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ΜΕΤΑΞΥ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ι. Μία ελληνική έρευνα για τη βία στα γήπεδα : Στόχοι και οργάνωση

Σκοπός αυτής της εισήγησης είναι να παρουσιάσει τα βασικά αποτελέσµατα
µιας έρευνας που διενεργήθηκε από το Πανεπιστήµιο Αθηνών σχετικά µε τη Βία
στους Ελληνικούς Αθλητικούς Χώρους και, σ’ ένα δεύτερο στάδιο, να
συσχετίσει αυτά τα ευρήµατα µε άλλες, µεταγενέστερες έρευνες και µε
ορισµένες θεωρίες που διατυπώθηκαν κατά καιρούς για το πρόβληµα του
χουλιγκανισµού.

Η έρευνα σχεδιάσθηκε και πραγµατοποίηθηκε κατά τα έτη 1986-1988, δηλ.
λίγους µήνες µετά την τραγωδία που συνέβη στο Στάδιο Χέϋζελ των Βρυξελλών
(Μάιος 1985). Η αίσθηση που δηµιουργήθηκε τότε από τον θάνατο 39 ανθρώπων
και τον τραυµατισµό άλλων 425 ήταν, ασφαλώς, ιδιαίτερα έντονη, έστω και αν η
καταστροφή δεν υπήρξε το άµεσο αποτέλεσµα χουλιγκανικών δραστηριοτήτων,
αλλά προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός προστατευτικού τοίχου, ο οποίος
ξαφνικά υποχώρησε ύστερα από φραστικές επιθέσεις και οχλαγωγία των οπαδών
της Λίβερπουλ µε τους οπαδούς της Γιουβέντους. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους
1985, προωθήθηκε εν τάχει η υπογραφή µιας Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Βία
των Θεατών και την Ανάρµοστη Συµπεριφορά στις Αθλητικές Συναντήσεις (ν.
1787/1988, πρβλ. και ν. 1646/1986), ως ένδειξη ότι το Συµβούλιο της Ευρώπης
ήταν αποφασισµένο να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο.

Βεβαίως, στην Ελλάδα το πρόβληµα δεν ήταν τόσο απειλητικό. Όµως, από
την αρχή της δεκαετίας του ’80 παρατηρήθηκε µια αύξηση των επεισοδίων στα
γήπεδα και το φαινόµενο αυτό κρίθηκε από τους αρµόδιους παράγοντες ότι
Πρώτη δηµοσίευση: Πρακτικά του 2ου Νοµικού Συνεδρίου Συλλόγου Αποφοίτων
Κολλεγίου Αθηνών (Σ.Α.Κ.Α.), µε θέµα: ∆ικαιοσύνη & Αθλητισµός, Αθήνα: Π. Ν.
Σάκκουλας, 1998, 153-188.
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έπρεπε να µελετηθεί, να ερευνηθεί και να αντιµετωπισθεί. Σχηµατίσθηκε,
λοιπόν, υπό την επίβλεψη του γράφοντος, µια ερευνητική οµάδα από εννέα
ειδικευµένους

επιστήµονες

(εγκληµατολόγους,

κοινωνιολόγους,

στατιστικολόγους κ.λπ.) και δεκατρείς προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς
φοιτητές* , µε σκοπό να ερευνήσει τις διάφορες πλευρές του προβλήµατος.
Ειδικότερα,

προγραµµατίσθηκαν

και

εκτελέσθηκαν

επτά

συγκεκριµένα

ερευνητικά προγράµµατα (υποέρευνες) :
Με τη βασική υποέρευνα αποβλέψαµε να µελετήσουµε τη συµπεριφορά και
τις αντιλήψεις των ακραίων οπαδών (hooligans). Ερωτήθηκαν, έτσι, 319 νεαρά
άτοµα, σχεδόν όλα (86,5%) ενεργά µέλη οργανωµένων συνδέσµων γνωστών για
τις µαχητικές τους επιδόσεις υπέρ των πιο σηµαντικών ποδοσφαιρικών οµάδων
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Εποµένως, η επιλογή των ατόµων αυτών
έγινε µε βάση τη συµµετοχή τους στον οργανωµένο σύνδεσµο και την ένταση
του ενδιαφέροντός τους (ή καλύτερα: τη συναισθηµατική τους ταύτιση) µε
αυτόν. Κατά δεύτερο λόγο, διοργανώσαµε υποέρευνα συµµετοχικής παρατήρησης
σε κρίσιµες αθλητικές συναντήσεις : 84 ποδοσφαιρικοί και 13 καλαθοσφαιρικοί
αγώνες µελετήθηκαν επιτοπίως σε µία περίοδο 12 µηνών, µε σκοπό να εξετασθεί
ο ρόλος που διαδραµατίζουν ορισµένες περιστάσεις (όπως, για παράδειγµα, η
ανεπαρκής επιτήρηση της αστυνοµίας), είτε µόνες τους, είτε και από κοινού
περισσότερες, στην πρόκληση περιστατικών βίας. Τρίτον, προχωρήσαµε σε
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Στην έρευνα συνεργάσθηκαν, εκτός από τον υπογράφοντα, που είχε την
επιστηµονική της ευθύνη, και εκτός από τον τότε Γ.Γ.Α. ∆ηµήτρη Κ. Σαρρή, που είχε
τον γενικότερο συντονισµό της, οι εξής: τέσσερις κοινωνιολόγοι-εγκληµατολόγοι (∆ρ.
Αντίνοος Κουλούρης, ο οποίος είχε παράλληλα την οργανωτική ευθύνη από πλευράς
Γ.Γ.Α., Γεωργία Θάνου, Χρήστος Τσουραµάνης, Μαρία Ταβουλάρη), ένας κλινικόςαθλητικός ψυχολόγος (Αναστ. Σταλίκας), δύο στατιστικολόγοι (Γιώργος Θανόπουλος,
Πάνος Καραγιώργης) και δεκατρείς συνεργάτες-ερευνητές, κυρίως προπτυχιακοί ή
µεταπτυχιακοί φοιτητές από τα Πανεπιστήµια Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Νίκος
Κουλούρης, Τάσος Μοσχόπουλος, Φίλιππος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Μιχαήλ,
Γιάννα Παναγοπούλου, Μαρία Χατζηνικολάου, Κανέλλος Σπηλιόπουλος, ∆ηµήτρης
Κατζουράκης, Θωµάς Λυπηµένος, Σταύρος Γκατσόπουλος, Κατερίνα Τσελίκη, Γιώργος
Μηλιώνης, Κατερίνα Κουλούρη). Καθήκοντα γραµµατείας είχε η Αλεξία Ζώη. Επίσης η
Οµάδα σε όλη τη διάρκεια της έρευνας είχε στενή συνεργασία και ανταλλαγή γνωµών
µε φορείς αντίστοιχων ερευνών στο εξωτερικό, όπως ο Erwin Hahn του οµοσπονδιακού
γερµανικού Bundesinstitut für Sportwissenschaft / Köln και ο καθηγητής Ευγένιος
Τριβιζάς (Eugene Trivizas) του βρετανικού Πανεπιστηµίου του Reading.
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µελέτη (ανάλυση περιεχοµένου) των υποθέσεων που απασχόλησαν ∆ικαστές
αρµόδιους για παραβάσεις στα γήπεδα: Μελετήθηκαν, έτσι 72 δικαστικές
αποφάσεις, οι οποίες κάλυπταν µια περίοδο πέντε ετών (από την έναρξη
λειτουργίας του θεσµού το 1980) και αφορούσαν τη φύση των βίαιων επεισοδίων
που περιήλθαν σε γνώση των ενλόγω Αρχών. Επιπροσθέτως, µια σειρά
ερωτήσεων τέθηκαν σε πρόσωπα που ασχολούνται επαγγελµατικά µε τον
αθλητισµό: ∆ιαιτητές, ποδοσφαιριστές, αστυνοµικοί επιφορτισµένοι µε την
τήρηση της τάξης στους αθλητικούς χώρους και δηµοσιογράφοι µε ειδίκευση
στα αθλητικά θέµατα κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις στάσεις τους και τις
απόψεις τους σχετικά µε το ζήτηµα της γηπεδικής βίας. Με τον τρόπο αυτό
προσπαθήσαµε να σχηµατίσουµε µια σφαιρική άποψη των πρωταρχικών
παραµέτρων του προβλήµατος και να εντοπίσουµε τους παράγοντες που
επηρεάζουν την εµφάνισή του.

