωτήσεις κλειστού και ορισµένες ανοικτού 

τύπου, ώστε να εξασφαλίζει παράλληλα τη δυνατότητα ελεύθερης διατύπωσης της 

απάντησης από τον ερωτώµενο. Επειδή ακριβώς το ερωτηµατολόγιο θα λειτουργήσει ως 

ένα µέσο ποσοτικής περιγραφής των απόψεων και στάσεων του δείγµατος µας, οι 

ερωτήσεις που περιλαµβάνει είναι στην πλειοψηφία τους, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, κατεξοχήν κλειστού τύπου.  

Στη κατασκευή του ερωτηµατολογίου φροντίσαµε να υπάρχει σωστή ροή και 

διατύπωση των ερωτήσεων, οι ερωτήσεις να είναι µονοδιάστατες, να έχουν απλό λεξιλόγιο 

και να µην είναι κατευθυνόµενες. Το ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε τέσσερα µέρη. Στο 
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πρώτο µέρος περιλαµβάνονται ερωτήσεις που αφορούν δηµογραφικά στοιχεία, τα 

κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώµενων, όπως η οικονοµική ή 

επαγγελµατική τους κατάσταση. Στο δεύτερο παρουσιάζονται οι πολιτισµικές τους 

προτιµήσεις και οι τρόποι διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου. Στο τρίτο µέρος οι 

αντιλήψεις τους σε σχέση µε τα αθλητικά ζητήµατα και στο τελευταίο παρουσιάζονται οι 

τοποθετήσεις τους σε πολιτικά ζητήµατα, οι κοινωνικές τους αντιλήψεις, οι θέσεις τους 

απέναντι στη βία και οι αξιακοί τους προσανατολισµοί. 

Η µέθοδος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου έγινε σε οµαδικό πλαίσιο,81 είτε 

από εµάς τους ίδιους, είτε από άτοµα των προσωπικών µας διασυνδέσεων που 

συνεισέφεραν στην διανοµή και συλλογή τους. Επεξεργαστήκαµε τα συλλεχθέντα 

ερωτηµατολόγια µέσω του στατιστικού προγράµµατος SPSS, αφού πρωτίστως εντοπίσαµε 

τις ερωτήσεις που συνδέονται περισσότερο µε τα εναρκτήρια ερευνητικά ερωτήµατα. 

Αναλυτικότερα, δηµιουργήσαµε διαγράµµατα µέσα από τα οποία απεικονίσαµε 

παραστατικά τις απαντήσεις των ερωτώµενων. Τέλος, εκτός από την περιγραφική 

διάσταση των «οπαδικών» στάσεων και αντιλήψεων, προχωρήσαµε στην ανάδειξη τυχόν 

αιτιωδών συσχετίσεων στις θεωρητικές υποθέσεις µας.  

 

 

 

 

 

IΙΙ. Ανάλυση συνθηµάτων & οπαδικών τραγουδιών 

 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η διερευνητική προσέγγιση του θέµατος µας στράφηκε στη 

συλλογή και ανάλυση συνθηµάτων και τραγουδιών που ακούγονται κατά τη διάρκεια, και 

όχι µόνο, ενός αγώνα. Πρόκειται για µια πρακτική που έχουν υιοθετήσει οι «οπαδοί» για 

να προασπίσουν και να δηλώσουν την αγάπη στην οµάδα τους. Σύµφωνα µε τον Μόρρις, 

τα εγκωµιαστικά τραγούδια και οι ύµνοι αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των αθλητικών 

δρώµενων από τη Βικτωριανή εποχή, κατά την οποία υπήρχε η παράδοση να 

                                                 
81 Κυριαζή Ν., Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των µεθόδων και των τεχνικών., Αθήνα, 

εκδόσεις: Ελληνικά Γράµµατα, δ΄ έκδοση, 2002., σελ.: 122. 
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τραγουδιούνται ύµνοι πριν τα αθλητικά γεγονότα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50 

αυτή η πρακτική πήρε παγκόσµιες διαστάσεις, αφού µε την καθιέρωση ποδοσφαιρικών 

αναµετρήσεων σε διεθνές επίπεδο και την αναµετάδοση των αγώνων από τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης, οι ύµνοι και τα τραγούδια καθιερώθηκαν ως ένα µέσο ενίσχυσης της 

οπαδικής ταυτότητας και διαδόθηκαν σε διάφορες περιοχές του κόσµου.82  

Τα κίνητρα, οι λόγοι και τα νοήµατα που αντανακλώνται µέσα από ένα σύνθηµα 

συγκεντρώνονται, κυρίως, γύρω από το τρίπτυχο µείωσης του αντιπάλου, υποστήριξης της 

οµάδας και επιτέλεσης της ταυτότητας. Τα συνθήµατα, αφενός εµπνέουν αφοσίωση, 

έπαινο, προτροπή, αισιοδοξία, µε απώτερο στόχο την ενίσχυση του ψυχικού σθένους των 

παικτών, αφετέρου αποτελούν µία συντονισµένη επίθεση απέναντι στους «άλλους». Στους 

«άλλους» συγκαταλέγονται συνήθως οι οπαδοί της αντίπαλης οµάδας, και σε άλλες 

περιπτώσεις ο διαιτητής ή οι αστυνοµικές δυνάµεις. Ο οπαδικός λόγος είναι, συνήθως, 

δοξαστικός και υµνητικός για την οµάδα, ασεβής, προκλητικός, προσβλητικός, υβριστικός, 

µε σεξιστικό περιεχόµενο, ρατσιστικός και αποδοκιµαστικός για τους «άλλους». Στην 

προσπάθεια τους να τονίσουν την ανωτερότητα έναντι των αντίπαλων κοινοτήτων 

επιστρατεύουν κάθε είδους τακτική. ∆εν είναι λίγες οι φορές που σε ένα σύνθηµα γίνεται 

αντικείµενο διακύβευσης η αντρική ταυτότητα, µέσα από µία λεκτική απόπειρα απαξίωσης 

της σεξουαλικότητας και της αρρενωπότητας των «άλλων». Οι οπαδοί υποστηρίζουν 

ένθερµα την οµάδα τους θέτοντας τους εαυτούς τους θεµατοφύλακες της τιµής της. Η 

µοναδικότητα των τρόπων επιτέλεσης της ταυτότητας τους γίνεται αντιληπτή από τους 

ίδιους ως εκπλήρωση του καθήκοντος τους.83 

Στη παρούσα έρευνα πηγές για τη συλλογή των συνθηµάτων και οπαδικών τραγουδιών 

αποτέλεσαν διάφορα οπαδικά fora, συλλογή οπαδικών συνθηµάτων και σχετικές αναφορές 

οπαδών σε άτυπες συνεντεύξεις.84 Ειδικότερα, συλλέξαµε 173 συνθήµατα και οπαδικά 

                                                 
82 Μόρρις Ν., Η Φυλή του Ποδοσφαίρου, Αθήνα, εκδόσεις: Κάκτος, 1982, σελ.:360 – 362. 
83 Ζαχόπουλος Χ., Ο πολιτισµός των γηπέδων., Θεσσαλονίκη, εκδόσεις: Ιανός, 2004, σελ.: 29 - 31. 

84 Σύµφωνα µε τον Colin Robson, ο τύπος της άτυπης συνέντευξης αποτελεί µια ξεχωριστή κατηγορία της µη 

δοµηµένης συνέντευξης Πρόκειται για αυθόρµητες και µη µαγνητοφωνηµένες συζητήσεις µε άτοµα που 

δύναται να συνεισφέρουν µε τις µαρτυρίες τους στην έρευνα του συνεντεύκτη. Για περισσότερα δες: Robson 

C., Η έρευνα του πραγµατικού κόσµου. Ένα µέσον για κοινωνικούς επιστήµονες και επαγγελµατίες ερευνητές. 

εκδόσεις: Gutenberg, επιστ. επιµ.: Μχαλοπούλου Κ., επιµ. µτφρ.: Καλύβα Φ., µτφρ.: Νταλάκου Β., 

Βασιλικού Κ., Αθήνα, 2007, σελ.: 335. 
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τραγούδια, τα οποία επεξεργαστήκαµε µε τη µέθοδο της ανάλυσης λόγου. Στη συνέχεια, 

αναλύσαµε τα συνθήµατα και τα οπαδικά τραγούδια και τα ταξινοµήσαµε στα 

προκύπτοντα θεµατικά πεδία. Πιο συγκεκριµένα, τα 173 συλλεχθέντα συνθήµατα 

οµαδοποιήθηκαν σε 4 κατηγορίες: α) συνθήµατα πολιτικού περιεχοµένου, β) συνθήµατα σε 

σχέση µε τον τόπο, δηλαδή τον Πειραιά, γ) συνθήµατα λατρευτικά και δ) συνθήµατα 

ενάντια στις άλλες οµάδες.  

Με την «κωδικοποίηση» των συνθηµάτων και των γκράφιτι σε κατηγορίες πρόθεση 

µας είναι να «αποκωδικοποιήσουµε» τα λανθάνοντα νοήµατα. Μέσω της µεθοδευµένης 

αποδόµησης των προφορικών τρόπων έκφρασης των οπαδών, ουσιαστικά εντοπίζονται 

εκείνα τα χαρακτηριστικά που δίνουν τις τελικές κατηγοριοποιήσεις. Η σηµασιολογική 

διερεύνηση των δεδοµένων µας και η επακόλουθη ανάπτυξη των κατηγοριών µας 

βασίστηκε, τόσο στις αρχικές θεωρητικές τοποθετήσεις της έρευνας µας και στα 

εναρκτήρια ερευνητικά ερωτήµατα, όσο και στα ίδια τα δεδοµένα που µας οδήγησαν στην 

επιβεβαίωση ή επαναδιατύπωση αυτών των υποθέσεων και σε νέες ερµηνείες. 

Τη διαδικασία εντοπισµού, καταγραφής και κατηγοριοποίησης των συνθηµάτων 

ακολουθεί το στάδιο πινακογράφησης τους, ούτως ώστε να εµφανίζεται το αριθµητικό και 

ποσοτικό τους µέγεθος. Από την ποσοτική παρουσίαση τους, απώτερος στόχος είναι να 

εντοπίσουµε τις υψηλότερες ποσοστιαίες εµφανίσεις εκείνων των θεµατικών που φαίνεται 

να ενδιαφέρουν περισσότερο τους οπαδούς.85 Στο επόµενο κεφάλαιο θα αναλύσουµε τη 

κάθε κατηγορία συνθηµάτων ξεχωριστά και θα παρουσιάσουµε τους βασικούς θεµατικούς 

άξονες που φαίνεται να επανέρχονται στον οπαδικό λόγο.  

ΙV. Μελέτη graffiti 

 

Τα γκράφιτι δύναται να ιδωθούν ως ένας ιδιαίτερος τρόπος εκδήλωσης της οπαδικής 

ταυτότητας και υποστήριξης της κοινότητας των «οπαδών». Πρόκειται για µια ιδιάζουσα 

πρακτική των οπαδικών κοινοτήτων, η οποία αποτελεί την τρίτη σηµαντική πηγή 

δεδοµένων στην ερευνητική µας προσπάθεια. Με τον όρο graffiti αναφερόµαστε στις 

«εικαστικές δηµιουργίες των οπαδών µε επιγραφές ή αναπαραστάσεις σε επιφάνειες που 

                                                 
85 Ψύλλα Μ., «Το µήνυµα ως αντικείµενο ερµηνείας και ανάλυσης στο πλαίσιο της επικοινωνιακής πράξης»., 

στο Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική έρευνα., Αθήνα, τυπωθήτω – ∆άρδανος Γ., 1998. σελ.: 73 – 87. 
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συνήθως βρίσκονται σε δηµόσιους χώρους».86 Το graffiti έχει τις ρίζες του στην ιταλική 

λέξη «graffiare», η οποία αναφέρεται στην πρόκληση εκδορών. Για πολλές εκατοντάδες 

χρόνια οι αρχαίοι πολιτισµοί καταπιάνονταν µε τέτοιου είδους γραπτές µορφές έκφρασης. 

Επιγραφολόγοι, αρχαιολόγοι και ιστορικοί µελετούσαν τα graffiti στην προσπάθεια τους να 

συλλέξουν στοιχεία για αρχαίους πολιτισµούς. Κατά τον Alonso, αυτός ο πρωτότυπος 

τρόπος έκφρασης λέγεται ότι «παρέχει µια µοναδική ενόραση στην κοινωνία, καθώς είναι 

απελευθερωµένος από κάθε είδους κοινωνικούς περιορισµούς που θα µπορούσαν να 

θέσουν όρια στις πολιτικές, επικριτικές ή κάθε άλλου είδους σκέψεις».87  

Έχουν προηγηθεί έρευνες για τα graffiti από ψυχολόγος, κοινωνιολόγους, 

γλωσσολόγους, νοµικούς και γεωγράφους. Τα κίνητρα και οι στόχοι τους ήταν «η 

κατανόηση και η ερµηνεία της προσωπικότητας των ενηλίκων, των αρχαίων πολιτισµών, 

των σεξουαλικών συµπεριφορών, της καλλιτεχνικής ικανότητας, των φυλετικών διαφορών, 

της συµπεριφοράς, της επικοινωνίας και της γυναικείας καταπίεσης».88 Τα τελευταία 

χρόνια που το ποδόσφαιρο έχει µαζικοποιηθεί και συνδεθεί µε οργανωµένες κοινότητες 

οπαδών παρατηρούµε την εµφάνιση των οπαδικών γκράφιτι. Η δηµιουργικότητα των 

οπαδών του Ολυµπιακού εκβάλλει σε πρακτικές συµβολικής ιδιοποίησης γειτονιών και 

περιοχών που θεωρούνται «Ολυµπιακοκρατούµενες».  

Το υλικό που συλλέξαµε για την έρευνα µας προέρχεται από τον διαδικτυακό χώρο 

και από graffiti που φωτογραφίσαµε στην ευρύτερη περιοχή του σταδίου «Γεώργιος 

Καραϊσκάκης», την έδρα της ποδοσφαιρικής οµάδας. Η µεθοδολογική προσέγγιση µας 

ακολουθεί την µέθοδο των πέντε σταδίων που εφάρµοσαν οι Terrance L. Stocker, Linda W. 

Dutcher, Stephen M. Hangrove, και Edwin A. Cook στην έρευνα τους.89 Όπως 

παρουσιάσαµε σε προηγούµενη ενότητα, το ερευνητικό τους εγχείρηµα βασίστηκε στον 

εντοπισµό και στην καταγραφή των γκράφιτι, στην κωδικοποίηση και στην 

πινακογράφηση τους, στην ποσοτικοποίηση των δεδοµένων µε πιθανή υποδιαίρεση και 

                                                 
86 Alonso A., «Urban Graffiti on the City Landscape»., Το κείµενο αυτό παρουσιάστηκε στο Συνέδριο 

Western Geography Graduate, στο Πανεπιστήµιο του San Diego State, στις 14 Φεβρουαρίου 1998, σελ.: 2. 
87 Όπ.π., σελ.: 2. 
88 Όπ.π., σελ.: 3. 
89 Terrance L. Stocker, Linda W. Dutcher, Stephen M. Hargrove, Edwin A. Cook, «Social Analysis of 

Graffiti», The Journal of American Folklore, Vol. 85, No. 338, 1972, σελ.: 356 – 366. 
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τροποποίηση των κατηγοριών και στην ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων. Στη βάση αυτής 

της µεθόδου, τα 835 graffiti που συλλέξαµε και επεξεργαστήκαµε µας έδωσαν τις εξής 

κατηγορίες: α) µνήµης, β) εναντίωσης στην αστυνοµία, γ) απεικόνισης της σχέσης µε 

άλλες οπαδικές κοινότητες µε δύο υποκατηγορίες, τα γκράφιτι εναντίωσης σε άλλες 

οπαδικές κοινότητες και τα γκράφιτι αλληλεγγύης σε οπαδικές ετερότητες, δ) ταυτότητας 

µε τρεις υποκατηγορίες τα µαχητικά, προβολής συνδέσµου ή Θύρας 7, προβολής οµάδας ε) 

λατρευτικά-αφοσίωσης, στ) απεικόνισης της σχέσης µε τον τόπο (Πειραιάς). Οι θεµατικές 

που γίνονται αντικείµενο διαπραγµάτευσης στα graffiti και η συχνότητα που αυτές 

επανέρχονται στις αναπαραστάσεις των δηµιουργών τους, µας δίνουν εκείνα τα στοιχεία 

που απεικονίζουν όψεις των οπαδικών και κοινωνικών αναφορών των οπαδών. 

Ο αριθµός των graffiti, των συνθηµάτων και των οπαδικών τραγουδιών που 

καταγράψαµε συνιστούν ένα σηµαντικό δείγµα που επιτρέπει την δηµιουργία σχετικών 

κατηγοριοποιήσεων. Αξίζει να επισηµανθεί στο σηµείο αυτό πως κυρίως σε ό,τι αφορά την 

περίπτωση των graffiti δεν υπάρχει αυστηρός µεθοδολογικός σχεδιασµός για την 

προσέγγιση και ανάλυση τέτοιων ζητηµάτων, στην περίπτωση κυρίως των graffiti. Για την 

ανάλυση του υλικού µας στηριχθήκαµε σε προσεγγίσεις και έρευνες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί και είχαν ως βασικό µεθοδολογικό εργαλείο την ανάλυση των graffiti.90 

Αναµφισβήτητα για την αποσαφήνιση των λόγων, των κινήτρων και των νοηµάτων που 

κρύβονται σε µία επιγραφή ή αναπαράσταση θα έπρεπε να πραγµατοποιήσουµε σχετικές 

συνεντεύξεις. Η συλλογή, όµως, ενός τέτοιου υλικού ήταν εξαιρετικά δύσκολη και έξω από 

τους στόχους της έρευνας µας.  

Η άγνοια των κινήτρων, των λόγων και των νοηµάτων που κρύβονται σε µία επιγραφή 

ή παράσταση κάνει πολλούς να προβούν σε εικασίες για την ταυτότητα των δηµιουργών 

της. Αναµφισβήτητα πρόκειται για παράνοµη καταστροφή δηµόσιας ή ιδιωτικής 

ιδιοκτησίας. Μολαταύτα, από µια άλλη οπτική τα graffiti είναι «ένας εναλλακτικός τρόπος 

έκφρασης µιας ξεχωριστής κατηγορίας ατόµων που θέλουν να µιλήσουν για τον εαυτό τους 

και να ακουστούν». Τα graffiti ίσως να έχουν κάποια άδηλα µηνύµατα, τα οποία δεν 

                                                 
90 Για το θέµα αυτό βλ.: όπ.π., σελ.:356 – 366, Alonso A., «Urban Graffiti on the City Landscape». Η εργασία 

αυτή είχε παρουσιαστεί στο Συνέδριο Western Geography Graduate, στο Πανεπιστήµιο του San Diego State, 

στις 14 Φεβρουαρίου 1998, σελ.: 1 – 25 και Macdonald N., The Graffiti Subculture. Youth, Masculinity and 

Identity in London and New York., Great Britain, Palgrave Macmillan, 2001. 
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είµαστε σε θέση γνωρίζουµε, ή ακόµα να έχουν διττή σηµασία που δεν µπορούµε να 

αντιληφθούµε. Ενίοτε, φαίνεται να αποκαλύπτουν σηµαντικές ιδιαιτερότητες µίας οµάδα 

ατόµων, και άλλοτε να µην αποκαλύπτουν τίποτα, καθώς τις περισσότερες φορές δεν 

δίνουµε την απαραίτητη σηµασία για να αποκωδικοποιήσουµε τα µηνύµατα που θέλουν να 

µας περάσουν οι δηµιουργοί τους.91 

Στόχος µας, λοιπόν, είναι να αποκρυπτογραφήσουµε τη συµβολική διάσταση της κάθε 

κατηγορίας graffiti. Τις ιδέες που προβάλλονται µέσα από µια επιγραφή ή αναπαράσταση 

οφείλουµε να τις µελετήσουµε ιδωµένες στο ευρύτερο φαντασιακό πλαίσιο της οπαδικής 

κοινότητας, η οποία συνηθίζει να προσδίδει µια υπερβατική σηµασία στα νοήµατα και τις 

αξίες που αφορούν την ίδια και την οµάδα της. Τα µηνύµατα που γίνονται αντικείµενο 

διαπραγµάτευσης στα οπαδικά graffiti συνδέονται µε  το αξιακό υπόβαθρο των «οπαδών» 

και τον τρόπο που αντιλαµβάνονται την εξω-οπαδική κοινωνική πραγµατικότητα. Οι 

«οπαδοί» υιοθετούν τα graffiti ως µέρος της «οπαδικής» τους πρακτικής και τα 

χρησιµοποιούν ως µέσο για να ακουστούν, να δηλώσουν την παρουσία τους, να δείξουν 

την υπεροχή τους σε σχέση µε άλλες οπαδικές κοινότητες. 

 

 

 

 

 

 

V. Προφορικές µαρτυρίες και ερευνητικές συνεντεύξεις  

 

Οι ποιοτικές συνεντεύξεις, ή κατά τον Burgess, «συζητήσεις µε κάποιο σκοπό»92, 

αποτελούν από τις πιο αναγνωρισµένες ερευνητικές µεθόδους. Για την έρευνα µας, η 

µέθοδος της συνέντευξης αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για την πρόσβαση στους 

κόσµους νοηµάτων των οπαδών, στους πολιτισµικούς όρους συγκρότησης της κοινότητας 

                                                 
91 Macdonald N., The Graffiti Subculture. Youth, Masculinity and Identity in London and New York., όπ.π., 

σελ.: 2 – 4. 
92 Mason J., Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, Αθήνα, εκδόσεις: Ελληνικά Γράµµατα, επιστ.επιµ.: Κυριαζή 

Ν., 2003, σελ.: 89. 
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και στη σηµασία που αποδίδουν τα µέλη της στην αξία του τόπου. Στόχος µας είναι να 

αναζητήσουµε και να εντοπίσουµε στο λόγο τους τις βασικές ρητορικές στρατηγικές, µέσα 

από τις οποίες προσπαθούν να προβάλλουν και να ενισχύσουν επικοινωνιακά µια διακριτή 

οπαδική ταυτότητα, να εξηγήσουν τους λόγους και τις αιτίες της δυναµικής που 

παρουσιάζει η οµάδα του Ολυµπιακού και ο «κόσµος» του, καθώς επίσης το βαθµό που 

αυτή η δυναµική συνδέεται µε την πολιτιστική εξελικτική πορεία της πόλης του Πειραιά. 

Αυτό που µας απασχόλησε σε ένα πρώτο επίπεδο, ήταν το είδος της συνέντευξης 

που ενδείκνυται για το συγκεκριµένο «συνεντευξιαζόµενο κοινό», το περιεχόµενο και ο 

τρόπος διατύπωσης των ερωτήσεων. Από την πρώτη στιγµή της έρευνας µας διαπιστώσαµε 

τις δυσκολίες του ερευνητικού µας πεδίου. Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο πως στις 

κοινότητες των οπαδών, κατά την περίοδο που αναζητούσαµε οργανωµένους της Θύρας 7 

για να συµµετάσχουν στην συνεντευξιακή διαδικασία, επικρατούσε ένα κλίµα ανησυχίας. 

Αυτό οφειλόταν σε ένα ευρύ φάσµα παραγόντων, όπως την, µάλλον, απογοητευτική 

παρουσία και πορεία της οµάδας την αγωνιστική περίοδο 2009 – 2010 που έφερε στην 

κορυφή τους «αιώνιους αντιπάλους» του Ολυµπιακού, τον Παναθηναϊκό. Επίσης, τα 

έντονα σενάρια αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος µε την πώληση του µετοχικού 

µεριδίου του Σωκράτη Κόκκαλη και τη µεταβίβαση της διοίκησης στον Βαγγέλη 

Μαρινάκη δίχασε τους οπαδούς ως προς το µέλλον της οµάδας. Σε αυτό το πλαίσιο των 

διοικητικών ανακατατάξεων και της κατώτερης των προσδοκιών αγωνιστικής παρουσίας 

της οµάδας υπήρξαν επεισοδιακές καταστάσεις µε συµπλοκές οπαδών και αστυνοµικών 

δυνάµεων, µε αποτέλεσµα κάθε προσπάθεια προσέγγισης συνεντευξιαζόµενων απέβαινε 

αναποτελεσµατική. Η γενικότερη αµφισβήτηση και καχυποψία για τη σκοπιµότητα της 

µελέτης µας ενισχύθηκε από το τεταµένο κλίµα εκείνης της περιόδου. Ενδεχοµένως, στην 

οπαδική τους συνείδηση προτεραιότητα να αποτελούσε η επικέντρωση τους σε πρακτικά 

και καίρια ζητήµατα για την πορεία της οµάδας, µε συνέπεια να δείχνουν απροθυµία στο 

να συµµετάσχουν σε οτιδήποτε άλλο.   

Ο τύπος συνέντευξης που επιλέξαµε ήταν ο ηµι- δοµηµένος διότι, ενώ βασίζεται σε 

έναν κατάλογο προκαθορισµένων ερωτήσεων, παρέχει στο συνεντεύκτη τη δυνατότητα 

µετατροπών, προσθαφαιρέσεων και ευελιξία στη σειρά των ερωτήσεων, γεγονός που µας 
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βοήθησε να ελισσόµαστε αναλόγως την περίπτωση του κάθε ερωτώµενου.93 Η µορφή των 

ερωτήσεων ακολουθούσε τη λογική ανάδειξης των παρελθουσών εµπειριών των οπαδών 

που µπορεί να αφορούν αθλητικές αναµετρήσεις, εκδροµές, αφήγηση περιστατικών από το 

γηπεδικό χώρο ή τους συνδέσµους. Στο σύνολο τους ανασυντίθεται το βιωµατικό οπαδικό 

πλαίσιο που µας δίνει πολλαπλά ερεθίσµατα, για να κατανοήσουµε τη σχέση των 

συνεντευξιαζόµενων «οπαδών» µε την οµάδα τους.  

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως η κάθε συνέντευξη αντιµετωπίστηκε ως 

µία µοναδική µελέτη περίπτωσης οπαδού και, στην ίδια λογική, ο κάθε οπαδός ως 

ξεχωριστή µονάδα ανάλυσης µε συγκεκριµένα κοινωνικά χαρακτηριστικά, αξιακές 

τοποθετήσεις, ρόλο και θέση στον σύνδεσµο στον οποίο ανήκει. Συνακολούθως, για την 

διεξαγωγή κάθε συνέντευξης διαθέταµε έναν κατάλογο ευέλικτων ερωτηµάτων από τα 

οποία χρησιµοποιούσαµε ανάλογα, µε την περίπτωση, τα πιο ενδεδειγµένα. Για τον κάθε 

συνεντευξιαζόµενο δηµιουργήσαµε ένα σύντοµο βιογραφικό πορτρέτο µε βάση τα στοιχεία 

που µας έδινε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. 

Στην έρευνα µας αξιοποιήθηκαν πέντε συνεντεύξεις ηµι – δοµηµένου τύπου, εκ των 

οποίων η µία πραγµατοποιήθηκε µε γυναίκα οπαδό. Τα κριτήρια επιλογής των 

συνεντευξιαζόµενων εστιάστηκαν στον τόπο προέλευσης των οπαδών, στην ένταξη τους 

στην Θύρα 7 και στον βαθµό συµµετοχής τους στις συνδεσµιακές δραστηριότητες. Κι 

αφού το θέµα της τοπικότητας αποτελεί αφ’ εαυτό κεντρικό πυρήνα της έρευνας µας, ο 

τόπος καταγωγής ή διαµονής των συνεντευξιαζόµενων έπρεπε να είναι ο Πειραιάς ή 

ευρύτερη περιοχή του. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι ερωτώµενοι να είναι µέλη 

της Θύρας 7, καθώς στο επίκεντρο διερεύνησης βρίσκονται οι µαχητικές οργανώσεις της 

οµάδας του Ολυµπιακού. Επιπροσθέτως, τα πρόσωπα που θα συνεργαζόµασταν έπρεπε να 

έχουν σηµαντική παρουσία στις συνδεσµιακές κοινότητες και να αποτελούν αναγνωρίσιµες 

φυσιογνωµίες στους οπαδικούς κύκλους. Τέλος, όσον αφορά τη γυναικεία επιλογή, αυτή 

βασίστηκε στη λογική της εξέτασης της διάστασης του φύλου και του γυναικείου λόγου 

µέσα στην έρευνα. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η θέση των 

προαναφερθέντων κριτηρίων ίσχυσαν και στην περίπτωση της γυναίκας οπαδού.  

                                                 
93 Ιωσηφίδης Θ., Ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων στις κοινωνικές επιστήµες, Αθήνα, εκδόσεις: Κριτική, 2003, 

σελ.:40. 
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Η άτυπη συµφωνία «σιωπής» στους οπαδικούς κόλπους, σε συνδυασµό µε το 

γενικότερο κλίµα απογοήτευσης για την παρουσία της οµάδας ναυάγησε τις πρώτες 

προσπάθειες προσέγγισης των υποψήφιων «οπαδών» - ερωτώµενων. Το γεγονός ότι 

πρόκειται για ένα «κλειστό» πεδίο πρόσβασης προκάλεσε αλλαγές στο αρχικό 

χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Τα προβλήµατα που θα αντιµετωπίζαµε 

κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, αν και τα είχαµε λάβει υπ’ όψιν µας από την αρχή, 

υπολογίζαµε ότι θα µπορούσαµε να τα υπερνικήσουµε. Η οικοδόµηση ενός κλίµατος 

εµπιστοσύνης µεταξύ του ερευνητή και των εν δυνάµει συνεντευξιαζόµενων ήταν 

απαραίτητη για την επιτυχία της διαδικασίας της συνέντευξης για την ποιότητα της και εν 

γένει για το εύρος των αποτελεσµάτων και των πληροφοριών που παράγει.94  

Παρόλο που οι πρώτες απόπειρες προσέγγισης του υπό έρευνα δείγµατος ήταν 

ατελέσφορες, η επαναπρόσβαση µας στο ερευνητικό πεδίο µε ανθρώπους – κλειδιά 

φαίνεται να βελτίωσε και να επαναπροσδιόρισε τη σχέση µας µε αυτό. Ειδικότερα, 

φροντίσαµε οι πρώτες επαφές να γίνουν σε οικείο προς τους ίδιους περιβάλλον, ούτως 

ώστε να εξηγήσουµε το σκοπό και τη φύση της µελέτης µας. Σε αυτή την κατεύθυνση 

κατορθώσαµε να αναπτύξουµε πιο ουσιαστική αλληλεπιδραστική σχέση, εφησυχάζοντας 

τους σε σχέση µε τις αναστολές τους γύρω από θέµατα ανωνυµίας και σκοπιµοτήτων της 

έρευνας. Για ηθικούς και δεοντολογικούς λόγους, οι οποίοι σχετίζονται µε τον κανόνα της 

ανωνυµοποίησης, στις ποιοτικές έρευνες χρησιµοποιήσαµε ψευδώνυµα για τους 

συνεντευξιαζόµενους. 

Στην προκείµενη ερευνητική περίπτωση η επιλογή των συνεντευξιαζόµενων 

βασίστηκε στις προαναφερθείσες προϋποθέσεις πλήρωσης βασικών κριτηρίων και στην 

συνδυαστική µέθοδο διαθέσιµου δείγµατος και χιονοστιβάδας. Από τον πληθυσµό της 

οπαδικής κοινότητας της οµάδας του Ολυµπιακού επιλέχθηκε ως δείγµα µία µερίδα 

διαθέσιµων ατόµων για την συµµετοχή τους στη διαδικασία της συνέντευξης. Μπορεί να 

ιδωθεί ως µια περίπτωση αυτοεπιλογής των οπαδών να τοποθετηθούν σε θέµατα που 

στρέφονται γύρω από την οµάδα τους. Εν συνεχεία, οι πρώτοι συνεντευξιαζόµενοι µε τη 

σειρά τους µας σύστησαν σε άτοµα που ανήκουν σε συνδέσµους στον Πειραιά ή στην 

ευρύτερη περιοχή του που δέχθηκαν να λάβουν µέρος στην συνέντευξη και να µας 

                                                 
94 Ιωσηφίδης Θ., Ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων στις κοινωνικές επιστήµες, όπ.π., σελ.: 48. 
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βοηθήσουν µε την διανοµή ερωτηµατολογίων.95 Επίσης, από µία ανθρωπολογική σκοπιά, 

επωφεληθήκαµε από τα «νέα µέλη» της διαδικασίας της χιονοστιβάδας, στο πλαίσιο 

άτυπων συζητήσεων για τη µελέτη του ερευνητικού πεδίου και την κατανόηση της 

οπαδικής ιδιοσυγκρασίας.  

Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων δεν αντιµετωπίσαµε ιδιαίτερα προβλήµατα, 

καθώς η βασική αρχή για την επιτυχία και οµαλή διεξαγωγή µιας συνέντευξης που έγκειται 

στην σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ συνεντεύκτη – συνεντευξιαζόµενου, στην περίπτωση µας 

«κτίστηκε» σταδιακά µέσα από την επαφή µας µε τα υπό έρευνα υποκείµενα. ∆εν 

µπορούµε να παραβλέψουµε και να µην αναφέρουµε, όµως, την νευρικότητα των 

συνεντευξιαζόµενων στην παρουσία του µαγνητοφώνου και το άγχος για την ρητορική 

ικανότητα προσέγγισης και ανάπτυξης των απαντήσεων στις ερωτήσεις που τέθηκαν.  

Το τελευταίο στάδιο µεθοδολογικής σχεδίασης αφορά τον τρόπο ανάλυσης και 

κωδικοποίησης της συνέντευξης. Η αποµαγνητοφωνηµένη κειµενική µορφή των 

συνεντεύξεων µελετήθηκε προσεκτικά και προσεγγίσθηκε ως µια ολότητα µε απώτερο 

στόχο την κατανόηση των έκδηλων ή υπολανθανόντων νοηµάτων που βρίσκονται 

κωδικοποιηµένα στον οπαδικό λόγο. Θεωρήθηκε σηµαντική η εξέταση του κειµένου από 

διεισδυτική σκοπιά, επιστρατεύοντας στρατηγικές αποκρυπτογράφησης του βαθύτερου 

νοήµατος των οπαδικών βιωµατικών εµπειριών. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιφανειακή 

προσέγγιση του θα µας οδηγούσε στην µετέπειτα λανθασµένη µονοµερή ανάλυση και 

αναπαραγωγή τετριµµένων ερµηνειών που δεν θα αντανακλούσαν την οπαδική 

πραγµατικότητα.  

Η ανάλυση µας έγινε σε πολυεπίπεδη βάση, καθώς λάβαµε υπόψη µας την 

αποµαγνητοφωνηµένη συνέντευξη συνδυαστικά µε το προφίλ και το βιωµατικό υπόβαθρο 

των οπαδών. Επίσης, η συνέντευξη µελετήθηκε σε σχέση µε το ευρύτερο θεωρητικό µας 

πλαίσιο, ούτως ώστε οι ερµηνευτικές µας αναλύσεις να έχουν αναλυτικό υπόβαθρο. 

Γενικότερα, προσπαθήσαµε να εντοπίσουµε τον «τρόπο οικοδόµησης των εµπειριών»96,οι 

                                                 
95 Κυριαζή Ν., Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των µεθόδων και των τεχνικών., Αθήνα, 

εκδόσεις: Ελληνικά Γράµµατα, δ΄ έκδοση, 2002, σελ.: 118, 119. 

 
96 Τσιώλης Γ., Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις. Η βιογραφική προσέγγιση στην κοινωνιολογική 

ποιοτική έρευνα, Αθήνα, εκδόσεις: Κριτική, Επιστηµονική Βιβλιοθήκη, 2006, σελ.;61 – 68. 
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οποίες δύναται να εµφανίζονται µέσα από εννοιολογικούς και πολλές φορές διχοτοµικούς 

σχηµατισµούς(εµείς/άλλοι, Πειραιάς/Αθήνα) που εκφράζουν βαθύτερες κοσµοθεωρήσεις 

και αντιλήψεις των «οπαδών» για την εικόνα της οµάδα τους σε σχέση µε τους «άλλους».  

Μέσα από αφαιρετικά διαβήµατα επιχειρήσαµε τον εντοπισµό εκείνων των εννοιών 

και απόψεων που επανέρχονται συχνότερα στο λόγο των «οπαδών» και µας οδήγησαν σε 

σηµείο κορεσµού. Οι θεµατικές ενότητες που συγκεντρώσαµε µελετήθηκαν και 

αναλύθηκαν περιεχοµενικά και σε συνάρτηση µε τις θεµατικές κατηγορίες των υπολοίπων 

µεθοδολογικών αξόνων. Τελικός στόχος µας ήταν η εξέταση των σηµείων σύγκλισης των 

δεδοµένων µας. Για τις ερµηνευτικές συµπερασµατικές αναλύσεις µας, το συλλεχθέν 

πραγµατολογικό υλικό προσεγγίσθηκε στην ολότητα του θέτοντας συγκεντρωτικά τις 

κατηγορίες που προέκυψαν κατά την ερευνητική και µεθοδολογική διαδικασία. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, µέσα από την διαλεκτική αλληλοσυµπλήρωση και αλληλοτροφοδότηση των 

δεδοµένων είµαστε σε θέση να αποδώσουµε ερµηνευτικά και εξηγητικά τη σχέση πόλης – 

οµάδας, «οπαδών» - οµάδας και πόλης – «οπαδών». 

 

 

VI. Ερευνητικοί προβληµατισµοί & δυσκολίες 

 

Το ποδόσφαιρο και η θρησκευτική προσήλωση των οπαδών προς την οµάδα τους 

εξακολουθεί, σε ό,τι µε αφορά σε προσωπικό επίπεδο, να παραµένει ένα σύνθετο 

φαινόµενο. Προφανώς, η γυναικεία προσέγγιση ενός ανδροκεντρικού χώρου, όπως το 

ποδόσφαιρο και οι «οπαδικές» πρακτικές του, αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρηµα 

Αναµφισβήτητα, όµως, η γυναικεία επιστηµονική σκοπιά έχει να προσδώσει µια 

διαφορετική διάσταση των ποδοσφαιρικών και «οπαδικών» δρώµενων που λείπει από τις 

περισσότερες µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

Η διαρκώς αυξανόµενη παρουσία των γυναικών σε ένα βαθιά ανδροκρατούµενο χώρο, 

όπως είναι αυτός των κερκίδων, σίγουρα δε µπορούσε να µην κεντρίσει το επιστηµονικό 

µου ενδιαφέρον. Η πολιτισµική προσαρµογή µου στον οπαδικό κόσµο, σε σηµείο που να 

είµαι σε θέση, όχι απλά να τον περιγράψω, αλλά, να κατανοήσω τον ιδιαίτερο κόσµο 

νοηµάτων τους είχε εξαιρετικό ανθρωπολογικό ενδιαφέρον. Μολαταύτα, η µέχρι πρότινος 

απειρία µου σε ποδοσφαιρικά ζητήµατα αποτέλεσε και τον εναρκτήριο φόβο µου για το 



 
 
56

κατά πόσο θα µπορούσα να διεκπεραιώσω τα επιστηµονικά µου καθήκοντα. Σε 

πρωταρχικό επίπεδο επιχείρησα να αποστασιοποιηθώ από το υπό µελέτη ερευνητικό πεδίο, 

για να επανακτήσω τη επιστηµονική µου ουδετερότητα.  

Στη φάση της διεξαγωγής των συνεντεύξεων δυσκολεύτηκα αρκετά να συγκρατήσω τη 

διάθεση µου να διακόψω τον συνεντευξιαζόµενο, ώστε να τον ρωτήσω κάτι που θα 

µπορούσε να οδηγήσει τη συζήτηση σε κάποιο άλλο ζήτηµα. Εκτός αυτού, οι δυσκολίες 

που εµφανίζονται στη διαδικασία της συνέντευξης µιας γυναίκας – ερευνήτριας µε 

«οπαδό» δηµιουργούσε την ανάγκη για µια περίοδο πειραµατικού σταδίου και 

προετοιµασίας. Η έλλειψη χρόνου, όµως, το καθιστούσε και αυτό δύσκολο.  

Τέλος, το γεγονός ότι οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν από γυναίκα – ερευνήτρια, 

ίσως να λειτούργησε ανασταλτικά σε σχέση µε την ποιότητα ή την ποσότητα πληροφοριών 

που εκµαιεύσαµε, µε δεδοµένο ότι οι περισσότερες συνεντεύξεις έγιναν µε άνδρες 

«οπαδούς». Οι ίδιοι, πιθανώς, να παρέβλεπαν την ιδιότητα µου ως «ερευνήτρια», 

εµµένοντας κυρίως στο «γυναικεία» ερευνητική σκοπιά, οπότε αυτοµάτως να µείωναν την 

εµπιστοσύνη τους στο πρόσωπο µου. Ακόµα και στην περίπτωση που βρήκαν το θάρρος να 

µιλήσουν µε ειλικρίνεια για την ιστορία της «οπαδικής» ζωής τους, φαντάζει πιθανό ο 

λόγος τους να µην ήταν τόσο αυθόρµητος και ευθύς, αλλά προσεκτικός και 

ραφιναρισµένος ώστε να «ταιριάζει» και να αρµόζει περισσότερο σε µια γυναίκα.  

Επίσης, µέσα από την επαφή µου και τη συνεχή αλληλεπίδραση µε το ερευνητικό 

πεδίο, ανέκυπταν διαρκώς νέα ερωτήµατα που ζητούσαν απάντηση. Αφενός δε µπορούσα 

να τα συµπεριλάβω όλα στη παρούσα ερευνητική µελέτη, αφετέρου δυσκολευόµουν να τα 

παρακάµψω καθότι τα θεωρούσα ως ενιαία αλυσιδωτά στοιχεία που θα µε οδηγούσαν στις 

τελικές απαντήσεις των ερευνητικών µου ερωτηµάτων. Γενικότερα, η ερευνητική 

διαδικασία υπήρξε περιπετειώδης, αλλά παρά τις επιµέρους προσωπικές αναστολές και 

ανασφάλειες αποτέλεσαν µια ενδιαφέρουσα εµπειρία. 

Ένα επιπλέον δίληµµα, µε το οποίο βρέθηκα αντιµέτωπη, είναι το κατά πόσο τα 

στοιχεία που επεξεργάστηκα προέρχονται µέσα από µια διαδικασία συλλογής ή επιλογής. 

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό, στην περίπτωση των graffiti οι εικονικές 

αναπαραστάσεις και οι επιγραφές που υπήρχαν και αφορούσαν τον Ολυµπιακό ήταν τόσες 

πολλές που δεν γινόταν, εκ των πραγµάτων, να τις φωτογραφίσω και να τις µελετήσω όλες. 

Έτσι, επέλεξα αυτά που θεώρησα περισσότερο αντιπροσωπευτικά και έκρινα ότι θα 
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οδηγούσαν στην καλύτερη διαµόρφωση των τελικών κατηγοριοποιήσεων. Γι’ αυτό τον 

λόγο, προσπάθησα να αναδείξω την «αντικειµενική πλευρά της υποκειµενικότητας» µου 

και να αποστασιοποιηθώ ως εξωτερικός κριτής/παρατηρήτρια, ώστε να διασφαλίσω στο 

µέγιστο βαθµό την ορθή µεθοδολογική σχεδίαση και επιτυχή διεξαγωγή του ερευνητικού 

µου εγχειρήµατος. 

Σε ό,τι αφορά κάποια ζητήµατα των ερευνητικών συνεντεύξεων παρατήρησα ότι 

υπήρχε µια αµφισβήτηση της ερευνητικής µου προσπάθειας από την πλευρά των 

«οπαδών», καθώς της προσέδιδαν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και στόχους. 

Ειδικότερα, φάνηκαν ιδιαίτερα διστακτικοί και επιφυλακτικοί στις συναντήσεις µας, καθώς 

αντιλαµβάνονταν το ερευνητικό µου εγχείρηµα ως µια απόπειρα ανάδειξης της «οπαδικής» 

εγκληµατικής φύσης. Οι ερωτήσεις κοινωνικο-δηµογραφικού και οικονοµικού χαρακτήρα, 

όπως επίσης και ορισµένες που αφορούσαν τις απόψεις τους για τη βία και τη χρήση 

τοξικών ουσιών, φαίνεται να τους προκατάβαλαν αρνητικά. Η λανθασµένη πρόσληψη του 

πραγµατικού αντικειµένου µελέτης µου διαφαίνεται από τη φράση ενός «οπαδού» µόλις 

ξεφύλλισε το ερωτηµατολόγιο. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Θέλετε να δείτε αν είµαστε 

κατεστραµµένοι και από διαλυµένες οικογένειες;». Οι στάσεις αυτές δεν είναι τυχαίες, 

διότι οι οπαδοί νιώθουν ότι γίνονται αντιληπτοί ως κοινωνικά στιγµατισµένα άτοµα που 

τους προσδίδονται a priori αρνητικά χαρακτηριστικά, αποδίδοντας τους συχνά την ετικέτα 

του «εγκληµατία» ή του «χρήστη». 

Μολονότι δεν ήταν στους στόχους µου να µελετήσω εγκληµατικές όψεις του οπαδικού 

φαινοµένου οι οπαδοί έβλεπαν µε επιφυλάξεις την ερευνητική διαδικασία και τις προθέσεις 

µου ως ερευνήτρια. Στην πραγµατικότητα, ο στόχος µου ήταν να αναδειχθεί η φωνή αυτών 

των πολιτισµικών ετεροτήτων που περιθωριοποιούνται από τον κυρίαρχο επιστηµονικό 

λόγο.  
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Κεφάλαιο 3 

Η ιστορική διαδροµή της οµάδας & της πόλης 

 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η ανίχνευση και παρουσίαση ορισµένων κοινωνικών και 

ιστορικών παραγόντων που συνέβαλαν στην ίδρυση της οµάδας του Ολυµπιακού και στη 

δυναµική που ανέπτυξε στην πειραϊκή κοινωνία. Σε αυτή την κατεύθυνση θέλουµε επίσης 

να διερευνήσουµε την συσχέτιση των κοινωνικο-οικονοµικών συνθηκών της πόλης του 

Πειραιά µε την οµάδα του Ολυµπιακού. Ειδικότερα, µας ενδιαφέρει να απαντήσουµε σε 

ερωτήµατα σχετικά µε τους παράγοντες που δροµολόγησαν την πετυχηµένη πορεία της 

οµάδας και την απήχηση της στον κόσµο του Πειραιά, την διαχρονική αντιπαράθεση της 

µε την οµάδα του Παναθηναϊκού, τη σχέση της µε την γενέτειρα πόλη της και τον 

συµπολίτη Εθνικό και, τέλος, το κατά πόσο η ιδιαιτερότητα της πόλης µε το µεγαλύτερο 

λιµάνι της χώρας συνέβαλε στην ζύµωση και προβολή µιας οµάδας µε ξεχωριστή 

κουλτούρα. Η ιστορική προσέγγιση της οµάδας του Ολυµπιακού και της πόλης του 

Πειραιά συνάδει µε µια γενικότερη προσπάθεια κατανόησης και παρουσίασης της 

ταυτότητας του. Η απλή αναφορά σε αγωνιστικές επιτυχίες του ιδωµένη µεµονωµένα και 

αποσπασµένα από το κοινωνικο-οικονοµικό και ιστορικό πλαίσιο εκείνης της περιόδου, 

δεν θα µπορούσε να κριθεί επαρκής, ώστε να αποδώσουµε την πραγµατική ταυτότητα του 

Ολυµπιακού. 

 

 

 

 

 

Ι. Το «Πειραιογράφηµα» στις αρχές του 20ου αιώνα: η πολιτισµική πραγµατικότητα 

ίδρυσης της πειραϊκής οµάδας 
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Στο τέλος του 19ου αιώνα, ο Πειραιάς παρουσιάζει µια ανοδική και δυναµική πορεία στον 

τοµέα της βιοµηχανίας κατοχυρώνοντας µια αναπόσπαστη θέση στις σηµαντικές και 

µοντέρνες πόλεις της Ελλάδος, ενώ ταυτοχρόνως συνέβαλε στην παραγωγική δύναµη του 

ελληνικού κράτους. Από απλό επίνειο της πρωτεύουσας εξοµοιώθηκε µε τον αθηναϊκό 

αστικό χαρακτήρα και συνάµα κατάφερε να διαφοροποιηθεί και να διακριθεί µέσω της 

διαρκής ανάπτυξης του λιµανιού του και του πρότυπου µοντέλου διοίκησης. Μολαταύτα, 

οι αρχές του 20ου αιώνα δεν φαίνεται να θυµίζουν την περίοδο καταξίωσης του Πειραιά. 

Κατά τον Τσοκόπουλο, οι αλλαγές των µεγεθών, οι µεγάλες περιουσίες και η επακόλουθη 

στάση απέναντι στην πειραϊκή κοινωνία της νεοαναδυθείσας µεγαλοαστικής κοινωνικής 

τάξης, το αντίκτυπο της οικονοµικής κρίσης του 1930 και ο εγκληµατικός απόηχος στη 

περιοχή της Τρούµπας λειτούργησαν καταλυτικά στην αποθεµελίωση της µέχρι τότε 

ισχύουσας εικόνας του Πειραιά ως πόλης-πρότυπο.97 

 

«Ο αστικός µαρασµός επήλθε κυρίως µέσα από την µεταστροφή της αστικής κοινωνικής 

τάξης του Πειραιά στην αθηναϊκή πρωτεύουσα. Οι µεγάλες οικογένειες και ο 

καλλιτεχνικός κόσµος που δέσποζαν µέχρι πρότινος την πειραϊκή κοινωνία µεταφέρθηκαν 

σταδιακά στην πρωτεύουσα δηµιουργώντας πλήρη κοινωνική και πολιτιστική σύγχυση 

στην κοινωνική ταξική δοµή και αστική λειτουργία του. Σε αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι 

ενώ ο Πειραιάς διατηρούσε τα ινία της οικονοµικής πρωτεύουσας ταυτόχρονα 

αποτελούσε αποδέκτη της πλήρης κοινωνικής απαξίωσης. Έτσι, η εναποµείνασα 

µικροαστική τάξη που φαίνεται να είχε χάσει το µοναδικό εχέγγυο προάσπισης των 

τοπικών συµφερόντων της, µη έχοντας πλέον τη δυνατότητα να στηριχθεί και να 

επενδύσει πουθενά δηµιούργησε εχθρικά αισθήµατα απέναντι στην αθηναϊκή 

πρωτεύουσα και τάχθηκε υπέρ της επικρατούσας αθηναϊκοκεντρικής νοοτροπίας».98 

Γενικότερα από το 1930, η µέχρι τότε προσήλωση στην αθηναϊκή πρωτεύουσα 

παρουσιάζει τα πρώτα δείγµατα χαλάρωσης. Αυτό οφείλεται εν µέρει στην προβολή ενός 

«πολιτικού και υπηρεσιακού παρασιτικού κέντρου, εν συγκρίσει µε την παραγωγικότητα 

που υπεδείκνυε η περιφέρεια. Η σταδιακή αφύπνιση της περιφέρειας πραγµατώθηκε στο 

                                                 
97 Τσοκόπουλος Β., Η οµάδα και η πόλη. Ο Ολυµπιακός και ο Πειραιάς του µεσοπολέµου µέσα από ιστορικά 

τεκµήρια., Αθήνα, εκδόσεις: Πολύτροπον, 2008, σελ.: 11-16. 
98 Όπ.π. σελ.: 14-16. 
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πλαίσιο εγκατάστασης των µικρασιατών προσφύγων σε αυτή, στον επαναπροσδιορισµό 

του ζητήµατος της αποκέντρωσης και στο έντονο αντιαθηναϊκό κλίµα που άρχισε να 

επικρατεί».99 Έτσι, τα αντιαθηναϊκά αισθήµατα της πειραϊκή κοινωνίας βρήκαν ένα νέο 

σύµµαχο και υπερασπιστή, την περιφέρεια.  

 

 

ΙΙ. Η γέννηση του Ολυµπιακού, οι ιδρυτές και οι οραµατισµοί τους  

 

Η ακµάζουσα περίοδος του 19ου αιώνα στον Πειραιά συνδέθηκε µε την γενικότερη «άτυπη 

συµµαχία» της τοπικής κοινωνίας για αυτονόµηση και υπεροχή της πόλης τους σε 

σύγκριση πάντα µε τα αθηναϊκά επιτεύγµατα. Όµως, οι νέες συνθήκες επέβαλαν στην 

µικροαστική τάξη την αναζήτηση ενός νέου πεδίου δόξας που θα συνέβαλε στη διάκριση 

και στην αναγέννηση της πόλης τους. Ο χώρος του αθλητισµού και ειδικότερα το 

ποδοσφαιρικό παιχνίδι, ενώ αρχικά λειτούργησε ως µέσο αποφόρτισης των νέων από τις 

δυσκολίες και τη ρουτίνα της καθηµερινότητας πολύ γρήγορα, όπως θα δούµε, 

µετουσιώθηκε σε πεδίο «κάθαρσης» της πειραιώτικης εικόνας. Από τα µέσα της δεκαετίας 

του ’30, η πειραϊκή κοινωνία είχε να επιδείξει ένα νέο αθλητικό σύλλογο που διέθετε όλα 

τα απαραίτητα στοιχεία για να αποτελέσει το «καµάρι» του Πειραιά και να στηρίξει τις 

ελπίδες του τόπου.  

Πρόκειται για την οµάδα του Ολυµπιακού, της οποίας η γέννηση προέκυψε µέσα από 

δύο πειραϊκούς Συλλόγους, τον Πειραϊκό Σύνδεσµο (1894) και την Πειραϊκή Ένωση, η 

οποία από το 1919 δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο ποδόσφαιρο και στο στίβο, ενώ 

αργότερα στο ναυταθλητισµό. Η ίδια γίνεται µέλος της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών 

Σωµατείων Ελλάδος.100 Τα µέλη της Πειραϊκής Ποδοσφαιρικής Ένωσις και του Οµίλου 

Φιλάθλων Πειραιώς αποφασίζουν τον 1925 την ένωση των Σωµατείων τους σε ένα νέο µε 

                                                 
99 Τσοκόπουλος Β., Η οµάδα και η πόλη. Ο Ολυµπιακός και ο Πειραιάς του µεσοπολέµου µέσα από ιστορικά 

τεκµήρια., όπ.π. σελ.: 21-22. 
100 I.M.T.I.I.E., Τόποι και Φορείς πολιτισµού και αθλητισµού στον Πειραιά, Φωτογραφικό οδοιπορικό, επιµ.: 

Μέλιος Ν. και Μπαφούνη Ε., Πειραιάς, Ινστιτούτο µελέτης της τοπικής ιστορίας και της ιστορίας των 

επιχειρήσεων, 2003, σελ.: 104. 
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όνοµα Ολυµπιακός.101 Έτσι, το 1925 ξεκίνησε την πορεία του ένα νέο ποδοσφαιρικό 

σωµατείο που δηµιούργησε µια νέα συλλογικότητα, η οποία ήρθε να επανασυνδέσει τον 

κοινωνικό ιστό της πειραϊκής κοινωνίας προσφέροντας της µια νέα αθλητική και κοινωνική 

δυναµική. 

Η ίδρυση του Σωµατείου πραγµατοποιήθηκε µε την πρωτοβουλία των Γιάννη, Γιώργο, 

Βασίλη και Ντίνο Ανδριανόπουλο, του Νότη Καµπέρου, αξιωµατικού του πολεµικού 

ναυτικού και µετέπειτα αντιπροέδρου του Ολυµπιακού, του Μανούσκου και του 

Μαραγκουδάκη. Πρόκειται για εξέχουσες και ιδιαίτερα αναγνωρίσιµες φυσιογνωµίες της 

πειραϊκής κοινωνίας µε αγάπη απέναντι στον αθλητισµό και την πόλη τους. Το εγχείρηµα 

σύστασης ενός νέου σωµατείου µε το όνοµα Ολυµπιακός θορύβησε ιδιαίτερα την Ε.Ο.Α. 

(Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων), η οποία αντέδρασε σε αυτή την απόφαση. Η ίδια «µη 

πιστεύουσα εις το άθληµα του ποδοσφαίρου»102 αρχικά θεώρησε ότι υπήρχε φόβος 

σύνδεσης του µε το συµβολισµό των Ολυµπιακών αγώνων,103 µε δεδοµένο ότι παρέπεµπε 

στον «ολυµπιονίκη, δηλαδή την υψηλότερη και σηµαντικότερη διάκριση του αθλητή»,104 

φόβος που στην πορεία εξαλείφθηκε.  

Το όνοµα της οµάδας δόθηκε από τον Νότη Καµπέρο στην προσπάθεια του µέσα από 

τον τίτλο της οµάδας να τα εκφράσει «…όλα. ∆ύναµη, αθλητική ισχύ, ήθος, ευγενική 

άµιλλα, και επικράτησι…».105 Ένα όνοµα το οποίο, όπως αναφέρει ο Γιώργος 

Ανδριανόπουλος, «περικλείει τους πόθους µας, τας σκέψεις µας, τα όνειρα µας, την 

ζωντάνια µας και την επιθυµίαν µας να προχωρήσουµε και να γράψουµε και ηµείς εις την 

αθλητικήν ιστορίαν της Χώρας µας µια µικρή σελίδα». «Στην ιστορία της Χώρας µας», 

φράση που φανερώνει την ελπίδα και τον πόθο η νεοσύστατη, τότε, οµάδα του 

Ολυµπιακού να ξεπεράσει τα τοπικά πλαίσια. Άλλωστε, η καθολική ονοµασία που 

                                                 
101 Όπ.π., σελ.: 104. 
102 Ανδριανόπουλος, Γ. «∆έκα κείµενα από άρθρα στο περιοδικό Αθλητικά Χρονικά», στο Θρησκευόµενοι 

Κόκκινοι Επιστήµονες. 40 Ιστορίες Ολυµπιακής λατρείας., Αθήνα, εκδόσεις: Ελληνικά Γράµµατα, 2006, σελ.: 

21. 
103 Τσοκόπουλος Β., Η οµάδα και η πόλη. Ο Ολυµπιακός και ο Πειραιάς του µεσοπολέµου µέσα από ιστορικά 

τεκµήρια., όπ.π., σελ.: 84. 
104 Καπράνος ∆., Ο τελευταίος των πέντε. Ο Λεωνίδας Ανδριανόπουλος αφηγείται., Αθήνα, εκδόσεις: 

Καστανιώτη, α΄ έκδοση, 2004, σελ.: 35. 
105 Ανδριανόπουλος, Γ. «∆έκα κείµενα από άρθρα στο περιοδικό Αθλητικά Χρονικά», όπ.π., σελ.: 28. 
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επέλεξαν για το Σωµατείο τους είναι απογυµνωµένη από τοπικούς προσδιορισµούς, 

γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση των ιδρυτών του για εδραίωση της φήµης του σε 

εθνικό επίπεδο και όχι µόνο. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η συµβολική διάσταση του ονόµατος 

συνδέεται εντέχνως έµµεσα µε την ολυµπιακή αθλητική διάκριση και µε µια υπερβατική 

νοηµατική αστική, εθνική και διεθνική «ολυµπιακοκατάκτηση» του ποδοσφαιρικού 

κοινού.  

Ως χρώµατα της οµάδας καθιερώθηκαν το λευκό και το κόκκινο από τον Γιάννη 

Ανδριανόπουλο, ο οποίος όπως εξήγησε «επρόκειτο για χρώµατα του κολλεγίου του 

Καίµπριτζ, που θεωρούνταν στην Βρετανία χρώµατα της υπεροχής».106 Η εµφάνιση του 

Ολυµπιακού στον αθλητικό χώρο από τότε παραµένει ίδια, µε µικρές παραλλαγές 

ορισµένες φορές στο πλάτος των ριγών ή στο γιακά, αλλά πάντα µε χρώµατα το λευκό και 

το κόκκινο. Μόνο µετά τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο η οµάδα εµφανίστηκε µε λευκή φανέλα 

και τρεις οριζόντιες λεπτές ρίγες στο ύψος του στήθους, µία εµφάνιση που τελικά δεν 

επικράτησε. Η ερυθρόλευκη ενδυµασία των παικτών του Ολυµπιακού µε τον 

δαφνοστεφανοµένο στην αριστερή της πλευρά φιγουράρει µόνιµα, πλέον, από το τη 

δεκαετία του ’70 και αποτελεί αναπόσπαστο ταυτοτικό στοιχείο της οµάδας του 

Ολυµπιακού. Τα χρώµατα συµβολίζουν και νοηµατοδοτούν την υπεροχή, τη δύναµη, το 

πάθος. Το κόκκινο, όπως υποστηρίζει ο Καρδάσης, παραπέµπει στην επανάσταση, ενώ το 

λευκό στην ηρεµία. ∆ύο διαφορετικές και αντιθετικές ιδέες που συνδυαστικά προσφέρουν 

την ισορροπία ανάµεσα στο πάθος και στην απόλαυση της νίκης.107  

Η σύσταση της οµάδας του Ολυµπιακού πραγµατοποιείται σε µια περίοδο κρίσης για 

το όνοµα της πόλης του Πειραιά και γέµισε ελπίδα την πειραϊκή κοινωνία πως η δυναµική 

εξέλιξη της οµάδας της δύναται να επανατοποθετήσει τον τόπο τους στην πρωτινή αίγλη 

του. Τα ιδρυτικά στελέχη του Ολυµπιακού φαίνεται να διέθεταν τις γνώσεις και τις 

τεχνικές που απαιτούνταν για να οδηγηθεί η οµάδα στην κορυφή. Άλλωστε, οι επιλογές 

τους στο όνοµα και στα χρώµατα της οµάδας υποδείκνυαν άτοµα που, αν µη τι άλλο, 

διέπονταν από οραµατισµό και τάση να αναδείξουν το νέο µέλος του πειραϊκού αθλητικού 

χώρου. Η µετέπειτα αφοσίωση τους και τα αγωνιστικά επιτεύγµατα του Ολυµπιακού 

                                                 
106 Καπράνος ∆., Ο τελευταίος των πέντε. Ο Λεωνίδας Ανδριανόπουλος αφηγείται., όπ.π., σελ.: 26. 
107 Για το θέµα αυτό βλ.: Καρδάσης Β., «Η φανέλα», στο Θρησκευόµενοι Κόκκινοι Επιστήµονες. 40 Ιστορίες 

Ολυµπιακής Λατρείας, Αθήνα, εκδόσεις: Ελληνικά Γράµµατα, 2006, σελ: 73 – 80. 
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ουσιαστικά δικαίωσαν τους ίδιους και το φίλαθλο κοινό που τους εµπιστεύτηκε, τους 

αγκάλιασε και υποστήριξε µε πάθος την ποδοσφαιρική οµάδα. Στην µακρόχρονη πορεία 

του Συλλόγου, πέρα από τα αγωνιστικά επιτεύγµατα στο άθληµα του ποδοσφαίρου, 

προσαρτήθηκαν και αγαπήθηκαν και άλλα αθλητικά τµήµατα τα οποία γνώρισαν εξίσου 

σηµαντικές επιτυχίες. 

Στα πρώτα βήµατα της, η οµάδα του Ολυµπιακού φαίνεται να εκφράζει µε διαφορετικό 

τρόπο τόσο τους παίκτες που την απάρτιζαν, όσο και το φίλαθλο κοινό της. Οι πρώτοι 

παίκτες του ουδεµία σχέση είχαν µε τους σηµερινούς ποδοσφαιρικούς «αστέρες» και τους 

όρους της show business που έχουν επικρατήσει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πράγµατι, στα 

ποδοσφαιρικά παιχνίδια τότε δεν είχαν παρεισφρήσει οι σηµερινοί οικονοµικοί και 

εµπορευµατικοί παράγοντες. «Οι παίκτες ευχαριστιούνταν αυτό που έκαναν…, έδιναν την 

ψυχή τους και λάτρευαν τον Ολυµπιακό». Οι αγωνιστικές τους προσπάθειες δεν 

συνδέονταν µε οικονοµικές απολαβές και τα επονοµαζόµενα µπόνους(bonus), αντιθέτως 

αγωνίζονταν για να «τιµήσουν την φανέλα» και για «τη δόξα του Σωµατείου» τους
108. 

Εκείνοι που τον επάνδρωσαν, όπως αναφέρει ο Παναγιώτης Μαχαίρας, ώστε να αποδώσει 

την αµεσότητα της σχέσης µε τους παίκτες της οµάδας και την κοινή τους βιωµατική 

αναφορά, «ήταν κάποιοι από εµάς µέσα από τις γειτονιές του Πειραιά ταγµένοι να 

εκπροσωπούν τους φίλους µου κι εµένα που λατρεύαµε τον Ολυµπιακό, τον Ολυµπιακό 

του Πειραιά µας»109 και αυτοί που τον στήριξαν ήταν άνθρωποι απλοί, µε κύριο 

χαρακτηριστικό την αγάπη απέναντι στον τόπο και την οµάδα τους. Απόδειξη αυτού, το 

πειραιώτικο φίλαθλο κοινό του Ολυµπιακού που κατέκλυζε σε κάθε κυριακάτικο αγώνα το 

ποδηλατοδρόµιο. Οι παίκτες, απογυµνωµένοι από τα βάρη της καθηµερινότητας, είχαν 

στόχο να χαρίσουν µοναδικές συγκινήσεις στο κοινό τους, ενώ παράλληλα να 

κατοχυρώσουν την αναγνωρισιµότητα τους και να κερδίσουν τον τίτλο του ήρωα. 

