
«Οπαδική Βία και Κανόνες της 
Αγοράς»

Μ. Παπαλουκάς

Καθηγητής Αθλητικού δικαίου

Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης και 
Διαχείρισης Αθλητισμού

Πανεπ. Πελοποννήσου

mpapalouka@gmail.com

mailto:mpapalouka@gmail.com


 
Το όρο χουλιγκανισμό χρησιμοποιούμε συνήθως 
εννοώντας τη φθορά ξένης περιουσίας ή την 
πρόκληση σωματικής βλάβης, ακόμη και την κλοπή, 
όταν αυτά τα αδικήματα τελούνται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε ο δράστης ή οι δράστες να εκδηλώνουν μια 
ιδιαίτερη περιφρόνηση προς την αξία της σωματικής 
υγείας και της ξένης περιουσίας. Οι πράξεις αυτές 
χαρακτηρίζονται από μια έλλειψη αυτοελέγχου και 
την κακόβουλη και άσκοπη καταστροφή. Ο όρος 
χρησιμοποιείται όταν οι πράξεις αυτές συνδέονται με 
κάποιο αθλητικό γεγονός, επ’ ευκαιρία του οποίου 
ξεκινούν τα επεισόδια.



Ο όρος «hooligan» χρησιμοποιείται πάντως 
τουλάχιστον από το 1890, για μια 
συμμορία του Λονδίνου. Για πρώτη φορά 
συναντάται ο όρος σε αναφορές της 
αστυνομίας του 1894. Το 1898 ένα μέλος 
της συμμορίας αυτής φέρεται να διέπραξε 
φόνο οπότε και με την αφορμή αυτή ο 
όρος χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τις 
εφημερίδες. Τον όρο χρησιμοποίησε το 
1904 στο έργο του «The Adventure of the 
Six Napoleons» ο Arthur Conan Doyle και το 
1909 στο έργο του «Tono Bungay» ο H. G. 
Wells 



Η Πολιτική Ισχύς των Αθλητικών Συνδέσμων 
από την Αρχαιότητα

Iστορικά πρώτη φορά συναντάμε 
συμπεριφορές χουλιγκανισμού στην 
Κωνσταντινούπολη το 532 μ.Χ., οι οποίες 
διήρκεσαν μία ολόκληρη εβδομάδα.

Υπήρξε η χειρότερη περίοδος βίας και αναρχίας 
που γνώρισε η Κωνσταντινούπολη με τη 
μισή πόλη να έχει καεί ή καταστραφεί. 
Πρόκειται για το γνωστό περιστατικό που 
έλαβε το όνομα «Στάση του Νίκα».



Η Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Γεγονότα του 
Heysel

Αμεσο αποτέλεσμα των γεγονότων στο στάδιο Heysel ήταν 
η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη βία στον 
αθλητισμό, που υπογράφηκε στις 19-8-1985 και τέθηκε σε 
ισχύ την 1-11-1085. Αυτό βεβαίως δεν ήταν το πρώτο 
κείμενο του Συμβουλίου για τον αθλητισμό και γι αυτό 
τέθηκε και σε ισχύ σε τόσο σύντομο χρόνο. Είχε 
προηγηθεί η Σύσταση 963/1983 της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης περί μείωσης της βίας στα γήπεδα. Με τη 
σύμβαση αυτή δημιουργήθηκε η λεγόμενη «Standing 
Commitee» αποτελούμενη από όλα τα κράτη-μέλη, στην 
οποία ανατέθηκε το έργο της παρακολούθησης της 
εφαρμογής της και της έκδοσης συστάσεων στα κράτη-
μέρη σχετικά με τα μέτρα που θα έπρεπε να υιοθετηθούν. 



Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

- Το πρόβλημα της απόδοσης ευθύνης σε 
συγκεκριμένο πρόσωπο (καταλογισμός)

- Το πρόβλημα της θεσμοθέτησης μέτρων 
που είναι τόσο αυστηρά ώστε δεν 
εφαρμόζονται από τα δικαστήρια ή από 
την Πολιτεία



Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Οι Ιδιοκτήτες (επιχειρηματίες):

- επενδύουν τεράστια χρηματικά ποσά χωρίς 
να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για κέρδη

- Αγοράζουν ζημιογόνο ομάδα που 
υποστηρίζουν και πολύ δύσκολα θα 
αγοράσουν μια ομάδα που είναι 
κερδοφόρος ακόμη κι αν είναι πιο 
συμφέρουσα η αγορά της



Η Manchester City κέρδισε το πρωτάθλημα 2011-
2012 της Premier League στην Αγγλία. Η 
κατάκτηση του πρωταθλήματος συνοδεύθηκε 
από ενθουσιασμό και πανηγυρικές εκδηλώσεις 
από τους ιδιοκτήτες, τους προπονητές και τους 
φιλάθλους της ομάδας.

