
Οι Θέσεις του Συνασπισµού 
για τη βία µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις  

 
 

Εισαγωγή 
 
Για τη προσέγγιση του θέµατος της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις, είναι αυτονόητο ότι 
καταρχήν πρέπει να διατυπώσουµε την αναλυτική µας µέθοδο και τα µεθοδολογικά µας εργαλεία.  
Πρώτον, κατανοούµε το αθλητικό θέαµα ως κοινωνικό φαινόµενο στη σύγχρονη εποχή, το οποίο 
παράγει ιδεολογίες και διαπλέκεται µε άλλα κοινωνικά φαινόµενα, διαµορφώνοντας στάσεις ζωής 
και συµπεριφορές.  ∆εύτερον, αντιλαµβανόµαστε το ρόλο που παίζει στην εξέλιξη του αθλητικού 
θεάµατος η εµπορευµατοποίηση και οι πολιτικές του ακραίου φιλελευθερισµού στον «υψηλό» 
αθλητισµό, σε συνδυασµό µε το ρόλο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων µεγάλων 
επιχειρηµατικών συµφερόντων.  
Τρίτον, δεχόµαστε ότι ο αθλητισµός διατηρεί και τη δική του «σχετική» αυτοτέλεια, εποµένως δεν 
πρέπει να µας διαφεύγουν οι µηχανισµοί που λειτουργούν στο εσωτερικό του. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο αποφεύγουµε τη µονοµέρεια που επικρατεί στις αναλύσεις «ειδικών» για το 
θέµα της βίας στα γήπεδα, αναλόγως της σκοπιάς από την οποία καθένας προσεγγίζει το πρόβληµα 
(φιλοσοφική, κοινωνιολογική, εγκληµατολογική, ψυχολογική), βγάζοντας τα αναγκαία πολιτικά 
συµπεράσµατα και αναπτύσσοντας πολιτικές δράσεις που είναι και το ζητούµενο.  
 

Η βία στα ελληνικά γήπεδα 
 
Μπορούµε να θεωρήσουµε τη βία στα γήπεδα ως ένα µέρος της γενικότερης κοινωνικής βίας που 
αναπτύσσεται στις σύγχρονες κοινωνίες. ∆ίνουµε την πρέπουσα έµφαση στα γενικότερα κοινωνικά, 
οικονοµικά και πολιτικά αίτια. Αναζητούµε τις αιτίες βίαιων γεγονότων στα ελληνικά γήπεδα στα 
προβλήµατα της ζωής των νέων ανθρώπων, ανεργία, ανασφάλεια, αποξένωση κά. 
 
Ειδικότερα όµως µας απασχολούν τα εξής ερωτήµατα: 
 

� Γιατί ειδικά στον ελληνικό αθλητισµό τα προβλήµατα βίας βρίσκουν γόνιµο έδαφος και 
εκφράζονται τόσο έντονα; 

� Ποιο ρόλο παίζουν οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού αθλητικού συστήµατος; 
� Πως εξελίχθηκε ιστορικά αυτό το σύστηµα και πόσο αρνητικό ρόλο έχουν παίξει οι πολιτικές 

των δυο κοµµάτων ΠΑΣΟΚ και Ν.∆. που το διαχειρίσθηκαν; 
� Ποια είναι η κατάσταση σήµερα; 

 
Το ίδιο το ελληνικό αθλητικό σύστηµα είναι πεδίο ανισοτήτων και δηµιουργίας 

αντιθέσεων 
 
Ο αθλητισµός στην Ελλάδα δεν αποτελεί στοιχείο της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους 
πρόνοιας, όπως συµβαίνει για παράδειγµα µε την παιδεία και την υγεία. Οι πολιτικές των δυο 
κοµµάτων οδηγούν στη γέννηση αντιθέσεων και ανισοτήτων. Άλλοι αθλητικοί φορείς ενισχύονται 
οικονοµικά κι άλλοι όχι. Άλλοι έχουν ασυλία και επιείκεια απέναντι στην αθλητική νοµοθεσία και σ’ 
άλλους ο πέλεκυς πέφτει βαρύς. Άλλοι εξασφαλίζουν τη βιωσιµότητά τους, µε την πολιτεία να τους 
χαρίζει εκτάσεις προνοµιακά, να νοµοθετεί υπέρ τους και να τους κτίζει γήπεδα, ενώ άλλοι δεν 
έχουν στον ήλιο µοίρα. Σε άλλους χαρίζονται χρέη και σ’ άλλους όχι. 
Η αναξιοπιστία που χαρακτηρίζει τον ελληνικό αθλητισµό συνολικά, στην περίπτωση του 
επαγγελµατικού σκέλους του παίρνει διαστάσεις πραγµατικού πολέµου συµφερόντων, µέρος του 
οποίου γίνονται και οι φίλαθλοι µέσα από ιδιόµορφους κοινωνικούς µηχανισµούς (ταύτιση µε την 
οµάδα κλπ). 
Επιπλέον, όλο το ελληνικό επαγγελµατικό ποδόσφαιρο είναι προσανατολισµένο στο πρόσκαιρο 
κέρδος αδιαφορώντας για τις υποδοµές και την κατάσταση των γηπέδων. 
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Οι σύνδεσµοι φιλάθλων και το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο 
 