 

 

                                                 
108 Καπράνος ∆., Ο τελευταίος των πέντε. Ο Λεωνίδας Ανδριανόπουλος αφηγείται., Αθήνα, εκδόσεις; 

Καστανιώτη, α΄ έκδοση, 2004, σελ.: 37, 29, 60. 
109 Για περισσότερα δες: Μαχαίρας Π., «Η γειτονιά µου. Ρόδα µας κόκκινα, ρόδα µας αµάραντα.» στο 

Θρησκευόµενοι Κόκκινοι Επιστήµονες. 40 Ιστορίες Ολυµπιακής Λατρείας, Αθήνα, εκδόσεις: Ελληνικά 

Γράµµατα, 2006, σελ: 118. 
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ΙΙΙ. ‘Ο Θρύλος, το λιµάνι και οι άλλοι’: η οµάδα & η πόλη ως συµβολικά ειδοποιητικά 

στοιχεία διαφοροποίησης 

 

Από ιδρύσεως του ο Ολυµπιακός είχε προσληφθεί από την πειραιώτικη κοινωνία ως 

εκπληρωτής των ελπίδων της, καθώς έδινε τα απαιτούµενα εχέγγυα για να εκπροσωπήσει 

δυναµικά την πόλη του σε αθλητικές αναµετρήσεις και να της αποδώσει την 

πρωτοκαθεδρία, που για την ίδια, δικαιωµατικά άξιζε. Πρόκειται για µια νοερή 

διαδραµατιζόµενη µάχη, στην οποία η εκάστοτε ήττα του Παναθηναϊκού µεταφραζόταν ως 

µια συµβολική νίκη απέναντι στην Αθήνα και µια ηθική δικαίωση των ηθικά και κοινωνικά 

«προδοµένων». ∆ιαπιστώνουµε ότι η µορφή των αθλητικών αναµετρήσεων σε συµβολικό 

επίπεδο φανέρωνε την συγκρουσιακή σχέση µεταξύ πόλεων, κατά την οποία ο αθλητικός 

χώρος µετατρεπόταν σε πεδίο αντιπαλότητας – ένα είδος αρένας κατά κάποιον τρόπο - και 

τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια σε «µάχη» για την επικράτηση. Κοντολογίς, ο Ολυµπιακός 

µετατράπηκε σε σύµβολο απόδειξης της αξίας των Πειραιωτών συγκριτικά µε τους 

«άλλους», τους αντιπάλους του, δηλαδή, και στη βάση αυτή δοµήθηκε µια άρρηκτη και 

διαλεκτική σχέση µε την γενέτειρα πόλη του. Στα πλαίσια της σχέσης αυτής συντίθενται 

και αναπαράγονται συµβολικά συστήµατα αξιών που υπαγορεύουν την διαφορετικότητα 

της οµάδα των «Πειραιωτών» σε σχέση µε την οµάδα των «άλλων», δηµιουργώντας ένα 

πεδίο «υπεράσπισης» και «αντιπαλότητας». 

Ακόµα και ο τρόπος που αυτοπροβάλλονται ή αυτοπροσδιορίζονται οι οπαδοί 

βασίζεται σε µια ανατροφοδοτούµενη διαδικασία συµβολικών διχοτοµικών σχηµάτων 

(εµείς/άλλοι, Πειραιάς/Αθήνα, µάγκες/φλώροι) που φανερώνει την έντονη ανάγκη για 

συµβολική ανύψωση της ταυτότητας της οµάδας και απαξίωσης του αντιπάλου. Σε 

κειµενικές αναφορές βλέπουµε ότι η υπερασπιστική τους προσπάθεια είναι συχνά 

φορτισµένη µε στοιχεία νοσταλγίας και µία τάση εξιδανίκευσης του τόπου, ενώ ως 

στοιχεία της διακριτής ταυτότητας τους προβάλλονται η λαϊκή συνείδηση, η ιδιαιτερότητα 

του τόπου και η εν γένει απλοϊκότητα των πολιτών του. Όπως αναφέρει ο Γιώργος Ρούσης, 

«Έγινα Θρύλος γιατί από µικρός στους Ινδιάνους – Καουµπόυδες ήµουνα µε τους 

Ινδιάνους, στους ληστές – χωροφυλάκους, µε τους ληστές, και στους φτωχούς – πλούσιους 

µε τους φτωχούς και καταφρονηµένους. Για πάντα! Έτσι και στο ποδόσφαιρο δε θα 

µπορούσα παρά να είµαι µε την κατεξοχήν λαϊκή, λιµανίσια οµάδα και σε καµία 
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περίπτωση µε τους πράσινους και ακατανόµαστους εκφραστές του κατεστηµένου».110 Ο 

«λιµανίσιος» χαρακτήρας της οµάδας ιδωµένος σε αντιδιαστολή µε το αθηναϊκό 

«κατεστηµένο» λειτουργούσε, τόσο ως ειδοποιές διαφοροποιητικό ταυτοτικό στοιχείο, όσο 

και ως λόγος συσπείρωσης και στήριξης τους από την εργατική τάξη και τους πρόσφυγες.  

Μολαταύτα, η ταυτότητα του Πειραιά δεν δοµείται µόνο από τα κοινωνικο-οικονοµικά 

χαρακτηριστικά της πόλης ή τα φαντασιακά νοήµατα που της προσδίδονται, αλλά 

διαµορφώνεται επιπλέον και µέσα από την ιστορικότητα και την διαδροµή της οµάδας που 

κυρίως τον εκπροσωπεί µέσα στο χρόνο, καθώς επίσης και από τα ιδιαίτερα φυσικά 

γνωρίσµατα της πόλης. Για τους φιλάθλους του Ολυµπιακού, τα φυσικά χαρακτηριστικά 

του Πειραιά όπως, ο αέρας της θάλασσας, το λιµάνι, το τραµ, το νησάκι του Παρασκευά 

στη Καστέλα, η Φρεαττύδα, η Πειραϊκή, αποτέλεσαν ειδοποιά στοιχεία που τη διαχώρισαν 

και τη διέκριναν σε σχέση µε τις άλλες πόλεις και κυρίως µε την Αθήνα. «Η πόλη είχε µια 

µοναδικότητα που τη νιώθαµε από παιδιά, καθώς ξεχωρίζαµε από τους Αθηναίους».111 Σε 

φαντασιακό επίπεδο, η µοναδικότητα της πόλης θα πρέπει να συνάδει µε τη µοναδικότητα 

της οµάδας, η οποία συνακολούθως θα πρέπει να υπερέχει της αθηναϊκής οµάδας του 

Παναθηναϊκού. 

Σε αυτό το σηµείο εντοπίζονται ως ένα βαθµό οι απαρχές της σχέσης «µίσους» µεταξύ 

των δύο οµάδων, η οποία εµφανίζεται ως επακόλουθο της συγκρουσιακής και αντίπαλης 

σχέσης των δύο πόλεων. Γι’ αυτό άλλωστε ένας Πειραιώτης που υποστηρίζει τον 

Παναθηναϊκό θεωρείται από πολλούς «προδότης», καθώς η αµφισβήτηση και η σπίλωση 

του «συµβόλου» της πόλης του –ο Ολυµπιακός- ισοδυναµεί µε απαξίωση της ίδιας. 

Παράλληλα, η προδοτική αυτή στάση συµβολίζει µια διπλή καταστροφή: την φαντασιακή 

εισβολή του αθηναϊκού στοιχείου εντός των «συνόρων» του Πειραιά και το γεγονός ότι 

αυτή η εισβολή οφείλεται σε «αποστάτες» της πειραϊκής κοινωνίας. Χαρακτηριστικά ο 

Λεωνίδας Ανδριανόπουλος αναφέρει ότι: «Στην εποχή µου όποιος Πειραιώτης ήταν 

παναθηναϊκάκιας αντιµετώπιζε πρόβληµα. ∆εν του έδιναν σηµασία οι φίλοι του ή τον 
                                                 
110 Για περισσότερα δες: Ρούσης Γ., «Η πρώτη επαφή και πέντε απίστευτες κι όµως αληθινές 

πανεπιστηµιακές ιστορίες ολυµπιακής τρέλας.», στο Θρησκευόµενοι Κόκκινοι Επιστήµονες. 40 Ιστορίες 

Ολυµπιακής Λατρείας, Αθήνα, εκδόσεις: Ελληνικά Γράµµατα, 2006, σελ: 173. 
111 Για περισσότερα δες: Μαχαίρας Π., «Η γειτονιά µου. Ρόδα µας κόκκινα, ρόδα µας αµάραντα.» στο 

Θρησκευόµενοι Κόκκινοι Επιστήµονες. 40 Ιστορίες Ολυµπιακής Λατρείας, Αθήνα, εκδόσεις: Ελληνικά 

Γράµµατα, 2006, σελ: 116. 
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έσβηναν από τα κατάστιχα των σχέσεών τους, που λέει ο λόγος. Τον θεωρούσαν 

«προδότη»……Απλοί φίλαθλοι Πειραιώτες αν εκδήλωναν τη συµπάθεια τους στον 

Παναθηναϊκό είχαν πρόβληµα».112 

 

 

ΙV. Η κοινωνική «ποιητική» του Πειραιά µέσα στο κειµενικό λόγο 

 

Η ταυτότητα του Πειραιά έχει συσταθεί στα πλαίσια της χωροχρονικότητας του και 

αναδεικνύεται µέσα από τη διφυή εικόνα και σχέση παρελθόντος - παρόντος. 

Αναλυτικότερα, µέσα από τις κειµενικές αναφορές αυτοβιογραφικού χαρακτήρα που 

µελετήσαµε, παράγονται µια σειρά νοηµατοδοτήσεων και αξιών που ταυτίζονται µε µια 

νοερή πραγµατικότητα του Πειραιά, ο οποίος φαίνεται να συνδεόταν µε την λαϊκή 

κουλτούρα, το στοιχείο της «µαγκιάς», την καθαρότητα, την απλότητα των ανθρώπων, την 

φτώχια αλλά και µε την εγκληµατικότητα και την πορνεία στη περιοχή της Τρούµπας. Η 

ζωή στον Πειραιά ανασυγκροτείται µέσα από µια αναστοχαστική προσπάθεια των 

υποκειµένων να αναπλάσουν τις βιωµατικές εµπειρίες τους και να αναδηµιουργήσουν τον 

αστικό χώρο του τότε. Η αναπαράσταση της πραγµατικότητας, πολλές φορές, εµφανίζεται 

διαµεσολαβηµένη («του δικού µου Πειραιά, που δεν τον ξέρει σχεδόν κανείς πλέον 

τώρα»)113 από τις προσωπικές κοινωνικές αξιολογικές κρίσεις των υποκειµένων, οι οποίες 

εξηγούνται µέσα από τον διπλό συγκρουσιακό ρόλο του αφηγητή. Ειδικότερα, ο οµιλητής 

τίθεται ως αντικειµενικός εξιστορητής µιας πραγµατικότητας που, όµως, αφορά 

προσωπικές του εµπειρίες, για τις οποίες δεν δύναται να είναι απόλυτα 

αποστασιοποιηµένος, µε αποτέλεσµα να προβαίνει σε υποκειµενικές κριτικές ή υπερβολές. 

Μέσα από την αφηγηµατική πρακτική γίνεται µια προσπάθεια «αναδηµιουργίας του 

ανθρώπινου κόσµου δράσης τους», που γίνεται αντιληπτή ως διαδικασία «µίµησης» της 

πραγµατικότητας – βάσει της αριστοτελικής λογικής – και δε συνδέεται, κατά τον Γ. 

Σηφάκη, µε τη πρακτική της αποµίµησης. Ωστόσο, η αφηγηµατική πρακτική ενέχει τη 

ποιητική διάσταση σύνθεσης και ανάπλασης του κοινωνικού κόσµου και τη ρητορική 

                                                 
112 Καπράνος ∆., Ο τελευταίος των πέντε: Ο Λεωνίδας Ανδριανόπουλος αφηγείται., εκδόσεις: Καστανιώτη, 

Αθήνα, α΄ έκδοση., 2004, σελ.: 96. 
113 Όπ.π., σελ.: 68. 
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πρακτική που είναι συνυφασµένη µε τη γενικότερη προσπάθεια πειθούς του αναγνώστη ή 

του ακροατή σε πραγµατικό ή φαντασιακό επίπεδο.114 Αφορά, δηλαδή, την οµιλιακή 

κατάσταση του υποκειµένου και την διαδραστική σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ των 

προφορικών του µαρτυριών µε το κοινό του. Ο προφορικός λόγος κινείται στο δίπολο 

νοερού – πραγµατικού, στο πλαίσιο µιας διαδικασίας αναµόχλευσης του βιωµατικού 

φορτίου των υποκειµένων που έχει ως στόχο την ανασύνθεση και αναπαράσταση των 

εµπειριών τους. 

Ο κειµενικός λόγος είναι φορτισµένος µε αξιακές κρίσεις και απόψεις που προέκυψαν 

από την παροντική αποστασιοποιηµένη σκοπιά του υποκειµένου που αναπλάθει µε 

δηµιουργικό τρόπο εµπειρίες του παρελθόντος. Επιπλέον, δύναται να οφείλεται στην 

«εµπρόθετη, ενδιάθετη ή ασυνείδητη προσπάθεια του δρώντος υποκειµένου να πείσει»115 

το κοινό του για την διαφορετικότητα του Πειραιά, της οµάδας του και για τους λόγους 

που παρουσιάζεται ως προασπιστής τους. Η σχέση των υποκειµένων µε την πόλη και την 

οµάδα, µε το πέρας του χρόνου, από απλή σχέση κατοίκου του Πειραιά και οπαδού του 

Ολυµπιακού καθορίζεται και αλληλοδιαπλέκεται µε συναισθηµατικούς και βιωµατικούς 

παράγοντες που αποτυπώνονται στις αφηγηµατικές αναφορές τους. Έτσι, η ταυτότητα της 

πόλης και η σχεσιακή της διάσταση µε την οµάδα φαίνεται να αναπλάθεται µέχρι και 

σήµερα µέσα από µία ιστορία/µυθολογία, βασισµένη σε φαντασιακά ή πραγµατικά 

στοιχεία, τα οποία σε συµβολικό επίπεδο τείνουν να διατηρήσουν και να διαδώσουν την 

«ιδέα» του Ολυµπιακού και του Πειραιά.   

Προς την ίδια κατεύθυνση, διαπιστώνουµε ότι γύρω από την οµάδα και την πόλη έχει 

χτιστεί ένα ολόκληρος µύθος, ο οποίος παράγεται και εµπλουτίζεται διαρκώς µέσα από 

διαδικασία επιλογής συγκεκριµένων χαρακτηριστικών που εξυµνούν και προβάλουν την 

ιδιαιτερότητα της. Η ιστορία/µυθολογία
116 της οµάδας κινείται στη σφαίρα παρόντος – 

παρελθόντος και δοµείται από την διαλεκτική σχέση παλαιών και νέων στοιχείων που 

παράγουν και αναπαράγουν την εικόνα της. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό, η 
                                                 
114 Ζαϊµάκης Γ., Ο κοινωνικός κόσµος των πορνείων του Λάκκου και η ποιητική της µαγκιάς (Ηράκλειο 1900-

1940): Αστικός χώρος και πολιτισµική διαφοροποίηση, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Ψυχολογίας, 

1997, σελ. 24-25. 
115 Όπ.,π. σελ.: 24 – 25. 
116 Για περισσότερα δες: Κυπριανός Π., Χουµεριανός Μ., Ανατοµία των ποδοσφαιρικών παθών., Αθήνα, 

εκδόσεις: ∆ιόνικος, 2009, σελ.: 188 – 200. 
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ιστορική διαδροµή της οµάδας φαίνεται να µορφοποιεί την εικόνα του σήµερα 

λειτουργώντας ως συνεκτικός κρίκος του παλιού µε το νέο. Μέσα από την συλλογική 

µνήµη των παλαιοτέρων οπαδών, µεταβιβάζονται στους νεώτερους αξίες, στερεότυπα, 

εξιδανικευµένες αφηγήσεις που διαιωνίζουν και αναπαράγουν την ταυτότητα της οµάδας. 

Έτσι, το παρελθόν γίνεται κοµµάτι του παρόντος και το παρόν τροφοδοτείται από το 

παρελθόν. Η δηµιουργία ενός µύθου γύρω από την οµάδα και την πόλη συντελεί στην 

δηµιουργία ενός υπέρµετρου τοπικισµού και µιας θρησκευτικής ευλάβειας απέναντι στην 

γενέτειρα πόλη της οµάδας. Η οµάδα παρουσιάζεται ως ένα τοπικό σύµβολο και µια 

συλλογική µεταφορά λειτουργώντας ως ενοποιητικός παράγοντας και ως αντανάκλαση της 

τοπικής κουλτούρας και ταυτότητας.117  

Όπως έχουν επισηµάνει οι Κυπριανός και Χουµεριανός, η αστική εικόνα του «λαϊκού» 

παρελθόντος έχει µεταλλαχθεί σε ένα κοσµοπολίτικο παρόν εξαιτίας του έντονα 

εµπορευµατοποιηµένου χαρακτήρα σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας. Από την άλλη, η 

πληθυσµιακή αύξηση συνοδεύτηκε από την εισβολή «νεοφερµένων», γεγονός που οδήγησε 

στην αλλοίωση της «καθαρότητας» της πόλης του Πειραιά. Η «χαλάρωση των δεσµών µε 

την πόλη» και µε «ό,τι αυτή αντιπροσωπεύει»,118 καθώς επίσης και η αλλοίωση της εικόνα 

της στο «βωµό» του εκσυγχρονισµού, θα έπρεπε, ενδεχοµένως, να έχουν αντίκτυπο στην 

ταυτότητα της πόλης και της οµάδας της. Παρόλ’ αυτά, µέσα από την προαναφερθείσα 

µυθοπλαστική διαδικασία, η κοινωνική πραγµατικότητα και καθηµερινότητα του Πειραιά 

και η διαρκής εξύµνησης της οµάδας συντελούν στην διατήρηση της ταυτότητας τους. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, εξηγείται το γεγονός πώς µετά από τόσα χρόνια ύπαρξης του 

Ολυµπιακού όχι µόνο δεν παρατηρείται µια τάση αποµαζικοποίησης των οπαδών του, αλλά 

– αντιθέτως - ολοένα και περισσότεροι νέοι φαίνεται να «µυούνται» στους οπαδικούς του 

κόλπους.  

Ο τρόπος ταύτισης της πόλης µε την οµάδα και η συµβολικότητα του τρόπου 

διαπραγµάτευσης της ταυτότητας στις οπαδικές κοινότητες, πιστεύουµε θα αναδειχθεί 

καλύτερα µέσα από την έρευνα µας και ιδιαίτερα από τη διαδικασία των συνεντεύξεων, 

                                                 
117 Phelps N.A., «Professional Football and local identity in the ‘golden age’: Portsmouth in the mid – 

twentieth century», Urban History, United Kingdom, Cambridge University Press, Vol. 32, No 3, 2005, σελ.: 

459 – 480. 
118 Κυπριανός Π., Χουµεριανός Μ., Ανατοµία των ποδοσφαιρικών παθών., όπ.π., σελ.:174, 218. 
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όπου µέσα από τη ρητορική διαχείριση των οπαδών θα αντιληφθούµε τον τρόπο που 

δηµιουργείται η ταυτότητα του Ολυµπιακού και της γενέτειρας πόλης του.    
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Κεφάλαιο 4 

Συµπεράσµατα & Αναλύσεις 

 

Στα προηγούµενα κεφάλαια παρουσιάσαµε του βασικούς θεωρητικούς και µεθοδολογικούς 

προσανατολισµούς της παρούσας εργασίας και το ιστορικό πλαίσιο συγκρότησης τόσο της 

οµάδας όσο και της ταυτότητας του Ολυµπιακού. Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε 

το πραγµατολογικό υλικό της εργασίας µας και θα οδηγηθούµε στα βασικά συµπεράσµατα 

που προκύπτουν µέσα από την αναλυτική διαδικασία. Ακολουθώντας τις βασικές αρχές της 

µεθοδολογικής µας στρατηγικής, θα ταξινοµήσουµε τα ευρήµατα της έρευνας σε 

ιδιαίτερους αναλυτικούς άξονες που συνδέονται µε τους τύπους δεδοµένων που 

συλλέξαµε: γκράφιτι, συνθήµατα, ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις των οπαδών του 

Ολυµπιακού. Τα παραπάνω θα αποτελέσουν τις βασικές πηγές εκµαίευσης πληροφοριών 

αναφορικά µε τη σύσταση της ταυτότητα των «οπαδών», καθώς και το βαθµό που αυτή 

συνδέεται µε την ταυτότητα της πόλης. 

Πώς διαµορφώθηκε η ταυτότητα της πόλης µέσα στο χωρο – χρόνο; Η ταυτότητα 

του αστικού χώρου του Πειραιά αντανακλάται στην ταυτότητα των οπαδών του 

Ολυµπιακού; Ποια είναι, εν τέλει, η σχέση της οµάδας µε την πόλη και πώς αυτή 

αντικατοπτρίζεται στις κοινότητες των οπαδών του Ολυµπιακού; Στο παρόν κεφάλαιο θα 

επιχειρήσουµε να δώσουµε απαντήσεις στους εναρκτήριους ερευνητικούς µας 

προβληµατισµούς. Το θεωρητικό µας πλαίσιο, πέραν του γεγονότος ότι συνέβαλε στην 

προλείανση του ερευνητικού πεδίου, θα αποτελέσει τον θεωρητικό τροφοδότη για τις 

αναλύσεις του εµπειρικού µας υλικού. Μέσα από την διαλεκτική σχέση θεωρητικού - 

εννοιολογικού πλαισίου και των εµπειρικών δεδοµένων θα είµαστε σε θέση να 

απαντήσουµε περισσότερο εµπεριστατωµένα στα ερευνητικά µας ερωτήµατα. 

 

 

I.  Ερωτηµατολόγια 

 

Η κατασκευή του ερωτηµατολογίου ακολουθεί τη λογική της απεικόνισης των ποσοτικών 

µεγεθών της συµπεριφορικής στάσης των οπαδών, των κοινωνικών αξιακών θέσεων τους, 

των αντιλήψεων τους σχετικά µε αθλητικά ζητήµατα, των τρόπων διαχείρισης του 
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ελεύθερου χρόνου τους, καθώς επίσης των κοινωνικο – δηµογραφικών και οικονοµικών 

χαρακτηριστικών τους. Επίσης, εκτός από τις κλειστές ποσοτικές ερωτήσεις, 

συµπεριλαµβάνει ορισµένες ανοιχτές, ώστε να γίνουν εµφανείς οι νοηµατοδοτήσεις των 

οπαδών για την συνδεσµιακή τους κοινότητα και την αξία που φαίνεται να έχει η οµάδα 

για τους ίδιους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, µας δίνεται η δυνατότητα να εκµαιεύσουµε εκείνες 

τις πληροφορίες που θα αποτυπώσουν το οπαδικό προφίλ της ερυθρόλευκης οµάδας.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στη στατιστική και περιγραφική επεξεργασία του 

ερωτηµατολογίου δεν συµπεριλάβαµε όλες τις ερωτήσεις. Με δεδοµένο ότι το 

ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήσαµε είναι το ίδιο µε αυτό της ευρύτερης έρευνας του 

Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, είναι αναµενόµενο οι ερωτήσεις 

που υπήρχαν σε αυτό να καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο θεµάτων που αφορούν τους στόχους 

και τα ερωτήµατα της συγκεκριµένης έρευνας. Ειδικότερα, περιλαµβάνει µια ευρεία γκάµα 

ερωτήσεων που θα µπορούσε να µας προσφέρει αξιόλογα συµπεράσµατα και µια 

αρτιότερη εικόνα του οπαδικού κόσµου. Για τη δική µας έρευνα, όµως, εφαρµόσαµε µία 

περισσότερο εστιασµένη ανάλυση, η οποία τίθεται εντός του πλαισίου των ερευνητικών 

ερωτηµάτων µας. Αναλυτικότερα, προβήκαµε στην ανάλυση συγκεκριµένων ερωτήσεων 

που συµβάλουν στην σκιαγράφηση της κοινωνικής θέσης των οπαδών, της άποψης τους 

για την γυναικεία συµµετοχή στον αθλητικό χώρο και στην ανάδειξη των σηµαντικών 

«άλλων» παραγόντων που επηρέασαν και καθόρισαν την επιλογή της οµάδας.  

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων προκύπτει ότι το υπό µελέτη δείγµα 

µας αποτελείται στην συντριπτική πλειοψηφία από άντρες οπαδούς (89%), ενώ η παρουσία 

των γυναικών στα οπαδικά δρώµενα βρίσκεται στο 11%, ποσοστό αρκετά χαµηλό. Τα 

ποσοστά θα µπορούσαµε να τα κρίνουµε µάλλον αναµενόµενα, αν αναλογιστεί κάποιος 

την µακρά ανδρική ποδοσφαιρική παράδοση σε αθλητικά - και δη σε ποδοσφαιρικά - 

ζητήµατα. Η µικρή αλλά όχι αµελητέα γυναικεία συνδεσµιακή συµµετοχή αντανακλά µια 

ευρύτερη τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στις οπαδικές κοινότητες στην 

Ελλάδα µε τη µεγαλύτερη και ενεργητική συµµετοχή των γυναικών στα οπαδικά δρώµενα. 

Θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι το δείγµα µας αναφέρεται αποκλειστικά σε 

οργανωµένους οπαδούς, γεγονός που θα µπορούσε να εξηγήσει έως κάποιο βαθµό τη 

σηµαντική διαφορά που παρουσιάζεται στα ποσοστά µεταξύ αντρών και γυναικών.  
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Το γεγονός ότι η παρατηρούµενη γυναικεία παρουσία στα ελληνικά γήπεδα είναι 

σταδιακά αυξανόµενη τα τελευταία χρόνια δεν παραπέµπει αυτοµάτως σε µια εξίσου 

σταδιακά αυξανόµενη συµµετοχή στην οργανωµένη οπαδική κοινότητα των συνδέσµων. Η 

Θύρα 7 θεωρείται το επιστέγασµα των σκληροπυρηνικών οπαδών του Ολυµπιακού. Η 

ανδροκεντρική µορφή του ποδοσφαιρικού χώρου και η υπερ-αρσενική συµπεριφορική 

στάση των οπαδών φαίνεται να διαχέεται στις οργανωµένες κοινότητες των οπαδών, οι 

οποίες φαίνεται να εξελίσσονται µε τη σειρά τους σε ένα αυστηρά ανδροκρατούµενο χώρο, 

όπου το γυναικείο φύλο φαίνεται όχι µόνο να µην πληροί κάποιες «απαραίτητες» 

προϋποθέσεις, άλλα αντιθέτως να θίγει την µαχητική προβολή της κοινότητας. Άλλωστε 

«το ποδόσφαιρο αποτέλεσε µέσο για τη συγκρότηση της σκληρής αρσενικότητας»119 

κατοχυρώνοντας τοιουτοτρόπως ένα είδος ανδρικών δικαιωµάτων του αθλήµατος. Κατ’ 

αυτήν τη λογική, η προοπτική της γυναικείας συµµετοχής σε ένα ανδροκυρίαρχο χώρο θα 

ελλόχευε τον κίνδυνο ταλάντευσης της κεκτηµένης προβολής µιας µαχητικής και 

σκληροπυρηνικής κοινότητας..  

Υπό µία φεµινιστική σκοπιά, η «πατριαρχική» πραγµατικότητα φαίνεται να 

κυριαρχεί στον ποδοσφαιρικό χώρο και αναδεικνύεται στο πλαίσιο της άνισης και 

δυσµενέστερης θέσης που έχουν οι γυναίκες οπαδοί έναντι των αντρών. Το υψηλό ποσοστό 

της τάξης του 74% µαρτυρά την άποψη των οπαδών ότι το ποδόσφαιρο είναι ανδρική 

υπόθεση αποδεικνύοντας µια βαθιά ριζωµένη ανδροκεντρική σχέση µε το άθληµα και 

υπαινίσσεται, εν µέρει, την εξαίρεση της γυναικείας συµµετοχής από έναν 

ανδροκρατούµενο χώρο. Επιπλέον, η έµφυλη ανισότητα στον αθλητικό χώρο, πέρα από 

την ανδρική παράδοση του αθλήµατος, δύναται να συνδέεται µε ευρύτερα κατάλοιπα 

«κοινωνικών συµβάσεων που τείνουν να επιβάλουν αρµόζουσες έµφυλες συµπεριφορές 

και ρόλους»,120
τα οποία έχουν αντίκτυπο στην οπαδική κοινωνία. Οι επιβαλλόµενοι 

κοινωνικοί τύποι ορθής συµπεριφοράς του γυναικείου φύλου δεν φαίνεται συνάδουν µε τη 

µορφή των οπαδικών πρακτικών και την τραχύτητα του ποδοσφαιρικού αθλήµατος ή του 

οπαδικού χώρου, τα οποία ταιριάζουν καλύτερα στην ανδρική ιδιοσυγκρασία, σύµφωνα µε 

                                                 
119 Free M.&Hughson J., «Settling Accounts with Hooligans. Gender Blindness I Football Supporter 

Subculture Research», Men and Masculinities, Vol.6, No.2, 2003, σελ.: 139. 
120 Evans M., Μελέτες για το Φύλο. Φύλο και Κοινωνική Θεωρία., Αθήνα, εκδόσεις: Μεταίχµιο, 2003, σελ.: 

104. 
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τις εν λόγω κοινωνικές συµβάσεις.  

∆ιαπιστώνουµε ότι τα προσδιδόµενα κοινωνικά χαρακτηριστικά στα φύλα 

δηµιούργησαν µια στερεοτυπική εικόνα για την γυναίκα. Αναµφισβήτητα, η παρουσία της 

στον ποδοσφαιρικό χώρο έρχεται να σηµατοδοτήσει την αλλαγή στα δικαιώµατα της ως 

προς τον βαθµό συµµετοχής της γενικότερα στον αθλητικό χώρο αλλά και ειδικότερα στον 

χώρο των οργανωµένων οπαδών. Η ολοένα αυξανόµενη ενασχόληση της µε θέµατα που 

αφορούν την οµάδα θα οδηγήσουν στην σταδιακή «αποδοχή» της παρουσίας της στην 

συνδεσµιακή κοινότητα. Άλλωστε, αν αναλογιστούµε ότι η σύσταση των συνδέσµων, µε 

τα σηµερινά χαρακτηριστικά, ξεκίνησε µόλις την δεκαετία του ’80, µπορούµε να 

κατανοήσουµε την ποσοστιαία απόκλιση αντρών – γυναικών ως προς την συµµετοχή τους 

στον συνδεσµιακό χώρο.  

Αν δεχτούµε ότι η συνδεσµιακή δραστηριοποίηση των οπαδών υποδηλώνει την 

ισχυρή ταύτιση τους µε την οµάδα, µπορούµε µε την ίδια λογική, να θεωρήσουµε πως οι 

ηλικίες που εµφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής στον συδεσµιακό χώρο είναι 

εκείνες που παρουσιάζουν το µεγαλύτερο επίπεδο ενασχόλησης και ταύτισης µε την 

οµάδα. Συνεπώς, η ηλικία φαίνεται να συναρτάται µε το επίπεδο αφοσίωσης και ενεργούς 

σχέση µε οµάδα. Αναλυτικότερα, οι Κυπριανός και Χουµεριανός διέκριναν τρεις περιόδους 

ζωής του φιλάθλου, οι οποίες απεικονίζουν το διαφορετικό βαθµό πρόσδεσης µε την 

οµάδα.  

Η πρώτη περίοδος αφορά τη νεανική ζωή του οπαδού, η δεύτερη την έναρξη του 

έγγαµου βίου του και η τρίτη την µετέπειτα οικογενειακή τους περίοδο. Το δέσιµο µε την 

οµάδα και την ηλικία εµφανίζεται αντιστρόφως ανάλογο, καθώς όσο πιο νεαρή ηλικία 

έχουν, τόσο πιο έντονη είναι η ενασχόληση τους µε τα ποδοσφαιρικά θέµατα και όσο 

µεγαλύτερο το ηλικιακό επίπεδο τόσο φαίνεται να ασθενούν οι δεσµοί µε την οµάδα. Η 

χαλάρωση του βαθµού συσχέτισης ηλικίας-αφοσίωση µε την οµάδα εξαρτάται και 

συνδέεται µε τις µεταλλαγές που υφίσταται το άτοµο στην καθηµερινότητα του
121. Οι 

ολοένα αυξανόµενες επαγγελµατικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, το οδηγούν στην 

ανακατανοµή του πλέον µειωµένου ελεύθερου χρόνου του και στον επαναπροσδιορισµό 

του τρόπου διαχείρισης του. Σε ανάλογο συµπέρασµα καταλήγει και ο Μπροµπερζέ στην 

                                                 
121 Κυπριανός Π., Χουµεριανός Μ., Ανατοµία των ποδοσφαιρικών παθών., Αθήνα, εκδόσεις: ∆ιόνικος, 2009, 

σελ.:145 – 147. 
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έρευνα του επισηµαίνοντας ότι οι εντονότερες µορφές ταύτισης των «οπαδών» µε την 

οµάδα σηµειώνονται στην ηλικιακή κατηγορία 15 – 25, ή ενίοτε και περισσότερο, όπου 

ακόµα δεν έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές αλλαγές στη ζωή τους.122  

 

 

Γράφηµα 1.: Εµφάνιση των ποσοστών της ηλικίας των οργανωµένων οπαδών. 