Όταν η έρευνά µας είχε ολοκληρωθεί, πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα
άλλες δύο ενδιαφέρουσες έρευνες πάνω στο ίδιο θέµα. Η µία έρευνα διεξήχθη
κατά την περίοδο 1991-1993 από µία οµάδα κοινωνιολόγων και ανθρωπολόγων
του Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο κύριος σκοπός της ήταν να µελετήσει
τον χουλιγκανισµό ως υποκουλτούρα και τρόπο ζωής, σε συσχετισµό επίσης µε
τη µουσική heavy metal και rockabilly, σε ορισµένες υποβαθµισµένες εργατικές
περιοχές της Αθήνας. Η άλλη έρευνα έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1993-1995
από µία οµάδα ερευνητών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Αθηνών,
Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Το δείγµα αυτής της έρευνας συνίστατο σε 100
ενεργά µέλη σκληροπυρηνικών οργανωµένων συνδέσµων από την Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη, των οποίων οι στάσεις και η συµπεριφορά συγκρίθηκαν στη
συνέχεια µε εκείνες ισάριθµων µη οργανωµένων οπαδών. Ορισµένα από τα
ευρήµατα αυτών των ερευνών θα καταγραφούν επίσης στις αναπτύξεις που
ακολουθούν.

ΙΙ. Κύρια ευρήµατα της έρευνας
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(α) Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

∆εν είναι εύκολο -αλλ’ ούτε καν απαραίτητο- να παρουσιασθούν εδώ
λεπτοµερώς τα αποτελέσµατα της έρευνας που διενεργήθηκε από το
Πανεπιστήµιο Αθηνών για τον χουλιγκανισµό. Άλλωστε, όλο το σχετικό υλικό
περιλαµβάνεται ήδη σε µία διεξοδική έκθεση, που παρουσιάσθηκε στα αγγλικά
προς την 13η Άτυπη ∆ιάσκεψη των Υπουργών Αθλητισµού από τις χώρες-µέλη
του Συµβουλίου της Ευρώπης στην Αθήνα, τον Μάιο του 1988. Επίσης, η
Έκθεση έχει δηµοσιευθεί και στα ελληνικά µαζί µε τους πίνακες των
στατιστικών στοιχείων (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Αφιέρωµα στη µνήµη Ηλία
∆ασκαλάκη, Αθήνα 1991, 299 - 443). Συνεπώς, αυτό που θα είχε ενδιαφέρον και
χρησιµότητα στον περιορισµένο χώρο αυτής της εισήγησης, θα ήταν να
επιχειρήσουµε να σκιαγραφήσουµε ένα «προφίλ» των ατόµων που αποτελούν το
ενεργό «πελατολόγιο» ορισµένων σκληροπυρηνικών οργανωµένων συνδέσµων,
των επονοµαζοµένων «θυρών», στην Ελλάδα. Βεβαίως, αυτή η ερευνητική
προσπάθεια είχε και έχει µια περιορισµένη χρονική και τοπική εµβέλεια.
Αναφέρεται, όπως ήδη σηµειώθηκε, σε µία χρονική περίοδο της προηγούµενης
δεκαετίας

και σε µία χώρα όπου ο χουλιγκανισµός δεν ήταν ιδιαίτερα

αναπτυγµένος. Αυτό σηµαίνει ότι σε άλλες χώρες ή / και για ανθρώπους που
αποτελούν τη σηµερινή γενιά νέων, το πρόβληµα παρουσιάζει, αντίστοιχα,
διαφορετικές µορφές και επιπτώσεις. Περαιτέρω, ένα προφίλ που προκύπτει από
στατιστικά στοιχεία δεν µπορεί πάντοτε να µας δώσει µια σαφή εικόνα για τα
επιµέρους ατοµικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας
των ατόµων που εµπίπτουν στο προφίλ αυτό. Για παράδειγµα, δεν είναι εύκολο
να καταστήσουµε σαφή, µέσα στο πλαίσιο ενός τέτοιου προφίλ, τη διαφορά του
χαρακτήρα και της νοοτροπίας ενός ακραίου οπαδού, σε σύγκριση µε έναν απλό
οπαδό ή ακόµη περισσότερο µε έναν απλό υποστηρικτή. Είναι επίσης δύσκολο,
όταν µιλάµε για βίαιη συµπεριφορά, να λάβουµε υπόψη µας όλες τις συνιστώσες
που κάνουν τη διαφορά ανάµεσα σε µία σοβαρή πράξη βίας και σε µία άλλη, µε
περισσότερο συµβολικό ή τελετουργικό χαρακτήρα. Τα ζητήµατα αυτά είναι
βέβαιο ότι ερευνώνται καλύτερα όχι µε στατιστική ανάλυση, αλλά µε
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εθνογραφικές και ανθρωπολογικές µεθόδους. Ωστόσο, ανεξάρτητα από αυτές
τις επιφυλάξεις, που έχουν την αξία τους, το προφίλ ενός ατόµου µε τυπική
µορφή συµπεριφοράς, όπως είναι ο τρόπος ζωής του ακραίου οπαδού, µπορεί
πάντοτε να είναι χρήσιµο ως µέσο κατανόησης των γενικών τάσεων και του
υπόβαθρου αυτής της συµπεριφοράς. Υπ’ αυτή την άποψη, το προφίλ του
Έλληνα ακραίου οπαδού, που ακολουθεί, µπορεί, ασφαλώς, να ενδιαφέρει την
επιστήµη ακόµη και τώρα.