Πολύ συζήτηση γίνεται για τον ρόλο των συνδέσµων φιλάθλων. Ακόµα περισσότερη για το ορθόν 
της αναστολής λειτουργίας τους µε υπουργική απόφαση. Ας αφήσουµε προς το παρόν τη νοµική 
και συνταγµατική πλευρά της υπόθεσης. Καταρχήν οφείλουµε να εντοπίσουµε τις γενεσιουργές 
αιτίες ύπαρξης των συνδέσµων. Σε ποια ιστορική περίοδο δηµιουργήθηκαν. Πως και ποιες ανάγκες 
κάλυψαν, πως µεταλλάχθηκαν και γιατί ξέφυγαν από κάθε έλεγχο. Και να απαντήσουµε σε άλλο 
ένα κρίσιµο ερώτηµα: γιατί χθες και σήµερα οι νέοι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να οργανωθούν σε 
ένα σύνδεσµο φιλάθλων, τι ανακαλύπτουν ειδικά εκεί και όχι σε άλλες συλλογικότητες, πολιτικές 
οργανώσεις κλπ. 
Φυσικά κανείς δεν µπορεί να ισχυρισθεί ότι µια διοικητική απόφαση κλεισίµατος κάποιων ενώσεων 
οπαδών λύνει το πρόβληµα, όσο οι κοινωνικές αιτίες δηµιουργίας τους είναι υπαρκτές. 
 
Σε αυτή λοιπόν τη βάση µπορούµε να διακρίνουµε τρεις φάσεις στη διαδροµή των συνδέσµων. 
 
1η Φάση Η εµφάνιση των συνδέσµων φιλάθλων. 
 Οι σύνδεσµοι φιλάθλων εµφανίζονται τη δεκαετία του ’60-70, πρώτον, όταν οι 

φίλαθλοι αδυνατούσαν λόγω των αντιδηµοκρατικών περιορισµών και αργότερα της 
χούντας να γίνουν µέλη στα αθλητικά σωµατεία, άρα η δηµιουργία 
«παρασυλλόγου» υποκαθιστούσε την ανάγκη διατήρησης άµεσης σχέσης µε το 
σύλλογο µέσα από τον οποίο είχαν επιλέξει να υλοποιήσουν την κοινωνική τους 
ένταξη. ∆εύτερον, επειδή αυτή η προνοµιακή σχέση τους βοηθούσε να 
εξασφαλίσουν το εισιτήριο του αγώνα, σε µια περίοδο µεγάλου ενδιαφέροντος για 
το ποδόσφαιρο. 

 
2η Φάση Εµπορευµατοποίηση ποδοσφαίρου και ίδρυση ΠΑΕ 

Σηµείο καµπής ήταν η εµπορευµατοποίηση του ποδοσφαίρου το 1979 και η 
δηµιουργία των ΠΑΕ. Οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ έλεγξαν, διαµόρφωσαν κι 
εκµεταλλεύτηκαν το δίκτυο των συνδέσµων οπαδών. Για γνωστούς πολιτικούς και 
οικονοµικούς λόγους. ∆ηµιουργήθηκε µια αλυσίδα συµφερόντων µέσα και γύρω από 
τους συνδέσµους, στο οποίο περιλαµβάνονται εκδροµικά γραφεία, µάνατζερ 
αθλητών, µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Βάση αυτής της αλυσίδας ήταν το εισιτήριο. 
∆ηλαδή η δυνατότητα που έδωσαν οι ΠΑΕ σε συνδέσµους να διαχειρίζονται και να 
πωλούν εισιτήρια των αγώνων µε καπέλο, γεγονός που οδήγησε στη µαζικοποίησή 
τους και την µεγιστοποίηση των οικονοµικών συµφερόντων των ηγεσιών αυτών των 
συνδέσµων. ∆εν παραγνωρίζουµε επίσης την εκµετάλλευση των εµπορικών 
σηµάτων των οµάδων από τους συνδέσµους, µε όρους παραοικονοµίας. 

 
3η Φάση Ο πόλεµος του στοιχήµατος, τα χρήµατα της UEFA και η αναδιάρθρωση 

των εταιρειών αθλητικού θεάµατος 
Ο πακτωλός των εκατοµµυρίων ευρώ που ρέει από τα ταµεία της UEFA άρχισε να 
αλλάζει το σκηνικό και τις διαθέσεις των µεγάλων ΠΑΕ. Η εκµετάλλευση του 
ποδοσφαιρικού στοιχήµατος και γενικά του αθλητικού τζόγου, σήµανε ένα µεγάλο 
πόλεµο συµφερόντων και πλήρη ανατροπή των όρων του παιχνιδιού. Οι ιδιοκτήτες 
των ΠΑΕ αντιλήφθηκαν: για να µπει το ελληνικό επαγγελµατικό ποδόσφαιρο στην 
βιοµηχανία του θεάµατος και να απολάβει τα οικονοµικά οφέλη, πρέπει να 
αναδιαρθρώσουν τις εταιρείες τους.  
Πρώτον, να διαχειρισθούν µόνοι τους µε νέες µεθόδους (µέσω internet και κάρτες 
διαρκείας) τις πωλήσεις των εισιτηρίων. 
∆εύτερον, να διοργανώνουν µε δικά τους τουριστικά γραφεία τις εκδροµές, κύρια 
στο εξωτερικό. 
Τρίτον, να µην αφήσουν ανεκµετάλλευτη καµιά πλευρά εµπορικής δραστηριότητας 
(τηλεφωνία, πιστωτικές κάρτες, internet, καλωδιακή τηλεόραση). 
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Τέταρτον, να προχωρήσουν σε µεγάλα επενδυτικά σχέδια, συνυφασµένα µε 
κατασκευή νέων γηπέδων-πολυχώρων (Καραϊσκάκη-Βοτανικός-Ο∆∆Υ-Ν. Σµύρνη-
Ηράκλειο Κρήτης και αλλού). 
 

