
Αθλητιςμόσ και Βία 

Η βία ςτα γιπεδα είναι ζνα πολυςφνκετο φαινόμενο, τόςο ωσ προσ τισ αιτίεσ που τθν 

παράγουν, όςο και ωσ προσ τισ μορφζσ με τισ οποίεσ εκδθλϊνεται. Για το λόγο αυτό θ 

αντιμετϊπιςι τθσ απαιτεί ςυνδυαςμζνθ ςτόχευςθ και ςυνεργαςία όλων των 

εμπλεκόμενων φορζων: τθσ κοινωνίασ, τθσ πολιτείασ, τθσ ποδοςφαιρικισ οικογζνειασ. 

Αιτίεσ 

Τα αιτία που οδθγοφν ςε αυτό το φαινόμενο είναι πολφπλοκα και ζχουν βακιά τισ ρίηεσ τουσ 

μζςα ςτθ δομι και τθ λειτουργία τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. Οι λόγοι που οδθγοφν ςτθν 

εξζγερςθ τθσ βίασ ςτα γιπεδα εντοπίηονται α) ςτθν μαηικότθτα 

χιλιάδων κεατϊν που παρακολουκοφν ζναν αγϊνα αλλά και τθν μονάδα που κρφβεται πίςω  

από το ςφνολο (πολλζσ φορζσ ςε ζνα π.χ. ποδοςφαιρικό αγϊνα με χιλιάδεσ κόςμο ςτισ 

κερκίδεσ παρατθροφνται άνκρωποι να «εκμεταλλεφονται» τθν ανωνυμία του πλικουσ και να 

προβαίνουν ςε ενζργειεσ τισ οποίεσ οφτε κατά διάνοια τολμοφν να πράξουν εκτόσ γθπζδων), β) 

οι ψυχολογικζσ φορτίςεισ, όπωσ και θ ατμόςφαιρα του γθπζδου λειτουργοφν «χαλαρωτικά» 

ωσ προσ τισ θκικζσ αντιςτάςεισ. γ) Ο υπζρμετροσ φανατιςμόσ και θ μεκοδευμζνθ «πνευματικι 

τφφλωςθ» από τθν παιδικι θλικία που δυςτυχϊσ καλλιεργείται και εμπεδϊνεται ςτον 

ακλθτιςμό με αρνθτικά ςυνεπακόλουκα (ςτον παγκόςμιο ακλθτικό ςτερζωμα ςυναντοφμε 

φανατιςμό ςε επίπεδο πολιτικό, κρθςκευτικό, ρατςιςτικό, εκνικό, κοινωνικό κλπ), δ) εκτόνωςθ 

τθσ ςυςςωρευμζνθσ κοινωνικισ καταπίεςθσ και ζκφραςθσ τθσ αγωνίασ των κοινωνικϊν 

αδιεξόδων και τθσ κοινωνικισ απογοιτευςθσ κυρίωσ λόγω των κοινωνικϊν ανιςοτιτων και ςτθ 

αναπόφευκτθ δθμιουργία κάκε είδουσ ςυμπλεγμάτων που πθγάηουν εξ αυτϊν, ε) Μεγάλο 

ρόλο διαδραματίηει θ ςυνεχισ υποβάκμιςθ του βιοτικοφ επιπζδου, και η) θ 

δίχωσ τζλοσ υποτίμθςθ και απαξίωςθ τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ και αξιοπρζπειασ.Τα 

αποτελζςματα των ερευνϊν αποδεικνφουν ότι θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των πολιτϊν 

πιςτεφει ότι θ ατιμωρθςία τθσ βίασ ςτα γιπεδα αποτελεί τθν κυριότερθ αιτία διαιϊνιςισ τθσ 

και επιρρίπτει τισ ευκφνεσ ςτισ διοικιςεισ των ομάδων, ενϊ το 50% των φιλάκλων εκτιμά ότι θ 

ςυχνότθτα των ςυμπλοκϊν ςτα γιπεδα ζχει ςαφϊσ αυξθκεί τα τελευταία χρόνια. Οκτϊ ςτουσ 

δζκα φιλάκλουσ εκφράηουν τθν άποψθ ότι θ χριςθ αλκοολοφχων ποτϊν και ναρκωτικϊν 

ουςιϊν ζχουν ςοβαρό μερίδιο ευκφνθσ ςτθν εκδιλωςθ κρουςμάτων 

χουλιγκανιςμοφ, αλλά παράλλθλα το ίδιο ποςοςτό (80%) ςυναρτά το φαινόμενο με τθ 



γενικι ζκπτωςθ αξιϊν τθσ κοινωνίασ. Και μζςα ςε όλα αυτά, μόλισ το 15% των φιλάκλων 

πιςτεφουν ότι το πρωτάκλθμα ποδοςφαίρου είναι «ςίγουρα κακαρό», ενϊ ωσ «κακόλου 

κακαρό» το βακμολογεί το 34%. 