(β) ∆ηµογραφικά και κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων

Τα άτοµα που ρωτήσαµε στην υποέρευνα για τους ακραίους οπαδούς είναι
στην πλειονότητά τους άρρενες, άγαµοι και έχουν µέση ηλικία 20 ετών. Συνήθως
έχουν γεννηθεί (58%) και µεγαλώσει (63,3%) σε µεγαλουπόλεις (Αθήνα,
Πειραιάς, Θεσσαλονίκη), όπου και κατοικούν ακόµη (υπενθυµίζεται ότι τα
ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από άτοµα που διέµεναν ακριβώς σε αυτές τις
τρεις πόλεις). Όσον αφορά την απασχόληση και το εισόδηµα των γονέων τους, οι
περισσότεροι από αυτούς είναι εργαζόµενοι σε ένα µεγαλύτερο ποσοστό από τον
αντίστοιχο γενικό αστικό πληθυσµό (ανεργία πατέρα: 4,1% έναντι 7,4%, ανεργία
µητέρας: 65,8% έναντι 81,65%). Όµως, συγκριτικά µε τον ίδιο αυτό γενικό
πληθυσµό, οι γονείς απασχολούνται λιγότερο σε ελεύθερα, επιστηµονικά ή
διευθυντικά επαγγέλµατα και εργάζονται περισσότερο ως µισθωτοί υπάλληλοι
(οι πατέρες αλλά όχι οι µητέρες) ή ως τεχνίτριες / εργάτριες (οι µητέρες αλλά όχι
οι πατέρες). Θα µπορούσαµε, δηλ. να πούµε ότι η κοινωνική τους θέση βρίσκεται
ανάµεσα στην κατώτερη µέση τάξη και στην ανώτερη εργατική τάξη.
Επιπροσθέτως, ο µέσος όρος του εισοδήµατός τους φαίνεται να είναι κατά ένα
τρίτο υψηλότερος από εκείνον του αντίστοιχου γενικού πληθυσµού και αυτό
µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι σε αυτές τις οικογένειες υπάρχει
µεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης και των δύο γονέων σε σύγκριση µε τον εν
γένει πληθυσµό. Κατά κάποιο τρόπο, οι γονείς των ακραίων οπαδών είναι,
λοιπόν, σε θέση να προσφέρουν στην οικογένειά τους ένα υψηλότερο βιοτικό
επίπεδο από τον µέσο όρο, αλλά τούτο µε τίµηµα τον χρόνο που (ειδικά οι
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µητέρες) ξοδεύουν εκτός σπιτιού, στην εργασία τους. Αυτή η παρατήρηση, η
οποία έχει από µόνη της σηµασία ως προς την συγκριτικά µικρότερη έκταση της
γονικής επίβλεψης και της επικοινωνίας στην οικογένεια, πρέπει να συσχετισθεί
και µε τη γενικότερη κατάσταση της οικογενειακής ζωής των ακραίων οπαδών, η
οποία είναι όντως προβληµατική: Ένα αξιόλογο ποσοστό των ερωτηθέντων
απάντησε ότι ο ένας ή και οι δύο γονείς τους είχαν πεθάνει (10,0%) ή ότι είχαν
χωρισµένους γονείς (7,3%) και ότι αυτό είχε συµβεί κυρίως (59,4%) πριν από
την ηλικία των 12 ετών. Εξάλλου, κατά την περίοδο της έρευνας ένας µεγάλος
αριθµός των νεαρών αυτών αγοριών, περίπου το ένα τρίτο, δεν ζούσαν µαζί µε
τους δύο γονείς τους (30,1%) και δήλωσαν ότι υπήρχαν προβλήµατα στις σχέσεις
τους µε αυτούς (30,4% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι οι σχέσεις τους µε τους
γονείς τους ήταν «έτσι κι έτσι» ή «καθόλου καλές»). Επιπλέον, το 19,4% από
αυτούς παραδέχθηκε ότι ο ένας ή και οι δύο από τους γονείς τους είχαν κάποια
στιγµή απασχολήσει µε την παραβατική τους συµπεριφορά την Αστυνοµία και
τα ∆ικαστήρια.

Αναφορικά, τώρα, µε την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των ερωτηθέντων
νεαρών οπαδών, το επίπεδο της εκπαίδευσής τους δεν διαφέρει πολύ από το
αντίστοιχο των νέων της ηλικίας τους στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας,
µε τη µόνη διαφορά ότι υπήρχαν ανάµεσά τους λιγότεροι φοιτητές ή σπουδαστές
Ανωτάτων / Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (εξαιτίας του σχετικά
χαµηλού µέσου όρου της ηλικίας τους) και περισσότεροι µαθητές ή απόφοιτοι
λυκείου. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί απ’ αυτούς (24,8%) έπρεπε κάποιες φορές να
επαναλάβουν µια σχολική χρονιά λόγω αδικαιολόγητων απουσιών και, όπως
παραδέχθηκαν, «µερικές φορές» ή «ποτέ» δεν τα πήγαιναν καλά µε τους
συµµαθητές τους (24,4%) και «πάντοτε» ή «πολλές φορές» είχαν προβλήµατα µε
τους δασκάλους ή καθηγητές τους (51,4%). Εν όψει αυτής της κατάστασης δεν
φαίνεται να εκπλήσσει το γεγονός ότι η πλειονότητα των νεαρών αγοριών που
ρωτήθηκαν δεν παρακολουθούσαν το σχολείο αλλά εργάζονταν κάπου (71,4%),
κυρίως ως υπάλληλοι, έµποροι, βιοτέχνες (37,8%) ή ως τεχνίτες και εργάτες
(22,0%). Πάντως, όπως δήλωσαν, µόνο το 31,9% απ’ αυτούς είχαν σταθερή
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εργασία, ενώ οι υπόλοιποι (35,5%) ανέφεραν ότι απασχολούνταν σε εποχιακές
εργασίες (ανάµεσά τους και ένα ποσοστό 14,4% φοιτητών). Για λόγους
σύγκρισης επισηµαίνεται ότι στον αντίστοιχο γενικό πληθυσµό νεαρών ατόµων,
µόνον ένα ποσοστό 28% εργαζόταν ή, έστω, απασχολούνταν εποχιακά. Συνεπώς,
οι ερωτηθέντες εργάζονταν σε µεγαλύτερο ποσοστό από τον µέσο όρο,
κερδίζοντας έτσι ένα µηνιαίο εισόδηµα που µπορούσε να τους εξασφαλίσει
κάποια αίσθηση ανεξαρτησίας (αυτό το εισόδηµα υπολογίσθηκε ότι είναι λίγο
κατώτερο από εκείνο του µέσου εργαζόµενου της ηλικίας τους). Από την άλλη
πλευρά, ο πρόωρος τρόπος µε τον οποίο τα νεαρά αυτά αγόρια µπήκαν στην
αγορά εργασίας, χωρίς να έχουν ζήσει την ξένοιαστη µαθητική ή φοιτητική ζωή,
πρέπει να δηµιούργησε ορισµένες ψυχολογικές πιέσεις, που από την πλευρά τους
ασφαλώς εξωθούν σε ανεύρεση κάποιων διεξόδων.

(γ) Η ταύτιση µε τις ποδοσφαιρικές οµάδες και τους οργανωµένους συνδέσµους

Οι ψυχολογικές αυτές πιέσεις χρήσιµο είναι να συσχετισθούν και µε το
ευρύτερο προβληµατικό περιβάλλον των ανθρώπων αυτών στην οικογένεια και
το σχολείο. Η έλλειψη κατανόησης και το αίσθηµα αποξένωσης, σε συνδυασµό
και µε τη φυσιολογική τάση για δυνατές συγκινήσεις των ατόµων αυτής της
ηλικίας, τούς παρακινούν να αναζητήσουν ψυχολογική κάλυψη ανάµεσα στους
συνοµηλίκους τους. Ειδικότερα στην περίπτωσή µας, τα νεαρά αυτά άτοµα
αναζητούν οµάδες συνοµηλίκων στις οποίες µπορούν να αφιερωθούν
ολοκληρωτικά και από όπου µπορούν να αντλήσουν ένα αυξηµένο αίσθηµα ότι
και οι ίδιοι αξίζουν κάτι. Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, µε την ατµόσφαιρά τους της
έντονης αγωνίας, του ανταγωνισµού και της σύγκρουσης, καθώς και µε όλες
εκείνες τις τελετουργίες και τα «τυπικά» των µαζικά συντονισµένων
αντιδράσεων (ανέµισµα σηµαιών, επίδειξη κασκόλ της οµάδας, δυνατά
χειροκροτήµατα και ρυθµικά συνθήµατα ή τραγούδια) είναι, ίσως, ο καλύτερος
χώρος για να αποδράσουν τα παιδιά αυτά από τη ρουτίνα της καθηµερινής ζωής
και να απολαύσουν την απόλυτη συγκίνηση. Ο εξευτελισµός των αντιπάλων και η
συνακόλουθη αναγνώριση της ανωτερότητας της δικής τους οµάδας µπορεί να
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τους δώσει µια ευκαιρία για να ξαναβρούν τη χαµένη ισορροπία τους, ιδιαίτερα
όταν κερδίζει η οµάδα τους.