Βασική προϋπόθεση για την εµπορική επιτυχία της αθλητικής βιοµηχανίας, όπως δείχνουν και τα 
στοιχεία από άλλες χώρες, είναι η πληρότητα των γηπέδων, αλλά και σταδιακή αλλαγή της 
κοινωνικής σύνθεσης των θεατών. Στην περίπτωση της Ελλάδας η πληρότητα των γηπέδων 
διακυβεύεται από την ίδια την αναξιοπιστία του ποδοσφαίρου (διοικητικές και οργανωτικές δοµές, 
αθλητική δικαιοσύνη, διαιτησία), από την αθλιότητα των περισσότερων γηπέδων και τα βίαια 
επεισόδια. 
Φτάνουµε λοιπόν στο κοµβικό σηµείο που έχει δηµιουργήσει την αποδιοργάνωση και την 
ανεξέλεγκτη κατάσταση µε τους συνδέσµους. Το «παλιό σύστηµα» µε τις αντιθέσεις και τα 
συµφέροντά του βρίσκεται έωλο. Οι ιδιοκτήτες όλων ανεξαιρέτως των ΠΑΕ και ΚΑΕ επιθυµούν να 
απαλλαχθούν από το τέρας που δηµιούργησαν, αλλά χωρίς να αναλάβουν το κόστος. 
Αντιλαµβάνονται ότι η επιθυµητή για αυτούς αναδιάρθρωση των ΠΑΕ δεν µπορεί να έχει 
συνδιαχειριστές τις ηγεσίες των συνδέσµων. Έτσι µέρος των οργανωµένων οπαδών αισθάνεται ότι 
χάνει τα οικονοµικά συµφέροντα που είχε. Ταυτόχρονα, ένα άλλο κοµµάτι οπαδών, αισθάνεται 
συναισθηµατικά προδοµένο από τους «τεχνοκράτες που κατέκλυσαν τους συλλόγους». Ίσως για 
άλλη µια φορά όπως τη δεκαετία 60-70, µέρος των φιλάθλων αισθάνεται να αποκόβεται από την 
«οµάδα-σύµβολο». Η ποιοτική διαφορά όµως βρίσκεται στο ότι η οµάδα, τώρα πια δυστυχώς, δεν 
είναι παρά µια  ανώνυµη εταιρεία, η οποία χρησιµοποιεί τα χρώµατα και το έµβληµα της οµάδας 
χωρίς µάλιστα να ανταποδίδει σε αυτή τα οφέλη που της αναλογούν.   
 
Όποιοι πρόεδροι ΠΑΕ επιδίωξαν να βάλλουν τέρµα σε αυτό, βρίσκονται κάτω από τα πυρά των 
οργανωµένων οπαδών (εκ δεξιών και αριστερών), ως τεχνοκράτες που εισέβαλαν στο ποδόσφαιρο 
και έχουν σκοπό να «αποϊδεολογικοποιήσουν την οµάδα». Μάλιστα σε αυτό τον κοινό 
παρονοµαστή καταλήγει η κριτική που ασκείται τόσο από συνδέσµους που επηρεάζονται από την 
ακροδεξιά στοιχεία, όσο και από συνδέσµους στους οποίους έχει παρουσία ο αναρχικός χώρος. 
    
Οι σύνδεσµοι οπαδών συνολικά, αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και να 
αναπροσαρµόσουν τη λειτουργία τους στη µια ή την άλλη κατεύθυνση. Ένας αριθµός από αυτούς 
αποτελούν χώρο κοινωνικής υποδοχής και αποδοχής ακραίων εθνικιστικών οµάδων και είναι πλέον 
έρµαια στη δράση τους.  
 
Με βάση όλα τα παραπάνω η θέση µας για αποκοπή του οµφάλιου λώρου µε τα εισιτήρια στους 
συνδέσµους και κάθε εµπορική εκµετάλλευση είναι κοµβικής σηµασίας. Η εφαρµογή της 
µακροπρόθεσµα θα αµβλύνει τα οικονοµικά συµφέροντα, άρα θα αποµείνουν όσοι έχουν 
πραγµατικό ενδιαφέρον για την οµάδα. Η αναστολή λειτουργίας τους µε υπουργική απόφαση 
αφορά την µόνο την αθλητική τους αναγνώριση και όχι την νοµική τους υπόσταση. Αυτό 
αποσιωπάται επιµελώς από τη κυβέρνηση, ώστε να αποποιηθεί των ευθυνών της για τη µη 
εφαρµογή του νόµου για τον έλεγχο και την αδειοδότηση των συνδέσµων. Κάτι που πάλι έγκαιρα 
µε ερωτήσεις και στη Βουλή θίξαµε και τους εκθέσαµε µε τις απαντήσεις που είχαν δώσει τότε. 
 