Στο παραπάνω γράφηµα γίνεται εµφανής η ποσοστιαία απεικόνιση της ηλικίας των 

οργανωµένων «οπαδών». Το δείγµα µας εµφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά σε ηλικιακό 

εύρος 19 – 39 ετών. Βάσει της προσέγγισης Κυπριανού – Χουµεριανού και του 

Μπροµπερζέ, αναµέναµε τις ηλικιακές οµάδες µέχρι 19 ετών, 20 – 24 ετών, και 25 – 29 

ετών να δραστηριοποιούνται περισσότερο µε θέµατα της οµάδας και να συµµετέχουν στις 

συνδεσµιακές κοινότητες, καθώς αποτελούν την πρώτη περίοδο ζωής τους φιλάθλου. Στην 

επόµενη ηλικιακή κατηγορία που αφορά τη δεύτερη περίοδο ζωής των οπαδών, ενώ θα 

έπρεπε να µειώνονταν τα ποσοστιαία µεγέθη βλέπουµε ότι η σχέση ηλικίας – συµµετοχής 

στους συνδέσµους παραµένει ιδιαίτερα έντονη. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί, αν λάβουµε 

υπόψη ότι το 76% τους δείγµατος δήλωσαν άγαµοι και συνεπώς οι δεσµοί τους µε την 

                                                 
122 Μπροµπερζέ Κ., Ποδόσφαιρο. Σύµβολα, αξίες, φίλαθλοι., µτφ., επιµ.: Georget G., Κυπριανός Π., Αθήνα, 

εκδόσεις: Βιβλιόραµα, 2007, σελ.: 105. 
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οµάδα εξακολουθούν να εµφανίζονται εξίσου ισχυροί µε εκείνους που χαρακτηρίζουν τις 

νεαρότερες ηλικίες. Τέλος, η σηµαντική µείωση των ποσοστών στις µεγαλύτερες ηλικίες 

µαρτυρά, ενδεχοµένως, την ευρύτερη µεταλλαγή της σχέσης µε την οµάδα, η οποία µπορεί 

να οφείλεται σε ποικίλους λόγους, όπως για παράδειγµα τον επαναπροσδιορισµό των 

προτεραιοτήτων του ατόµου, αναδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο µια περισσότερο 

αποστασιοποιηµένη και παθητική εικόνα ως προς τις οργανωµένες κοινότητες. 

Τα στοιχεία που προέκυψαν για την ταξική προέλευση των οπαδών φαίνεται να 

τους κατατάσσουν στη µεσαία και εργατική τάξη. Στην προσπάθεια ταξινόµησης των 

οπαδών σε συγκεκριµένες διακριτές τάξεις βασιστήκαµε στο σχήµα ταξινόµησης του 

Goldthrope, στο οποίο τα διάφορα επαγγέλµατα ταξινοµούνται µε κριτήριο την ειδίκευση 

και το επαγγελµατικό γόητρο. Σε αυτό περιλαµβάνονται τρεις κοινωνικές τάξεις, «τα µέλη 

των οποίων θεωρείται ότι κατέχουν συγκρίσιµα χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την 

κατάστασή τους στην αγορά και στην εργασία». Η πρώτη τάξη αφορά την ανώτερη 

κοινωνική κλίµακα και περιλαµβάνει ανώτερα επαγγέλµατα εργαζοµένων και συνεπώς 

κατόχους µεγάλης ιδιοκτησίας. Ακολουθεί η δεύτερη, η επονοµαζόµενη «ενδιάµεση τάξη», 

που περιλαµβάνει µεσαία επαγγέλµατα εργαζοµένων και κατόχους µεσαίας ή µικρής 

ιδιοκτησίας. Τα επαγγέλµατα αφορούν δηµοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους κατώτερων 

βαθµίδων, βιοτέχνες και µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, κατώτερα στρώµατα τεχνικών, 

επιστάτες χειρωνακτών εργατών. Τέλος, η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στην «εργατική 

τάξη» και περιλαµβάνει επαγγέλµατα κυρίως χειρωνακτικής φύσεως, όπως ειδικευµένους 

χειρώνακτες εργάτες, ηµι – ειδικευµένους, ανειδικευµένους εργάτες στην µεταποίηση και 

εργάτες στον αγροτικό τοµέα.123  

Η επαγγελµατική κατάσταση των οπαδών, καθώς επίσης και των γονιών τους, 

µπορούν να µας οδηγήσουν στην κατανόηση της θέσης τους στις κοινωνικές βαθµίδες και 

στην αξιολόγηση τους µε ταξικούς όρους. Η προέλευση τους κυρίως από τα µεσαία αλλά 

και από εργατικά στρώµατα
124, σε συνδυασµό µε το ότι διαθέτουν χαµηλό µορφωτικό 

                                                 
123 Μοσχονάς Α., Τάξεις και στρώµατα στις σύγχρονες κοινωνίες. Ερµηνευτικές προσεγγίσεις και Ειδικές 

αναφορές, Αθήνα, εκδόσεις: Οδυσσέας, 2005, σελ.: 51 – 54. 
124 ∆ιαπιστώνουµε ότι η σύνθεση των οπαδών θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ετερογενής και 

διαφοροποιείται σε µεγάλο βαθµό από την ταξική δοµή που εµφάνιζε το οπαδικό κοινό της βικτοριανής 

Αγγλίας. Ειδικότερα, «µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1880, οι οπαδοί ανήκαν κυρίως στα µεσαία στρώµατα, 

στη συνέχεια στους ειδικευµένους εργάτες και σήµερα πάλι στα µεσαία στρώµατα». Το εργατικό στοιχείο στον 
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επίπεδο
125, φαίνεται να συνάδει µε ευρύτερα ερευνητικά συµπεράσµατα ορισµένων 

παλαιότερων εργασιών που τεκµαίρουν ότι τα σκληροπυρηνικά τµήµατα των «οπαδών», οι 

αποκαλούµενοι ultras, προέρχονται από την εργατική τάξη,126 χωρίς, όµως, αυτό να είναι 

γενικεύσιµο για όλες τις οπαδικές κοινότητες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Μπροµπερζέ για την περίπτωση των Ιταλών «οπαδών», οι υποστηρικτές της Μπαρτσελόνα 

και οι Ιταλοί ultras διαθέτουν «υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο από το αντίστοιχο εθνικό 

µέσο επίπεδο»,127 γεγονός που έρχεται να αµφισβητήσει τη σχεδόν καθολική και 

ισοπεδωτική άποψη που θεωρεί τους φανατικούς οπαδούς ως άτοµα χαµηλότερου 

κοινωνικού στάτους. ∆ιαπιστώνουµε ότι η ταύτιση µορφωτικού ή κοινωνικού υποβάθρου 

και σκληροπυρηνικών οπαδικών τµηµάτων, τα οποία συχνά θεωρούνται υπαίτια για την 

πρόκληση επεισοδιακών καταστάσεων, είναι σχετική. Μπορεί τα πρώτα στοιχεία που 

έγιναν διαθέσιµα το 1960 για τα ταραχοποιά στοιχεία του ποδοσφαιρικού χώρου να 

σχετίζουν τον χουλιγκανισµό µε την ταξική προέλευση και το µορφωτικό επίπεδο,128 αλλά 

οι σύγχρονες προσεγγίσεις αναδεικνύουν µία διαταξική οπαδική διάσταση και προβάλλουν 

το χώρο του γηπέδου ως µέρος συνάθροισης ετερόκλητων ανθρώπων.129  

Η επιλογή της οµάδας και η ταύτιση των «οπαδών» µε αυτήν είναι ένα ζήτηµα, το 

οποίο θελήσαµε να διερευνήσουµε και σε ποσοτικό επίπεδο µε την µέθοδο του 

ερωτηµατολογίου. Αναλυτικότερα, θελήσαµε να εξετάσουµε και να αναδείξουµε τους 

                                                                                                                                                     
χώρο των κερκίδων υπο – αντιπροσωπεύεται και πλέον παρατηρείται µια διαταξική πορεία σε ό,τι αφορά 

τους οπαδούς και τα σκληροπυρηνικά τµήµατά τους. Για περισσότερα δες: Μπροµπερζέ Κ., Ποδόσφαιρο. 

Σύµβολα, αξίες, φίλαθλοι., µτφ., επιµ.: Georget G., Κυπριανός Π., Αθήνα, εκδόσεις: Βιβλιόραµα, 2007, 

σελ.:108. 
125 Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι µόλις το 48% των οπαδών δηλώνουν κάτοχοι απολυτήριου 

ενιαίου ή τεχνικού λυκείου.   
126 Dunning E., «Towards a Sociological Understanding of Football Hooliganism as a World Phenomenon», 

European Journal on Criminal Policy and Research, Vol. 8, No 2, 2000, σελ.: 141–162. 
127 Μπροµπερζέ Κ., Ποδόσφαιρο. Σύµβολα, αξίες, φίλαθλοι., µτφ., επιµ.: Georget G., Κυπριανός Π., Αθήνα, 

εκδόσεις: Βιβλιόραµα, 2007, σελ.:109. 
128 Τα πρώτα στοιχεία έδειξαν ότι οι επεισοδιακές καταστάσεις προκαλούνται από άτοµα που σε ποσοστό 

70% - 80% προέρχονται από την εργατική τάξη και έχουν φτάσει στο επίπεδο της βασικής εκπαίδευσης. Για 

περισσότερα δες: Dunning E., «Towards a Sociological Understanding of Football Hooliganism as a World 

Phenomenon», όπ.π., σελ.; 141 - 162. 
129 Κυπριανός Π., Χουµεριανός Μ., Ανατοµία των ποδοσφαιρικών παθών, όπ.π., σελ.:161. 
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σηµαντικότερους λόγους πρόσδεσης των «οπαδών» µε την οµάδα, ώστε να κατανοήσουµε 

µέσα από την ποσοτική κατανοµή των µεγεθών την ιεραρχική κατάταξη που αποδίδεται 

από τις απαντήσεις των «οπαδών». Η επιλογή της οµάδας γίνεται συνήθως µόνο µία φορά 

στη ζωή του ανθρώπου και εξαρτάται από πολυποίκιλους παράγοντες που σχετίζονται µε 

την επιρροή του οικογενειακού περιβάλλοντος, τους οµηλίκους, την τοπικότητα, τις 

αγωνιστικές επιτυχίες της οµάδας, το στυλ του παιχνιδιού της κ.λπ.. Για κάθε περίπτωση 

οπαδού υπήρξαν συγκεκριµένοι λόγοι που λειτούργησαν καθοριστικά στην επιλογή της 

οµάδας, στην ανάπτυξη δεσµών µε αυτή, καθώς επίσης και στην υπερ- ταύτιση τους µε την 

οµάδα, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των πιο «φανατικών οπαδών». 
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Το παραπάνω ραβδόγραµµα απεικονίζει τους λόγους και τα κριτήρια που οι οπαδοί 

βάσισαν την επιλογή της οµάδας τους. Όπως διαπιστώνουµε, λοιπόν, το δυναµικό προφίλ 

της οπαδικής κοινότητας του Ολυµπιακού προβάλλεται ως βασικός παράγοντας για την 

προσέλκυση εν δυνάµει οπαδών. Το γεγονός ότι πρόκειται για µια οµάδα που έχει 

διακριθεί για τις αγωνιστικές της επιτυχίες και έχει στο ενεργητικό της περισσότερους 

τίτλους συγκριτικά µε τους αντιπάλους της συµβάλει στην διαµόρφωση της εικόνας του 

νικητή. Η βαθµολογική υπεροχή µιας οµάδας δύναται να µεταφραστεί σε περισσότερους 

οπαδούς κάτι που επιβεβαιώνεται από το παραπάνω γράφηµα. Είναι ευκολότερο κάποιος 

που δεν είναι οπαδός να υποστηρίξει µια οµάδα που έχει κατακτήσει περισσότερους 
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τίτλους, καθώς η ταύτιση µε τον νικητή «αυξάνει τις πιθανότητες άντλησης χαράς και δίνει 

τη δυνατότητα στους οπαδούς να ξεχάσουν για λίγο αυτό που είναι, βλέποντας τη ζωή από 

τη σκοπιά του νικητή».130 Θα λέγαµε, λοιπόν, πως η µετάβαση από την κατάσταση του εν 

δυνάµει οπαδού σε πραγµατικό οπαδό και η επιλογή της οµάδας φαίνεται να βασίζεται 

στην ίδια την αγχολυτική και εκτονωτική διάσταση του ποδοσφαιρικού παιχνιδιού όσο και 

στην ενδόµυχη ανάγκη του ατόµου να επανακτήσει την ικανοποίηση και τη χαρά από την 

καθηµερινότητά του µέσα από την νίκη της οµάδας του.  

Η οικογένεια εµφανίζεται να έχει εξίσου σηµαντικό ρόλο για την επιλογή της 

οµάδας. Η «µύηση» σε αθλητικά ζητήµατα αποτελεί µία διαδικασία «χειραγώγησης» που 

ξεκινά σε µικρή ηλικία και αφορά κυρίως τη σχέση πατέρα – γιου, καθώς µέσω της 

πατρικής φιγούρας υπαγορεύεται η επιλογή της οµάδας και επαφίεται σε σηµαντικό βαθµό 

η µετέπειτα ενασχόληση του παιδιού µε αυτή. Η κοινωνικοποιητική διαδικασία στα 

ποδοσφαιρικά δρώµενα ολοκληρώνεται µε την µεταλαµπάδευση των αξιακών και 

συµπεριφορικών κωδίκων των ενηλίκων και τη συνακόλουθη υποστήριξη µιας 

συγκεκριµένης οµάδας, ως αναφαίρετο κοµµάτι της οικογενειακής παράδοσης.131 Έτσι, η 

διαγενεακή µεταφορά της παράδοσης προς τους νεότερους και η εξασφάλιση της συνέχειας 

της από αυτούς εµφανίζεται ως «χρέος» των µεγαλυτέρων απέναντι στην οµάδα τους. 

∆ιαπιστώνουµε, ότι η οικογενειακή σφαίρα και το στενό συγγενικό περιβάλλον 

παρουσιάζεται ως ισχυρός παράγοντας πρόσδεσης µε την οµάδα (13,40%). Από την άλλη, 

η ανάλυση των συνεντεύξεων έρχεται να αναδείξει µια διαφορετική συνιστώσα για την 

οικογενειακή και συγγενική σφαίρα επιρροής στους «αµύητους». Η έµµεση προσπάθεια 

εξοικείωσης του παιδιού στα σύµβολα του αθλητικού συλλόγου και στη λογική της οµάδας 

δύναται να προκαλέσει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου 

οι εν δυνάµει οπαδοί, όχι µόνο, δεν ακολούθησαν τις επιταγές της οικογενειακής 

παράδοσης αλλά, αντ’ αυτού, αποφάσισαν να ταχθούν εντέλει υπέρ της αντίπαλης 

οµάδας.132 
                                                 
130 Κυπριανός Π., Χουµεριανός Μ., Ανατοµία των ποδοσφαιρικών παθών, όπ.π., σελ.: 141 – 143. 
131 Παπαγεωργίου ∆., Μια «άλλη» Κυριακή: «Τρέλα» και «Αρρώστια» στα ελληνικά γήπεδα, Θεσσαλονίκη, 

εκδόσεις: Παρατηρητής, 1998, σελ.: 37 – 38. 
132 Η περίπτωση του Γ. έρχεται να αποσαφηνίσει την παραπάνω θέση, καθώς ο ίδιος στην ερώτηση πώς 

επέλεξε την οµάδα του απαντά: «Από µία οικογένεια που είναι όλοι Εθνικοί , όπου από το πρωί µέχρι το βράδυ 

όλοι τους µισούσαν τον Ολυµπιακό. Συν ότι ο πατέρας µου ήταν Πανιώνιος και δεν είχα από πουθενά 
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Από την ανάλυση του γραφήµατος προκύπτει ότι το 12,6% των ερωτηθέντων 

προβάλλει ως βασικό λόγο πρόσδεσης µε την οµάδα το θεαµατικό παιχνίδι της. 

Αναµφισβήτητα, ο τρόπος του παιχνιδιού που έχει υιοθετήσει η οµάδα του Ολυµπιακού 

καθ’ όλη την πορεία του αγωνιστικού της βίου, παρόλο που ενδέχεται να παρουσιάζεται 

κατά καιρούς αρκετά διαφοροποιηµένο λόγω των συστηµάτων που ακολουθεί ο εκάστοτε 

προπονητής, διαθέτει συνήθως µια βασική εικόνα θεµελιωδών συστατικών στοιχείων που 

αντικατοπτρίζεται και παραµένει αναλλοίωτη από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του συλλόγου 

έως σήµερα. Το λεγόµενο θεαµατικό παιχνίδι είναι, βεβαίως, ένας γενικός όρος, καθώς σε 

θεωρητικό επίπεδο ο καθένας δύναται να το αντιλαµβάνεται όπως ο ίδιος το εκτιµά. Όταν, 

όµως αφορά συγκεκριµένα την αγαπηµένη οµάδα του φανατικού οπαδού ο όρος 

«θεαµατικό ποδόσφαιρο», δύναται να ορίζεται από κεντρικά νοήµατα, τα οποία 

αλληλοδιαπλέκονται µε µυθοπλαστικά και νοερά στοιχεία που έχουν προσδώσει στην 

οµάδα τους, στην πόλη – έδρα τους και στους οπαδούς τους. Με την έννοια «θεαµατικό 

παιχνίδι» κάποιος οπαδός του Ολυµπιακού µπορεί να εννοεί µια σειρά από 

παράγοντες(τεχνική, ανατροπές, νίκες, έντονο οπαδικό κλίµα), τους οποίους συνδέει µε µια 

σειρά συµβολοποίησεων(π.χ στάδιο Γ.Καραϊσκάκης=ιερός τόπος, παίχτες=πρέσβεις, 

οπαδοί=φρουροί κ.λπ.). Ο συνδυασµός αυτών των δύο είναι που συµβάλει στην πρόσληψη 

ενός παιχνιδιού ουσιαστικά ως θεαµατικό. ∆ιαπιστώνουµε, επίσης, ότι ο θεµατικός τρόπος 

παιχνιδιού µιας οµάδας δύναται να συνδέεται ή να απορρέει από ευρύτερες παγιωµένες 

αντιλήψεις για τα χαρακτηριστικά της. Έτσι, ο Πειραιάς, αφ’ ης στιγµής διαθέτει τα 

χαρακτηριστικά του «µάγκα» στο πλαίσιο των αστικών αντιπαραθέσεων, θα πρέπει να 

επιδείξει και την ανάλογη αγωνιστική διαφοροποίηση που αρµόζει και αναµένεται από το 

οπαδικό κοινό του και δια µέσον της οµάδας που τον εκπροσωπεί. Αυτό, όπως φαίνεται 

από το παραπάνω γράφηµα, είναι κάτι το οποίο έχει επιτευχθεί, καθώς η δυναµική 

παρουσία της οµάδας του Ολυµπιακού στο γήπεδο παρουσιάζεται ως βασικός λόγος 

προσέλκυσης και υπερ- ταύτισης οπαδών µε αυτήν.   

Εν συνεχεία, θα εξετάσουµε συνδυαστικά τις τρεις απαντήσεις: α)είναι η οµάδα της 

πόλης µου, β)έχει τους περισσότερους οπαδούς στην περιοχή µου και γ)για λόγους παρέας, 

                                                                                                                                                     
ερεθίσµατα να γίνω Ολυµπιακός. Αλλά ξέρεις τις περισσότερες φορές όταν από παντού ακούς για το αντίθετο 

και εναντιώνονται σε κάτι και άµα είσαι µικρός είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις το αντίθετο µέρος και να 

δηµιουργήσεις και µια κόντρα µέσα στην οικογένεια». 
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καθότι συνδέονται µε τις τρεις τυπολογίες της τοπικής ιδιαιτερότητας, της ιδιαίτερης 

τοπικότητας και τους σηµαντικούς «άλλους» παράγοντες που προέκυψαν και 

προαναφέραµε στις άλλες κατηγορίες του πραγµατολογικού µας υλικού. Αναλυτικότερα, 

το πολυπληθές οπαδικό στοιχείο στο πλαίσιο της ιδιαίτερης τοπικότητας µπορεί να 

αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα προσέλκυσης νέων οπαδών. Πρωταγωνιστικό 

κοινωνικοποιητικό ρόλο στην διαδικασία προσηλύτισης τους έχουν οι παρέες των 

οµιλήκων, στα πλαίσια των οποίων φαίνεται να διαδίδεται η ιδέα της οµάδας, να 

κατασκευάζεται η οπαδική ταυτότητα και να δηµιουργούνται, εν τέλει, νέες - οργανωµένες 

ή µη - συλλογικότητες που θα υπερµάχονται για την οµάδα.    

Σε κάθε περίπτωση, η παρέα λειτουργεί ως ισχυρός σηµαντικός «άλλος» 

παράγοντας προσέλκυσης νέων οπαδών, στο πλαίσιο ιδιαίτερων τοπικοτήτων αλλά και της 

τοπικής ιδιαιτερότητας διότι η οµάδα αυτοµάτως δρα ταυτοποιητικά, συνιστώντας στοιχείο 

αυτοπροσδιορισµού και αλληλοαναγνώρισης µεταξύ των µελών της παρέας.133 Το γεγονός 

ότι στο γράφηµα υπερτονίζεται ποσοστιαία η ιδιαίτερη τοπικότητα (12,10%) αφορά στο ότι 

ο µεγαλύτερος αριθµός των ερωτηµατολογίων διανεµήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του 

Πειραιά. Επίσης, από αυτό µπορεί να προκύψει ότι η οπαδική ταυτότητα των ιδιαίτερων 

τοπικοτήτων φαίνεται να διακηρύσσεται µε µεγαλύτερη ορµητικότητα.  

Αναµφισβήτητα, βασικό στοιχείο επιλογής της οµάδας εµφανίζεται να παίζει η 

τοπικότητα. Αξίζει να λεχθεί, ότι παρόλο που η «καθαρότητα» της πόλης έχει αλλοιωθεί 

σηµαντικά  από την είσοδο «νεοφερµένων», το νέο οπαδικό στοιχείο όχι απλώς τίθεται, 

αλλά υπερταυτίζεται µε την οµάδα του Ολυµπιακού ως ένα συµβολικό αντίτιµο της 

ενσωµάτωσης τους. Γενικότερα, «σε εθνικό επίπεδο συνήθως ταυτιζόµαστε µε το σύλλογο 

της πόλης ή της περιοχής όπου γεννηθήκαµε ή µεγαλώσαµε».134 Στην περίπτωση του 

Ολυµπιακού που αποτελεί οµάδα υπερτοπικής εµβέλειας, δηµιουργούνται δίκτυα οπαδικής 

στήριξης που διαχέονται και εκτός του στενού αστικού πλαισίου του Πειραιά. Αυτά 

λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία µέσω των οποίων διακινούνται και υιοθετούνται 
                                                 
133 Ο Χ. αναφέρει ότι έγινε Ολυµπιακός: «…λόγω της περιοχής που ζούµε, εδώ στον Κορυδαλλό, µια 

Ολυµπιακοκρατούµενη περιοχή. Ε δε γίνεται τώρα ένα παιδάκι Κορυδαλλιώτης από µια τέτοια περιοχή..Οι 

παρέες, τα σχολεία και τα πάντα Ολυµπιακός. Από την οικογένεια δεν είχα καµία έτσι να πεις ότι ήταν κάποιος 

Ολυµπιακός να µε τραβήξει. Βασικά ήταν οι παρέες και η περιοχή». 
134 Μπροµπερζέ Κ., Ποδόσφαιρο. Σύµβολα, αξίες, φίλαθλοι., µτφ., επιµ.: Georget G., Κυπριανός Π., Αθήνα, 

εκδόσεις: Βιβλιόραµα, 2007, σελ.: 70, 81. 
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τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά της τοπικής ιδιαιτερότητας (Πειραιάς) από άλλες ιδιαίτερες 

τοπικότητες (π.χ Ρέθυµνο) και παράλληλα συντελούν στη συγκρότηση µιας οπαδικής 

κοινότητας µε κοινή κοινωνική και τοπική καταγωγή.  

Τέλος, ένα σηµαντικό ποσοστό οπαδών δήλωσαν ότι η επιλογή της οµάδας 

βασίστηκε σε λόγους ιδεολογίας (10,50%). Εν προκειµένω, η ιδεολογία θα πρέπει να 

προσεγγισθεί ως παράµετρος υποκειµενικών ή συλλογικών αξιολογήσεων. Είναι δύσκολο 

να υποστηριχθεί ότι υπάρχει µια σαφής ερµηνεία για τους όρους ιδεολογικής ταύτισης των 

οπαδών µε την οµάδα, καθώς τίθεται στο πλαίσιο εξατοµικευµένων πεποιθήσεων της εξω-

γηπεδικής ιδιωτικής ζωής των υποκειµένων, ενώ παράλληλα επηρεάζεται από ευρύτερους 

αξιακούς κώδικες της οπαδικής κοινότητας. Κοντολογίς, η ιδεολογική ταυτοποίηση των 

οπαδών µε την οµάδα πραγµατώνεται υπό το φάσµα προσωπικών εκτιµήσεων ή απόψεων 

και ολοκληρώνεται στο πλαίσιο συλλογικών κεντρικών νοηµάτων. Η ιδεολογία, ως λόγος 

πρόσδεσης µε την οµάδα, θα µπορούσε να σχετίζεται µε αριστερές πολιτικές πεποιθήσεις 

των υποκειµένων, αν αναλογιστούµε το λαϊκό προφίλ του πειραιώτικου αθλητικού 

σωµατείου. Κάτι τέτοιο όµως δεν προέκυψε από τη στατιστική επεξεργασία των 

απαντήσεων. Τέλος, πέραν των προσωπικών αξιακών θέσεων, η ιδεολογία µπορεί να 

αφορά ένα σύνολο ιδεών που έχει κέντρο αναφοράς την οµάδα και αντανακλά συλλογικές 

αξιολογικές πεποιθήσεις, στις οποίες µπορεί να µην συµφωνούσαν a priori οι οπαδοί αλλά 

να παραίνεσαν στο πλαίσιο του παιδευτικού χαρακτήρα των παλαιότερων οργανωµένων 

οπαδών για την έγκριση ένταξης τους σε µια νέα συλλογικότητα. 

 

II. Graffiti  

 

Τα γκράφιτι που συγκεντρώσαµε έχουν µια ορισµένη δοµή. Τα περισσότερα 

περιλαµβάνουν ένα σύντοµο κείµενο ή φράση και σε ορισµένα γκράφιτι υπάρχει εικόνα. 

Ακόµη, στα περισσότερα αναφέρεται η συλλογική ταυτότητα του συντάκτη που συνήθως 

παραπέµπει σε κάποιο σύνδεσµο (π.χ. «Πόρτο Λεόνε 7»). Η οµαδοποίηση των γκράφιτι 

έγινε µε βάση το κεντρικό θεµατικό περιεχόµενο τους. Στη βάση αυτή δηµιουργήσαµε τις 

παρακάτω κατηγορίες γκράφιτι: α) µνήµης, β) εναντίωσης στην αστυνοµία, γ) απεικόνισης 

της σχέσης µε άλλες οπαδικές κοινότητες µε δύο υποκατηγορίες, τα γκράφιτι εναντίωσης 

και τα γκράφιτι αλληλεγγύης σε άλλες οπαδικές συλλογικότητες, δ) ταυτότητας µε τρεις 
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υποκατηγορίες τα µαχητικά, της προβολής συνδέσµου και της προβολής της οµάδας, ε) 

λατρευτικά-αφοσίωσης, στ) απεικόνισης της σχέσης µε τον τόπο (Πειραιάς).  

Σύµφωνα µε τους Gonos, Mulkern και Poushinsky, «τα γκράφιτι αποτελούν έναν 

ακριβή δείκτη των κοινωνικών συµπεριφορών, στάσεων και αντιλήψεων µιας 

κοινότητας».135 Από τη διαδικασία ανάλυσης µας προέκυψε ότι το κάθε γκράφιτι µπορεί να 

δοµείται από ένα σύνολο εικόνων ή επιγραφών που στην ολότητα του προβάλλεται η 

κεντρική ιδέα. Οι δηµιουργοί τους, µέσα από την προβολή ιδιαιτέρων µηνυµάτων, 

στοχεύουν να πείσουν για την διαφορετικότητα της κοινότητας τους. Εποµένως, το 

θεµατικό περιεχόµενο που επιλέγουν αντανακλά σε συµβολικό επίπεδο τις οπαδικές 

συµπεριφορές και στάσεις, οι οποίες απεικονίζονται εντέχνως, για να καταστεί σαφής η 

µοναδικότητα τους.  

Η ταυτοτική διάκριση των «οπαδών» επιτυγχάνεται µέσα από τον ίδιο τον 

συµβολικό χαρακτήρα του γκράφιτι, αλλά και από τις αναπαριστώµενες ιδέες που 

λειτουργούν ως επικοινωνιακά µέσα προβολής µιας διακριτής ταυτότητας. Τα γκράφιτι 

µπορεί να ενισχύσουν το προφίλ µιας οµάδας και των υποστηρικτών της, είτε µέσω της 

προβολής αξιακών χαρακτηριστικών της, είτε µέσα από την αποδυνάµωση και προσβολής 

µιας αντίπαλης οµάδας. Οι τεχνικές των χρωµάτων, τα κωδικοποιηµένα σύµβολα, ακόµα 

και ο χώρος δηµιουργίας ενός γκράφιτι µπορούν να µας εξηγήσουν πολλά για την 

ταυτότητα της οµάδας και τους στόχους των δηµιουργών τους.  

Από την ποσοτικοποίηση των δεδοµένων µας τα υψηλότερα ποσοστά εµφανίζονται 

στα γκράφιτι ταυτότητας (85%), ακολουθούν αυτά που απεικονίζουν τη σχέση της 

κοινότητας µε άλλες οπαδικές συλλογικότητες (6,4%) και στα λατρευτικά – αφοσίωσης 

(4,1).136 Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούµε στα γκράφιτι που αφορούν τον «τόπο», 

στα «λατρευτικά-αφοσίωσης» και σε αυτά που αφορούν τη σχέση µε τις οπαδικές 

ετερότητες. Ο τόπος (0,8%), µολονότι βρίσκεται σε µικρό ποσοστό, είναι ένα θέµα που 

προβάλλεται εµφατικά σε ορισµένα γκράφιτι. Σε αυτά τονίζεται συµβολικά ο στενός 

δεσµός του Ολυµπιακού µε τον Πειραιά αλλά και η υπερτοπική διάσταση της πιο 

δηµοφιλούς οµάδας στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα γκράφιτι που 

                                                 
135 Gonos G., Mulkern V., Poushinsky N., «Anonymous Expression: A Structural View of Graffiti.», The 

Journal of American Folklore, Vol. 89, No. 351, 1976, σελ.: 41. 
136 Για περισσότερα δες στο Παράρτηµα, στον πίνακα Ι. 
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δηµιουργούν οπαδοί του Ολυµπιακού σε επαρχιακές πόλεις, όπου από τη µία πλευρά 

υπάρχει η αναφορά στην ιδιαίτερη τοπικότητα (π.χ «Πάτρα 7») και από την άλλη η 

συµβολική σύνδεση µε την οπαδική τοπική ιδιαιτερότητα (π.χ «Παντού είναι Πειραιάς») 

που αποτελεί τη θεµατική εστίαση του γκράφιτι. Το τελευταίο συνηθίζεται να βρίσκεται σε 

πρώτο φόντο µε µεγαλύτερα γράµµατα και αποδίδει το κυρίαρχο νόηµα του γκράφιτι (βλ. 

φωτογραφία 1). 

 

 

Φωτογραφία 1: Η διπλή απεικόνιση της τοπικότητας της Πάτρας και του Πειραιά µε τη 

δεύτερη να έχει κυριαρχική θέση στο γκράφιτι. 

 

Σηµαντικό ενδιαφέρον έχουν τα γκράφιτι που προσπαθούν να τονίσουν την 

συµβολική κυριαρχία του Ολυµπιακού όχι µόνο στην πόλη του Πειραιά αλλά και σε άλλες 

πόλεις της Ελλάδας, ιδιαίτερα σε αυτές που θεωρούνται ότι έχουν πολυπληθές Ολυµπιακό 

στοιχείο. Σε σχέση µε τον Πειραιά, είναι χαρακτηριστικό ότι οι οπαδοί του Ολυµπιακού 

έχουν φροντίσει για την κυριαρχική παρουσία γκράφιτι της οµάδας τους σε κεντρικά 

σηµεία της πόλης, ιδίως σε γέφυρες, κεντρικές οδικές αρτηρίες, σταθµούς του ηλεκτρικού 
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και γύρω από το γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Πέρα από την συντριπτική αριθµητική 

κυριαρχία των γκράφιτι των οπαδών του Ολυµπιακού η κοινότητα φροντίζει να προβάλλει 

την αίσθηση της συµβολικής της υπεροχής µε φράσεις του τύπου «Ολυµπιακός το 

αφεντικό της πόλης» ή «Εδώ µόνο εµείς» (βλ. Φωτογραφία 2).  