Μπορεί, λοιπόν, σχετικά εύκολα να αντιληφθεί κανείς για ποιο λόγο αυτά τα
νεαρά άτοµα επιλέγουν τις παρέες τους στα µέλη των οργανωµένων συνδέσµων
και γιατί ρυθµίζουν ολόκληρο τον τρόπο της ζωής τους στη βάση της ταύτισής
τους µε µία ποδοσφαιρική οµάδα. Άλλωστε, οι περισσότεροι από τους
ερωτηθέντες, δήλωσαν στην έρευνά µας ότι ανήκαν σε «θύρες» για µία περίοδο
µεγαλύτερη των δύο ετών (54,6%) και ότι προσχώρησαν σ’ αυτές για να
υποστηρίξουν την οµάδα τους «πιο άµεσα και πιο δυναµικά» (40,9%) ή διότι
κάποια στιγµή ένιωσαν την ανάγκη να βρουν ανθρώπους µε πίστη στην ίδια
οµάδα (17,2%) (το ποσοστό όσων δεν απάντησαν σε αυτή την ερώτηση πάντως
ήταν ιδιαίτερα υψηλό : 26,9%, ίσως διότι αυτοί οι νεαροί θεωρούσαν την ένταξή
τους στους οργανωµένους συνδέσµους ως κάτι το αυτονόητο, για το οποίο δεν
υπήρχε λόγος να δώσουν εξηγήσεις). Ανέφεραν επίσης ότι συγκεντρώνονται σε
ορισµένα στέκια εκτός γηπέδου τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές την εβδοµάδα
(60,8%), ότι διαβάζουν κυρίως εκείνες τις αθλητικές εφηµερίδες που
υποστηρίζουν την οµάδα τους (55,5%), ότι όταν αγωνίζεται η οµάδα την
ακολουθούν στα εκτός έδρας παιχνίδια «συχνά» ή «πολύ συχνά» (58,0%) και ότι
πηγαίνουν να παρακολουθήσουν επί τόπου τους αγώνες της οµάδας τους, ακόµη
και όταν αυτοί µεταδίδονται από την τηλεόραση (89,3%).

(δ) Μορφές αποκλίνουσας συµπεριφοράς

Αρκετά αποκαλυπτικές είναι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στις ερωτήσεις
που αφορούν την έκταση της αφοσίωσης στην οµάδα τους : Όπως δήλωσαν, θα
ήταν αποφασισµένοι να εµπλακούν σε χειροδικία µε οπαδούς της αντίπαλης
οµάδας (35,0%) ή ακόµη και µε αστυνοµικούς (16,8%), ή να προκαλέσουν
καταστροφή σε ξένη περιουσία (8,5%) (όµως, το ποσοστό των ατόµων που δεν
απάντησαν σ’ αυτή την ερώτηση, για ευνόητους λόγους, ήταν ιδιαίτερα υψηλό:
34,3%). Αλλά και στην πραγµατικότητα, περίπου οι µισοί από αυτούς που
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ρωτήθηκαν (49,5%), παραδέχθηκαν ότι «έχουν παίξει ξύλο ή έχουν πετάξει
αντικείµενα στο γήπεδο» «συχνά» ή «πολύ συχνά». ∆ήλωσαν ακόµη ότι, έστω
«µερικές φορές», έχει τύχει να παίξουν ξύλο ή και να κάνουν ζηµιές πηγαίνοντας
στο γήπεδο ή φεύγοντας απ’ αυτό (62,7%). Επίσης, παραδέχθηκαν ότι σχεδόν
όλοι τους υπήρξαν αυτόπτες µάρτυρες («έχουν δει») σε πράξεις χουλιγκανισµού
ή βανδαλισµού (96,6%) και ότι εγνώριζαν άτοµα τα οποία είχαν συµµετάσχει σε
τέτοιες πράξεις (94,0%) ή είχαν καταδικασθεί γι’ αυτές (85,0%). Εξάλλου, τα
άτοµα που ρωτήσαµε παραδέχθηκαν ότι και οι ίδιοι, αλλά σε

σηµαντικά

µικρότερο ποσοστό, είχαν καταδικασθεί για ένα (7,5%) ή για δύο και
περισσότερα (6,9%) αδικήµατα γηπεδικής βίας, ή για άλλα άσχετα µε τον
αθλητισµό αδικήµατα (14,1%).

Από τη µελέτη αυτών των στοιχείων, αν βεβαίως θεωρήσουµε ότι οι
ερωτηθέντες απάντησαν µε ειλικρίνεια, προκύπτει ότι τα µέλη που ανήκουν
στους οργανωµένους συνδέσµους δεν συµπεριφέρονται όλα µε τον ίδιο τυπικό
τρόπο. Πιθανότατα υπάρχει ανάµεσά τους ένας πυρήνας της τάξης του 7-15%
στον οποίον ανήκουν οι ηγετικά βίαιοι οπαδοί, ιδίως µάλιστα αυτοί που έχουν
ήδη καταδικασθεί από ∆ικαστήρια για την προκλητική και επιθετική τους
συµπεριφορά. Με αυτούς συνδέεται ένα άλλο 40-50%, που είναι επιρρεπείς να
εµπλέκονται σε βίαια περιστατικά µικρότερης σηµασίας (π.χ. ρίψη αντικειµένων)
ή και µεγαλύτερης (π.χ. συµπλοκές), συνήθως παρασυρόµενοι από την ανωνυµία
και τις συναισθηµατικές εκρήξεις του πλήθους. Τέλος, φαίνεται να υπάρχει µία
εξ ίσου µεγάλη µερίδα νεαρών ανθρώπων, οι οποίοι, αν και ανήκουν σε αυτούς
τους σκληροπυρηνικούς συνδέσµους, αρκούνται να βιώνουν την αναγεννητική
ατµόσφαιρα του ποδοσφαιρικού σταδίου και δεν παρουσιάζουν τάσεις να πράξουν
ο,τιδήποτε περισσότερο από ένα τελετουργικό «σόου» βίας, συνιστάµενο απλώς
σε προσβλητικές ιαχές και προκλήσεις εναντίον των αντίπαλων οπαδών.

∆ύο άλλα δεδοµένα που αποκαλύφθηκαν από αυτή την έρευνα ήταν επίσης
ενδιαφέροντα : Το πρώτο είναι ότι ένα µεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων είχαν
δοκιµάσει οι ίδιοι (44,8%) ή είχαν φίλους και γνωστούς (έστω και λιγοστούς)
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(83,4%) που δοκίµασαν τοξικές ουσίες εξάρτησης, δηλ. ναρκωτικά - διεγερτικά,
χάπια κ.λπ. Αυτό το ποσοστό εκτιµάται ως εξαιρετικά υψηλό, ιδιαίτερα αν το
συγκρίνουµε µε τον αριθµό των µαθητών, οι οποίοι, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της
εποχής, έκαναν περιστασιακή χρήση τέτοιων ουσιών σε πανελλαδική κλίµακα
και που µόλις έφθαναν το 3-6%, αν και ειδικά στην Αθήνα υπολογίζεται ότι το
ποσοστό αυτό πρέπει να ήταν υψηλότερο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι
σύµφωνα µε τις απόψεις των ερωτηθέντων, ανάµεσα στα µέλη των «θυρών»
υπήρχαν πολλά άτοµα που θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως «ροκάδες»
(34,2%),

«φρικιά»

(16,3%)

και

«χαπάκηδες»

ή

«πρεζόνια»

(14,2%).