Ωστόσο υπάρχει και µια ακόµα σοβαρή παράµετρος: σύµφωνα πάντως µε δηµοσιεύµατα 
εφηµερίδων (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 7-4-2007), εάν εφαρµοσθεί η απόφαση για διάλυση των 
συνδέσµων, θα αφορά  το 10-20% των συνδέσµων που λειτουργούν. ∆ηλαδή θα διαλυθούν οι 
νόµιµοι. Το 80% των άτυπων club που δρουν ανεξέλεγκτα πως θα ελεγχθεί; 
 
Από τη πλευρά µας και µε σχετική αρθρογραφία είχαµε διακρίνει τη διαφορά ανάµεσα στους 
αναγνωρισµένους και νοµικά κατοχυρωµένους συνδέσµους (µε καταστατικά, µητρώα µελών κλπ) 
από τα άτυπα club που λειτουργούσαν µε όρους αδιαφάνειας, µη ελέγχου και µε παραβατική 
συµπεριφορά. Φυσικά και ανάµεσα σε αναγνωρισµένους και άτυπους συνδέσµους υπάρχουν 
υπόγειες διαδροµές και σχέσεις. Το γεγονός της αναγνώρισης ορισµένων δεν σηµαίνει ότι είναι 
άµοιροι ευθυνών ή και χωρίς καµιά παραβατική συµπεριφορά.  
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Ο κύκλος έκλεισε 

 
Οι σύνδεσµοι οπαδών όπως τους γνωρίσαµε έκλεισαν τον ιστορικό τους κύκλο. Η κοινωνία θα 
γεννήσει νέες συλλογικότητες φιλάθλων (εξηγήθηκαν παραπάνω οι αντικειµενικές αιτίες). Οι παλιές 
αιτίες παραµένουν αλλά και νέες δηµιουργήθηκαν. Η αδυναµία συµµετοχής των φιλάθλων στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων των οµάδων. Η αποκοπή των ΠΑΕ από τα µητρικά τους ερασιτεχνικά 
σωµατεία. ∆εν αρκεί πια η καταγγελία της εµπορευµατοποίησης του υψηλού αθλητισµού. Οι νέες 
ενώσεις φιλάθλων που θα προκύψουν, θα είναι πιο συνειδητοποιηµένες µόνο µε τη παρέµβαση της 
αριστεράς. ∆εν θα έχουν σκοπό το χειροκρότηµα στον «επενδυτή-σωτήρα», αλλά τη διεκδίκηση 
των δικαιωµάτων των φιλάθλων. Τον έλεγχο στην ακρίβεια των εισιτηρίων. Τον σεβασµό στους 
φιλάθλους από τις ΠΑΕ. Τις συνθήκες παρακολούθησης του αγώνα. Το δικαίωµα στην ελεύθερη 
παρακολούθηση ενός θεάµατος που θεωρείται κοινό αγαθό, άρα απαιτείται περιορισµός στην 
εκµετάλλευση από εταιρείες παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών. Τη προστασία από αστυνοµικά 
µέτρα που θίγουν τα ατοµικά δικαιώµατα και προσωπικά δεδοµένα, άρα όχι µαζική καταγραφή των 
φιλάθλων. Που θα αναλάβουν αντιρατσιστικές πρωτοβουλίες, θα αποτελέσουν αντίβαρο στην 
τυφλή βία. 
Και τέλος συλλογικότητες φιλάθλων που θα αγγίξουν τον πυρήνα του προβλήµατος, µη 
αποδεχόµενες το ρόλο του «πελάτη». Θα διεκδικήσουν το δικαίωµα στην δηµιουργία οµάδων µε 
άλλες συλλογικές µορφές διοίκησης και κοινωνικής ιδιοκτησίας.  
 

Πολιτική και οικονοµική επένδυση στη βία 
 
Με αφορµή τα γεγονότα βίας στα γήπεδα έχει ετοιµασθεί ένα δίκτυο εκτεταµένου φακελώµατος 
των ελλήνων πολιτών, το οποίο σύµφωνα µε δηλώσεις του Υφυπουργού αρµόδιου για θέµατα 
αθλητισµού Γ. Ορφανού «θα είναι το καλύτερο στον κόσµο».  
Το έδαφος για την αποδοχή του από την ελληνική κοινωνία προετοιµάζεται εδώ και καιρό: 
εξτρεµιστικές οµάδες χούλιγκαν αλωνίζουν ελεύθερα στις εξέδρες µε την ανοχή αν όχι την 
προστασία αρµόδιων παραγόντων. ∆ηµιουργούµε αρνητικά κοινωνικά αντανακλαστικά και υπέρ 
κατασταλτικών µέτρων µέσα στα γήπεδα. ∆ηλαδή σε ένα µαζικό χώρο, που συχνά κυριαρχείται 
από συντηρητικές, σεξιστικές, ρατσιστικές έως και φασιστικές αντιλήψεις. Σε ένα χώρο από τον 
οποίο, προς το παρόν, απουσιάζουν οι κοινωνικές αντιστάσεις, δεν υπάρχει καµιά οργανωµένη 
ιδεολογική διαπάλη.  
∆ιαµορφώνουµε παραπλανητικά το σύνθηµα «η βία έξω από τα γήπεδα», συµβάλουµε στη 
µεταφορά της βίας έξω από τα γήπεδα στις γειτονιές και διευρύνουµε τα συστήµατα µε κοινωνική 
συναίνεση παντού. Αυτή είναι η λογική σειρά των πραγµάτων. 
 
