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ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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 Πετρουλάκης Ν., Δημοσιογράφος
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Πώς μπορούμε να 
ελέγξουμε τη βία 
στους αθλητικούς 

χώρους;

774 π.Χ. έως σήμερα



ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΒΙΑΣ

 1964 Περού εναντίον Αργεντινής, απολογισμός 
320 νεκροί.

 1971 Glasgow Rangers εναντίον Celtic, 
απολογισμός 66 νεκροί.

 1985 Juventus εναντίον Liverpool, απολογισμός 
39 νεκροί και 600 τραυματίες.

 1986 πριν τον αγώνα της Αγγλίας με την 
Αργεντινή έγκυρη γερμανική εφημερίδα είχε 
τίτλο «Ο πόλεμος για τα νησιά Φώκλαντ 
συνεχίζεται». 
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ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ

 Η ατιμωρησία αποτελεί την κυριότερη αιτία για 
τη διαιώνιση της βίας.

 Η χρήση αλκοολούχων ποτών και ναρκωτικών 
ουσιών έχουν σοβαρό μερίδιο ευθύνης στην 
εκδήλωση κρουσμάτων χουλιγκανισμού.

 Το φαινόμενο οφείλεται στη γενική έκπτωση αξιών 
της κοινωνίας.

 Πάνω από 40% πιστεύουν ότι το πρωτάθλημα δεν 
είναι ‘καθόλου καθαρό’.

 Η στάση των αρχών απέναντι σε όσους 
βιαιοπραγούν στα γήπεδα δεν είναι άτεγκτη. Αυτό 
αφορά παίκτες, διοικήσεις ομάδων, αθλητικές 
εφημερίδες και άλλους εμπλεκόμενους με το 
αθλητικό προϊόν. 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

 Επιθετικότητα ορίζεται ως η 
συμπεριφορά σκοπός της 
οποίας είναι η πρόκληση 
φθοράς ή τραυματισμού.

(Berkowitz, 1963)
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ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΗ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

 Διότι ασάφειες στο χαρακτηρισμό μπορεί 
να οδηγήσουν σε συμπεριφορές 
αντεκδίκησης και να κλιμακώσουν την 
επιθετικότητα.

 Διότι μόνο η βεβαιότητα στο 
χαρακτηρισμό μιας πράξης ως επιθετικής 
νομιμοποιεί την απόδοση δικαιότερων 
τιμωριών.

 Διότι μια γενική ταμπέλα δηλητηριάζει 
την αξιοπιστία των ερευνητικών (και 
δημοσιογραφικών) στοιχείων που 
συλλέγονται.

(Husman & Silva, 1984)
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 Κληρονομικότητα 
 Μάθηση-

Κοινωνικοποίηση
 Κοινωνικοπολιτιστικό 

σύστημα αξιών
 Πολιτικοοικονομικές 

συνθήκες
 Οικολογικές 

συνθήκες 
 Συστήματα 

επικοινωνίας

 Πρόθεση
 Είδος αθλήματος
 Προσδοκίες ρόλου
 Σημασία του αγώνα
 Θεατές - Οπαδοί 
 ΜΜΕ και Αθλητική 

αρθρογραφία

Γενικοί παράγοντες Ειδικοί παράγοντες
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MME ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

 Υπόθεση της Κάθαρσης
 Υπόθεση της Αναστολής
 Υπόθεση της Διέγερσης
 Υπόθεση του Εθισμού
 Υπόθεση της 
Αναποτελεσματικότητας

9



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;

 Νομοθετικό επίπεδο
 Νόμος 4479/2017 με 31 άρθρα, 4373/2016, Ν. 

2725/1999 κλπ.
 Επίπεδο Αστυνόμευσης

 Εκπαιδευτικό επίπεδο
 Σχολείο
 Αθλητικός σύλλογος 
 Κοινωνία-Πολιτεία
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ΣΥΝΟΨΗ
 Ορισμός φαινομένου
 Παράγοντες που γεννούν το 
φαινόμενο

 Ο ρόλος των ΜΜΕ και της 
αθλητικής δημοσιογραφίας

 Ο ρόλος της εκπαίδευσης
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΑΣ!

lambo@phed.auth.g
r
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 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΚΤΣΙΑΛΗΣ, ΜΕΛΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 Τηλεοπτικά σποτ με ποδοσφαιριστές αντιπάλων 
ομάδων … κατά της βίας και υπέρ της φιλίας.

 Επισκέψεις σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποδοσφαιριστών που 
ανήκουν σε αντίπαλες ομάδες. 

 Μέλη της Εθνικής Ομάδας να καλούνται στα 
διάφορα τηλεοπτικά κανάλια και να καταθέτουν την 
άποψή τους.

 Οι σύνδεσμοι των μεγάλων ομάδων (ΘΥΡΑ 7,13,21,4 
κλπ) να προσκαλούνται από την ΕΠΟ γύρω από ένα 
τραπέζι ή σε εκδηλώσεις διαλόγου. Να ακουστούν οι 
απόψεις τους για το θέμα, να ανταλλάσσουν γνώμες 
και να προχωρούν σε δράσεις που θα έχουν 
κοινωφελή δράση και σκοπό.
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ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 Η βία στα γήπεδα είναι σύνθετο φαινόμενο, τόσο ως 
προς τις αιτίες που την παράγουν, όσο και ως προς 
τις μορφές που εκδηλώνεται. 

 Η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί συγκεκριμένη 
στόχευση και συνεργασία της πολιτείας, των 
φορέων του ποδοσφαίρου και της κοινωνίας.

 Απαιτείται βούληση, εκπαίδευση, νομοθετικές 
παρεμβάσεις και αστυνόμευση 
 βελτίωση των γηπεδικών εγκαταστάσεων, 
 εφαρμογή του ονομαστικού ηλεκτρονικού εισιτηρίου,
 επαγγελματική οργάνωση των ομάδων, 
 έλεγχο του μαύρου χρήματος των μεταγραφών, των 

τηλεοπτικών δικαιωμάτων, του τζόγου, των στημένων 
παιχνιδιών κλπ.
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