 

 

 

Φωτογραφία 2: Γκράφιτι απεικόνισης της αίσθησης συµβολικής υπεροχής της κοινότητας 

στην πόλη. 

 

Το παραπάνω γκράφιτι αποτελεί παράδειγµα ενός τρόπου απεικόνισης σύνθετων 

νοηµάτων που αφορούν την ιδέα της οµάδας και τη συµβολική εξουσία της στο χώρο της 

πόλης. Η επιλογή του κόκκινου χρώµατος, το οποίο στη γλώσσα των οπαδών του 

Ολυµπιακού συµβολίζει τη δύναµη και την «ολυµπιακή ψυχή» και ενισχύει το 

εξουσιαστικό συµβολισµό την ταύτιση µε την οµάδα του Ολυµπιακού. Η συνηθισµένη 
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στην οπαδική αργκό έννοια του «αφεντικού» παραπέµπει στην κυριαρχία, την υπεροχή, 

την αδιαµφισβήτητη πρωτοκαθεδρία της οµάδας στην πόλη.  

Στο δεξί µέρος του η επιτοίχια αναφορά στην ηµεροµηνία 8-2-1981 υπενθυµίζει την 

ηµεροµηνία της «µεγαλύτερης αθλητικής τραγωδίας του τόπου µας».137 Το τραγικό 

συµβάν συνιστά αναπόσπαστο κοµµάτι της ιστορίας του Ολυµπιακού και ως τέτοιο 

επιχειρείται να προβληθεί. Η εικονική ή επιγραφική αναπαραγωγή του συµβολίζει τον 

σεβασµό και την ευαισθησία των «οπαδών» σε τέτοιου είδους ζητήµατα, την γνώση της 

ιστορία της οµάδας τους και την αφοσίωση τους προς αυτήν τιµώντας τους νεκρούς µέσα 

από επιτοίχιες παραστάσεις. Τέλος, το «Θύρα 7» αποτελεί ένα είδος υπογραφής των 

δηµιουργών, οι οποίοι εµµέσως θέλουν να δείξουν ότι το συγκεκριµένο γκράφιτι είναι 

προϊόν «σκληροπυρηνικών» οπαδών του Ολυµπιακού. Καταλήγοντας, διαπιστώνουµε ότι 

το κάθε γκράφιτι εκτός από την κεντρική εικόνα – νόηµα, µπορεί να συντίθεται από 

επιµέρους νοήµατα. Τα επιµέρους νοήµατα που εµφανίζονται σε ένα γκράφιτι µπορεί  να 

αποτελούν κεντρικές νοηµατικές κατηγορίες σε άλλα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ισχύει το 

αντίστροφο. 

Η επόµενη κατηγορία γκράφιτι που θα µας απασχολήσει είναι τα «λατρευτικά – 

αφοσίωσης». Πρόκειται για γκράφιτι, στα οποία οι οπαδοί συµβολικά θέλουν να τονίσουν 

την αγάπη τους και την στήριξη τους στην οµάδα τους. Η προσήλωση τους εµφανίζεται 

κυρίως µε επιγραφές ή εικονικές παραστάσεις σε κόκκινο, λευκό και µαύρο χρώµα. Σε 

αυτά δύναται να αναφέρονται στίχοι από κάποιο σύνθηµα (π.χ «είσαι στο µυαλό κάτι 

µαγικό» ή «θρύλε για τη πάρτη σου») ή από τον ύµνο της οµάδας τους (π.χ «θρύλε των 

                                                 
137 Εφηµερίδα: Αθλητική Ηχώ, Αρ.Φ.: 1449, ∆ευτέρα 09/02/81 του ∆όγας Γ., Ασηµακόπουλου Ν., Αρβανίτη 

Γ., σελ. 1,8. Το πρωτοσέλιδο αναφέρει ότι «το σαρωτικό 6-0 του Ολυµπιακού επί της ΑΕΚ» έµελλε να 

προκαλέσει τη µεγαλύτερη αθλητική τραγωδία στην Ελλάδα. Οι οπαδοί του Ολυµπιακού στην προσπάθεια 

τους να αποχωρίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα από το γήπεδο για να αποθεώσουν τα ινδάλµατά τους 

«συνεθλίβησαν στην Θύρα 7 πέφτοντας ο ένας πάνω στο άλλο». Αυτό κόστισε τη ζωή σε 21 άτοµα και 

προκάλεσε σοβαρότατους τραυµατισµούς σε άλλους 53 οπαδούς. «Κατά την εκδοχή της αστυνοµίας το κακό 

ξεκίνησε από το ότι δεν είχαν αφαιρεθεί τα τουρνικέ από την είσοδο της Θύρας 7» µε αποτέλεσµα «οι πρώτοι 

που έφθασαν πέρασαν, ενώ οι επόµενοι φρακάρισαν». Οι ευθύνες φαίνεται να αποδόθηκαν, τόσο από τον 

τότε πρόεδρο του Ολυµπιακού Στ. Νταϊφά, τον πρωθυπουργό Γ. Ράλλη και τον πρόεδρο του «Συνδέσµου 

Φιλάθλων της Θύρας 7», Ι. Καστανά, στην «κακιά στιγµή» και σε λάθος κάποιου φίλαθλου «που έχασε την 

ισορροπία του βγαίνοντας και έπεσαν διαδοχικά όλοι οι άλλοι πάνω του».    
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γηπέδων»), να εκφράζεται το αίσθηµα της περηφάνιας για την αγωνιστική δυνατότητα του 

θρύλου (π.χ «Proud for your pride»), ο ρόλος που έχει η οµάδα στην καθηµερινότητα τους 

(π.χ «Ολυµπιακός τρόπος ζωής» ή «τη ζωή µας την έχεις βάψει ερυθρόλευκη») και η 

αµέριστη στήριξη τους προς αυτή (π.χ «όπου εσύ κι εµείς, όπου εµείς κι εσύ»).  

Στο παρακάτω γκράφιτι, ως κεντρική απεικονιζόµενη ιδέα, εµφανίζεται η λατρεία 

των οπαδών απέναντι στην οµάδα τους. Με έναν υπερβατικό και συµβολικό τρόπο η σχέση 

µεταξύ «οπαδού» και οµάδας παρουσιάζεται ως ανεξίτηλη και διαχρονική. 

Χρησιµοποιώντας ρητορικά µια µεταφυσική υπόθεση («κι αν οι νεκροί αισθάνονται») 

προβάλλεται η αέναη σχέση λατρείας προς την οµάδα («θα σ’ αγαπώ ακόµα»). Στο δεξί 

µέρος εµφανίζεται και η υπογραφή του δηµιουργού του, οργανωµένου µέλους της θύρας 7.  

 

 

 

Φωτογραφία 3: Γκράφιτι αφοσίωσης στην ιδέα της οµάδας 

 

Η τελευταία κατηγορία γκράφιτι που θα µας απασχολήσει είναι τα γκράφιτι που 

φανερώνουν την σχέση µε τους «άλλους». Η σχέση «εµείς» – «άλλοι» δεν προϋποθέτει 
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οπωσδήποτε έναν «εχθρικό άλλο»138, καθώς µέσα από τα γκράφιτι προέκυψαν δύο 

κατηγορίες «άλλων», εκείνων που είναι εφάµιλλοι και φιλικά προσκείµενοι προς την 

οµάδα του Ολυµπιακού και του «εχθρικού «άλλου». Η ανάλυση µας ανέδειξε ότι στο 

σύνολο αυτών των γκράφιτι που εντοπίσαµε υπάρχουν αυτά που δηλώνουν τη σχέση 

αλληλεγγύης απέναντι σε φιλικά σωµατεία και σε αυτά που εκφράζονται οι σχέσεις 

εχθρότητας απέναντι σε άλλες οπαδικές κοινότητες. Πιο συγκεκριµένα, τα γκράφιτι 

αλληλεγγύης αφορούν την οµάδα του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου που προβάλλεται ως 

«αδελφοποιηµένο» σωµατείο της οµάδας του Ολυµπιακού («orthodox brothers») 

τονίζοντας και το στοιχείο του κοινού θρησκευτικού δεσµού Ελλήνων - Σέρβων. ∆εξιά και 

αριστερά από το κεντρικό θέµα του γκράφιτι («orthodox brother») απεικονίζονται τα 

εµβλήµατα των δύο συλλόγων και τονίζονται µε αυτόν τον τρόπο οι συµµαχικές σχέσεις 

και οι δεσµοί των δύο οµάδων. Η υπαρκτή συνεργασία των οπαδών των δύο συλλόγων 

ενισχύει την εξουσιαστική δύναµη των οπαδών του Ολυµπιακού και επεκτείνει τη 

συµβολική του φήµη σε περιοχές έξω από την χώρα. 

 

 

                                                 
138 Αβδελά Ε., « ‘Ετερότητα’ και ‘Ταυτότητα’: ιστοριογραφικές προσεγγίσεις», Σύγχρονα Θέµατα: 54, 1995, 

σελ.: 19. 
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Φωτογραφία 4: Γκράφιτι αλληλεγγύης προς την Delije. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα γκράφιτι που αφορούν τη σχέση των 

οπαδών του Ολυµπιακού µε «άλλες» εχθρικές οπαδικές κοινότητες. Στην πλειοψηφία τους 

τα γκράφιτι αυτά αντανακλούν την εχθρική διάθεση των οπαδών του Ολυµπιακού απέναντι 

στους αιώνιους αντίπαλους τους, της οµάδας και τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Η 

εχθρότητα απέναντι σε αυτήν την ετερότητα δηλώνεται µέσα από σύντοµες φράσεις. Οι 

τελευταίες µπορεί να αφορούν κοροϊδευτικά προσωνύµια («βάζελοι», «λαγοί») µέσα από 

τα οποία µειώνεται συµβολικά ο αντίπαλος, στίχους διάφορων συνθηµάτων («ροζ φανέλα 

η πρώτη σου βαζέλα»), υπαινιγµούς για σχέσεις των οπαδών του Παναθηναϊκού µε την 

αστυνοµία, ή αναφορά σε «νίκες» κατά τη διάρκεια επεισοδίων που έχουν γίνει στο 

παρελθόν µεταξύ των δύο αντίπαλων πλευρών. Χαρακτηριστικά, η περίπτωση αιµατηρής 

συµπλοκής που έλαβε χώρα πριν από λίγα χρόνια στη Λεωφόρο Λαυρίου, στην περιοχή 

της Παιανίας, το οποίο κόστισε τη ζωή ενός οπαδού του Παναθηναϊκού, προβάλλεται ως 
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µέσο επιβολής σεβασµού στη µνήµη των νεκρών της Θύρας 7 («Εσείς που βρίζεται 

νεκρούς δείτε τι ωραία που είναι να πεθαίνετε από τους ζωντανούς»).  

Η λεκτική εφευρετικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο των οπαδικών 

φραστικών διαµαχών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το γκράφιτι που ακολουθεί, 

το οποίο διαθέτει µια σύνθετη νοηµατική δοµή (ο αντίπαλος «άλλος», η θύρα 7, η 

µαχητικότητα, η τοπική ιδιαιτερότητα και η µείωση του αντιπάλου). Ειδικότερα, η 

απεικόνιση ενός οπαδού του Παναθηναϊκού, να αναπαριστάται ως λαγός και να τρέχει 

τροµοκρατηµένος, λειτουργεί προσβλητικά για την αντίπαλη οπαδική τους κοινότητα, ενώ 

την ίδια στιγµή τονίζεται η µαχητικότητα και το θάρρος των οπαδών του Ολυµπιακού, ενώ 

δεν λείπουν και οι µαχητικοί αντι – εξουσιαστικοί συµβολισµοί της κουκούλας. Η φράση 

«Σας γνωρίζουµε από τις πλάτες» αποτελεί µια προσπάθεια συµβολικής καθολικοποίησης 

της υποτιθέµενης δειλίας των αντιπάλων, καθότι η ατολµία προβάλλεται ως µια συνήθης 

αντίδραση των οπαδών του Παναθηναϊκού. Το ρόπαλο, η µολότοφ και ο όρος «χούλιγκαν» 

που αφορούν τον οπαδό του Ολυµπιακού λειτουργούν ενισχυτικά για το αρσενικό και 

µαχητικό προφίλ τους, αναπαράγοντας ανδροκεντρικές στάσεις που είναι διάχυτες στους 

οπαδικούς λόγους.  
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Φωτογραφία 5: Απεικόνιση της συµβολικής υπεροχής των Ολυµπιακών έναντι  

των οπαδών του Παναθηναϊκού.  

 

Μέσα από ποικίλους εικονικούς συµβολισµούς, τα γκράφιτι απεικονίζουν τη 

συµβολική κυριαρχία της κοινότητας και επιχειρούν την συµβολική υποτίµηση, το 

χλευασµό και τη προσβολή των αντίθετων υποστηρικτών. Έτσι, µέσα από την εικονική 

επικράτηση, αντανακλάται η προβολή ενός σωµατείου και των υποστηρικτών του και 

επιτυγχάνεται η προσβολή της αντίπαλης ετερότητας. Στο παρακάτω γκράφιτι βλέπουµε 

ότι το έµβληµα της αντίπαλης οµάδας, το τριφύλλι, το οποίο έχει ένα «ιερό» συµβολισµό 

για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, εδώ έχει σβηστεί επιδεικτικά µε κόκκινο σπρέι και µε 

τρόπο τέτοιο που παραπέµπει νοηµατικά σε κάτι το απαγορευτικό, το «µολυσµένο».  
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Κατά την Douglas, «η µόλυνση ενυπάρχει στην ίδια τη δοµή των ιδεών»,139 

ισχυρισµός που επιβεβαιώνεται µέσα από την ιδιάζουσα διαλεκτική των γκράφιτι και την 

έµµεση διαµάχη των οπαδών για την επιβολή της οµάδας τους µέσω αυτών. 

Αναλυτικότερα, η Douglas θεωρεί την µόλυνση ως είδος κινδύνου που δύναται να 

εξαπλωθεί και ίσως να καταστεί απειλητικό κυρίως στις περιπτώσεις που τα όρια των 

δοµών του κοσµικού ή του κοινωνικού δεν είναι σαφώς προσδιορισµένα, ή φαίνεται να 

οριοθετούνται εκ νέου εξαιτίας κάποιων ιδιαίτερων συνθηκών. Ακόµη και στην περίπτωση 

της ακούσιας παραβίασης δεν παύει το αθέλητο ενέργηµα να αποτελεί ικανό λόγο για την 

«εξαπόλυση κινδύνου», καθώς πρόκειται για διάρρηξη των συµβολικών συνόρων που 

έχουν τεθεί και κατ’ επέκταση την προσβολή των νοηµατοδοτήσεων που εµπεριέχονται και 

αντανακλώνται.140 

Κατά τον Levebvre, «ο χώρος παράγεται και αναλίσκεται µέσα από συλλογικού 

τύπου κοινωνικές πρακτικές, εµπεριέχοντας κοινωνικές σχέσεις και παρουσιάζοντας µια 

αρένα κοινωνικής πάλης.141 Αναγνωρίζοντας αυτή τη διάσταση του χώρου, είµαστε σε 

θέση να κατανοήσουµε ότι δεν είναι παθητικός και αφηρηµένος, αλλά δυναµικός, 

διεκδικούµενος και κοινωνικά παραγόµενος. Πιο συγκεκριµένα, λειτουργεί, ως ένα 

κοινωνικό πλαίσιο µεταφέροντας µηνύµατα συνανήκειν και αποκλεισµού.142 Ο χώρος είναι 

αυστηρά προσδιορισµένος και κατηγοριοποιηµένος στα µάτια των οπαδών, γεγονός που 

τους βοηθά να αναγνωρίσουν το «εµείς» σε µια περιοχή.143
Η ύπαρξη συµβολικών 

εδαφικών συνόρων µε αντίπαλες οπαδικές ετερότητες φαίνεται να επιβεβαιώνεται στην 

προκείµενη περίπτωση µέσα από µια επιτοίχια διαµάχη. Στο παραπάνω γκράφιτι, η ιδέα 

του τριφυλλιού και η απεικόνιση του, αφενός αποτελεί συµβολική µόλυνση διότι πρόκειται 

για το έµβληµα αντίπαλης οπαδικής ετερότητας στη «δική τους» εδαφική επικράτεια και 

                                                 
139 Douglas M., Purity and danger. An analysis of concepts of pollution and taboo., εκδόσεις: Routledge, 

1966, σελ.:114. 
140 ΄Οπ.π., σελ.: 113,114. 
141 Santos C.A., Buzinde C, «Politics of Identity and Space: Representational Dynamics», Journal of Travel 

Research, Vol.45, No.xx, 2007, σελ.: 322. 
142 Kitchin R., «Creating an awareness of others. Highlighting the role of Space and place», Geography, Vol. 

84, No. 1, 1999, σελ.: 45 
143 Houtum H.V., Dam V.F., «Topophilia or Topoporno? Patriotic Place Attachment in International Football 

Derbies», International Social Science Research, Hagar, Vol. 3, No. 2, 2002, σελ.: 240. 
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αφετέρου αποτελεί συµβολικό κίνδυνο αφού σηµατοδοτεί την πιθανότητα πυροδότησης 

στις σχέσεις των δύο οπαδικών κοινοτήτων. Συνεπώς, η κυριαρχία του κόκκινου πάνω στο 

πράσινο αντανακλά τη συµβολική υπεροχή της Ολυµπιακής κοινότητας. 

 

 

Φωτογραφία 6: Συµβολική απαγόρευση του πράσινου.  

 

Συνεπώς, ως προς τα παραπάνω, µέσα από τα γκράφιτι ξεδιπλώνεται το πλέγµα των 

σχέσεων των οπαδών του Ολυµπιακού µε άλλα σωµατεία, καθώς και οι βασικές 

ιδεολογικές αντιλήψεις τους. Οι εικονικές αναπαραστάσεις αποτελούν µια οπαδική 

πρακτική που ακολουθεί µία διττή στρατηγική: την συµβολική κυριαρχία και τη συµβολική 

υποτίµηση. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της κοινότητας του «εµείς» και η προβολή 

µιας διαφοροποιούµενης συλλογικότητας. Τέλος, τους κεντρικούς πυρήνες, υπό τους 

οποίους συνυφαίνονται τα επιµέρους νοήµατα, αποτελούν οι κύριοι απεικονιζόµενοι 

αυτοπροσδιορισµοί, «Ολυµπιακός» και «Πειραιώτης», δηλαδή. Στο πλαίσιο αυτών των δύο 

προσδιορισµών και των συνυποδηλώσεων τους, πραγµατώνεται η προσπάθεια δηµιουργίας 
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µιας διακριτής ταυτότητας για τους οπαδούς του Ολυµπιακού και ο ετεροπροσδιορισµός 

τους από αντίπαλες κοινότητες. 

 

II Ι. Συνθήµατα & οπαδικά τραγούδια 

 

Η επεξεργασία των συνθηµάτων ανέδειξε τις επόµενες κατηγορίες: α)των λατρευτικών, 

β)της τοπικότητας και γ)της σχέσης µε αντίπαλα σωµατεία. Η τελευταία θεµατική 

συµπεριλαµβάνει αυτά που αφορούν τον Παναθηναϊκό, αυτά που αφορούν τις υπόλοιπες 

οµάδες και τα συνθήµατα πολιτικού περιεχοµένου. Επιπλέον, φέρεται να είναι η πιο 

δηµοφιλής κατηγορία µε ποσοστό 50,2 %, εκ του οποίου - αξίζει να σηµειωθεί - το 28,3% 

αφορά την οµάδα του Παναθηναϊκού. Σηµαντική είναι, επίσης, η παρουσία των 

λατρευτικών συνθηµάτων µε ποσοστό που ανέρχεται στο 37,6%144. Πρέπει να τονίσουµε 

ότι στον συνθηµατικό λόγο η «υπερασπιστική γραµµή» της οµάδας, συντίθενται µέσα από 

πολύπλοκους φραστικούς και λεκτικούς σχηµατισµούς. Πιο συγκεκριµένα, το κάθε 

σύνθηµα αποτελεί ένα σύνολο οπαδικών ιδεών, η σύνθεση των οποίων έχει ως τελικό 

στόχο ένα κεντρικό νόηµα. Το σύνθηµα θα πρέπει να ιδωθεί ως ένα µήνυµα, το οποίο είναι 

επενδυµένο µε αλληλοδιαπλεκόµενα έκδηλα ή λανθάνοντα νοήµατα, που εκτελούν 

συγκεκριµένες λειτουργίες - µεταξύ άλλων - στοχοποιούν αντίπαλες οπαδικές ετερότητες. 

Η ονοµασία που επιλέξαµε για την κάθε κατηγορία βασίστηκε στο ευρύτερο νόηµα 

του εκάστοτε µηνύµατος και όχι στις µεµονωµένες αξίες ή αντιλήψεις που εκφράζονται σε 

αυτό. Ειδικότερα, εστιάσαµε στην συνολική σηµασιακή βαρύτητα των συνθηµάτων, 

λαµβάνοντας υπόψη το µερικό νόηµα σε σχέση µε τον τρόπο που συγκροτεί το συνολικό. 

Πιο συγκεκριµένα, ως µερικό νόηµα θεωρούµε τα οπαδικά χαρακτηριστικά, όπως η 

µαχητικότητα, η υπεραρσενική ή λαϊκή φύση τους, τα οποία παράγονται και 

αναπαράγονται στο πλαίσιο ενός µηνύµατος και παράλληλα εξυπηρετούν στην 

αντανάκλαση του κεντρικού νοήµατος. Οι επιµέρους έννοιες, η συνακολουθία των 

εννοιών, καθώς και η συχνότητα εµφάνισης τους, λειτουργούν επεξηγηµατικά και 

αντικατοπτρίζουν, συνάµα, κυριαρχούσες οπαδικές αντιλήψεις, οι οποίες 

συµβολοποιούνται στις οπαδικές προφορικές πρακτικές των συνθηµάτων.  

                                                 
144 Για περισσότερα δες στο Παράρτηµα, στον πίνακα ΙΙ. 
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Το εκάστοτε σύνθηµα – µήνυµα δεν πρέπει να προσεγγίζεται ως µια απλή σύνθεση 

λέξεων, αλλά ως σύνολο εννοιών που χρησιµοποιείται από τους δηµιουργούς του για την 

επίτευξη συγκεκριµένων σκοπών. Η απλή λεξικολογική ανάλυση του δεν θα επαρκούσε 

για την ανάδειξη του ρόλου που κατέχει µια έννοια στο εσωτερικό του συνθήµατος και στη 

διαµόρφωση του γενικού νοήµατος.145 Αναµφισβήτητα η επιλογή και η συνακολουθία των 

λέξεων δεν είναι τυχαία («γαµώ/βάζελος», «γαµάει/Πειραιάς»), καθώς και το συνολικό 

νόηµα δοµείται από αυτούς τους επιµέρους και συχνά αντιθετικούς εννοιολογικούς 

σχηµατισµούς που συνδέονται µε στάσεις και αντιλήψεις των οπαδών. Επί παραδείγµατι: 

 

«Μας κλάνατε τα αρχίδια στο λιµάνι, 

µας παίρνετε τσιµπούκι στο Πασαλιµάνι 

και ο πατέρας σας ο παλιοπούστης φλώρος 

γαµιέται ο ΠΑΟ και η λεωφόρος». 

 

Στο παραπάνω σύνθηµα, µε µία πρώτη λεξικολογική προσέγγιση παρατηρούµε ότι 

διαθέτει έναν υβριστικό περιεχοµενικό χαρακτήρα που σε πρώτο επίπεδο στοχεύει στην 

µείωση του «άλλου». Οι επιµέρους έννοιες που συνθέτουν το γενικό ύφος του µηνύµατος 

αποτελούν απόπειρα εξευτελισµού και χλευασµού της οπαδικής ταυτότητας των 

αντιπάλων, αφού τους προσδίδονται στοιχεία που θέτουν υπό αµφισβήτηση την αντρική 

τους ταυτότητα και τους συνδέουν µε οµοφυλοφιλικές τάσεις ή υποτιµηµένες αρσενικές 

ταυτότητες («φλώροι»). Ταυτοχρόνως, οι «δηµιουργοί» του συνθήµατος εκφράζουν 

εµφατικά την αντίθεση και τη διαφορετικότητα τους, τονίζοντας την ετεροσεξουαλική και 

υπερ-αρσενική εικόνα τους µέσω της δυναµικής µαχητικής παρουσίας τους («Μας κλάνατε 

τα αρχίδια στο λιµάνι»). 

Άξιο αναφοράς είναι το στοιχείο της τοπικότητας που στο συγκεκριµένο σύνθηµα 

συνδέεται µε τη γενικότερη προσπάθεια εκφυλισµού της αντρικής ταυτότητας των 

«άλλων». Σε µετωνυµικό επίπεδο το «λιµάνι» και το «Πασαλιµάνι» παραπέµπουν στην 

πόλη του Πειραιά, ο οποίος στον προφορικό λόγο των οπαδών φαίνεται να συνδέεται 

άρρηκτα µε την οµάδα, αλλά και έναν αρρενωπό κόσµο της µαγκιάς, έναν τόπο ανδρικής 

                                                 
145 Ψύλλα Μ, «Το µήνυµα ως αντικείµενο ερµηνείας και ανάλυσης στο πλαίσιο της επικοινωνιακής 

πράξης.»., στο Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα, Αθήνα, τυπωθήτω – ∆άρδανος Γ., 1998. σελ.: 90, 91. 
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ισχύος και υπεροχής. Πίσω από αυτό τον συνθηµατικό λόγο διαφαίνεται µια παγιωµένη 

ανδροκεντρική κουλτούρα που τονίζει τις αξίες µιας επιδεικτικής αρρενωπότητας.  

Επίσης, παρατηρούµε ότι στα περισσότερα συνθήµατα το ρήµα «γαµάω» συνήθως 

προηγείται των λέξεων «ΠΑΟ», «βάζελος», «πελάτες» και γενικότερα σε προσωνύµια 

αντιπάλων. Αντιθέτως, εκφράσεις υβριστικού περιεχοµένου που προηγούνται ή έπονται 

λέξεων που αφορούν την οµάδα του Ολυµπιακού (π.χ «θρύλος», «Πειραιάς»), ή, όπως 

στην προκείµενη περίπτωση, «Πασαλιµάνι» εκφέρουν στο σύνολο τους ένα εξυµνητικό 

νόηµα για την ανδρεία, την προσήλωση και τη µαγκιά που χαρακτηρίζει τους οπαδούς του 

Ολυµπιακού. Αξίζει να αναφερθεί πως στο συγκεκριµένο σύνθηµα γίνεται εµφανής η 

συµβολική «πολεµική» διάσταση κατοχύρωσης της διαφορετικότητας. Το αντιθετικό 

εννοιολογικό σχήµα «εµείς/άλλο»ι εκφράζεται άλλοτε µε έµµεσους και άλλοτε µε ρητούς 

όρους που υπακούουν στη λογική αποδυνάµωσης της οπαδικής ταυτότητας των «άλλων» 

και ενίσχυσης της δικής τους, καταφεύγοντας σε πρακτικές όπως η λεκτική επίθεση. Με 

αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η υποβάθµιση της ετερικής οπαδικής ταυτότητας και 

ενδυναµώνεται συµβολικά η αυτοεικόνα της κοινότητας. 

Τα λατρευτικά συνθήµατα, από τη µεριά τους, στοχεύουν στην τόνωση του ηθικού 

των παικτών, του προπονητή, του προέδρου, ακόµη και των ίδιων των οπαδών που 

βρίσκονται εκείνη τη στιγµή στο γήπεδο και προσπαθούν να ακουστούν όσο το δυνατόν 

περισσότερο για την οµάδα τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προβάλλεται εντέχνως η οµάδα 

και η δυναµική των οπαδών της, τόσο στους παρευρισκόµενους αντίπαλους «άλλους», 

αλλά και σε εκείνους που δε βρίσκονται εκείνη τη στιγµή στο γήπεδο και παρακολουθούν 

τον αγώνα µέσω της τηλεόρασης. Χαρακτηριστικό σύνθηµα της δυναµικής εικόνας των 

οπαδών και της οµάδας του Ολυµπιακού είναι το παρακάτω: 
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«Τα καπνογόνα παίρνουνε φωτιά 

τα τύµπανα βαράνε δυνατά 

και εγώ σου τραγουδώ 

για ’σενα µόνο ζω 

γαµήστε τα µουνιά να τρελαθώ 

γαµήστε τον Παναθηναϊκό 

τον πούστη τον δικέφαλο αετό 

γαµήστε το βορρά  

και όλα τα µουνιά 

µονάχα έτσι θα ’µαστε καλά». 

 

Στο παραπάνω σύνθηµα αναπαράγεται λεκτικά η µαχητική στάση των οπαδών κατά 

τη διάρκεια ενός αγώνα, καθώς αναφέρονται στις οπαδικές πρακτικές που υιοθετούν 

(καπνογόνα, τύµπανα) για την αυτοπροβολή µιας ισχυρής κοινότητας. Επίσης, σε ένα 

δεύτερο επίπεδο, αναδεικνύεται η αποκλειστική αφοσίωση τους («για ’σένα µόνο ζω») 

στην οµάδα και η στάση τους απέναντι στις αντίπαλες οπαδικές ετερότητες, καθότι 

στοχοποιούνται οι οπαδοί όλων των οµάδων. Άξια αναφοράς είναι η εκ νέου εµφάνιση 

µιας τάσης µείωσης των εχθρικών «άλλων», µέσω ενός υβριστικού λεξιλογίου και της 

υποτιµήσεως της αρσενικότητάς τους, η οποία παρουσιάζεται πάντοτε σε αντιδιαστολή µε 

τον υπεραρσενικό χαρακτήρα του «εµείς». Τέλος, η φήµη και η ακεραιότητα της οπαδικής 

τους κοινότητας αλλά και η δική τους προσωπική ικανοποίηση είναι συνυφασµένες µε την 

πορεία της οµάδας και την επίτευξη της νίκης («µονάχα έτσι θα ’µαστε καλά»).  

Από τη µελέτη των λατρευτικών συνθηµάτων προκύπτει ότι σε αυτά, συνήθως, 

αναπαράγονται ιστορικές νίκες, αλλά και παραδόξως σηµαντικές ήττες της οµάδας τους, οι 

οποίες όµως αντί να απογοητεύουν τους οπαδούς προβάλλονται ως λόγοι συσπείρωσης 

τους. Να σηµειώσουµε ότι η λατρευτική σχέση µεταξύ οπαδού – οµάδας στον συνθηµατικό 

λόγο συχνά παρουσιάζεται ως σχέση εξάρτησης. Οι ισχυροί δεσµοί των οπαδών µε την 

οµάδα δύναται να εκφραστούν µέσα από παραδείγµατα παρανοϊκών, επιληπτικών ή 

εξαρτησιακών καταστάσεων («µε πιάνει σχιζοφρένεια, βαράω επιληψία», «η πρέζα µου η 

πιο µεγάλη»).  
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Ακόµη, η αφοσίωση τους στην οµάδα εκφράζεται µέσα από το ρόλο που φαίνεται 

να έχει στην καθηµερινότητα τους σε σχέση µε την οικογένεια τους, την εργασία τους, τους 

φίλους τους. Ως φυσική προτεραιότητα τους παρουσιάζεται η οµάδα, η οποία δύναται να 

υποσκελίσει, να αντιτεθεί ακόµα και να απαξιώσει οποιαδήποτε άλλη ευρύτερη κοινωνικά 

αποδεκτή αξία, ακόµα και βασικές ανθρώπινες ανάγκες (π.χ «και ας είµαι 10 µέρες 

νηστικός»). Έτσι, η αγάπη τους για τον Ολυµπιακό παρουσιάζεται ως η πρώτιστη και 

πλέον σηµαντική ιδέα για την οπαδική τους κοινωνία και ό,τι είναι έξω από αυτή θεωρείται 

δευτερευούσης σηµασίας.  

 

«Θρύλε στα αρχίδια µας τα γράψαµε όλα 

και οικογένεια, φίλους και δουλειά, 

ρε δε γαµιέται ο Θρύλος παν’ από όλα, 

µόνο αυτός µου δίνει τη χαρά. 

Τι αν πονάω και αν υποφέρω 

και ας είµαι 10 µέρες νηστικός 

κοντά σου να’ ρθω θα τα καταφέρω 

για να φωνάξω Ολυµπιακός». 