Ήδη στις 11-2-2007, έγινε σύσκεψη στο υφυπουργείο αθλητισµού µε τη µειοδότρια εταιρεία για 
την επιτάχυνση της εγκατάστασης των δυο συστηµάτων: «Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων 
κάρτας φιλάθλου καθώς και των συστηµάτων ελέγχου πρόσβασης αθλητικών εγκαταστάσεων» και 
«Ανάπτυξη κι εφαρµογή ηλεκτρονικών συστηµάτων εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων (CCTV) 
στις εγκαταστάσεις τέλεσης αθλητικών διοργανώσεων και δραστηριοτήτων». 
Αποτελούν ένα πλήρες δίκτυο, πρώτον, συλλογής πληροφοριών για κάθε πολίτη από τη στιγµή που 
επιχειρεί να αγοράσει εισιτήριο αθλητικής ή άλλης εκδήλωσης, υποχρεώνοντάς τον να εκδώσει 
ηλεκτρονική κάρτα φιλάθλου, τη στιγµή που εισέρχεται στην εγκατάσταση, τη στιγµή που κάθεται 
και συνοµιλεί µε τον διπλανό του και δεύτερον, αποθήκευσης των στοιχείων σε δυο κέντρα 
ελέγχου (ΕΚΕ Αθηνών και Θεσσαλονίκης) και σε µια εθνική βάση δεδοµένων (Κεντρική Βάση 
∆εδοµένων). 
Το σύστηµα προβλέπει έκδοση κάρτας φιλάθλου (ηλεκτρονικό εισιτήριο) αφού κάνει γνωστά στις 
αρχές πλήθος προσωπικών στοιχείων, ψηφιοποιηµένες φωτογραφίες, κωδικούς αναγνώρισης, 
διαβατήρια, (ακόµα και ποια οµάδα υποστηρίζει ο φίλαθλος). Πάντα µε υποχρέωση να ενηµερώνει 
για τυχόν αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία. 
Κατά την είσοδο γίνεται αυτόµατη «ταυτοποίηση» του φιλάθλου και φωτογράφησή του µε τη 
χρήση του υποσυστήµατος CCTV και όπως µε έµφαση αναφέρει η προκήρυξη «και παραγωγή 
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ενδείξεων συµβάντων (π.χ. φιλάθλων που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν ως ταραχοποιοί)». 
Αλήθεια ποιοι θεωρούνται ταραχοποιοί από την καθωσπρέπει κοινωνία και τους τροµολάγνους της 
εποχής µας; Ποιος θα δίνει τους χαρακτηρισµούς; Πριν µια εβδοµάδα το Ιταλικό Κοινοβούλιο 
παραχώρησε αυτή την αρµοδιότητα στην αστυνοµία, µε διαφωνία των µισών βουλευτών της 
κυβερνητικής πλειοψηφίας και τη συναίνεση της πλευράς Μπερλουσκόνι.   
Βασικό σηµείο του «πακέτου» είναι η «διαλειτουργικότητα µε άλλα συστήµατα και υποσυστήµατα» 
των αρχών ασφαλείας. Κάθε σηµείο της αθλητικής εγκατάστασης (αγωνιστικός χώρος, κερκίδες, 
διάδροµοι αποδυτηρίων, εξωτερικός περιβάλλοντας χώρος, χώροι στάθµευσης και προσέγγισης 
θεατών) είναι ορατό µέσα από τον κόµβο των Αρχών Ασφαλείας,. Όποιος προσεγγίζει τον χώρο 
είναι ορατός από τις κεντρικές υπηρεσίες ασφάλειας, οι οποίες έχουν «τη δυνατότητα 
πραγµατοποίησης αναζητήσεων στη κεντρική βάση δεδοµένων, χρησιµοποιώντας τα 
καταχωρηµένα στοιχεία των καρτών φιλάθλων, µε σκοπό τον εντοπισµό πιθανών υφιστάµενων 
ποινών κατόχων καρτών φιλάθλου». Προφανώς, µέσω της αρχής της διαλειτουργικότητας, το 
ενδιαφέρον δεν θα εντοπίζεται µόνο σε ποινές που αφορούν αδικήµατα σχετικά µε αθλητικές 
εκδηλώσεις. Ανά δέκα θεατές τα κέντρα ελέγχου θα διαπιστώνουν και θα ενηµερώνουν την 
κεντρική βάση δεδοµένων για τη διαδικασία εισόδου στο γήπεδο (ποιοι θεατές µπήκαν, που 
κάθονται κλπ). Κανείς δεν θα µπορεί να αποτρέψει την καταγραφή από ποιόν συνοδεύεται κάθε 
φίλαθλος, και τα βιοµετρικά του στοιχεία.  
Ενδιαφέρον προκαλεί ότι εκτός από τους ταραχοποιούς, αναφέρεται και η ταυτοποίηση από τις 
κάµερες των προσώπων VIP. Επίσης η χρήση των συστηµάτων όχι µόνο στις αθλητικές, αλλά 
γενικά σε όλες τις εκδηλώσεις που διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις      
Το προαναφερθέν σύστηµα έρχεται να συµπληρώσει το υπόλοιπο δίκτυο παρακολούθησης που 
αναπτύσσεται σε κάθε άλλη κοινωνική δραστηριότητα. ∆εν αφορά µόνο τον αθλητισµό και δεν 
πρέπει να περιοριστούµε σε µια ρηχή εκτίµηση ότι χάρη σε αυτό θα µειωθεί τουλάχιστον η βία στα 
γήπεδα κι ας µεταφερθεί όπου να’ ναι. Με βάση την ανάλυση περί αθλητισµού που προηγήθηκε, 
αυτός ο τρόπος σκέψης µπορεί να αφορά µόνο τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ και όσους αισθάνονται 
πελάτες ενός αθλητικού θεάµατος ξεκοµµένου από το υπόλοιπο κοινωνικό γίγνεσθαι.  
 