Επιπροσθέτως, οι ερωτηθέντες πίστευαν ότι ανάµεσα στα µέλη της «θύρας»
υπήρχαν νεοναζί (5,4%) και αναρχικοί (10,2%), ένα γεγονός που δεν πρέπει να
εκπλήσσει και τόσο, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη του τις προσπάθειες που
καταβάλλονται από τις ακραίες αυτές πολιτικές οµάδες να διεισδύσουν στους
κύκλους των χούλιγκανς και να τους προσεταιρισθούν.

Μία ευρύτερη ανάλυση των χαρακτηριστικών της υποκουλτούρας των µελών
των οργανωµένων συνδέσµων, επιχειρήθηκε, όπως προαναφέραµε, από την
οµάδα του Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών, υπό την καθοδήγηση των
ερευνητών Αντώνη Αστρινάκη και Λίλυς Στυλιανούδη. Βεβαίως δεν θα ήταν
σωστό να συµπτύξουµε σε λίγες σειρές το τεράστιο έργο που πραγµατοποιήθηκε
από αυτή την οµάδα και που δηµοσιεύθηκε σ’ ένα βιβλίο 600 και πλέον σελίδων.
Είναι, πάντως, ενδιαφέρον να σηµειώσουµε εδώ ότι, σύµφωνα µε τα σχόλια των
δύο ερευνητών ύστερα από συµµετοχική παρατήρηση και συνεντεύξεις που
έλαβαν από αριθµό οπαδών σε υποβαθµισµένες εργατικές περιοχές (Περιστέρι
∆υτ. Αττικής), υπάρχει µια ξεκάθαρη διάκριση στις «στάσεις» αφενός των
ακραίων οπαδών και αφετέρου των λιγότερο εµπλεκόµενων οπαδών ή και των
απλών υποστηρικτών, ως προς τη συµµετοχή τους σε βίαια περιστατικά.
Ωστόσο, όλες αυτές οι οµάδες οπαδών αποδίδουν εξίσου έµφαση στην
αποφασιστικότητα και τη µαχητική ικανότητα που πρέπει να υπάρχει απέναντι
στους αντίπαλους οπαδούς, τους οποίους και αρέσκονται να προκαλούν (σελ. 539,
433). Εξάλλου, θεωρούν υποχρέωσή τους να υπερασπίζουν την οµάδα του τόπου
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της καταγωγής τους και, δευτερευόντως, την οµάδα του τόπου εγκατάστασής
τους (σελ. 383 επ.). Συνήθως καταναλώνουν αλκοόλ, χάπια και µαλακά
ναρκωτικά (ακόµη και µέσα στους αθλητικούς χώρους) (σελ. 438 επ., 475, 483)
και, σε ορισµένες περιπτώσεις, υιοθετούν τον τρόπο ζωής των «περιστασιακών»
(casuals) (σελ. 482), ή θεωρούν τη µουσική heavy metal ως µία τρανή απόδειξη
ανδρικής «σκληρότητας» (σελ . 475).

(ε) Επισκόπηση των παραγόντων που συµβάλλουν σε επεισόδια

Η αρνητική (σχεδόν εχθρική) συµπεριφορά των οπαδών έναντι των
υποστηρικτών της αντίπαλης οµάδας φάνηκε ξεκάθαρα και στη δική µας έρευνα,
όπου οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η άποψή τους για τους αντίπαλους οπαδούς
ήταν κατά βάση «κακή» («σχεδόν κακή» έως «πολύ κακή» : 71,2%). Επίσης
αρνητική ήταν η στάση τους απέναντι στα αστυνοµικά όργανα (80,0%).
Προκύπτει, λοιπόν, ότι οι παράγοντες που συµβάλλουν στη γέννηση επεισοδίων,
σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, είναι κυρίως η προκλητική συµπεριφορά των
οπαδών της αντίπαλης οµάδας (25,8%), οι «άδικες» (κατά τη γνώµη τους)
αποφάσεις των διαιτητών (14,2%), καθώς επίσης η παρουσία ή / και η προκλητική
στάση των παριστάµενων αστυνοµικών οργάνων (13,7%). Οµοίως, µε βάση τα
ευρήµατα από την υποέρευνά µας της συµµετοχικής παρατήρησης σε κρίσιµους
αγώνες, ένας υψηλός βαθµός «εκρηκτικότητας» στις ποδοσφαιρικές και
καλαθοσφαιρικές συναντήσεις σηµειώνεται εφόσον υπάρξει συνδυασµός των
ακόλουθων περιστάσεων: (α) της επικράτησης φανατισµού µεταξύ των
αντίπαλων οµάδων (π.χ. για λόγους αντεκδίκησης, γοήτρου ή

όξυνσης του

κλίµατος έπειτα από δηλώσεις αθλητικών παραγόντων στον Τύπο), (β) της
βαθµολογικής κρισιµότητας του αγώνα για τη µία ή και για τις δύο οµάδες που
αγωνίζονται, (γ) της ύπαρξης µιας γενικευµένης πεποίθησης («φήµης»), ότι π.χ.
ο αγώνας είναι «πουληµένος» από τον διαιτητή του αγώνα ή / και τους παίκτες,
και (δ) της παρουσίας µιας αφορµής για έκρηξη των παθών, π.χ. λόγω
λανθασµένης απόφασης του διαιτητή.
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Εν όψει των παραπάνω ευρηµάτων, µια φαινοµενικά ή πραγµατικά άδικη
απόφαση του διαιτητή κατά τη διάρκεια ενός κρίσιµου αγώνα δεν είναι αρκετή
από µόνη της να δηµιουργήσει βίαια επεισόδια, εκτός και αν λειτουργήσει σαν
ένα είδος θρυαλλίδας που πυροδοτεί την έκρηξη των επεισοδίων σε µια ήδη
υπάρχουσα τεταµένη ατµόσφαιρα. Άλλωστε, τα νεαρά αυτά άτοµα δεν είναι
πάντοτε σε θέση να κρίνουν αν µια απόφαση του διαιτητή είναι δίκαιη ή όχι,
αφού οι γνώσεις τους αναφορικά µε τους τεχνικούς κανόνες του ποδοσφαίρου
είναι περιορισµένες (µόνο το 38,9% από αυτούς εγνώριζαν να απαντήσουν
σωστά σε σχετική ερώτηση της έρευνάς µας). Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι
πέρα από τα τυχόν σφάλµατα της διαιτησίας, µία διαρκώς υπολανθάνουσα
αφορµή για την πυροδότηση τέτοιου είδους επεισοδίων είναι ο φανατισµός που
στρέφεται εναντίον των οπαδών της αντίπαλης οµάδας, ένας φανατισµός που στην πραγµατικότητα- δεν έχει τόσο να κάνει µε «προκλήσεις», «πουληµένα
παιχνίδια» κ.λπ., αλλά περισσότερο µε βαθύτερες κοινωνικοοικονοµικές,
πολιτιστικές ή / και γεωγραφικές διαφορές (π.χ. µεταξύ των οµάδων της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης, ή µεταξύ των οµάδων της Αγγλίας και της Σκωτίας),
διαφορές που απλώς βρίσκουν µια διέξοδο και ένα τρόπο εκδήλωσης µέσα από
αυτές τις ποδοσφαιρικές αντιπαραθέσεις.