 

Ο τόπος είναι µια κεντρική ιδέα που βλέπουµε ότι επανέρχεται στον οπαδικό 

συνθηµατικό λόγο. Αναµφισβήτητα, ο Πειραιάς αποτελεί κεντρικό σηµείο αναφοράς για 

την οµάδα του Ολυµπιακού. Οξύµωρο θεωρείται το γεγονός ότι δίνεται έµφαση στην 

ιδιαιτερότητα του τόπου ακόµα και από άτοµα που ο τόπος µόνιµης κατοικίας τους δεν 

είναι ο Πειραιάς. Η τοπική ιδιαιτερότητα ενός οπαδού (π.χ Βόλος, Χανιά) φαίνεται να 

έπεται της ιδιαίτερης τοπικότητας του Πειραιά, γεγονός που πιστοποιεί την υπερτοπική 

εµβέλεια της οµάδας και την οικειοποίηση της ιδιαίτερης τοπικότητας ως απόδειξη 

στήριξης της οµάδας. Έτσι, η ιδιαιτερότητα του τόπου φαίνεται να αναδεικνύει τη 

µοναδικότητα και τη διαφοροποίηση της οπαδικής ταυτότητας των οπαδών του 

Ολυµπιακού.  

 

 

 



 99

«Θρύλε ολέ, Θύρα 7 

είµαστε απ’ τον Πειραιά. 

Θρύλε ολέ, σ’ αγαπώ 

δεν αλλάζουµε µυαλό». 

 

Τα συνθήµατα πολιτικού περιεχοµένου που καταγράψαµε στη διάρκεια της έρευνας 

µας προσπαθούν, κατά κύριο λόγο, να πλήξουν συµβολικά την εικόνα άλλων κοινοτήτων, 

προσάπτοντας τους ύποπτες σχέσεις και συναλλαγές µε πολιτικά στελέχη και την 

αστυνοµία. Ειδικότερα, αναφέρονται στις «στενές» και «φιλικές» σχέσεις του 

Παναθηναϊκού µε διαιτητές και παράγοντες της Α΄ Εθνικής κατηγορίας (∆ούρος, ∆έδες, 

Σλατάνος, Βουράκης και Βασάρας), καθώς επίσης µε βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας 

που διετέλεσαν τα υπουργικά τους καθήκοντα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

(Βουλγαράκης) και στο υπουργείο Αθλητισµού (Ορφανός). Εκτός αυτού, αποκαλύπτονται 

σκάνδαλα εξαγοράς και απειλής ατόµων κατά τη διάρκεια αγώνων, ώστε να κερδηθεί η 

πρόκριση της οµάδας του Παναθηναϊκού («πιστόλια», «λεφτά µες στα λουλούδια»). Τέλος, 

αναφέρονται στη σχέση συνιδιοκτησίας της οµάδας του ΟΦΗ («παράρτηµα» στη Κρήτη), 

στη βοήθεια της χούντας κατά τη διάρκεια της πορείας προς το Wembley και στην 

παράνοµη ελληνοποίηση του ποδοσφαιριστή Ρότσα.146 

Η στοχοποίηση έγκειται στη λογική µείωσης της εχθρικής οµάδας µέσω της 

αµαύρωσης των αγωνιστικών της επιτυχιών και της συνολικής παρουσίας της στον 

αθλητικό χώρο. Η προσβολή της ηθικής ακεραιότητας των αντίπαλων «άλλων», προκαλεί 

ανεπανόρθωτη βλάβη στην συνολική αξιοπιστία της οµάδας του Παναθηναϊκού, 

καθιστώντας την αφερέγγυα στη οπαδική γνώµη. Παράλληλα, εξυπηρετεί την οπαδική 

κοινότητα του Ολυµπιακού, καθώς µε έµµεσο τρόπο της δίνεται η ευκαιρία να 

αντιπαραβάλει την «καθαρότητα» των δικών της αθλητικών επιτευγµάτων, έναντι της 

                                                 
146 Στην πραγµατικότητα «επί προεδρία Νίκου Γουλανδρή πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες µεταγραφές µε 

δήθεν οµογενείς. Ο πρώτος ήταν ο Νικολάου ή Νικολάε από την Αργεντινή. Επί προεδρίας Γιώργου 

Βαρδινογιάννη έγινε η µεταγραφή του Χουάν Ρότσα µε το ελληνικό επίθετο Μπούµπλης. Ο Ολυµπιακός 

κέρδισε στη δίκη που ακολούθησε για την πραγµατική προέλευση του Ρότσα που δεν ήταν από το Αιγάλεω, 

αλλά από το Μπουένος Άϊρες». Για αυτό το θέµα βλ. στο: Αρκουλής Γ., Καπράνος ∆., Το στάδιο Καραϊσκάκη 

αφηγείται., Αθήνα, εκδόσεις: Εντύπωση, 2004. 

 



 
 
100

«αναξιοπιστίας» των «άλλων». Το παρακάτω σύνθηµα είναι από τα πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα συνθηµάτων πολιτικού περιεχοµένου: 

 

«Μπόχα βρώµα του ΠΑΟ η ιστορία 

Μέσα στη πουστιά η θύρα 13 

∆ούρος, ∆έδες, Σλατάνος και Βουράκης 

Βασάρας, Ορφανός, µπάτσοι, Βουλγαράκης. 

Κούπα στο κέρµα της χούντας, 

wembley σας πήγανε µε τανκς και µε πουστιά. 

Ρότσα, πιστόλια, παράρτηµα στην Κρήτη, 

Λεφτά µες στα λουλούδια Βαρδινογιάννη αλήτη». 

 

Συµπερασµατικά, η ανάλυση των συνθηµάτων φαίνεται να καταδεικνύει τον 

λειτουργικό ρόλο τους στο πλαίσιο του διχοτοµικού σχήµατος «εµείς» – «άλλοι» και 

παράλληλα αποκαλύπτει το συµβολικό τρόπο διαπραγµάτευσης της οπαδικής ταυτότητας. 

Αναλυτικότερα, από τις προκύπτουσες θεµατικές κατηγορίες γίνεται εµφανής η τάση 

αναπαραγωγής σηµαινόµενων που πιστοποιούν την αδιάσπαστη σχέση των οπαδών µε την 

οµάδα, την γενέτειρα πόλη της και τα οποία δρουν ταυτοποιητικά προς την κοινότητα τους. 

Επιπλέον, τα συνθήµατα έχουν το χαρακτήρα παραθετικής σύνθεσης νοηµάτων, καθώς τη 

στιγµή που επικυρώνεται λεκτικά η προβολή ενός δυναµικού «εµείς», την αµέσως επόµενη 

στοχοποιούνται οι αντίπαλες ετερότητες. Κοντολογίς, η εκάστοτε αναπαραγωγή ενός 

ιδεοτυπικού στοιχείου άµεσα συνδεδεµένου µε την οµάδα του Ολυµπιακού και τους 

οπαδούς του συνοδεύεται µε την απόδοση των αντίθετων γνωρισµάτων στους αντιπάλους. 

Τέλος, τα συνθήµατα αποτελούν τακτική επικράτησης σε µια άτυπη οπαδική διαµάχη, η 

οποία λαµβάνει χώρα στις εξέδρες των γηπέδων και συνιστούν, εν τέλει, µέσο 

πραγµάτωσης της ταυτοτικής διάκρισης τους, καθώς τα νοήµατα που εµπεριέχονται 

υποδεικνύουν τη διαφορετικότητα τους.147 

 

 

                                                 
147 Cuche, Denys, Η έννοια της κουλτούρας στις Κοινωνικές επιστήµες, επιµ.: Λεοντσίνη Μ., µτφ.: Σιατίστας 

Φ., Αθήνα, τυπωθήτω –∆άρδανος Γ., α΄ έκδοση, 2001, σελ.: 150 – 152. 
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IV.  Ερευνητικές συνεντεύξεις  

 

Η σηµασία της συνέντευξης στην έρευνα µας έγκειται στην αποκάλυψη των πτυχών της 

οπαδικής ταυτότητας, όπως προκύπτει από τις προσωπικές οπαδικές εµπειρίες. Η 

εξιστόρηση της προσωπικής και «οπαδικής» ζωής των υποκειµένων αναδεικνύει βασικούς 

διαµορφωτικούς παράγοντες για τη ζύµωση της σχέσης των οπαδών µε την οµάδα και την 

οικοδόµηση της κοινότητας του «εµείς». Η παρουσίαση µας στρέφεται στη σκιαγράφηση 

των προφίλ των συνεντευξιαζόµενων και στα αυτοπροσδιοριστικά στοιχεία του 

παρελθόντος και του παρόντος που φαίνεται να λειτουργούν καταλυτικά στη διάπλαση της 

οπαδικής ταυτότητας των ερωτηθέντων. Στην κάθε περίπτωση οπαδού αναζητήσαµε το 

τρόπο µε τον οποίο συγκροτείται και προβάλλεται το «εγώ» ως µέλος τους εµείς. 

Παράλληλα, επιχειρήσαµε να αναδείξουµε τα στοιχεία που συνέχουν τη κοινότητα των 

οπαδών του Ολυµπιακού και επικαθορίζουν µια αδιάσπαστη συλλογικότητα.  

 

 

i. Η επιλογή της οµάδας 

 

Στο σηµείο αυτό θα επιχειρήσουµε να αναδείξουµε τους σηµαίνοντες λόγους που 

συντέλεσαν στην επιλογή της οµάδας. Η πρώτη συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε στον Ν., 

τον Απρίλιο του 2010. Πρόκειται για έναν άντρα ηλικίας 32 ετών που γεννήθηκε και 

µεγάλωσε στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Προέρχεται από µια τετραµελή οικογένεια 

και έχει έναν αδερφό µικρότερης ηλικίας. Είναι ανύπαντρος, χωρίς σχέση και εργάζεται ως 

ελεύθερος επαγγελµατίας. Τέλος, ο Ν. κατέχει ηγετική θέση στο σύνδεσµο της περιοχής 

του τα τελευταία χρόνια. Στην εναρκτήρια ερώτηση της συνέντευξης για το πώς έγινε 

Ολυµπιακός, απαντάει: 

 

«Έγινα από τα συγγενικά πρόσωπα. Τους γονείς µου, δηλαδή τον πατέρα 

µου κυρίως, που είναι και αυτός άρρωστος µε τον Ολυµπιακό. Είναι και 

αυτός που µε πήγε πρώτη φορά στο γήπεδο. Σου µεταφέρεται το µικρόβιο. 

Συνήθως έτσι πάει. Σου µεταφέρεται το µικρόβιο. Συνήθως από πατέρα σε 
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γιο ή θείος σε ανιψιό ή…Έχει µεγάλη σχέση µε το θέµα της οικογενείας. 

Γήπεδο πήγα πρώτη φορά το ’85 σε µατς. Ήταν µε τον Λεβαδειακό». 

 

Σε αυτό το πρώτο χωρίο ο αφηγητής υποδεικνύει τον σηµαίνοντα ρόλο της 

οικογένειας και του συγγενικού περιβάλλοντος στην επιλογή της οµάδας. Η «µεταφορά 

του µικροβίου» συνδέεται µε την ασκούσα επιρροή της πατρικής και εν γένει της αντρικής 

φιγούρας στους νεαρούς «εν δυνάµει» οπαδούς. Εµφανίζεται σαν µια διαγενεακή συνέχεια 

της αθλητικής κουλτούρας της οικογένειας, η οποία µεταλαµπαδεύεται από τις παλαιότερες 

στις νεότερες γενιές. Σηµαντική αναδειχθείσα συνιστώσα για τις απαρχές ζύµωσης της 

σχέσης µε την οµάδα προβάλλεται το νεαρό της ηλικίας του αφηγητή, καθώς ως 

αφετηριακό σηµείο της οπαδικής ζωής του παρουσιάζεται η πρώτη γηπεδική εµπειρία του 

σε ηλικία µόλις έξι ετών. 

Η επόµενη συνέντευξη µας αφορά τον Χ. και πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 

2010. Ο Χ. είναι ένας άντρας ηλικίας 42 ετών, ο οποίος γεννήθηκε και µεγάλωσε στην 

ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Ο πατέρας του εργαζόταν ως διαιτητής σε παιχνίδια Α΄ 

Εθνικής, ενώ για τη µητέρα του δε µας δίνονται σχετικές πληροφορίες. Οι γονείς του 

χώρισαν όταν ο ίδιος ήταν στην έκτη δηµοτικού. Πλέον, είναι παντρεµένος και πατέρας 

δύο παιδιών, ενώ εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Ο Χ. αποτελεί από τις πιο 

αναγνωρίσιµες φιγούρες στους οπαδικούς κύκλους και είχε ενεργό ρόλο στην δηµιουργία 

της Θύρας 7. Όπως ο ίδιος αναφέρει:  

 

«Εγώ δηλαδή ήµουνα από τα παιδιά ξέρεις που φτιάξαµε την Θύρα 7. Την 

πρώτη Θύρα 7. Ένα καµαράκι εκεί στο Καραϊσκάκη απέναντι. Τότε δεν 

υπήρχανε συνδέσµοι, υπήρχε ένας σύνδεσµος µόνο. Ένα καµαράκι µικρό 

και το είχαµε ανοίξει.. Το είχαν ανοίξει κάποια παιδιά πιο µεγάλα από 

εµένανε που βρήκα εκεί στον Ολυµπιακό και από αυτούς είναι 2,3 από 

αυτούς που ασχολούνται. Και οργανώθηκα πρώτα σε αυτόν τον σύνδεσµο 

και µετά εγώ και άλλοι 2,3 από την περιοχή εδώ πέρα.. Βασικά εγώ άνοιξα 

τον Σύνδεσµο εδώ στον ……., τον πρώτο Σύνδεσµο του Ολυµπιακού». 
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Όπως δηλώνει και ο ίδιος σχετικά µε την απόφαση του να γίνει Ολυµπιακός: 

 

«Ολυµπιακός έγινα λόγω της περιοχής που ζούµε εδώ στο ….., µια 

ολυµπιοκρατούµενη περιοχή. Ε δε γίνεται τώρα ένα παιδάκι ….. από µια 

τέτοια περιοχή… Οι παρέες, τα σχολεία και τα πάντα Ολυµπιακός. Είναι 

ένας λόγος και αυτός. Από την οικογένεια δεν είχα καµία έτσι να πεις ότι 

ήταν κάποιος Ολυµπιακός να µε τραβήξει, βασικά ήταν οι παρέες και η 

περιοχή».  

 

Στο παραπάνω απόσπασµα αναδεικνύονται δύο βασικοί παράγοντες που 

συνετέλεσαν στην απόφαση του Χ. να γίνει Ολυµπιακός. Οι λόγοι στους οποίους εστιάζει 

είναι η τοπικότητα και οι παρέες. Η αστεακή αθλητική κουλτούρα προβάλλεται απόλυτα 

συνυφασµένη µε την οµάδα του Ολυµπιακού. Η βαρύνουσα σηµασία του τόπου του 

Πειραιά εν προκειµένω, επιβεβαιώνεται αυθόρµητα από τον συνεντευξιαζόµενο, ο οποίος 

δηλώνει ότι αυτό ήταν που συνέβαλε ουσιωδώς στην τελική επιλογή της οµάδας. Μια άλλη 

σηµαντική διάσταση που ανακύπτει είναι ο ρόλος των οµιλήκων, εντός και εκτός σχολικού 

πλαισίου. Κατά τη περίοδο της παιδικής ηλικίας και της κοινωνικοποιητικής διαδικασίας, 

τα αθλητικά πρότυπα της κοινωνίας παρουσίαζαν τον Ολυµπιακό ως ένα είδος 

κατεστηµένου. Συνεπώς, η επιλογή της οµάδας υπαγορεύτηκε στο συγκείµενο των 

κοινωνικοποιητικών διαδικασιών και της εντοπιότητας. Τέλος, η οικογένεια για τον Χ. δεν 

παρουσιάζει σηµαίνοντα ρόλο στην οπαδική του επιλογή, όµως η αναφορά της σε αυτό το 

σηµείο ίσως κατά βάθος να σηµαίνει πως ο ίδιος τη θεωρεί βασική σφαίρα επιρροής στην 

απόφαση ενός παιδιού για την επιλογή της οµάδας.  

Η τρίτη συνέντευξη µας πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του 2010 µε τον Τ.(32 ετών), ο 

οποίος γεννήθηκε και κατοικεί στον Πειραιά. Είναι παντρεµένος και έχει αποκτήσει ένα 

γιο. Η ενασχόληση του µε τον αθλητισµό ξεκίνησε στη παιδική του ηλικία, µέσα από την 

αγωνιστική του συµµετοχή στη ποδοσφαιρική οµάδα των µικρών του Ολυµπιακού. Τα 

κύρια στοιχεία του αυτοπροσδιορισµού του περιορίζονται στις προαναφερθείσες 

πληροφορίες. Το περίγραµµα των προσωπικών του στοιχείων εστιάζεται εµφαντικά στην 

οπαδική ιδιότητα του οικογενειακού του περιβάλλοντος και του κοινωνικού του περίγυρου. 

Πιο συγκεκριµένα, οι πληροφορίες που παράσχει για τη σύζυγο του, τους γονείς, και τους 
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φίλους περιορίζονται στην οπαδική τους προτίµηση. Ο ίδιος δηλώνει ότι έγινε Ολυµπιακός 

ως εξής:  

 

«Όλα ξεκινήσαν από µικρό παιδί γιατί στη γειτονιά δεν υπήρχε άνθρωπος 

που να µην είναι Ολυµπιακός. Ο Πειραιάς είναι µία πολύ κλειστή κοινωνία 

στο θέµα της οµάδας. Όλοι αγαπάµε, ζούµε για τον Ολυµπιακό. Έχουµε 

γεννηθεί Ολυµπιακοί, έχουµε µεγαλώσει Ολυµπιακοί, θα πεθάνουµε 

Ολυµπιακοί. Αυτό δε µπορεί να αλλάξει ποτέ. Ακόµα και ο πατέρας µας να 

ήταν άλλη οµάδα θα τον αποκληρώναµε από πατέρα µας. Αυτό δεν αλλάζει. 

Όπως ποτέ δεν θα άφηνα το παιδί µου να γίνει άλλη οµάδα. Όλα πάνε προς 

ένα δρόµο, δεν αλλάζει, δεν στρίβει. Τον αγαπάµε τον Ολυµπιακό, είναι 

οικογένεια µας». 

 

Η σηµασία του συγκεκριµένου αποσπάσµατος έγκειται στην ανάδειξη του τόπου 

και της οικογένειας ως κεντρικές σφαίρες επιρροής στην επιλογή της οµάδας. Το 

υποκείµενο αναπαράγει, ως βασική συνιστώσα για την οπαδική του προτίµηση, την 

αδιάσπαστη σχέση του Πειραιά µε την οµάδα. Η προσωπική του αντίληψη για την 

θεµελιώδη θέση του Ολυµπιακού στην πόλη επιχειρείται να προβληθεί ως γενικά αποδεκτή 

και αδιαπραγµάτευτη. Σε αυτή τη λογική η εντοπιότητα υπαγορεύει την ολυµπιακή 

ταυτότητα. Συνεπώς, η απόφαση της οµάδας ενέχει τοπικές καταβολές και κάθε είδους 

παρέκκλιση από το στερεοτυπικό οπαδικό πρότυπο του Πειραιά θεωρείται για τον ίδιο 

ανεπίτρεπτο. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στον ρόλο της οικογένειας για τη µύηση 

των νεότερων οπαδών και τη διατήρηση της αθλητικής παράδοσης «σε ένα δρόµο που δεν 

αλλάζει, δεν στρίβει».  

Η επόµενη συνέντευξη αφορά τον Γ. (36 ετών) και πραγµατοποιήθηκε τον Μάιο 

του 2010. Ο Γ. είναι µόνιµος κάτοικος Πειραιά και ενεργό µέλος σε σύνδεσµο της Θύρας 

7. Έχει σπουδάσει ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και είναι ιδιοκτήτης τριών µαγαζιών, µε έδρα 

τον Πειραιά και την Αθήνα. Προέρχεται από µια πενταµελή οικογένεια και έχει ακόµη δύο 

αδέρφια από τον δεύτερο γάµο του πατέρα του. Είναι ανύπαντρος και χωρίς σχέση. Τον 

ελεύθερο χρόνο του τον αφιερώνει σε ζητήµατα που αφορούν την οµάδα. Ο ίδιος στην 

ερώτηση πώς έγινε Ολυµπιακός, απαντάει:  
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«Κοίταξε. Το πώς έγινα είναι πολύ απλό. Είµαι από µία οικογένεια που είναι 

όλοι Εθνικοί. Έτσι; Όπου από το πρωί µέχρι το βράδυ όλοι τους µισούσαν 

τον Ολυµπιακό. Συν ότι ο πατέρας µου ήτανε Πανιώνιος και δεν είχα από 

πουθενά ερεθίσµατα για να γίνω Ολυµπιακός. Αλλά ξέρεις τις περισσότερες 

φορές όταν από παντού ακούς για το αντίθετο και εναντιώνονται σε κάτι και 

άµα είσαι και µικρός είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις το αντίπαλο µέρος και 

να δηµιουργήσεις και µια κόντρα µέσα στην οικογένεια. Ε και έτσι έγινε. 

Έγινα Ολυµπιακός. Συν ότι η καταγωγή είναι από Πειραιά… όλοι οι οποίοι 

από µικρές ηλικίες…»  

 

Μέσα από αυτή τη σύντοµη διήγηση µπορούµε να ανασυγκροτήσουµε τους λόγους 

που οδήγησαν στην επιλογή της οµάδας. Επί του προκειµένου, το οικογενειακό περιβάλλον 

και η τοπικότητα λειτούργησαν καταλυτικά στην απόφαση του Γ. να γίνει Ολυµπιακός. 

Ακόµη µία φορά στις οπαδικές αφηγήσεις επανέρχεται και αναπαράγεται η σηµασία του 

τόπου ως βασικού συντελεστή στη διαµόρφωση της οπαδικής προτίµησης των εν δυνάµει 

οπαδών. Επίσης, προκύπτει ότι το οικογενειακό περιβάλλον δύναται να επενεργήσει και µε 

έναν ιδιότυπο τρόπο, ως προς την επιλογή της οµάδας. Πιο συγκεκριµένα, η προσπάθεια 

εξοικείωσης των νέων οπαδών στην αθλητική οικογενειακή παράδοση µπορεί να αποβεί 

ατελέσφορη ή να έχει τα αντίθετα αποτελέσµατα. Ο Γ. ακολούθησε µια αποκλίνουσα 

στάση στις οικογενειακές επιταγές που τον ήθελαν οπαδό του Εθνικού. Από την αφήγηση 

του προκύπτει ότι ο αντίλογος απέναντι τους βασίστηκε στις προσλαµβάνουσες που είχε σε 

εκείνη την ηλικία, αναφορικά µε τις οπαδικές προτιµήσεις των οµιλήκων του. 

Η τελική συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε την Ε. (32 χρονών), τον Ιούνιο του 

2010. Η Ε. µέχρι πρότινος ήταν µόνιµη κάτοικος Πειραιά, αλλά πρόσφατα µετακόµισε σε 

κοντινή περιοχή του. Μολαταύτα, εξακολουθεί να είναι ενεργό µέλος στον σύνδεσµο της 

Θύρας 7, του Πειραιά. Προέρχεται από µία τετραµελή οικογένεια και έχει έναν αδερφό 23 

ετών, ο οποίος σπουδάζει. Η ίδια, όπως και οι γονείς της, εργάζεται ως ελεύθερη 

επαγγελµατίας. Οι λόγοι που την οδήγησαν να γίνει Ολυµπιακός είναι οι εξής: 
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«[…]Είναι από τα πράγµατα που ενοχλούνε. Πειράζουνε αφάνταστα. ∆εν 

ήτανε οι γονείς µου. ∆εν ήτανε ο πατέρας µου συγκεκριµένα Ολυµπιακός. 

Είναι Παναθηναϊκός. Γαµώτο. Τέλος πάντων. Είναι η µάνα µου 

Ολυµπιακός. Ελπίζω ότι οι γυναίκες στην οικογένεια να λέµε ότι.. Βλέπω 

ότι οι γυναίκες στην οικογένεια έχουµε πολύ πιο πολύ µυαλό από τους 

άντρες της οικογένειας. Ήταν ο παππούς µου, ο οποίος µε µεγάλωσε 

κιόλας.[…] Με λίγα λόγια δεν ήθελα µε τίποτα να γίνω Παναθηναϊκός. ∆εν 

ξέρω. Ήταν έµφυτο; Παρότι ήταν ο πατέρας µου. Παρότι συνήθιζα να 

βλέπω παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην οθόνη της δικιάς του, ας πούµε, 

της τηλεόρασης του. ∆ε ξέρω. Κάτι µέσα µου, µου έλεγε µη γίνεις 

Παναθηναϊκός ρε παιδί µου. Ειλικρινά δε κάνω πλάκα είναι….Πώς να το 

πω… Θεϊκή παρέµβαση; Θέλω να πιστεύω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να 

λέγεται. Ένστικτο; Μπορεί να’ ναι και αυτό. Τέλος πάντων. ∆εν έγινα 

Παναθηναϊκός ποτέ µου. [...]Έγινα Ολυµπιακός και είµαι περήφανη για 

αυτό».  

 

Σε αυτό το εκτενές απόσπασµα δίνεται µία περιεκτική ανασυγκρότηση του 

πλαισίου επιλογής της οµάδας. Η απόφαση της Ε. να γίνει Ολυµπιακός πάρθηκε στο 

συγκείµενο µιας οπαδικής διαµάχης µε έµφυλη διάσταση εντός του οικογενειακού 

περιβάλλοντος. Κατά την αφήγηση της διαπιστώνουµε ότι, ενώ τονίζει την διαφορετική 

οπαδική ταυτότητα του πατέρα της, παράλληλα αυτοπροβάλλει την προτίµηση της να τεθεί 

υπέρ της οπαδικής κοινότητας του Ολυµπιακού. Χαρακτηριστικό είναι ότι αντιλαµβάνεται 

πως το πιο προφανές θα ήταν να υποστηρίξει την οµάδα της αρεσκείας του πατέρα της. 

Εκείνη, απεναντίας αντιτάχθηκε στο πατριαρχικό οπαδικό πρότυπο ακολουθώντας τις 

οπαδικές προτιµήσεις της µητέρας της και του παππού της. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι 

οι παιδικές αναµνήσεις της είναι έντονα συνδεδεµένες µε τον παππού της, οπότε η επιλογή 

της οµάδας του Ολυµπιακού ενδέχεται να οφείλεται και σε αυτό. Τέλος, έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον ο αφηγηµατικός τρόπος που προσπαθεί να προσδιορίσει τους λόγους της 

οπαδικής της προτίµησης, καθώς αυτή η αναγκαστική διάσταση σχετίζεται µε ένα πλαίσιο 

συνειδητής απόφασης της επιλογής οµάδας και µεταφυσικών εξηγήσεων που οδήγησαν σε 

αυτή την απόφαση.  
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Στο σηµείο αυτό θα παρουσιάσουµε τους κύριους άξονες, από τους οποίους 

ανακύπτουν οι σηµαίνοντες λόγοι που συνετέλεσαν στην επιλογή της οµάδας. Μέσα από 

τις αφηγηµατικές διαδροµές των οπαδών προκύπτει ότι η εαυτική ταυτότητα τους, σε ένα 

πρώτο επίπεδο, συγκροτείται στο πλαίσιο της εντοπιότητας και επιρροής των «σηµαντικών 

άλλων». Η µεγάλη συχνότητα, µε την οποία αναπαράγεται το θέµα της τοπικότητας στο 

λόγο των οπαδών σχετίζεται µε την προβαλλόµενη άρρηκτη σχέση της οµάδας µε την 

πόλη. Πιο συγκεκριµένα, η διαδικασία επιλογής της οµάδας αποκαλύπτει µια διάθεση 

σύνδεσης της, έστω και κατασκευασµένη, µε την αστεακή αθλητική κουλτούρα. Υπό αυτό 

το πρίσµα, η εαυτική ταυτότητα συγκροτείται στο πλαίσιο της εντόπιας καταγωγής και της 

τοπικής ιδιαιτερότητας. Οι συνεχείς αναφορές στην εντοπιότητα αφορούν την κατανόηση 

και προβολή της οµάδας ως τοπικό σύµβολο. Συνακόλουθα, η εξατοµικευµένη οπαδική 

προτίµηση απηχεί την ένταξη σε ένα συλλογικό «εµείς», το οποίο ενέχει τοπικές 

καταβολές.  

Επιπλέον, η διαδικασία επιλογής της οµάδας µας µαρτυρά τις βαθύτερες δοµές 

ζύµωσης της σχέσης των οπαδών µε αυτήν. Από τα παραπάνω αποσπάσµατα προκύπτει ότι 

η επιλογή της οµάδας πραγµατοποιείται στην παιδική ηλικία. Το εναρκτήριο λάκτισµα 

συνήθως δίνεται από το οικογενειακό ή συγγενικό περιβάλλον και ως επί των πλείστων 

ειδικό βάρος για την εκδήλωση της προτίµησης έχει κυρίως η πατρική και κατ’ επέκταση η 

αντρική φιγούρα. Η διαγενεακή συνέχεια της οπαδικής προτίµησης κρίνεται αναγκαία, 

καθώς η οµάδα αποτελεί αναφαίρετο κοµµάτι της οικογενειακής παράδοσης. Παράλληλα, 

ισχυρή αποδεικνύεται η επιρροή των οµιλήκων για την επιλογή της. Η υποστήριξη της 

ίδιας οµάδας, λειτουργεί κοινωνικοποιητικά κατά την παιδική ηλικία, καθώς αποτελεί 

έναυσµα για γνωριµίες και φιλίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η προσωπική επιλογή της οµάδας 

συνιστά στοιχείο αλληλοαναγνώρισης, αποδοχής και τελικώς ταύτισης µε εκείνους που 

παρουσιάζουν την ίδια οπαδική προτίµηση. Οι εαυτικοί ταυτοτικοί προσδιορισµοί σε 

σχέση µε τη διαδικασία επιλογής της οµάδας, δίνουν τη θέση τους στο «εµείς», µιας 

συλλογικότητας που σε πρώτο επίπεδο εµφανίζει ως κοινό στοιχείο την συνταύτιση και το 

«ανήκειν» στην ίδια οπαδική κοινότητα.  
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ii. Ολυµπιακός = Πειραιάς; 

 

Στο πρώτο αφηγηµατικό µέρος συµπεραίνουµε ότι η οπαδική ταυτότητα συγκροτείται κατά 

κύριο λόγο, στο πλαίσιο της τοπικότητας. Κοντολογίς, οι συνεντευξιαζόµενοι 

αυτοπροσδιορίζονται Ολυµπιακοί βασιζόµενοι στην πειραϊκή καταγωγή τους. Αυτό 

µαρτυρά πως η αναµφίβολα ισχυρότατη σχέση οµάδας - πόλης παρουσιάζει µια 

πραγµατική και φαντασιακή ταύτιση. Η απάντηση του Τ. σε σχετική ερώτηση για το κατά 

πόσο ο Ολυµπιακός µπορεί να θεωρηθεί αναπόσπαστο κοµµάτι του Πειραιά, φαίνεται να 

ενισχύει τη παραπάνω θέση.  

 

«Ο Πειραιάς είναι ο Ολυµπιακός και ο Ολυµπιακός είναι ο Πειραιάς.[..]Ο 

Ολυµπιακός είναι το καµάρι του Πειραιά. Στις βάρκες άµα κοιτάξεις 

γράφουν πάνω Ολυµπιακός, ο Θρύλος, ο γαύρος, ο έτσι. Όλα τα µαγαζιά 

που θα πας στον Πειραιά, άµα πας έχουνε κασκόλ. Έχουν µέσα τα σπίτια. 

Έχουν µέσα σηµαίες κρεµασµένες. Ζούµε σε µια άλλη κατηγορία εµείς. 

Ίσως είναι η µοναδική περιοχή στην Ελλάδα που έχει την οµάδα της. 

∆ηλαδή, είναι Ολυµπιακός. ∆ηλαδή µπορεί να πας στην Αθήνα και να βρεις 

15 διαφορετικές οµάδες. Στον Πειραιά το 95% είναι Ολυµπιακοί. [..]». 