Μια εξίσου σηµαντική παράµετρος είναι ότι ορισµένοι από τους ιδιοκτήτες των µεγάλων ΠΑΕ, 
επενδύουν στη βία και το έδαφος που καλλιεργείται για την χρήση καµερών κι άλλων ηλεκτρονικών 
συστηµάτων παρακολούθησης. Στο τέλος θα φανεί και ποιος ευνοείται οικονοµικά από την 
υπόθεση αυτή, που καταρχήν κοστίζει περίπου 21 εκατοµµύρια ευρώ και καλύπτεται από το 
δηµόσιο. Θα δούµε ποιοι γνωστοί ιδιοκτήτες ΠΑΕ συµµετέχουν µέσα από άλλες δικές τους εταιρείες 
στους διαγωνισµούς για την εγκατάσταση των συστηµάτων. Ποιοι έχουν ήδη ετοιµάσει τις δικές 
τους εταιρείες παροχής ασφάλειας (security), ώστε να ανταποκριθούν στα νέα καθήκοντα που θα 
τους αναθέσει η πολιτεία. Την διατήρηση της τάξης στα γήπεδα. 
 
 

∆ηµόσια ή ιδιωτική αστυνοµία; 
 
Αρκετή συζήτηση αναπτύσσεται για την ανάληψη της ευθύνης της τήρησης της τάξης µέσα στα 
γήπεδα από τις ίδιες τις ΠΑΕ, µε ιδιωτικές εταιρείες security. Έχουν διατυπωθεί και προτάσεις για 
σύσταση ειδικού σώµατος της αστυνοµίας για τα γήπεδα. 
Ως κόµµα είχαµε αποδεχτεί, καταρχήν την υποχρέωση των ΠΑΕ να αναλάβουν το οικονοµικό 
σκέλος της απασχόλησης της δηµόσιας αστυνοµίας τις Κυριακές στα γήπεδα. Είµαστε υπέρ της 
καταβολής του 10% από τα έσοδα των εισιτηρίων στο κρατικό προϋπολογισµό ως αποζηµίωση.  
Με τις νέες εξελίξεις, από τις ΠΑΕ και τη κυβέρνηση προβάλλεται η ανάγκη ύπαρξης ιδιωτικής 
αστυνόµευσης στη βάση του αγγλικού µοντέλου. Όπου υπάλληλοι των ΠΑΕ έχουν επιφορτισθεί µε 
τις εξής αρµοδιότητες:  
 

1. Σωµατικός έλεγχος (και µε συστήµατα εντοπισµού µετάλλων) στην είσοδο και απαγόρευση 
εισόδου ατόµων κατά τη κρίση τους 

2. Έλεγχος αλκοτέστ εισερχοµένων 
3. Αποτροπή εισόδου φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο 
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4. Επέµβαση στις εξέδρες σε περίπτωση ταραχών ή τραυµατισµών 
5. Κράτηση οπαδών και παράδοσή τους στο αστυνοµικό γραφείο µέσα στο γήπεδο 

 
Οι ιδιωτικοί stewart των αγγλικών γηπέδων δεν οπλοφορούν. Όταν δεν µπορούν να επιβάλλουν 
την τάξη, αναλαµβάνει η δηµόσια αστυνοµία. Συνεπώς υπάρχει ένα πεδίο αρµοδιοτήτων που 
επικαλύπτεται. 
Εκτιµάµε ότι το αγγλικό µοντέλο έχει ορισµένα αξιοποιήσιµα στοιχεία, όµως δεν είναι θέσφατο και 
δεν µπορεί να παραγνωρισθεί η υπόλοιπη κοινωνικοπολιτική πραγµατικότητα στην οποία 
εφαρµόζεται. ∆εν µπορούµε να παραγνωρίσουµε το γεγονός ότι στην Αγγλία υπάρχει µια 
ασφυκτική κατάσταση όσον αφορά τα ατοµικά δικαιώµατα. Για κάθε 10 πολίτες αντιστοιχεί και µια 
κάµερα. Στα γήπεδα, µε την αλλαγή και της κοινωνικής σύνθεσης των φιλάθλων, έχει επιβληθεί 
τάξη. Αλλά στις αγγλικές γειτονιές εξελίσσεται ένας κοινωνικός βίαιος πόλεµος.  
 