(στ) Ευθύνες σχετικά µε τα επεισόδια

Οι πιο πάνω παρατηρήσεις επιτρέπουν το συµπέρασµα ότι οι νεαροί οπαδοί
που ανήκουν σε σκληροπυρηνικούς συνδέσµους δεν µπορούν να θεωρούνται ως
οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τα βίαια επεισόδια. Οι «συνδεσµίτες» αποτελούν
µάλλον

τον

τελευταίο

κρίκο

σε

µία

αλυσίδα

ευθυνών

ή,

για

να

χρησιµοποιήσουµε µια άλλη µεταφορά, την ορατή κορυφή του παγόβουνου. Τα
ερωτηµατολόγια

που

συµπληρώθηκαν

από

άτοµα

που

ασχολούνται

επαγγελµατικά µε το πρόβληµα της γηπεδικής βίας καταδεικνύουν ότι ένας
µεγάλος αριθµός άλλων παραγόντων, οι οποίοι δεν γίνονται αµέσως αντιληπτοί,
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διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση του προβλήµατος. Πιο
συγκεκριµένα :
(α) Οι κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί παράγοντες των οµάδων, οι οποίοι στην
Ελλάδα είναι συνήθως επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες, έχουν την τάση να
αντιµετωπίζουν το ποδόσφαιρο ως µια επαγγελµατική υπόθεση ικανή να
αποφέρει κέρδη (όχι απαραίτητα σ’ αυτούς). Εποµένως δεν διστάζουν, στις
περισσότερες των περιπτώσεων, να ενθαρρύνουν την ύπαρξη σκληροπυρηνικών
οπαδών, οι οποίοι, χάρη στον ενθουσιασµό τους, µπορούν να ασκήσουν µια
θετική επίδραση στην οµάδα τους, ώστε ο αγώνας να αποκτήσει περισσότερη
ένταση και αποτελεσµατικότητα (άρα και οικονοµική επιτυχία!). Οπωσδήποτε,
τούτο είναι ένα παιχνίδι µε τη φωτιά, αφού κανείς δεν µπορεί εύκολα να ελέγξει
τις αντιδράσεις αυτών των οπαδών, σε περίπτωση που τα πράγµατα δεν πάνε
καλά για την οµάδα τους.
(β) Ένα επίσης µεγάλο µέρος της ευθύνης για τη δηµιουργία επεισοδίων
φέρουν οι δηµοσιογράφοι του γραπτού αλλά και του ηλεκτρονικού αθλητικού
Τύπου. Είναι, βέβαια, γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια ο αθλητικός Τύπος
στην Ελλάδα (τόσο των αθλητικών όσο και των πολιτικών εφηµερίδων)
αποφεύγει να διεγείρει τους οπαδούς και να εξάπτει τον φανατισµό τους, µέσα
από µεγάλα πρωτοσέλιδα µε προκλητικές δηλώσεις παραγόντων του αθλήµατος
ή µε αποκαλύψεις για εικαζόµενες ή πραγµατικές «συνωµοσίες». Εξάλλου,
υπάρχει πρόσφατα η τάση στην Ελλάδα (ειδικά στην ελληνική τηλεόραση) να
αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση και προβολή σε βίαια περιστατικά που λαµβάνουν
χώρα κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ή άλλων συγκεντρώσεων πλήθους (το
θέαµα του είδους αυτού είναι σίγουρα φθηνό για τους διευθυντές προγράµµατος
της τηλεόρασης και ενδιαφέρον για τους τηλεθεατές). Ο τρόπος µε τον οποίο
παρουσιάζονται αυτά τα επεισόδια δεν είναι απαραίτητα θετικός, αλλά και, έτσι
ακόµη, µπορεί να ενσπείρει σε κάποιους ευάλωτους τηλεθεατές ένα αίσθηµα
υστερίας και ηθικού πανικού. Ακόµη πιο σηµαντικό όµως είναι το γεγονός ότι
εξαιτίας αυτής της δηµοσιότητας πολλοί νεαροί οπαδοί έχουν την τάση να είναι
πιο προκλητικοί, απλώς και µόνο για να στρέψουν τις κάµερες επάνω τους και να
προσθέσουν, έτσι, βαθµούς στο γόητρό τους ανάµεσα στα άλλα µέλη του
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συνδέσµου τους ή στους φίλους τους. Σηµειώνεται εδώ ότι, σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα της έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της
Αθήνας, το 91% των ακραίων οπαδών που ρωτήθηκαν θα άνοιγαν την
τηλεόραση για να παρακολουθήσουν τα βίαια επεισόδια στα οποία είχαν οι ίδιοι
συµµετάσχει και θα ένιωθαν, παρακολουθώντας τα ενλόγω περιστατικά,
ανυποµονησία, ενδιαφέρον, χαρά και αναγνώριση (σελ. 52). Ένα άλλο µεγάλο
ποσοστό (87%) των ερωτηθέντων σ’ αυτήν την έρευνα δήλωσαν ότι θα ένιωθαν
κοινωνικά καταξιωµένοι σε περίπτωση που κάποιο τρίτο πρόσωπο σχολίαζε
αυτά τα περιστατικά (σελ. 52). Ο Τύπος µπορεί, λοιπόν, προβάλλοντας τα
επεισόδια να λειτουργήσει ενισχυτικά σε µελλοντικές πράξεις χουλιγκανισµού
και αυτό το γεγονός θα ήταν χρήσιµο να λαµβάνεται υπόψη από τους
δηµοσιογράφους που έχουν την ευθύνη των ειδήσεων.

Ένα µικρότερο µέρος της ευθύνης κατανέµεται στους άλλους επαγγελµατίες
που ασχολούνται µε τον αθλητισµό : (γ) Οι διαιτητές είναι πιθανό να πάρουν µια
εσφαλµένη ή φαινοµενικά εσφαλµένη απόφαση επίτηδες ή κατά λάθος (οι
διαιτητές παραδέχθηκαν στα ερωτηµατολόγιά µας ότι σε ένα µεγάλο ποσοστό 34,1%- η αντικειµενικότητα της απόφασής τους επηρεάζεται «σχετικά» από την
ψυχολογική τους διάθεση κατά τη διάρκεια του αγώνα. (δ) Οι ποδοσφαιριστές
φαίνεται ότι έχουν αποκτήσει κατά τα τελευταία χρόνια την ψυχολογία
«βεντέτας» και είναι πρόθυµοι να αλλάξουν τη «φανέλλα» τους για υψηλότερες
αποδοχές (31,1% από αυτούς παραδέχθηκαν στα ερωτηµατολόγιά µας ότι
παίζουν ποδόσφαιρο απλώς «για να κερδίσουν χρήµατα»!). Επίσης, όχι σπάνια
αναδεικνύονται κατώτεροι των προσδοκιών που οι οπαδοί έχουν επενδύσει σ’
αυτούς, δηµιουργώντας έτσι µιαν εύλογη πικρία (ή ακόµη και οργή) για τη
δυσανάλογη προς τις υπέρογκες αµοιβές τους και το ακριβό εισιτήριο πενιχρή
τους εµφάνιση (καθυστερήσεις, χαλαρότητα και αστοχία στο παιχνίδι). (ε) Τα
αστυνοµικά όργανα που είναι επιφορτισµένα µε την τήρηση της τάξης στους
αγωνιστικούς χώρους είναι επίσης, µερικές φορές, υπεύθυνα για την κλιµάκωση
βίαιων επεισοδίων, ιδιαίτερα όταν παρεµβαίνουν είτε λιγότερο ή / και πιο
καθυστερηµένα από όσο επιβάλλουν οι περιστάσεις είτε και περισσότερο ή / και
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νωρίτερα από όσο χρειάζεται, συµβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην όξυνση
ενός υπολανθάνοντος κλίµατος βίας και εκνευρισµού (οι αστυνοµικοί δήλωσαν
στα ερωτηµατολόγιά µας ότι είναι πιθανό να παρασυρθούν «πολύ συχνά»,
«συχνά» ή «µερικές φορές» - 44,9% - από την ψυχολογική τους διάθεση : φόβος,
εκνευρισµός, οργή κ.λπ.).