Οι ανακοινώσεις που συνόδευαν το γεγονός 
μιλούσαν για τεράστια επιτυχία και αισιοδοξία 
για το μέλλον της ομάδας. Κανείς δεν έδειξε να 
προβληματίζεται από το γεγονός ότι η 
κατάκτηση του πρωταθλήματος κόστισε μερικές 
εκατοντάδες εκατομμύρια στερλίνες παραπάνω 
από αυτές που εισέρευσαν στα ταμεία της 
ομάδας. 





























Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Οι Παίκτες (εργαζόμενοι):

- πολλές φορές επιλέγουν την ομάδα όπου 
θα εργαστούν, χωρίς να υπολογίζουν το 
ύψος των αποδοχών ή την προοπτική 
εξέλιξης που παρέχει, όπως θα έκανε κάθε 
συνετός επαγγελματίας

- Συχνά βλέπουμε παίκτες να αρνούνται 
καλύτερες προσφορές, να κάνουν τατουάζ 
στο σώμα τους το σήμα του εργοδότη τους



`



Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Οι Φίλαθλοι (καταναλωτές):

- δεν αποφασίζουν να αγοράσουν το καλύτερο 
προϊόν, όπως συμβαίνει με όλους τους άλλους 
καταναλωτές 

- σε αδικήματα doping ή δωροδοκίας παράγοντα 
όπου προσφέρεται έτσι στους καταναλωτές-
φιλάθλους ένα αλλοιωμένο θέαμα, ένα κακό 
προϊόν και πάλι οι πελάτες-φίλαθλοι δε θα 
καταφύγουν στον ανταγωνισμό, δε θα 
μποϋκοτάρουν τις πωλήσεις αλλά θα 
υποστηρίξουν την ομάδα τους





















Οι αθλητικές επιχειρήσεις δεν είναι συνήθως 
κερδοσκοπικές εφόσον δεν έχουν στόχο το 
κέρδος. 

Στον αθλητισμό όλοι οι παράγοντες της αγοράς 
εργοδότες-εργαζόμενοι-καταναλωτές δε 
λειτουργούν με τη λογική της αγοράς, δεν 
ενεργούν με το συμφέρον τουλάχιστον όπως 
αυτό εννοείται στις υπόλοιπες αγορές. 

Εμμένουν φανατικά καταναλωτές ή εργαζόμενοι ή 
εργοδότες της ομάδας-επιχείρησης με μια 
θρησκευτική ευλάβεια. Η σχέση τους με την 
ομάδα-επιχείρηση προσομοιάζει με τη σχέση 
που δημιουργεί μια ιδεολογία. 



Η Θετική Πλευρά της Εμπορευματοποίησης

Ποιο είναι το πιο εμπορευματοποιημένο αθλητικό 
γεγονός;

Σίγουρα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Αυτό δε 
σημαίνει ότι δεν έχουν φιλάθλους που θα 
κάνουν τα πάντα για να δουν από κοντά τους 
αγώνες, που θα στηρίξουν την ομάδα τους 
χάσει-κερδίσει. Επίσης αυτό δε σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει πίσω από τους αγώνες αυτούς μια 
τεράστια ιδεολογική προσέγγιση (ολυμπιακή 
ιδέα κλπ). 

Κι όμως πόσες περιπτώσεις χουλιγκανισμού 
έχουμε δει σε ολυμπιακούς αγώνες; 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1. Φθηνή + Γρήγορη αλλά 
Αναποτελεσματική Λύση = Ποινές

2. Ριζική λύση αλλά Ακριβή + Αργή = 
Θεσμοί

3. Γρήγορη + Φθηνή + Αποτελεσματική 
λύση = ? 



Ευχαριστώ

mpapalouka@gmail.com
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