Συνέπειεσ και επιπτώςεισ 

Οι επιπτϊςεισ αφοροφν και τουσ πολίτεσ και τθν Πολιτεία μερικζσ από τισ οποίεσ ενδεικτικά 

αναφζρονται: 1. Ο φίλακλοι μζνουν μακριά από τα γιπεδα. Χαρακτθριςτικό είναι ότι δεν 

πθγαίνουν πια οικογζνειεσ ςτουσ αγϊνεσ. Εικόνεσ που καταγράφθκαν ςτο παρελκόν, παιδιά να 

κλαίνε ςτισ αγκαλιζσ των γονιϊν τουσ κατά τθ διάρκεια επειςοδίων ςε αγϊνεσ μαρτυροφν το 

αίςχοσ. 2.Ο ακλθτιςμόσ δεν αποτελεί πθγι ξεγνοιαςιάσ ,χαλάρωςθσ ,ξεκοφραςθσ και 

ψυχαγωγίασ, διότι οι εντάςεισ οι ςυγκροφςεισ και θ βία παράγουν φόβο. 3.Δεν αναπτφςςεται 

ο ακλθτικόσ τομζασ ,τον οποίο ζχουν ανάγκθ όλα τα ςφγχρονα 

κράτθ, για κοινωνικοφσ, πολιτιςμικοφσ και οικονομικοφσ λόγουσ. 4.Διαιωνίηεται θ βία αφοφ οι 

φανατικοί οπαδοί ζρχονται ςε επαφι με άλλουσ ομοίουσ τουσ. Μακαίνουν ότι το γιπεδο 

μπορεί να καλφψει κάποιεσ από τισ «ςτρεβλζσ» ανάγκεσ τουσ και ζτςι επιδιϊκουν τθν 

ειςχϊρθςι τουσ ςε τζτοιεσ ομάδεσ. 5.Οι οικονομικζσ ςυνζπειεσ είναι τεράςτιεσ από τισ 

καταςτροφζσ που προκαλοφν τόςο μζςα ςτα γιπεδα όςο και ζξω από αυτά ςε βάροσ των 

περιουςιϊν των απλϊν πολιτϊν.6.Η μθ τιρθςθ των νόμων και το γεγονόσ ότι τισ περιςςότερεσ 

φορζσ μζνουν ατιμϊρθτοιοι υπεφκυνοι δίνει τθν εντφπωςθ ότι επικρατεί ''ανομία '' ςε αυτι τθ 

χϊρα ,θ οποία 

οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ βίασ .Αυτό το εκμεταλλεφονται και διάφοροι ''επιχειρθματίεσ'' που 

κινοφνται ςτα όρια τθσ νομιμότθτασ και προωκοφν τα δικά τουσ ςυμφζροντα άςχετα με 

τον ακλθτιςμό, χρθςιμοποιϊντασ όμωσ αυτόν και τουσ φανατικοφσ ωσ ομπρζλα 

προςταςίασ και προκάλυμμα. 7.Μικρά ςωματεία υφίςτανται εξοντωτικζσ ποινζσ ςε ςχζςθ με 

τα οικονομικά εφρωςτα 

,με ςυνζπεια τθν διάλυςι τουσ ι τθν υποταγι ςουσ ςτουσ «μεγάλουσ» και λειτουργοφν ωσ 

«παραμάγαηα», με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τον ακλθτιςμό. 

Τρόποι Αντιμετώπιςησ 

Δθμιουργία εξειδικευμζνων δικαςτθρίων  

«Η εφκολθ λφςθ είναι θ Βουλι να νομοκετιςει για τθ δθμιουργία ακλθτικϊν δικαςτθρίων, με 

επαγγελματίεσ δικαςτζσ», πρόςκεςε. «Ο λόγοσ που λζω ότι κα πρζπει να υπάρχουν 



επαγγελματίεσ δικαςτζσ είναι γιατί, όταν είναι το αντικείμενό του, κα δικάηει μζςα ςε μια 

βδομάδα-10 μζρεσ και δεν κα 

προλαβαίνουν να μπουν πιζςεισ πάνω ςε μάρτυρεσ από τθ μια, ενϊ κα αποδίδεται και πολφ 

πιο εφκολα και πιο γριγορα θ δικαιοςφνθ». «Θα ςταματιςει να επικρατεί και θ λογικι τθσ 

ατιμωρθςίασ», τόνιςε ακόμα ο κ. Τριανταφυλλίδθσ. «Το ςφςτθμα εξειδικευμζνων δικαςτθρίων 

ςτθν κυπριακι κοινωνία ζχει αποδϊςει, Δικαςτιριο Εργατικϊν Διαφορϊν, για κζματα 

Ενοικιοςταςίου, Στρατοδικεία κ.λπ., και κα πρζπει να εφαρμοςτεί και ςτθν περίπτωςθ του 

ακλθτιςμοφ». «Εάν ιξεραν, όςοι δθμιουργοφν επειςόδια, ότι ςε 4 μζρεσ κα ςτζκονται ςτο 

εδϊλιο και κα πάνε φυλακι, κα το ςκζφτονταν πολλζσ φορζσ». «Αυτοί οι δυο τρόποι 

υπάρχουν, θ εξειδικευμζνθ και ταχφτατθ απονομι 

δικαιοςφνθσ, και θ επανάκτθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ του κόςμου ςτθν Αςτυνομία, για 

να δίνει μαρτυρία θ οποία είναι αναγκαία για τθν καταδίκθ των υπαιτίων», είπε ο κ. 

Τριανταφυλλίδθσ. 
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