 

Ο αφηγητής παρουσιάζει την σχεσιακή κατάσταση οµάδας – πόλης µέσα από µια 

ολοκληρωτική ταύτιση. Αυτή προκύπτει στο πλαίσιο της προβαλλόµενης ιδιόµορφης 

αστικής εικόνας, της οποίας κύριο χαρακτηριστικό είναι το έντονα διάχυτο «Ολυµπιακό 

στοιχείο». Από την προφορική µαρτυρία του Τ. διαπιστώνουµε ότι ο τόπος οργανώνεται 

βάσει της οµάδας, καθώς τόσο σε ιδιωτικούς, όσο και σε δηµόσιους χώρους συναντά 

κάποιος στοιχεία και εικόνες που σχετίζονται µε τα σύµβολα της οµάδας και µαρτυρούν τη 

σύνδεση που υπάρχει µε αυτήν. Ως εκ τούτου, η σχέση Ολυµπιακού - Πειραιά αποκτά 

αλληλένδετο και ταυτόσηµο χαρακτήρα, καθώς η οµάδα αποτελεί ίδιον της πόλης και το 

αντίστροφο. Παράλληλα, η ιδιαίτερη δυναµική που φαίνεται να υπάρχει στη σχέση οµάδας 

- τόπου λειτουργεί ετεροπροσδιοριστικά σε αντίπαλες τοπικότητες και οπαδικές 

ετερότητες.  
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iii. Η πειραϊκή και ολυµπιακή ταυτότητα 

 

Στο συγκείµενο των φαντασιακών και πραγµατικών γνωρισµάτων που προσδίδουν οι 

συνεντευξιαζόµενοι στον Πειραιά εντοπίζονται τα δοµικά στοιχεία της πειραϊκής 

ταυτότητας. Η σηµασιακή διάσταση της συγκεκριµένης ταυτότητας αποδεικνύεται στον 

τρόπο κατασκευής και στο ρόλο αναπαραγωγής της οπαδικής. Πιο συγκεκριµένα, από την 

ανάλυση των συνεντεύξεων προκύπτει ότι από την πειραϊκή ταυτότητα φαίνεται να 

στοιχειοθετείται η οπαδική. Στις αφηγήσεις αναδεικνύεται µια τάση ιδιοποίησης και 

εσωτερίκευσης των τοπικών χαρακτηριστικών, καθώς επίσης της αναπαραγωγής αυτών ως 

συστατικών στοιχείων της εαυτικής τους ταυτότητας.  

Η οπαδική ταυτότητα είναι χωρικά και πολιτισµικά προσδιορισµένη, καθώς κατά 

την προφορική ανασύσταση της τα υποκείµενα παραπέµπουν σε αυτούς τους δύο βασικούς 

άξονες. Γύρω από αυτούς συντίθενται ένα φάσµα νοηµατικών συνυποδηλώσεων που 

αφορά αξιακούς κώδικες και συµπεριφορικά πρότυπα, τα οποία τροφοδοτούνται από το 

παρελθόν και ιδεολογικοποιούνται στο παρόν έχοντας ως επένδυση την οπαδική τους 

κοινότητα. Πιο συγκεκριµένα, σε σχετική ερώτηση για τυχόν κοινά στοιχεία που µπορεί 

κανείς να συναντήσει σε Ολυµπιακούς και Πειραιώτες, οι αφηγητές σπεύδουν να 

κρυσταλλώσουν έναν ταυτόσηµο χαρακτήρα προβάλλοντας την αυτοεικόνα τους ως εξής:  

 

«Υπάρχει η µαγκιά η λιµανίσια που λέµε, η ντοµπροσύνη. Γενικά 

είναι πιο αγνοί, γνήσιοι. Οι οπαδοί του Ολυµπιακού είναι πιο 

σταράτοι που λέµε».   

 

Ο Ν. έρχεται να επιβεβαιώσει την τάση ενσωµάτωσης πολιτισµικών γνωρισµάτων 

της πόλης στην οπαδική ταυτότητα, τα οποία συνυφαίνονται µε την παρελθοντική αστική 

εικόνα του Πειραιά που κληροδότησε ένα λαϊκό αρχέτυπο στις νεότερες γενιές. Όπως 

είδαµε σε προηγούµενα κεφάλαια, ο Ολυµπιακός συνδέθηκε κυρίως µε την εργατική 

ταξική κουλτούρα του Πειραιά και µέχρι σήµερα το λαϊκό παρελθόν του επανέρχεται ως 

βασικό µοτίβο στον αφηγηµατικό λόγο των οπαδών(«οι µάγκες του λιµανιού», «φοράµε 

παντελόνια», «τσαµπουκαλήδες», «υπερήφανοι»). Παρόλο που η πόλη και η οµάδα 

βιώνουν µια προϊούσα εκσυγχρονιστική διαδικασία, αποκαλύπτεται µια ποιητική διάθεση 
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διατήρησης της καθαρότητας της αστικής εικόνας του παρελθόντος και µια ροµαντική 

αναπαράσταση της σχέσης οµάδας – πόλης. Αυτό εν µέρει οφείλεται στη τάση να 

προσδίδεται µεγαλύτερη αξία σε κάτι που κινδυνεύει να χαθεί ή να αλλοιωθεί. Επιπλέον, η 

ανάκληση των λαϊκών ριζών φαίνεται να ταιριάζει στο προφίλ της οµάδας και των οπαδών 

ή να αποτελεί µια τεχνική ώστε να συσταθεί και να προβληθεί µια διαφοροποιούµενη 

οπαδική ταυτότητα. Άλλωστε, η κατασκευή της ταυτότητας εκτός από την ταυτοποίηση 

της οµάδας επιτελεί και στην διαφοροποίηση της από άλλες.  

Μία νέα παράµετρος που ανακύπτει από την ανάλυση των συνεντεύξεων, είναι η 

ταύτιση των οπαδών στο πλαίσιο της αγωνιστικής πορείας της οµάδας. Η κατάκτηση 

τίτλων συντελεί στη µαζικοποίηση της οπαδικής κοινότητας του Ολυµπιακού. Ο Τ. 

αναφέρει: 

 

«Τι άλλο σαν οπαδός του Ολυµπιακού. Έχω ζήσει χαρές, έχω γνωρίσει 

κύπελλα, πρωταθλήµατα. Αυτά που έχω δει εγώ µέχρι τώρα δεν τα έχει δει 

κανένας άνθρωπος. Έχω δει 37 πρωταθλήµατα εγώ σαν Ολυµπιακός και 37 

πρωταθλήµατα έχουν όλες οι υπόλοιπες οµάδες της πρώτης Εθνικής µαζί. 

∆ηλαδή, τι. ∆ηλαδή τι άλλο. Μόνο χαρές παίρνουµε από αυτή την 

οµάδα[…]». 

 

Γίνεται λοιπόν εµφανές ότι η κοινότητα του «εµείς» ενισχύεται στο πλαίσιο των 

αγωνιστικών επιτευγµάτων της οµάδας, αυξάνοντας διαρκώς την αριθµητική υπεροχή του 

οπαδικού κοινού. Επίσης, οι κεκτηµένοι τίτλοι και οι επιτυχηµένες αναµετρήσεις 

προβάλλονται ως ειδοποιό γνώρισµα της κοινότητας τους. Έτσι, η συλλογική ταυτότητα 

συγκροτείται στο πλαίσιο της πειραϊκής καταγωγής και του αγωνιστικού κεφαλαίου της 

οµάδας. Οι εξιδανικεύσεις στο λόγο των οπαδών του Ολυµπιακού συνοδεύονται από µια 

διάθεση προβολής µιας ηγεµονικής θέσης στην ιεραρχία των οπαδικών κοινοτήτων. Έτσι, 

η διάκριση της οµάδας δε βασίζεται µόνο στα φαντασιακά ή µη, χαρακτηριστικά που 

προσδίδονται στην πειραϊκή ταυτότητα και το αγωνιστικό κεφάλαιο της, αλλά και στη 

συµβολική κυριαρχία των οπαδών της.      

Παρατηρούµε ότι οι βιογραφικές ανασυγκροτήσεις στηρίζονται σε αναφορές από 

τη κοινή βιωµατική οπαδική διαδροµή εντός και εκτός του γηπεδικού χώρου. Θέµατα από 
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την εµπειρία τους στους συνδέσµους, στις εκδροµές και επεισόδια εµφανίζονται ως µέσα 

αυτοπαρουσίασης των χαρακτηριστικών της οπαδικής κοινότητας. Η αναφορά των 

υποκειµένων στις εξωγηπεδικές τους δραστηριότητες αποκαλύπτει αφενός τη προσωπική 

τους εµπλοκή σε οπαδικά ζητήµατα και αφετέρου παραπέµπει στο πλαίσιο συλλογικών 

δράσεων. Έτσι, πολλές φορές το υποκειµενικό βιωµατικό εµπειρικό υπόβαθρο φαίνεται να 

επικαλύπτεται από το συλλογικό και η οπτική του «εγώ» τελικώς να περιστέλλεται στη 

προσπάθεια προβολής ενός συνεκτικού «εµείς».  

Μέσα από τις εαυτικές αναπαραστάσεις της καθηµερινότητας γίνεται αντιληπτός ο 

τρόπος δόµησης της οπαδικής ζωής τους. Η καθηµερινότητα τους οργανώνεται σε µεγάλο 

βαθµό στο πλαίσιο της οµάδας. Ο συνδεσµιακός χώρος συµβάλει στη κοινωνικοποίηση και 

µύηση των οπαδών στα σύµβολα και στην ιστορία της οµάδας. Εκεί κινούνται οι 

διεργασίες κατασκευής της οπαδικής ταυτότητας, καθώς αποτελεί τον συνεκτικό κρίκο για 

την συνύπαρξη ετερόκλητων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν κοινό σηµείο αναφοράς την 

αγάπη προς την ίδια οµάδα. Η ενηµέρωση τους για θέµατα της οµάδας από οπαδικές 

εφηµερίδες, το διαδίκτυο, οπαδικές εκποµπές στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο και η 

συµµετοχή στις καθηµερινές δραστηριότητες του συνδέσµου, σφυρηλατεί µια σχέση 

εξάρτησης µε αυτήν.  

Ως εκ τούτου, οι σύνδεσµοι παρουσιάζονται ως προνοµιακοί χώροι ανάπτυξης 

δεσµών, δηµιουργίας κοινών εµπειριών και τέλος, διάδοσης µιας πολιτισµικής 

παρακαταθήκης που περιλαµβάνει την ιστορία, τους µύθους και τα σύµβολα της. Ο 

εξωγηπεδικός χώρος έχει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της οπαδικής συνείδησης και 

της ενίσχυσης των δεσµών αλληλεγγύης και συνεργασίας των οπαδών. Από τις αφηγήσεις 

των υποκειµένων µας δίνεται το έρεισµα να υποστηρίξουµε ότι στο πλαίσιο των 

συλλογικών δράσεων και της οπαδικής κοινότητας διεκδικείται µια διαφοροποιούµενη 

ταυτότητα που στηρίζεται αρχικά στην εσωτερίκευση και µετέπειτα προβολή 

συγκεκριµένων χαρακτηριστικών που σχετίζονται µε την ενότητα των οπαδών, τη 

διατήρηση της µνήµης των θυµάτων στη Θύρα 7, την µαχητική εικόνα τους και τη 

πρόσδεση τους µε την οµάδα.  

Ο Ν. στο παρακάτω απόσπασµα προβάλλει το συλλογικό συναίσθηµα ως διακριτό 

χαρακτηριστικό των µελών του συνδέσµου. Οι δεσµοί που έχουν αναπτύξει οι οπαδοί 

µεταξύ τους φέρεται να είναι εξίσου ισχυροί µε τους αντίστοιχους αδερφικούς. Αυτό 



 
 
112

φαίνεται να επιτεύχθηκε στο πλαίσιο των κοινών δραστηριοτήτων και της αγάπης για την 

οµάδα. Ειδικότερα, η ιδέα του Ολυµπιακού προτάσσεται ως ανώτερη όλων και λειτουργεί 

ως ενοποιητικός παράγοντας που εξαλείφει τυχόν διαφωνίες µεταξύ των οπαδών.  

 

«Κοίταξε µαζευόµαστε εκεί µε τους φίλους. Γιατί είµαστε πάνω από όλα 

φίλοι. Θεωρούµαστε αδέρφια εκεί µέσα όλοι. Προσπαθούµε να έχουµε 

καλές σχέσεις µεταξύ µας. Κατά πρώτον µας ενώνει ο Ολυµπιακός πάνω 

από όλα και αυτός είναι και ο λόγος που πηγαίνουµε στο σύνδεσµο. Οι 

δραστηριότητες είναι: αράζουµε εκεί, βλέπουµε παιχνίδια, παίζουµε το 

τάβλι µας, πίνουµε τον καφέ µας, συζητάµε για την οµάδα µας πάνω από 

όλα[…]». 

 

Κοινή συνισταµένη στις διηγήσεις των οπαδών αναδεικνύεται η προβολή του 

τραγικού συµβάντος µε τους οπαδούς της Θύρας 7. Η Ε. επιχειρώντας να αναδείξει την 

άνιση οπαδική µεταχείριση στη βάση έµφυλων στερεοτυπικών αντιλήψεων αναφέρεται 

στις ενδυµατολογικές επιλογές των γυναικών οπαδών στο γήπεδο. Η προκλητική εικόνα 

τους δηµιουργεί µια προκατάληψη και αµφισβήτηση της γυναικείας παρουσίας συλλήβδην, 

καθώς δεν συνάδει µε τα ανδροκεντρικά χαρακτηριστικά του χώρου. Η Ε. φαίνεται να 

εναντιώνεται σε τέτοιου είδους ενδυµατολογικές επιλογές και µε εµφαντικό τρόπο 

διαφοροποιεί τη θέση της προβάλλοντας ένα αίσθηµα σεβασµού απέναντι σε εκείνα τα 

παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό συµβάν της Θύρας 7. Μια τέτοια αφηγηµατική 

επιλογή δεν µπορεί να κριθεί τυχαία, καθώς η ιστορία της οµάδας και η ιδέα του 

Ολυµπιακού αναπαράγεται ως αδιάσπαστο στοιχείο της εν γένει συµπεριφορικής στάσης 

της και αντιλήψεων της. Γίνεται εµφανής µια υπόρρητη διάθεση υποβίβασης των 

εξατοµικευµένων επιλογών στο πλαίσιο των αξιακών νοηµατοδοτήσεων που επιτάσσει η 

συµµετοχή στην οπαδική κοινότητα. 

 

«Σκέφτοµαι ότι εδώ µέσα – όχι µόνο στη Θύρα 7 συγκεκριµένα – γενικά 

στο γήπεδο Καραϊσκάκη και γενικότερα στη Θύρα 7, πριν κάποια χρόνια 

πέθαναν κάποια άτοµα. Αν µη τι άλλο για να τιµάς την µνήµη αυτών των 

παιδιών δεν φτάνει µόνο να λέγεσαι Ολυµπιακός, να φωνάζεις για αυτά τα 
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παιδιά, αλλά πρέπει η συµπεριφορά σου και το φέρσιµο σου να είναι 

αναλόγως. ∆ε µπορώ να «σκάσω» στο γήπεδο και ειδικά στο δικό µας το 

γήπεδο που έχουν πεθάνει άτοµα, να «σκάσω» και να ’µαι µε µια φούστα να 

πούµε ντυµένη προκλητικά. ∆ε σέβοµαι. ∆ε σέβοµαι το γήπεδο,  δε σέβοµαι 

αυτούς που είναι δίπλα, δε σέβοµαι τους ανθρώπους που έχουνε φύγει, δε 

σέβοµαι και τον εαυτό µου τον ίδιο. Είναι ένα πράγµα που πειράζει τους 

άντρες, αλλά µακάρι να καταλάβαιναν ότι.. Μακάρι να ερχόντουσαν στη 

θέση όλων εµάς που θέλουµε να θεωρούµαστε σωστές γαυρίνες, γυναίκες 

φίλαθλοι – δε ξέρω πώς θέλουν να το πούνε – ότι και εµείς ξέρουµε, έχουµε 

µυαλό και ξέρουµε πώς πρέπει να φερόµαστε. Ξέρουµε τι είναι η ιδέα που 

λέγεται Ολυµπιακός και αναλόγως πράττουµε».  

 

Βασική αναδειχθείσα συνιστώσα στις αφηγήσεις των οπαδών αποτελεί η 

απαράµιλλη πρόσδεση τους µε την οµάδα, η οποία εκφράζεται στο πλαίσιο της δυναµικής 

συµµετοχής τους στα οπαδικά δρώµενα. Μέσα από συλλογικές αφηγήσεις αποκαλύπτονται 

τα χαρακτηριστικά ενός ιδεατού οπαδικού προτύπου, το σύνολο των οποίων καθιστούν 

σαφή τη διαφοροποίηση του από «άλλες» οπαδικές ετερότητες, ενώ ταυτοχρόνως 

καταδεικνύουν τα συστατικά στοιχεία µιας οπαδικής κοινότητας που κυριαρχεί έναντι των 

«άλλων». Ενδεικτική είναι η έντονη αφηγηµατική διάθεση αποτίµησης του βαθµού 

υπεράσπισης της οπαδικής κοινότητας, αλλά και της οµάδας. Οι συνεντευξιαζόµενοι 

αναµοχλεύουν το βιωµατικό τους απόθεµα αναζητώντας εκείνες τις βιωµένες καταστάσεις 

που θα τους βοηθήσουν να αποδείξουν την κυριαρχία τους έναντι στους άλλους. Με 

ρητορική δεξιότητα επιδιώκουν να περιχαρακώσουν τη δική τους κοινότητα από κάθε 

στοιχείο που δε συνάδει µε την πρότυπη παραδοσιακή εικόνα του σωστού οπαδού, ενώ 

ταυτόχρονα στέκονται απαξιωτικά απέναντι στις άλλες οπαδικές ετερότητες θέτοντας τις 

σε υποδεέστερο αξιακό επίπεδο από τη δική τους.  

Πιο συγκεκριµένα, οι οπαδοί συµπράττουν σε µια προσπάθεια ανέλιξης της 

κοινότητας και της οµάδας τους µε απώτερο στόχο την πρωτοκαθεδρία της στον οπαδικό 

και αθλητικό χώρο. Η προσπάθεια τους σε ένα πρώτο επίπεδο συνδέεται µε την 

επιστράτευση συµβολικών πρακτικών που χρησιµεύουν για την διαχείριση εντυπώσεων 

κατά την διάρκεια ενός αγώνα. Ζωτικό στοιχείο της ποδοσφαιρικής τελετουργίας 
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αποτελούν τα κορεό, τα καπνογόνα, τα βεγγαλικά και τα συνθήµατα, τα οποία είναι 

αναπόσπαστο κοµµάτι της αθλητικής τους κουλτούρας και συµβάλουν στην δηµιουργία 

µιας «µαγευτικής» - όπως οι ίδιοι την αντιλαµβάνονται - γηπεδικής ατµόσφαιρας. 

Σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του κλίµατος κατέχουν οι σύνδεσµοι της Θύρας 7. Ο 

Ν. σχετικά µε τα κορεό αναφέρει:   

 

«Τα κορεό δηµιουργούνται συνολικά από τους συνδέσµους. Παίρνουν όλοι 

µέρος, όλοι, όλοι οι σύνδεσµοι γιατί είναι τεράστια η δουλειά που πρέπει να 

γίνει. ∆ε µπορούν 10 άτοµα να την κάνουν. Συµµετέχουν πάρα πολλά 

άτοµα.[…]Περνάµε µέρες εκεί στο Καραϊσκάκη στο γήπεδο και να τα 

φτιάξουµε και να δείτε εσείς το αποτέλεσµα. Γίνονται πρόβες, στησίµατα, 

βαψίµατα. Άµα χρειαστεί σε πανί, σχεδιασµοί. Είναι ολόκληρη 

ιεροτελεστία. Αλλά το αποτέλεσµα είναι εκπληκτικό». 

 

Στο παραπάνω απόσπασµα εµφανίζεται ενισχυµένο ένα αίσθηµα συλλογικότητας, 

το οποίο αναδεικνύεται µέσα από την συντονισµένη προσπάθεια των οπαδών να 

δηµιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επάξια εκπροσώπηση της οµάδας 

τους. Το «εκπληκτικό αποτέλεσµα» συνδέεται µε την εντυπωσιακή – όπως οι ίδιοι την 

εννοούν - εκπληκτική ατµόσφαιρα της κερκίδας και η επιτυχία δηµιουργίας του 

κατάλληλου κλίµατος αφορά τον προσωπικό συµβολικό τους αγώνα να συµβάλουν στη 

νίκη της οµάδας προκαλώντας παράλληλα δέος στους αντιπάλους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

οι οπαδοί διατηρούν ένα κοµβικό ρόλο για την έκβαση µιας αγωνιστικής αναµέτρησης, 

καθότι αποτελούν τον 12 παίκτη του αγώνα.148 Στη λογική της νίκης και της αίσθησης του 

καθήκοντος απέναντι στην οµάδα αυτοπροβάλλονται ως µια αδιάσπαστη συλλογικότητα 

µε έντονη µαχητική διάθεση. Ο Γ. αναφέρει: 

  

 

                                                 
148 Zani B. and Kirchler, «When Violence Overshadows the Spirit of Sporting Competition: Italian Football 

Fans and their Clubs», Journal of Community & Applied Social Psychology, Vol.1, 1991, σελ.: 6. 
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«Είναι παιχνίδια που παίρνει ο Ολυµπιακός πολλές φορές, που τα παίρνει µε 

τον κόσµο του. Ένας κόσµος ο οποίος µπορεί να τραγουδάει 90 λεπτά 

ανεξαρτήτως ηλικίας. Σε ένα παιχνίδι που ο κόσµος κρίνει ότι πρέπει να το 

κάνει για να µπορέσει να βοηθήσει όσο µπορεί από την πλευρά του». 

 

Στο παραπάνω απόσπασµα επικυρώνονται τα θεµελιακά ταυτοτικά συστατικά που 

πρέπει να διαθέτει ο οπαδός του Ολυµπιακού. Η συνεχής ένθερµη στήριξη, η αφοσίωση 

και η αγάπη στην οµάδα είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της οπαδικής του κοινότητας. Ο 

οπαδός θεωρεί πως κατέχει ενεργό ρόλο στην επιτυχία της οµάδας, καθώς η παρουσία του 

στις κερκίδες λειτουργεί ως βασική κινητήρια δύναµη για το στυλ του παιχνιδιού και το 

θέαµα που θα προσφέρει κατά την αγωνιστική αναµέτρηση. Τα ιδιαίτερα στοιχεία που 

αποδίδει ο αφηγητής στην κοινότητα του έχουν ως στόχο να αναδείξουν την σηµαίνουσα 

αξία της, ενώ παράλληλα δρουν ετεροκαθοριστικά σε σχέση µε άλλες οπαδικές κοινότητες.  

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων ανακύπτει από τους ερωτηθέντες µια 

αφηγηµατική τάση εστίασης σε ζητήµατα στήριξης της οµάδας και της κοινότητας τους 

µέσω της εγκόλπωσης και της παραγωγής συµβολικών πρακτικών. Η κληρονοµούµενη 

παράδοση των επινοηµένων αξιακών κωδίκων προβάλλεται ως ένα κρυσταλλωµένο 

ιδεολόγηµα για την αµετάκλητη αφοσίωση τους απέναντι στην οµάδα. Έτσι, η 

παρουσιαζόµενη σχέση του οπαδού µε την οµάδα ως αδιάσπαστη λειτουργεί 

ετεροπροσδιοριστικά στις άλλες κοινότητες.  

Η διεκδίκηση της «κυρίαρχης» θέσης στον οπαδικό κόσµο και η κατοχύρωση µιας 

διαφοροποιούµενης ταυτότητας, επιτυγχάνεται µέσω µιας διαµάχης, η οποία παίρνει 

συµβολικές αλλά και πραγµατικές συγκρουσιακές διαστάσεις. Η εξιστόρηση εµπειριών 

από τη συµµετοχή των οπαδών σε εκδροµές έχει να προσδώσει στοιχεία περί της 

ταυτοτικής τους υπόστασης και της πολύπλοκης φύσης των διοµαδικών σχέσεων. 

Άλλωστε, από την αναλυτική διαδικασία προκύπτει ότι σηµαντικά γεγονότα στη ζωή ενός 

οπαδού σχετίζονται µε τις βιωµένες εµπειρίες σε εκδροµές του εσωτερικού και εξωτερικού. 

Οι οργανωµένες οπαδικές µετακινήσεις και αγωνιστικές αναµετρήσεις στο εξωτερικό 

φαίνεται να συνδέονται κυρίως µε ευχάριστες συγκινησιακές εµπειρίες. Στον αντίποδα, η 

διαφορά υπογραµµίζεται στις εκδροµές που πραγµατοποιούνται εντός του ελλαδικού 
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χώρου, όπου παρουσιάζεται ένα τεταµένο κλίµα απέναντι σε αντίπαλες οπαδικές και 

τοπικές ετερότητες.  

Η υποκειµενική πρόσληψη και ερµηνεία των εµπειριών τους περιστρέφεται γύρω 

από το µοτίβο της αέναης ανάγκης για επικράτηση και επίτευξης µιας διαφοροποιούµενης 

ταυτότητας. Πιο συγκεκριµένα, από τις διηγήσεις των οπαδών αποκαλύπτονται στοιχεία 

κεφαλαιώδους σηµασίας για την δεσπόζουσα λογική επιτέλεσης της οπαδικής ταυτότητας. 

Από την ανάδειξη των υποκειµενικών εκδοχών αποκαλύπτεται µια σειρά συλλογικών 

αναπαραστάσεων που αντανακλά το σύνολο των πεποιθήσεων, των συναισθηµάτων και 

των επινοηµένων αξιών που έχουν επενδύσει στη κοινότητα τους. Κοντολογίς, 

προβάλλεται ένα είδος συλλογικής συνείδησης που διέπει την οπαδική τους κοινότητα και 

εκφράζεται µέσω συλλογικών τρόπων αυτοπροσδιορισµού ενός συνεκτικού και απόλυτα 

διαφοροποιούµενου «εµείς» από τους άλλους. 

Η περίπτωση των εκδροµών ενδείκνυται για την προβολή µιας δυναµικής 

αυτοεικόνας, καθώς επιδιώκεται η παρουσία µιας πολυπληθούς οπαδικής 

κοινότητας(«Φροντίζουµε να δώσουµε το παρόν όσο πιο πολλοί γίνεται»).149 Επιπλέον, 

αναδεικνύεται ένας τελετουργικός χαρακτήρας που συνδέεται µε την προετοιµασία και το 

κλίµα της εκδροµής («Μαζευόµαστε στο σύνδεσµο όλη τη βδοµάδα. Κανονίζουµε τώρα το 

πώς θα πάµε. Είναι σαν ιεροτελεστία µπορώ να πω. Παρέες, έτσι και αλλιώς, µέσα στο 

πούλµαν, χαβαλέ. Τι θα γίνει[..]»)150 Η εξέλιξη που δύναται να έχει µια οργανωµένη 

µετακίνηση οπαδών είναι απόλυτα συνυφασµένη, όπως προαναφέραµε, µε ευρύτερες 

οπαδικές διενέξεις ανάµεσα στην οπαδική κοινότητα των οπαδών του Ολυµπιακού και 

άλλων οµάδων. Όπως αναφέρει ο Γ.: «Υπάρχουν 2-3 έδρες στην Ελλάδα που ξέρεις ότι πας 

για µάχη και υπάρχουν και άλλα γήπεδα που πας για εκδροµή, για την πλάκα σου, για τον 

χαβαλέ». Η αφήγηση του Γ. τείνει να προβάλει την εν δυνάµει συγκρουσιακή διάσταση 

των εκδροµών, υποδηλώνοντας έναν υπαρκτό γεωγραφικό οπαδικό χάρτη αντίπαλων 

ετεροτήτων.  

Προς την ίδια κατεύθυνση, ο Χ. αναφερόµενος στις οπαδικές εκδροµές τονίζει τον 

πολεµικό χαρακτήρα τους λέγοντας: «Ανάλογα τώρα, άµα πας σε πόλη εχθρική που είναι 

να γίνουν επεισόδια και µας περιµένουνε. Γιατί µια ζωή µε τον Ολυµπιακό τον βλέπουνε 

                                                 
149 Συνέντευξη Ν.. 
150 Συνέντευξη Χ.. 
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όλοι, δηλαδή είµαστε, στην Ελλάδα είµαστε Ολυµπιακοί και αντι-ολυµπιακοί. ∆ηλαδή 

είµαστε εµείς και όλοι οι άλλοι. ∆ηλαδή, όπου και να πας, και µε τον Εθνικό να πας να 

παίξεις θα έχεις, θα βρεθούνε να σου την κάνουνε. Εµείς, βασικά, άµα δε βρισκότανε 

αντιπαλότητα, για παράδειγµα υπάρχουν και πόλεις που πηγαίνουµε και άµα δε µας 

κάνουµε το παραµικρό δε γίνεται και τίποτα. Αν ενοχληθούµε, ε, τα κάνουµε όπα όλα. 

Φυσιολογικό είναι». 

Ως προς τα παραπάνω γίνεται εµφανές ότι η οπαδική ετερότητα συµβολικά 

παραπέµπει στην τοπική ετερότητα διαµορφώνοντας µια κοινωνική και συµβολική 

γεωγραφία τοπικών συγκρούσεων. Γίνεται αντιληπτό ότι η οπαδική αντιπαλότητα 

αλληλοδιαπλέκεται µε όρους τοπικότητας και ο προσδιορισµός των «άλλων» ενέχει 

τοπικές καταβολές. Στις προφορικές µαρτυρίες των οπαδών ο άλλος τόπος (Αθήνα, Κρήτη, 

Θεσσαλονίκη) αποκτά εχθρικό νόηµα καθώς συγχέεται µε οπαδικές ετερότητες και µια 

εδαφική περιοχή συµβολοποιείται ως «αντίπαλη» διότι νοερά γίνεται αντιληπτή ως 

εκπρόσωπος των «άλλων». Η αντίληψη τους σε σχέση µε αντίπαλες τοπικότητες µπορεί να 

υποστηρίξουµε ότι απορρέουν από την ταύτιση µιας οµάδας µε την πόλη – έδρα της. 

Τέλος, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η σχέση των οπαδών του Ολυµπιακού µε άλλα 

σωµατεία περιγράφεται µε όρους βίας, η οποία σε κάθε περίπτωση παρουσιάζεται ως 

αντεπιθετική ή αµυντική στάση στις αντι – ολυµπιακές προσβολές των άλλων οπαδών. 

Όπως προκύπτει από την πραγµάτευση του αφηγηµατικού υλικού και µέσα από την 

ενδεικτική παράθεση του παραπάνω αποσπάσµατος, διαπιστώνουµε ότι το εννοιολογικό 

σχήµα «εµείς»- «άλλοι» αποτελεί κεντρικό νοηµατοφόρο άξονα που επανέρχεται στο λόγο 

των οπαδών Το δίπτυχο «εµείς» - «άλλοι» επανατοποθετεί στη συζήτηση µας το ζήτηµα 

της ταυτότητας, καθότι εκφράζει ένα φάσµα ιδεών και αντιλήψεων που νοηµατοδοτούν την 

ιδέα του Ολυµπιακού, ενώ παράλληλα την αντιδιαστέλλει από αντίπαλες οπαδικές 

ετερότητες. Στην προκειµένη περίπτωση, η κατηγορία των «άλλων» επαναονοµατίζεται 

από τον αφηγητή µε τον όρο «αντι-ολυµπιακοί», προσδιορίζοντας εκείνους που δεν 

ανήκουν στο οπαδικό κοινό του Ολυµπιακού και κατ’ επέκταση τίθενται εναντίον αυτού 

και της οµάδας. Υπό αυτή την έννοια, αφενός οριοθετούνται και περιχαρακώνονται τα 

ιδιαίτερα γνωρίσµατα που αποδίδουν οι ίδιοι στην κοινότητα και την οµάδα τους και 

αφετέρου τα αντιπαραβάλλουν υποδεικνύοντας ως αξιακά υποδεέστερους τους αντιπάλους. 

Κατά τη δική τους λογική, το ανήκειν στην οπαδική κοινότητα του Ολυµπιακού 
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αυτοµάτως παραπέµπει την ένταξη τους σε µια οπαδική ελίτ που βρίσκεται διαρκώς στο 

στόχαστρο από όσους δεν αποτελούν µέρος της.  

Ως προς τις παραπάνω αναλύσεις µας, συµπεραίνουµε ότι η εαυτική συγκρότηση 

των υποκειµένων συνίσταται σε αναφορές από την ιδιωτική σφαίρα τους, παρέχοντας µας 

στοιχεία για το κοινωνικό – οικονοµικό προφίλ τους, αλλά και από την προβολή της 

δηµόσιας αυτοεικόνας τους που δίδεται µέσα από αυτοπεριγραφές άµεσα σχετιζόµενες µε 

την οµάδα και την οπαδική κοινότητα του Ολυµπιακού. Κατά την προσπάθεια 

ανασύστασης των οπαδικών διαδροµών τους και βάσει της παροντικής οπτικής τους, 

αναδεικνύονται τα πρώτα ψήγµατα εµπλοκής τους περί των οπαδικών και αθλητικών 

ζητηµάτων την περίοδο της παιδικής ηλικίας. Στην εν λόγω διακριτή περίοδο βίου 

εµφανίζονται οι απαρχές ζύµωσης της σχέσης µε την οµάδα, η οποία διαµορφώθηκε στο 

πλαίσιο επιρροής του οικογενειακού/συγγενικού περιβάλλοντος, των οµήλικων και του 

τόπου. Συνεπώς, οι κεντρικοί άξονες, υπό τους οποίους συστήνεται η εαυτική ταυτότητα, 

είναι η οµάδα και η πόλη.  