Ο Συνασπισµός εκτιµά ότι η παράδοση αρµοδιοτήτων αστυνόµευσης και καταστολής από τη 
πολιτεία σε ιδιωτικούς φορείς συνιστά σοβαρό πολιτικό θέµα. Η µεταβίβαση της ευθύνης 
αστυνόµευσης ενός τµήµατος της Ελληνικής επικράτειας σε ιδιωτικές εταιρίες δηµιουργεί µέσα 
στον χώρο του γηπέδου µία ιδιόρρυθµη ετεροδικία, αφού Έλληνες πολίτες ευρισκόµενοι µέσα στη 
χώρα τους δεν θα υπάγονται πια στις κρατικές αρχές, που βάσει του συντάγµατος υπόκεινται στον 
έλεγχο της δηµοκρατικά εκλεγµένης βουλής και των αρµόδιων δικαστηρίων. Θα υπάγονται στον 
ιδιωτικό στρατό του κάθε επιχειρηµατία που έχει αγοράσει τα δικαιώµατα χρήσης του 
συγκεκριµένου αθλητικού χώρου. Εάν σήµερα επιτραπεί η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών 
στρατών στα γήπεδα, είναι ζήτηµα χρόνου η εξάπλωσή τους σε κάθε χώρο επιχειρηµατικής 
δράσης. Θα δηµιουργήσουµε στην Ελλάδα του 2007 φέουδα κάποιων επιχειρηµατιών, 
καταργώντας δηµοκρατικές κατακτήσεις ενός αιώνα; 
 
 

Κωδικοποιηµένα οι θέσεις του Συνασπισµού 
 
Συνταγµατικά δεν µπορεί να απαγορευθεί η ίδρυση ενώσεων φιλάθλων εφόσον πληρούν τις 
νόµιµες προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, πως ελέγχονται και πια είναι η πολιτική 
ευθύνη για την µη εφαρµογή της µέχρι σήµερα νοµοθεσίας πρέπει να αναδειχθεί. Νοµοθετική 
ρύθµιση για την απαγόρευση πώλησης εισιτηρίων και καρτών διαρκείας από τους συνδέσµους, για 
κάθε οικονοµική εκµετάλλευση εµπορικών σηµάτων, σκληρός έλεγχος από τις οικονοµικές αρχές 
και ότι προβλέπει η νοµοθεσία περί οικονοµικών και φορολογικών στοιχείων. 
 
∆εν αποδεχόµαστε λογικές που θεωρούν τον κάθε φίλαθλο εν δυνάµει χούλιγκαν, εποµένως 
καταγγέλλουµε τα ηλεκτρονικά συστήµατα Ορφανού. Ο Συνασπισµός δεν αποδέχεται τη λειτουργία 
τέτοιων συστηµάτων, ενάντια στα ατοµικά και συλλογικά δικαιώµατα. Ο Συνασπισµός στη Βουλή 
έχει καταψηφίσει το νόµο βάσει του οποίου επετράπη η εγκατάσταση των καµερών και 
θεσµοθετήθηκε το ηλεκτρονικό εισιτήριο. 
  
Η πρόσκαιρη πάταξη ενός φαινόµενου δεν είναι λύση αν δεν δηµιουργηθούν προϋποθέσεις µη 
επανεµφάνισής του. Χρειάζεται προληπτική πολιτική:   
 

1. Άµεση εφαρµογή πολιτικών ανάπτυξης του αθλητισµού στα σχολεία και ενίσχυση των 
αθλητικών δραστηριοτήτων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης 

2. Πολιτικές αγωγής και φίλαθλου πνεύµατος των νέων 
3. Πολιτική εκδηµοκρατισµού του σωµατειακού αθλητισµού, άνοιγµα των σωµατείων και 

απαλλαγή από το παραγοντικό-πελατειακό µοντέλο 
4. Πολιτική διαφάνειας στις οικονοµικές πράξεις των ΠΑΕ και ενίσχυσης στα µητρικά 

ερασιτεχνικά σωµατεία  
5. Πολιτική ενσωµάτωσης των φιλάθλων στη ζωή του σωµατείου και συµµετοχής τους στη 

