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Γιατί υπάρχει βία στα γήπεδα;

 Μη επιβολή των κανονισμών 

στον αγωνιστικό χώρο

 Ανεπαρκής κρατική μέριμνα

 Προβολή βίαιων σκηνικών 

από τα γήπεδα στα μέσα 

ενημέρωσης



Παραδείγματα:

Ο Σαββίδης και το «όπλο» του

Μαχαιριές στο Πανθεσσαλικό Στάδιο



Γιατί υπάρχει βία στα γήπεδα;

 Μη επιβολή των κανονισμών 

στον αγωνιστικό χώρο

 Ανεπαρκής κρατική μέριμνα

 Προβολή βίαιων σκηνικών 

από τα γήπεδα στα μέσα 

ενημέρωσης



Παραδείγματα:

Πυροσβέστες καταβρέχουν το πλήθος

«Αστυνομική Παράταξη»



Γιατί υπάρχει βία στα γήπεδα;

 Μη επιβολή των κανονισμών 

στον αγωνιστικό χώρο

 Ανεπαρκής κρατική μέριμνα

 Προβολή βίαιων σκηνικών 

από τα γήπεδα στα μέσα 

ενημέρωσης



Παραδείγματα:

Συνεχώς σε επανάληψη στα Μ.Μ.Ε.

“Mε τα παλούκια ν’ ανεμίζουν»



Η βία ανάλογα με το άθλημα

 Έχει παρατηρηθεί ότι τα 

αθλήματα που 

εμφανίζουν τις 

μεγαλύτερες αναταράξεις 

είναι τα ομαδικά, όπου 

υπάρχει και άμεση επαφή 

των παικτών.

 Επίσης αφορούν 

μεγαλύτερα πλήθη 



Η βία ανάλογα με το άθλημα

 Στα ατομικά αθλήματα

δεν εντοπίζεται έντονη 

δραστηριότητα μέσα 

στο γήπεδο.

 Αυτό συμβαίνει διότι 

δεν υπάρχει τόσο 

έντονο ομαδικό 

πνεύμα ανάμεσα 

στους φιλάθλους.



Τρόποι αντιμετώπισης:

 Ονομαστικοποιημένο 

ηλεκτρονικό εισιτήριο

προκειμένου οι αστυνομικές 

αρχές να γνωρίζουν ακριβώς 

που κάθεται ο κάθε φίλαθλος 

κάτοχος του εισιτηρίου.

Άλλες  χώρες το εφαρμόζουν ήδη



Τρόποι αντιμετώπισης:

 Η ενίσχυση των κανόνων 

θεμιτής συμπεριφοράς, 

μπορεί να καθορίσει 

επιτεύξιμη την καθολική 

παύση των αρνητικών 

συμπεριφορών στον 

αθλητισμό.



Τρόποι αντιμετώπισης:

 Η δημιουργία ειδικής μονάδας της 

αστυνομίας που θα ασχολείται 

κατά κύριο λόγο με την τήρηση 

της τάξης στα γήπεδα, θα 

βοηθήσει, καθώς θα έχουν πλέον 

εξειδίκευση στο αντικείμενο. 

 Μετά από τη σύστασή της θα 

πρέπει να εκτιμηθεί και η 

δυνατότητα να χρησιμοποιούνται 

στα γήπεδα σκύλοι, ειδικά 

εκπαιδευμένοι από την ΕΛ.ΑΣ.



Τρόποι αντιμετώπισης:

 Καταλυτικό μέτρο για 

να αμβλυνθεί το 

πρόβλημα της βίας στα 

γήπεδα είναι η 

αποφυγή της 

ατιμωρησίας και 

της καθυστέρησης 

εκδίκασης των 

υποθέσεων.



Συνοψίζοντας

 Στα ομαδικά αθλήματα εντοπίζεται περισσότερη βία απ’ 

ότι στα ατομικά.

 Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους υφίσταται το 

φαινόμενο (μη εφαρμογή κανονισμών, ανεπαρκής 

κρατική μέριμνα, προβολή βίαιων σκηνικών).

 Προτάσεις για την αντιμετώπιση δεν σπανίζουν αλλά η 

εφαρμογή τους είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη.



Πηγές

 https://goo.gl/6wc8wP

 https://goo.gl/86dDcU

 https://goo.gl/3wus1v

 https://goo.gl/2KM7Qz

 https://goo.gl/JfLDLm

 https://goo.gl/kXzvQ4
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