Πιο συγκεκριµένα, η επιλογή της οµάδας και η ένταξη τους στην κοινότητα των 

οπαδών του Ολυµπιακού φαίνεται να επικαθορίζεται από την εντόπια καταγωγή και την 

τοπικότητα. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην πραγµατική ή φαντασιακή ταύτιση που 

αποδίδεται στη σχέση του Ολυµπιακού µε τον Πειραιά. Στο συγκείµενο αυτής, 

δηµιουργείται η αίσθηση ενός άτυπου καθήκοντος συνέχειας του στερεοτυπικού οπαδικού 

προτύπου και διατήρησης της αµιγούς αστεακής αθλητικής κουλτούρας του. Ο τόπος έχει 

βαρύνουσα σηµασία, καθώς σηµασιοδοτεί την ταυτοτική τους υπόσταση, ενώ παράλληλα 

δρα ως µέσο ετεροπροσδιορισµού από αντίπαλες συλλογικότητες. Υπό αυτό το πρίσµα, τα 

χαρακτηριστικά της πειραϊκής ταυτότητας δύναται να λειτουργήσουν ως µια οµπρέλα 

προστασίας της ταυτοτικής αυθεντικότητας τους.  

Στο πλαίσιο της ολοκληρωτικής ταύτισης Ολυµπιακού - Πειραιά εντοπίζεται η 

υιοθέτηση και εσωτερίκευση των πειραϊκών ταυτοτικών στοιχείων στην οπαδική 

ταυτότητα. Ο έντονος λόγος περί τοπικότητας και οι νοηµατικές συνυποδηλώσεις που 

προσδίδουν τα ίδια τα υποκείµενα σε αυτήν, αποκαλύπτουν την άµεση σύνδεση των 

χαρακτηριστικών της «ολυµπιακής ταυτότητας» που προκύπτουν µε το πολιτισµικό 

κεφάλαιο του Πειραιά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, γίνεται αντιληπτή η επενέργεια του 
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πολιτισµικού περιβάλλοντος στη δόµηση στεγανών οπαδικών συµπεριφορών 

τροφοδοτούµενων κυρίως µε ιδεολογικοποιηµένα στοιχεία του λαϊκού παρελθόντος.  

Οι αυτοπροσδιορισµοί του εαυτού, ως Ολυµπιακός και Πειραιώτης, φαίνεται να 

παραπέµπουν ο ένας στον άλλο, ενώ ταυτοχρόνως προϋποθέτουν το ανήκειν σε δύο 

συλλογικότητες, αυτή των πειραιωτών και των ολυµπιακών. Η διάθεση κατασκευής µιας 

ταυτότητας άρρηκτα συνυφασµένης µε τη γενέτειρα πόλη της οµάδας αποτελεί µια έντεχνη 

επικοινωνιακή και στρατηγική προσπάθεια διαφοροποίησης τους από τους «άλλους». 

Άλλωστε η ταυτοτική διάκριση πραγµατώνεται µέσα από τον ορισµό εκείνων των 

στοιχείων που θα διαχωρίσουν µια οµάδα από µια άλλη. Συνεπώς, τα σταθερά πυρηνικά 

στοιχεία της τιθέµενα σε αντιστοιχία µε το πολιτισµικό περιεχόµενο του Πειραιά την 

καθιστούν µοναδική.  

Επίσης, η ταυτότητα αποκτά πραγµατική ουσία µέσα από την αντιπαραβολή της µε 

«άλλες». Έτσι, η αποδιαφοροποίηση της οπαδικής προτίµησης συνοδεύεται από τα 

ετεροπροσδιοριστικά στοιχεία των «άλλων» κοινοτήτων. Αναλυτικότερα, στο λόγο των 

οπαδών, χαρακτηριστικά όπως η «µαγκιά», η «λαϊκότητα» και η «ντοµπροσύνη», 

παρουσιάζονται ως στοιχεία της αυτοταυτότητάς, τα οποία στη συνέχεια χρησιµοποιούν ως 

µορφές διάκρισης από τους «άλλους» µέσα από διχοτοµικά σχήµατα. Τα εν λόγω 

διχοτοµικά σχήµατα (π.χ µάγκες/φλώροι) σχετίζονται µε µια υπεραρσενική εικόνα που 

θέλουν να προβάλλουν οι οπαδοί του Ολυµπιακού, η οποία συνδέεται εν µέρει µε την 

συµβολική ταύτιση του κόσµου του Πειραιά ως κόσµος της µαγκιάς και της ντοµπροσύνης. 

Η επιδεικνυόµενη τοποφιλία συνδέεται συµβολικά µε αρρενωπά πρότυπα και στάσεις και 

εκβάλλει σε µια ανδροκεντρική τοπικότητα που συνεπιφέρει την τοποφοβία των αντίπαλων 

«άλλων».  

Τέλος, αναφορικά µε την γυναικεία οπαδική εµπειρία αξιοσηµείωτο θεωρείται το 

γεγονός ότι η Ε. επισηµαίνει την αµφισβητούµενη συµµετοχή και δράση της στα οπαδικά 

δρώµενα από πλευράς των ανδρών. Η προκατάληψη πηγάζει αφενός, από ευρύτερα 

σεξιστικά πρότυπα που κρυσταλλώνουν µια στερεοτυπική εικόνα για το θηλυκό άτοµο και 

αφετέρου από την ανδροκεντρική µορφή του χώρου. Μολαταύτα, από την ανάλυση του 

προφορικού λόγου της προκύπτει ότι ο ρόλος της γυναίκας στα οπαδικά δρώµενα κάθε 

άλλο από δευτερευούσης σηµασίας µπορεί να θεωρηθεί. Ειδικότερα, ο τρόπος 

αυτοπροσδιορισµού και αυτοπροβολής της οπαδικής αυτοεικόνας της δεν αποκλίνει 
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σηµαντικά από αυτή των αντρών. Ειδικότερα, ο γυναικείος οπαδικός λόγος φαίνεται να 

συντίθεται από νοήµατα που αντανακλούν µια εξίσου σθεναρή υπερασπιστική γραµµή της 

συλλογικότητας και της οµάδας. Παράλληλα, αναπαράγονται επικοινωνιακά βασικοί 

αξιακοί κώδικες, συµπεριφορικές στάσεις και αντιλήψεις που απηχούν την προσαρµογή 

και προσοικείωση των γυναικών σε έναν ανδροκρατούµενο χώρο. Αποτιµώντας συνολικά 

τις προφορικές συνεντεύξεις ως προς την έµφυλη ταυτοτική πραγµατικότητα µπορούµε να 

υποστηρίξουµε ότι η ταυτοτική οπαδική υπόσταση των δύο φύλων πραγµατώνεται στο 

πλαίσιο της γενικότερης ιδέας του «είµαι Ολυµπιακός» και τις παρεπόµενες προσδίδουσες 

νοηµατικές συνυποδηλώσεις του όρου και ταυτόχρονα σε αντιπαραβολή µε όλες τις 

«άλλες» αντίπαλες κοινότητες. Κοντολογίς, οι τυχόν έµφυλες οπαδικές ανισότητες 

εξαλείφονται κάτω από την οµπρέλα της ιδέας του Ολυµπιακού, η οποία προτάσσεται ως 

ανώτερη όλων.  
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V. Συµπεράσµατα 

 

Στην εργασία αυτή µελετήσαµε τις διαδικασίες συγκρότησης της ταυτότητας των οπαδών 

του Ολυµπιακού και τις εκφορές που χρησιµοποιούν στο λόγο, τα συνθήµατα και τα 

γκράφιτι για να προβάλλουν, να αναπαράγουν και να ενισχύσουν την ταυτότητα τους. 

Ακόµη δείξαµε τις διαδικασίες δηµιουργίας του Ολυµπιακού στις ιστορικές συνθήκες 

κοινωνικο-οικονοµικού µετασχηµατισµού στη περίοδο του µεσοπολέµου και τα αιτήµατα 

που εξέφρασε.  

Η συνθετότητα του ερευνητικού µας πεδίου και η πολλαπλότητα των πηγών µας 

επέβαλε µια διαµεθοδική προσέγγιση για την όσο το δυνατόν πληρέστερη απάντηση των 

ερευνητικών µας ερωτηµάτων. Η µέθοδος της τριγωνοποίησης αποτέλεσε µεθοδολογικό 

εχέγγυο για την έκβαση ορθών συµπερασµάτων, καθώς αφορά στη χρήση παραπάνω από 

µιας προσέγγισης για την διερεύνηση ενός ερευνητικού ερωτήµατος µε στόχο την ενίσχυση 

της εµπιστοσύνης των επακόλουθων ευρηµάτων.151 «Η µίξη ποσοτικών και ποιοτικών 

µεθόδων αν και θεωρείται από πολλούς ένα τρέχον πρόβληµα»,152 καθότι παραπέµπει σε 

διαφορετικές επιστηµολογικές θεωρήσεις, για κάποιους άλλους συνεισφέρει στην 

παραγωγή «νέας γνώσης», αποκαλύπτοντας την «πολυδιάστατη µορφή ενός 

φαινοµένου».153 Κοντολογίς, ο µεθοδολογικός πλουραλισµός συνεισέφερε στην έρευνα 

µας υπό το πρίσµα της ανάδειξης «διαφορετικών πτυχών ενός φαινοµένου» και όχι στην 

καλύτερη «αποτύπωση του ίδιου του φαινοµένου»,154 όπως ενίστανται ορισµένοι 

µελετητές.  

                                                 
151 Bryman A., «Triangulation». ∆ιαθέσιµο στο διαδικτυακό τόπο 

http://www.referenceworld.com/sage/socialscience/mmr.pdf, (τελευταία πρόσβαση 02/03/2011), σελ.: 1. 
152 Olsen W., «Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods Can Really Be 

Mixed», στο Developments in Sociology, ed. Holborn, M., and Haralambos, Causeway Press, 2004, σελ.: 1. 
153 Morran – Ellis J., Alexander V.D., Cronin A., Dickinson M., Fielding J., Sleney J., Thomas H., 

«Triangulation and integration: processes, claims and implications», Qualitative Research, Vol. 6, 2006, σελ.: 

45 – 58. 
154 Τσιώλης Γ., «Η σχέση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες: από την πολεµική των 

«παραδειγµάτων» στις συνθετικές προσεγγίσεις;», στο Οι κοινωνικές επιστήµες στον 21ο αιώνα: Επίµαχα 

θέµατα και προκλήσεις, επιµ.: ∆αφέρµος Μ., Σαµατάς Μ., Κουκουριτάκης Μ., Χιωτάκης Σ., Αθήνα, 

εκδόσεις: Πεδίο, 2010, σελ.: 8. 
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Η πραγµάτευση του υπό µελέτη υλικού έρχεται να καταδείξει µια πολύπλευρη και 

πολυσύνθετη σχέση της ιστορίας της πόλης σε συνδυασµό µε την τοπική και την οπαδική 

ταυτότητα. Μέσα από µια ιστορική ανασκόπηση διαπιστώθηκε ότι σηµείο αναφοράς για τη 

ζύµωση της σχέσης οµάδας – πόλης – οπαδού αποτέλεσε το κοινωνικο – οικονοµικό 

πλαίσιο του Πειραιά την περίοδο ίδρυσης του Ολυµπιακού. Η πολιτιστική πραγµατικότητα 

του Πειραιά, όπως παρουσιάστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, βρισκόταν σε πλήρη 

σύγχυση καθώς, ενώ διατηρούσε µια δεσπόζουσα θέση ως οικονοµική πρωτεύουσα, 

συνάµα αποτελούσε αποδέκτη της πλήρης κοινωνικής απαξίωσης. Κατά τον Τσοκόπουλο, 

η αποθεµελίωση της πρωτινής εικόνας, «πόλης – πρότυπο», οφειλόταν στις αλλαγές των 

µεγεθών, στις µεγάλες περιουσίες και στην επακόλουθη στάση απέναντι στην πειραϊκή 

κοινωνία της νεοαναδυθείσας µεγαλοαστικής κοινωνικής τάξης, στον αντίκτυπο της 

οικονοµικής κρίσης του 1930 και στον εγκληµατικό απόηχο της περιοχής της Τρούµπας.155 

Ο χώρος του αθλητισµού µετουσιώθηκε σε πεδίο κάθαρσης της πειραϊκής κοινωνίας 

και ο Ολυµπιακός µετατράπηκε σε σύµβολο απόδειξης της αξίας των Πειραιωτών έναντι 

του υπηρεσιακού και πολιτικού χαρακτήρα της πρωτεύουσας. Η µορφή των αθλητικών 

αναµετρήσεων φανέρωνε τη συγκρουσιακή σχέση των δύο πόλεων, στην οποία η εκάστοτε 

ήττα του Παναθηναϊκού µεταφραζόταν ως µια συµβολική νίκη απέναντι στην Αθήνα και 

δικαίωση των ηθικά και κοινωνικά «προδοµένων». Συνεπώς, ως προς τα παραπάνω, η 

ταυτότητα της οµάδας φαίνεται να σφυρηλατήθηκε από το λαϊκό παρελθόν του Πειραιά 

και έναν αρρενωπό κόσµο της µαγκιάς που προσδέθηκε µε αυτήν. Εκ παραλλήλου, η 

συµβολική ανύψωση της πόλης επιδιώχθηκε µέσω των αγωνιστικών επιτευγµάτων της και 

από τον παρεπόµενο υπέρµετρο τοπικισµό από πλευράς των οπαδών της, ο οποίος 

εξακολουθεί να εκφράζεται µέσω µιας τάσης απαξίωσης αντίπαλων τοπικοτήτων.  

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η ανάδειξη του Πειραιά πραγµατώθηκε, ως ένα βαθµό, 

µέσα από την δυναµική παρουσία του αθλητικού συλλόγου του Ολυµπιακού και το 

αντίστροφο. Συνεπώς, η σχεσιακή κατάσταση οµάδας – πόλης χαρακτηρίζεται µέσα από 

µια ολοκληρωτική ταύτιση. Ο αλληλένδετος και ταυτόσηµος χαρακτήρας τους 

επιβεβαιώνεται µέσω του έντονα διάχυτου λόγου περί τοπικότητας, τόσο στις προφορικές 

                                                 
155 Τσοκόπουλος Β., Η οµάδα και η πόλη. Ο Ολυµπιακός και ο Πειραιάς του µεσοπολέµου µέσα από ιστορικά 

τεκµήρια., Αθήνα, εκδόσεις: Πολύτροπον, 2008, σελ.: 11-16. 
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µαρτυρίες των οπαδών, όσο στα graffiti και στα συνθήµατα, µε ποσοστά 0,8% και 6,94% 

αντίστοιχα.  

Αναλυτικότερα, η οπαδική ταυτότητα, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις των 

συνεντεύξεων, συγκροτείται στο πλαίσιο της εντόπιας καταγωγής και της τοπικότητας. 

Άλλωστε, όπως αναφέρει ο Μπροµπερζέ, «σε εθνικό επίπεδο συνήθως ταυτιζόµαστε µε το 

σύλλογο της πόλης ή της περιοχής όπου γεννηθήκαµε ή µεγαλώσαµε».156 Κατά την ίδια 

λογική, ο αυτοπροσδιορισµός «είµαι Ολυµπιακός» βασίζεται στη πειραϊκή καταγωγή των 

υποκειµένων και παρουσιάζεται άρρηκτα συνδεόµενος µε ένα φάσµα νοηµατικών 

συνυποδηλώσεων που αποδίδουν στον τόπο. Πιο συγκεκριµένα, η ταυτοτική τους 

υπόσταση σηµασιοδοτείται από την παρελθοντική αστική εικόνα του Πειραιά, στην οποία 

επενδύονται ροµαντικοποιηµένα στοιχεία µιας κοινωνίας µε λιµανίσια χαρακτηριστικά, µε 

λαϊκούς ανθρώπους, «µάγκες», «ντόµπρους» και «σταράτους».  

Ως εκ τούτου, η οπαδική ταυτότητα αναδεικνύεται χωρικά και πολιτισµικά 

προσδιορισµένη, καθόσον κατασκευάζεται µέσα από µια διαδικασία πρόσµειξης και 

ενσωµάτωσης ιδεολογικοποιηµένων πολιτισµικών γνωρισµάτων της πόλης. Οι οπαδοί 

φαίνεται να έχουν ιδιοποιηθεί το πολιτισµικό κεφάλαιο του τόπου τους και να το έχουν 

σωµατοποιήσει στο πλαίσιο των αξιακών και συµπεριφορικών προτύπων τους, 

καθιστώντας το αναφαίρετο συστατικό στοιχείο της ταυτότητας τους. Τέλος, η διάδοση της 

«ολυµπιακής ταυτότητας» επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως είναι τα 

κοινωνικά δίκτυα της συγγένειας και της φιλίας, οι επικοινωνιακές στρατηγικές της ΠΑΕ 

και τα φιλικά Μ.Μ.Ε.. 

Εξίσου σπουδαίο ερευνητικό ενδιαφέρον, το οποίο χρήζει ανάλυσης έχει η 

οικειοποίηση της ιδιαίτερης τοπικότητας του Πειραιά από άλλες τοπικότητες που 

διαθέτουν «ολυµπιακό στοιχείο». Πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα γκράφιτι 

που δηµιουργούν οι οπαδοί του Ολυµπιακού σε επαρχιακές πόλεις, όπου από τη µία πλευρά 

υπάρχει η αναφορά στην ιδιαίτερη τοπικότητα (π.χ «Πάτρα7»), ενώ από την άλλη στη 

τοπική ιδιαιτερότητα (π.χ «Παντού είναι Πειραιάς»). ∆εύτερο σχετικό παράδειγµα 

αποτελούν τα συνθήµατα µε τοπικό περιεχόµενο, στα οποία προβάλλονται ως κεντρικές 

ιδέες ο Πειραιάς ή άλλου µετωνυµικού τύπου έννοιες. Μέσω αυτών αναδεικνύεται ένας 

                                                 
156 Μπροµπερζέ Κ., Ποδόσφαιρο. Σύµβολα, αξίες, φίλαθλοι., µτφ., επιµ.: Georget G., Κυπριανός Π., Αθήνα, 

εκδόσεις: Βιβλιόραµα, 2007, σελ.: 70, 81. 
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αµφίσηµος χαρακτήρας της πόλης, µέσω του οποίου από τη µία αντανακλάται η ισχυρή 

ταυτοποίηση οµάδας – πόλης και από την άλλη προβάλλεται ο υπερτοπικός χαρακτήρας 

της. 

Το παραπάνω φαινόµενο εξηγείται - µεταξύ άλλων - στο πλαίσιο ευρύτερων 

πολιτικών που ακολουθούν οι δηµοφιλείς ΠΑΕ µε απώτερο στόχο τη διάχυση της ιδέας της 

οµάδας. Κινούµενες, λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση, οι ΠΑΕ αναπτύσσουν κοινωνικά 

δίκτυα οπαδικής στήριξης σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό. Τα δίκτυα αυτά λειτουργούν 

ως συγκοινωνούντα δοχεία, µέσω των οποίων διακινούνται και διαχέονται τα πολιτισµικά 

χαρακτηριστικά της τοπικής ιδιαιτερότητας (Πειραιάς) προς άλλες ιδιαίτερες τοπικότητες 

(π.χ Ρέθυµνο) και παράλληλα συντελούν στη συγκρότηση µιας οπαδικής κοινότητας µε 

συλλογική ταυτότητα και συνείδηση, αλλά και στην ανάπτυξη δεσµών και οικονοµικών 

δικτύων µε τοπικές κοινωνίες, οι οποίες γίνονται διακινητές της «ιδέας» και των 

καταναλωτικών προϊόντων της οµάδας. Η ίδια επικρατούσα λογική εφαρµόζεται και για 

την προώθηση της «ολυµπιακής ιδέας» και σε διεθνές επίπεδο, προσδίδοντας στον αστικό 

χώρο του Πειραιά µια παγκοσµιοτοπικοποιηµένη διάσταση (glocalization).157  

Επίσης, αναδεικνύεται µια αµφίδροµη επίδραση και µια διαλεκτική µεταξύ οµάδας 

και πόλης, καθώς η ίδρυση του Ολυµπιακού ενώ αρχικώς συνεισέφερε στην επαναπροβολή 

µιας ισχυρής πειραϊκής εικόνας, φέρεται να είναι σε πλήρη σύνδεση, πλέον, µε την οπαδική 

του κοινότητα και φαίνεται να οικειοποιείται τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της τοπικότητας µε 

στόχο την κατασκευή µιας ξεχωριστής διαφοροποιούµενης ταυτότητας.  

Οι συµβολικοί δεσµοί οµάδας - πόλης ανιχνεύονται και µέσα από την παραγωγή 

και αναπαραγωγή οπαδικών συµβολικών πρακτικών. Παραδείγµατα τέτοιων πρακτικών 

εκτός από τον σύγχρονο τελετουργικό ποδοσφαιρικό χαρακτήρα, αποτελούν ορισµένες από 

τις κατηγορίες του πραγµατολογικού µας υλικού, όπως τα συνθήµατα και τα γκράφιτι. Τα 

εν λόγω στοιχεία διαθέτουν ένα συµβολικό και στρατηγικό χαρακτήρα επικοινωνιακής και 

εικονικής προβολής των κεντρικών ιδεών της οπαδικής κοινότητας. Η επεξεργασία τους 

επιβεβαιώνει τη σήµανση της οµάδας από τον τόπο, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει τη 

ζωτική σχέση µεταξύ οπαδού - πόλης και µια αίσθηση του «εµείς» µε έντονες τοπικές 

καταβολές.  

                                                 
157 Για περισσότερα βλ. ενδεικτικά: Khondker H.H., «Glocalization as Globalization: Evolution of a 

Sociology Concept», Bagladesh e-Journal of Sociology, Vol. 1, No 2, 2004, σελ.: 1 – 9. 
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Μέσα από τη συνολική αποτίµηση των αναλύσεων µας καταλήγουµε στο ότι η 

οπαδική ταυτότητα είναι ένα πολυσύνθετο µόρφωµα που συγκροτείται στο συγκείµενο 

ενός ρευστού και µεταβαλλόµενου περιβάλλοντος οδηγώντας τα µέλη της σε ένα συνεχή 

αναπροσδιορισµό της. Ο εν λόγω αναπροσδιορισµός µπορεί να λεχθεί ότι οφείλεται στην 

ανάγκη για διαφοροποίηση από τους αντίπαλους «άλλους», καθώς επίσης «στις ξεχωριστές 

παραστάσεις και αναπαραστάσεις της συλλογικότητας σχετικά µε την κοινωνική, την 

οπαδική πραγµατικότητα και της διαιρέσεις της».158 Η ταυτότητα της κοινότητας των 

οπαδών του Ολυµπιακού επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες, που συνδέονται µε την 

σύγχρονη υπερεµπορευµατοποιηµένη φύση του ποδοσφαίρου, την ολοένα και µεγαλύτερη 

εµπλοκή των µεγάλων επιχειρήσεων στην οργάνωση και διαχείριση του αθλητισµού, το 

ρόλο των Μ.Μ.Ε, των ΠΑΕ και των διαδικασιών της παγκοσµιοποίησης.159 Μολαταύτα, 

παρουσιάζει µια ισχυρή και σχετικά αναλλοίωτη εικόνα που µπορεί να θεωρηθεί απότοκο 

της άρρηκτης σύνδεσης της µε την τοπικότητα. 

Καταληκτικά, η επιλογή της οµάδας παρουσιάζεται άµεσα συνυφασµένη µε την 

τοπικότητα και την εντόπια καταγωγή και παράλληλα επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσµα 

παραγόντων που σχετίζονται µε το οικογενειακό, το συγγενικό και το φιλικό περιβάλλον. 

Καθοριστικό ρόλο για την ενεργότερη συµµετοχή τους στα αθλητικά ζητήµατα και τη 

διαµόρφωση µιας ισχυρής οπαδικής συνείδησης κατέχουν οι σύνδεσµοι. Σε συνδεσµιακό 

πλαίσιο συντελούνται οι διεργασίες σχηµατισµού ταυτοτήτων
160 και διεκδικείται µια 

διαφοροποιούµενη ταυτότητα. Η ένταξη τους σε αυτούς σηµατοδοτεί για τους οπαδούς τη 

µεταλλαγή τους από απλούς υποστηρικτές µιας οµάδας σε θεµατοφύλακες της, 

αναδεικνύοντας την ύπαρξη µιας µαζικοποιηµένης και οργανωµένης συλλογικότητας που 

διαθέτει στο σκληρό πυρήνα της µια «στρατιά πρωτοκλασσάτων» προασπιστών της.  

Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι η Θύρα 7 αποτελεί έναν κυρίαρχα 

ανδροκρατούµενο χώρο που αποτελεί το επιστέγασµα των σκληροπυρηνικών οπαδών του 

Ολυµπιακού. Απαρτίζεται, ως επί των πλείστων, από άτοµα ηλικίας 19 – 39 ετών που 

                                                 
158 Cuche, Denys, Η έννοια της κουλτούρας στις Κοινωνικές επιστήµες, επιµ.: Λεοντσίνη Μ., µτφ.: Σιατίστας 
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160 Κυπριανός Π., Χουµεριανός Μ., Ανατοµία των ποδοσφαιρικών παθών, Αθήνα, εκδόσεις: ∆ιόνικος, 2009, 
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ανήκουν στην εργατική και µεσαία τάξη και φαίνεται να διαθέτουν χαµηλό µορφωτικό 

επίπεδο. Το γεγονός ότι αποτελούν το φανατικό κοινό των οπαδών του Ολυµπιακού εξηγεί 

την παρουσίαση ενός «εµείς» ισχυρά προσδεµένου µε την οµάδα, το οποίο εκβάλει σε 

ανδροκεντρικές προβαλλόµενες στάσεις και σε έναν έντονα συγκρουσιακό χαρακτήρα, 

πράγµα που διαφαίνεται τόσο µέσα από τα γκράφιτι και τα συνθήµατα, όσο στις 

προφορικές µαρτυρίες των οπαδών. Η άκρατη υπεραρσενική εικόνα τους και η συµµετοχή 

τους σε επεισοδιακές καταστάσεις εµφανίζεται ιδεολογικοποιηµένη, καθώς θεωρείται για 

τους ίδιους µια νοµιµοποιηµένη ενέργεια που χαρακτηρίζει το χρέος τους απέναντι στην 

οµάδα και τη σχέση τους προς αυτήν.  

Βάσει της προσέγγισης του Frosh, ότι η έννοια της αρρενωπότητας διαµορφώθηκε 

αρχικά σε σχέση µε τη διαφορετικότητα και γίνεται αντιληπτή σε αντιδιαστολή µε το «µη–

αρρενωπό»,161 δύναται να εξηγηθεί η υπεραρσενική εικόνα των οπαδών. Ειδικότερα, η 

προβολή µιας κοινότητας µε µαχητικά στερεοτυπικά στοιχεία λειτουργεί 

ετεροπροσδιοριστικά απέναντι στους αντίπαλους «άλλους», οι οποίοι υπεισέρχονται στη 

σφαίρα των «µη – αρρενωπών». Εν ολίγοις, η ταυτότητα τους οριοθετείται και αποκλείεται 

από κάθε τι που δε συνάδει µε την δεσπόζουσα ετεροσεξουαλική αντίληψη, 

κατοχυρώνοντας τη διάκριση της. 

Η διαφοροποίηση τους µπορεί να αποτυπωθεί καλύτερα ιδωµένη µέσα από την 

αντιπαραβολή του «εµείς» µε τους «άλλους». Πιο συγκεκριµένα, τα συστατικά στοιχεία 

της ταυτότητας τους, όπως η µαγκιά, η ντοµπροσύνη, η µαχητικότητα, η υποστήριξη και η 

προσήλωση απέναντι στην οµάδα τίθενται παραθετικά µε τα χαρακτηριστικά των 

αντίπαλων ετεροτήτων, υπαγορεύοντας µε λανθάνοντα τρόπο αντώνυµες προσδίδουσες 

σηµασίες. Επίσης, η σχέση «εµείς» - «άλλοι», όπως είδαµε και σε προηγούµενα κεφάλαια, 

αντανακλάται και σε τοπικό επίπεδο, καθώς όπως αναφέρει ο Ζαϊµάκης, «ο κοινωνικός 

τόπος συγκροτείται συµβολικά χαράζοντας τα σύνορα του µε άλλα κοινωνικά 

περιβάλλοντα. Οι διαφορές τους µε άλλες χωρικές ταυτότητες ιδεολογικοποιούνται και 
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Subculture Research», Men and Masculinities, Vol.6, No.2, 2003, σελ.:141. 
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συγκροτείται η αίσθηση του εµείς και αυτοί».162 Υπό αυτό το πρίσµα, µπορούµε να 

υποστηρίξουµε ότι η ταυτοτική διάκριση των οπαδών επιχειρείται µέσα από την ανάδειξη 

του πολιτισµικού περιεχοµένου της γενέτειρας πόλης της οµάδας τους και συνάµα από την 

απαξίωση αντίπαλων ετεροτήτων. 

Μέσα από τη κατασκευή τέτοιου είδους διχοτοµικών σχηµάτων φαίνεται να ποιούν 

έναν οπαδικό ιδεότυπο, ο οποίος παράγεται και εµπλουτίζεται διαρκώς µέσα από µια 

διαδικασία επιλογής συγκεκριµένων χαρακτηριστικών που εξυµνούν και προβάλουν την 

ιδιαιτερότητα του. Έτσι, δηµιουργείται µια ιστορία/µυθολογία γύρω από τη κοινότητα 

αλλά και την οµάδα, η οποία είναι επενδυµένη µε πραγµατικά και φαντασιακά νοήµατα 

που εµφανίζονται συχνά µε ένα υπερβάλλοντα και ακραίο τρόπο. Η εν λόγω υπερβολή 

φαίνεται να ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία των οπαδών της Θύρας 7, οι οποίοι µέσα από 

την έρευνα µας αναδείχθηκαν µια ισχυρά οργανωµένη συσσωµάτωση που δικαιολογηµένα 

διατηρεί τη πρώτη θέση στους δηµοφιλούς συλλόγους µε φανατικούς οπαδούς στη Ελλάδα 

βάσει δηµοσκοπικών ερευνών. 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προλειάνει το έδαφος για τη διεξαγωγή περαιτέρω 

έρευνας σχετικά µε ζητήµατα ταυτότητας, στάσεων, αντιλήψεων, συµπεριφορών µε κέντρο 

αναφοράς τους φανατικούς οπαδούς. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα προοίµιο και να 

αναδείξει την ανάγκη εκτενέστερης και συστηµατικότερης µελέτης τέτοιων θεµάτων ως 

επιτακτική, καθώς συµβάλει στη κατανόηση ενός ιδιαίτερου και πολυσύνθετου κοινωνικού 

πεδίου, το οποίο πολλοί πιστεύουν πως θα απασχολήσει ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία 

στις παρούσες και µελλοντικές οικονοµικο – κοινωνικές συνθήκες που διαµορφώνονται. Οι 

κοινότητες φανατικών οπαδών, όπως επισηµάνθηκε στην αρχή, παρουσιάζονται ισχυρά 

δοµηµένες και οργανωµένες µε ένα ξεχωριστό τρόπο ρητορικής διαχείρισης της 

ταυτότητας τους. Φαίνεται να παράγουν, να διοχετεύουν και να αναπαράγουν συλλογικές 

παραστάσεις και να προσδίδουν ένα µοναδικό περιεχοµενικό νόηµα σε αυτές που αξίζει να 

µελετηθεί.  
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VII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Πίνακας Ι. 

Graffiti Ολυµπιακού 
Κατηγορίες Graffiti Συχνότητα Ποσοστά 

Σχέση µε τον τόπο 
(Πειραιάς) 

7 0,8% 

Λατρευτικά - αφοσίωσης 34 4,1% 
Εναντίωση στην 
αστυνοµία 

14 1,7% 

Απεικόνιση της σχέσης µε 
άλλες οπαδικές 
κοινότητες: 

53 6,4% 

Ι)Εναντίωση σε άλλες 
οπαδικές κοινότητες 

39 4,7% 

ΙΙ)Αλληλεγγύη σε άλλες 
οπαδικές ετερότητες 

14 1,7% 

Μνήµης 17 2% 
Ταυτότητας: 710 85% 
Ι)Μαχητικά  37 4,4% 
ΙΙ)Προβολή οµάδας 160 19,2% 
ΙΙΙ) Προβολή συνδέσµου ή 
Θύρα 7 

513 61,4% 

Σύνολο 835 100% 
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Πίνακας ΙΙ. 

 

Κατηγορίες συνθηµάτων & τραγουδιών 
Κατηγορίες Συχνότητα  Ποσοστά 

Πολιτικού περιεχοµένου 5  2,9% 
Τοπικές αναφορές 16  9,2% 
Λατρευτικά 65  37,6%     
Ενάντια στις άλλες οµάδες: 87  50,2% 
i)Σε σχέση µε τον Παναθηναϊκό 49  28,3% 
ii)Σε σχέση µε άλλες οµάδες 38  22% 
Σύνολο 173  100% 