(στ) Ευθύνη για τα βίαια περιστατικά µπορεί

περαιτέρω να αποδοθεί στην αθλητική και πολιτική ηγεσία για τις παραλείψεις
της τόσο ως προς το να θεσπισθούν τα αναγκαία εκείνα µέτρα, που θα απέτρεπαν
έγκαιρα την άµετρη επαγγελµατοποίηση ή και εµπορευµατοποίηση του
ποδοσφαίρου, όσο και ως προς το να σχεδιασθεί µια ουσιωδώς προληπτική
πολιτική για την αντιµετώπιση του χουλιγκανισµού (π.χ. µε την οργάνωση
εναλλακτικών µορφών ριψοκίνδυνης δραστηριότητας για τους νεαρούς
οπαδούς). (ζ) Τέλος, ευθύνη για τα επεισόδια φέρει και η κοινωνία ως σύνολο,
κυρίως από την άποψη µιας γενικότερης αδιαφορίας και έλλειψης κατανόησης
που επιδεικνύουν τα µέλη της απέναντι στα ολοένα ογκούµενα προβλήµατα της
νεολαίας της. Το άγχος της καθηµερινότητας και η απουσία µακρόπνοων στόχων
ή αξιών, σε συνδυασµό µε την έλλειψη ευκαιριών για ενεργητική συµµετοχή
στην κοινωνική ζωή, είναι προφανές ότι επιτείνουν σηµαντικά τα αδιέξοδα των
νέων µας. Η κατάσταση µάλιστα αυτή γίνεται ακόµη χειρότερη για άτοµα που
θεωρούνται από την κοινωνία µας ως περιθωριακά ή αποκλίνοντα. Τα άτοµα
αυτά, αντί να εισακουσθούν και να τύχουν φροντίδας, αντιµετωπίζονται κατά
κύριο λόγο µε κατασταλτικά - αστυνοµικά µέτρα ή / και κοινωνική
αποδοκιµασία, πράγµα που τα εξωθεί τελικά να εκπληρώσουν τις αρνητικές
προφητείες γι’ αυτά και να διαιωνίσουν, έτσι, τον φαύλο κύκλο της βίας (πρέπει,
στο σηµείο αυτό, να παρατηρήσουµε ότι στην έρευνά µας το 75% των
αστυνοµικών και των αθλητικών δηµοσιογράφων δήλωσαν ότι είχαν µια «πολύ
κακή γνώµη» για τους χούλιγκανς).

ΙΙΙ. Θεωρίες που επιχειρούν να εξηγήσουν τον χουλιγκανισµό

Στα παραπάνω µέρη της εισήγησής µας έγινε µια προσπάθεια να
επισηµάνουµε το πλήθος αλλά και την πολυπλοκότητα των παραγόντων που
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επηρεάζουν το φαινόµενο του χουλιγκανισµού. Όπως σηµειώθηκε, µια σειρά
ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελµατικά µε τον αθλητισµό φέρουν ένα
µεγάλο µέρος της ευθύνης για την ύπαρξη του προβλήµατος (ούτε και η
κοινωνία ως σύνολο µπορεί εδώ να εξαιρεθεί), έτσι ώστε κάθε προσπάθεια που
γίνεται προς επίλυση του προβλήµατος και επικεντρώνεται µόνο στους
οργανωµένους συνδέσµους των ακραίων οπαδών δεν µπορεί να έχει άλλο
αποτέλεσµα παρά µόνο τη «µετάθεση» του προβλήµατος προς άλλες µορφές,
τόπο ή χρόνο (π.χ. συγκρούσεις σε άλλους χώρους έξω από τα γήπεδα ή σε
αγωνιστικούς χώρους του εξωτερικού ή κατά τη διάρκεια άλλων συναθροίσεων
πλήθους). Εποµένως, µια «πολυπαραγοντική» προσέγγιση του προβλήµατος
προϋποθέτει, αντίστοιχα, την ολοκληρωµένη ανάλυση όλων των επιµέρους
παραµέτρων του, πράγµα το οποίο δεν έχει γίνει ακόµη. Ωστόσο, υπάρχουν
αρκετές θεωρίες που διατυπώθηκαν κατά καιρούς για την εξήγηση του
φαινοµένου της επιθετικότητας, και, ειδικότερα, σε σχέση µε το φαινόµενο του
χουλιγκανισµού, έτσι ώστε, παρά τη µονοµέρεια και το διαφορετικό θεωρητικό
τους υπόβαθρο, να είναι σε θέση, όλες µαζί αυτές οι θεωρίες, να µας εφοδιάσουν
µε πολύτιµη πρώτη ύλη για µια ολοκληρωµένη και σφαιρική προσέγγιση του
προβλήµατος. Άλλωστε, τα φαινόµενα της ζωής είναι αρκετά περίπλοκα και δεν
µπορούν να εξηγηθούν µόνο από µια θεωρητική σκοπιά. Στη συνέχεια,
ορισµένες από τις θεωρίες αυτές θα εξετασθούν µε συγκεκριµένη σειρά, ώστε να
βοηθήσουν από κοινού σε µία ολοκληρωµένη ανάλυση του προβλήµατος. Οι
λεπτοµέρειες αυτής της ανάλυσης εξαρτώνται, πάντως, και µορφοποιούνται,
όπως αναφέρθηκε ήδη, από τις εκάστοτε, πολιτιστικές, κοινωνικοοικονοµικές,
γεωγραφικές και χρονικές ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.

(α) Ατοµικό επίπεδο

Σ’ ένα ατοµικό επίπεδο, η συµπεριφορά των ακραίων οπαδών µπορεί να
ερευνηθεί κυρίως από την άποψη της αναπτυξιακής ψυχολογίας, µε έµφαση στα
ψυχολογικά χαρακτηριστικά των εφήβων (ιδιαίτερα των αγοριών), που
επιζητούν, ως γνωστόν, την αίσθηση της δυνατής συγκίνησης, της σύγκρουσης,
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της αµφισβήτησης απέναντι στις Αρχές και της προσωπικής ανεξαρτησίας. Τα
περισσότερα από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι έκδηλα προπάντων στους
εφήβους της εργατικής τάξης, για τους οποίους το πρότυπο της αρρενωπότητας,
σύµφωνα µε τις έρευνες του Eric Dunning και ακόµη νωρίτερα, της Σχολής του
Σικάγου, διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο. Άλλες πλευρές που σχετίζονται µε
το ατοµικό επίπεδο της έρευνας έχουν να κάνουν µε τις διάφορες θεωρίες της
επιθετικότητας που διατυπώθηκαν σε ψυχοαναλυτικό και συµπεριφορικό
πλαίσιο. Το κρίσιµο και αµφισβητούµενο σηµείο εδώ είναι εάν η επιθετικότητα
είναι εγγενής, σαν ένα είδος ενστίκτου (Freud, Fromm και η εθολογική σχολή
του Konrad Lorenz) ή εάν, αντίθετα, εκµανθάνεται µέσα από την παρατήρηση
και τις προσωπικές εµπειρίες (µε κύριο άξονα την επιβράβευση ή την τιµωρία
και την απογοήτευση) (Dolard, Berkowitz, Bandura).