λήψη σηµαντικών αποφάσεων. 
6. Θεσµοθέτηση του συνηγόρου του φιλάθλου στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών  
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7. Τέλος στις χαριστικές πολιτικές ρυθµίσεις στις αθλητικές ανώνυµες εταιρείες 
8. Επιβολή ποινών στις ΠΑΕ οι οποίες ανέχονται την έκφραση βίας και ρατσιστικού µίσους 
9. Έλεγχος και όχι ατιµωρησία στα οπαδικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
10. Ασφαλής σχεδιασµός των γηπέδων µε έµφαση την ακεραιότητα των θεατών 
11. Απέναντι στην φυλάκιση χωρίς αναστολή κι εξαγορά που έχει θεσµοθετηθεί µε βάση τον 

αθλητικό νόµο (εν είδη αντιτροµοκρατικού και συχνά για µικρότερα αδικήµατα), µε ισχύ 
µέσα κι έξω από τα γήπεδα, αλλά κι αλλού αν θεωρηθεί ότι η παράβαση έγινε µε αφορµή 
αθλητική εκδήλωση, δεν είναι δυνατό να επικρατεί ατιµωρησία για τους ηθικούς 
αυτουργούς και µεγάλους παράγοντες που υποδαυλίζουν τα επεισόδια. 

 
αλλά και µέτρα που µπορεί να θεωρηθούν κατασταλτικά χωρίς να θίγουν ατοµικά δικαιώµατα:  
 

1. Παρεµπόδιση παρακολούθησης αγώνων σε άτοµα που έχουν καταδικασθεί για πράξεις 
βίας σχετικές µε αθλητικούς αγώνες. Όχι όµως εφαρµογή µεθόδων βιοµετρικής 
ταυτοποίησης χαρακτηριστικών, µε βάση το µοντέλο της Ολλανδίας και της Αγγλίας 
(ταυτοποίηση φωνής και βραχιολάκια µε ποµπούς). 

2. Εξασφάλιση της ασφαλούς ατοµικής µετακίνησης (όχι όµως οργανωµένης) οπαδών µιας 
οµάδας στο γήπεδο της άλλης, εξασφάλιση εισιτηρίων και ειδικής εξέδρας για αυτούς κι 
όχι συνολική απαγόρευση µετακίνησης. Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε τη σχετική 
οδηγία ψήφισµα του Ευρωκοινοβουλίου (από 10-6-1996) τα αθλητικά γεγονότα είναι 
πολιτιστικά γεγονότα και πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση σε αυτά όλων των 
στρωµάτων της κοινωνίας. 

3. Ελεγχόµενη κι όχι µαζική πώληση εισιτηρίων  
4. Απαγόρευση και ποινικοποίηση της κατοχής και εισαγωγής οινοπνευµατωδών ποτών 

στα γήπεδα 
5. Απαγόρευση εισόδου µε επικίνδυνα αντικείµενα 
6. Εγκατάσταση σκάνερ 
7. Ελεγχόµενη και όχι µαζική είσοδος φιλάθλων 

 
Παραµένει η υποχρέωση των ανωνύµων αθλητικών εταιρειών να καλύπτουν το οικονοµικό κόστος 
της απασχόλησης της δηµόσιας αστυνοµίας στους αγώνες των οµάδων τους. Οι υπάλληλοι 
φύλαξης των ΠΑΕ δεν επωµίζονται αρµοδιότητες που δεν απορρέουν από το ελληνικό σύνταγµα, ή 
που ξεπερνούν τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα των πολιτών ή παραβιάζουν τα 
προσωπικά δεδοµένα, πέραν του ελέγχου του εισιτηρίου των φιλάθλων κατά την είσοδο, την 
υπόδειξη της αναγραφόµενης θέσης στο εισιτήριο και της αποτροπής εισόδου φιλάθλων στους 
αγωνιστικούς χώρους. Είναι δυνατή η δηµιουργία ειδικού σώµατος της δηµόσιας αστυνοµίας, 
κατάλληλα εκπαιδευµένου σε µια στρατηγική και σχεδιασµό πρόληψης επεισοδίων. Με αξιοποίηση 
της επιστηµονικής γνώσης σχετικά µε τις βίαιες συµπεριφορές οπαδών και σκοπό την ψύχραιµη 
αντιµετώπιση. Η δηµόσια αστυνοµία αναλαµβάνει την αποµάκρυνση ατόµων που βρίσκονται υπό 
την επήρεια αλκοόλ και τον σωµατικό έλεγχο.  
 
Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, πολιτεία, ΠΑΕ και δηµόσια αστυνοµία έχουν το µερίδιο ευθύνης που 
τους αναλογεί και αποτελούν µαζί µε τους οπαδούς µέρος του συνολικού προβλήµατος της βίας 
στα γήπεδα.  
 
Ο Συνασπισµός αντιµετωπίζει µε ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή τους χώρους φιλάθλων και ένα 
νεανικό ακροατήριο, το οποίο ενώ σήµερα ψάχνει διεξόδους και κοινωνικά βρίσκεται κοντά στα 
κελεύσµατα της αριστεράς, παρασύρεται από άλλες δυνάµεις και λογικές µένοντας πολιτικά 
ανενεργό. 
  
Το παρόν κείµενο αποτελεί την εισήγηση του Αθλητικού Τµήµατος του Συνασπισµού, η 
οποία εγκρίθηκε σε συζήτηση της Π.Γ. του κόµµατος τον Απρίλιο του 2007. 
 
 