(β) Οικογένεια, σχολείο, εργασία και παρέες

Φαίνεται ότι εξίσου αν όχι και περισσότερο σηµαντικές από ό,τι το
ψυχολογικό υπόβαθρο ενός νεαρού ακραίου οπαδού, είναι οι επιδράσεις από το
στενό του περιβάλλον, δηλ από την οικογένεια, το σχολείο και την εργασία,
καθώς επίσης και από τις παρέες. Όπως παρατηρήθηκε στην έρευνά µας, αλλά
επίσης και στη βελγική έρευνα των Van Limbergen και Walgrave, οι ακραίοι
οπαδοί συνήθως προέρχονται από διαλυµένες αν και όχι απαραίτητα φτωχές
οικογένειες και δεν έχουν καλή επικοινωνία µε τους γονείς τους, τους καθηγητές
τους ή τους συµµαθητές τους. Ακόµη, στις περιπτώσεις εκείνες που
εγκαταλείπουν το σχολείο -κάτι το οποίο συµβαίνει συχνά- δεν µπορούν εύκολα
να βρουν µια σταθερή δουλειά ή αυτή που βρίσκουν είναι συνήθως ψυχολογικά
καταπιεστική γι΄ αυτούς, χωρίς προοπτικές µέλλοντος. Στρέφονται εποµένως σε
περιθωριακές οµάδες ή υποκουλτούρες και, συγκεκριµένα, στους οργανωµένους
συνδέσµους ακραίων οπαδών, όπου ελπίζουν, όπως αναφέρθηκε ήδη, να βρουν
ανακούφιση και µια αίσθηση ότι αξίζουν κάτι, έστω και αν αυτή η αίσθηση
επιτυγχάνεται κυρίως µέσα από ενέργειες που φανερώνουν αρνητισµό,
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πρόκληση και αποκλίνουσα συµπεριφορά. Ίσως, τελικά, προτιµούν µιαν
αρνητική ταυτότητα, από το να µην έχουν καθόλου ταυτότητα. Στις
περισσότερες περιπτώσεις στιγµατίζονται ως «σατανάδες» ή ως εγκληµατίες και
τούτο µπορεί ασφαλώς να ενεργοποιήσει σε αυτούς ένα µηχανισµό
«αυτοεκπληρούµενης προφητείας». Οι αναφορές των Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης στη συµπεριφορά τους µπορούν να κάνουν την κατάσταση
χειρότερη, δηµιουργώντας ένα κλίµα ηθικού πανικού, σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες θεωρίες των Cohen και Taylor. ∆εν είναι ίσως τυχαίο το γεγονός ότι
ο χουλιγκανισµός, ως σύγχρονο φαινόµενο, στη Βρετανία σηµείωσε σηµαντική
ανάπτυξη στα µέσα της δεκαετίας του ’60 και αυτό, σύµφωνα µε τις απόψεις του
Eric Dunning και της οµάδας του Leicester, σχετίζεται εν πρώτοις µε την τότε
εµφάνιση µια οµάδας βίαιης υποκουλτούρας της εργατικής τάξης, των
«skinheads» (= ξυρισµένα κεφάλια), για τους οποίους το ποδόσφαιρο έγινε το
κύριο θέατρο δράσης, και κατά δεύτερο λόγο µε ένα σταθερό πλαίσιο
ειδησεογραφίας, ιδιαίτερα από τον σκανδαλοθηρικό τύπο, όπου οι αγώνες και τα
επεισόδια σε συγκεντρώσεις πλήθους περιγράφονταν ολοένα και περισσότερο µε
λεξιλόγιο στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Πάντως, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του ’80 διαφάνηκε µια µεταστροφή των νεαρών Βρεταννών οπαδών του
ποδοσφαίρου από το στυλ των «skinheads» σε εκείνο των «περιστασιακών»
(casuals). Η µελέτη αυτών των εξελίξεων µέσα από εθνογραφικές έρευνες
υποκουλτούρας είναι προφανώς µια σηµαντική συµβολή στην έρευνα αυτού του
θέµατος.

(γ) Η ψυχολογία του πλήθους και περιστασιακοί παράγοντες

Σ’ ένα διαφορετικό επίπεδο, η έρευνα πρέπει να εστιασθεί στην ψυχολογία
του πλήθους και στους περιστασιακούς παράγοντες που σχετίζονται µε τους
αθλητικούς χώρους. Το έργο του Γουστάβου Λεµπόν (1895) σχετικά µε την
ακαταµάχητη επιρροή του πλήθους στα άτοµα (οµοιοµορφία συναισθηµατικών
αντιδράσεων και διαµόρφωση κοινών απόλυτων στάσεων θετικού και αρνητικού
χαρακτήρα απέναντι σε φίλους και εχθρούς) έχει ακόµη και τώρα, δεκάδες

18

χρόνια µετά τη δηµοσίευσή του, κλασική αξία. Μέσα στο πλαίσια αυτό της
ψυχολογίας του πλήθους, παρατηρείται µια αίσθηση ανωνυµίας, µια τάση
µιµητισµού και µια διάχυση της ευθύνης, η οποία σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις
νεότερων συγγραφέων (Toch, Zimbardo, Bandura), µπορεί να οδηγήσει σε
οχλαγωγία και επεισόδια. Ωστόσο, όπως τονίσθηκε από τον Peter Marsh και
άλλους, η επιθετική αυτή τάση (ο Marsh την αποκαλεί «aggro»), εµφανίζει
συνήθως ένα τελετουργικό και µη βλαπτικό χαρακτήρα, αποβλέποντας κυρίως στον
εκφοβισµό των αντίπαλων οπαδών και υπακούοντας σε ορισµένους κανόνες.
Συγκρούσεις επέρχονται µόνο στις περιπτώσεις που οι κανόνες αυτοί αγνοούνται
ή παραβιάζονται από σκληροτράχηλους και άλλους συµπαρασυρόµενους
οπαδούς. Όπως, δε, σηµειώθηκε ήδη, και στην έρευνά µας διαπιστώθηκε µια
σαφής διάκριση ανάµεσα σε ακραίους οπαδούς, απλούς οπαδούς και απλούς
υποστηρικτές. Έτσι, η προσέγγιση του Marsh έχει µια καλή δόση αλήθειας και
επίσης συµβάλλει σε µια αποδραµατοποίηση των βιαίων επεισοδίων στα γήπεδα.
Εξάλλου, πρέπει να υποµνησθεί στο σηµείο αυτό, ότι οι περισσότερες τραγωδίες
που έχουν συµβεί σε αθλητικούς χώρους δεν ήταν το αποτέλεσµα χουλιγκανικών
δραστηριοτήτων, τουλάχιστο κατ’ άµεσο τρόπο. Τούτο τονίσθηκε παραπάνω σε
σχέση µε την καταστροφή του Χέυζελ, αλλά η παρατήρηση αυτή αφορά και
άλλες δύο καταστροφές που εκτυλίχθηκαν σε αγγλικά ποδοσφαιρικά στάδια: Η
πρώτη στο Bradford City (Μάιος 1985), που προκλήθηκε από πυρκαϊά, και η
δεύτερη στο Hillsborough (Απρίλιος 1989), από συσσώρευση υπεράριθµων
φιλάθλων. Εντούτοις, η σηµασία αυτού του σχετικά µικρού ποσοστού
χουλιγκανικών επεισοδίων στους αθλητικούς χώρους δεν πρέπει να υποτιµάται
ούτε και να οδηγήσει σε παραµέληση του προβλήµατος. Όπως είναι γνωστό,
συµβαίνουν ακόµη επεισόδια έξω από

τους αθλητικούς χώρους, τα οποία

χρήζουν προσεκτικής µελέτης. Επιπλέον, ερώτηµα ανακύπτει ως προς το εάν
αυτή η υπολανθάνουσα και τελετουργική επιθετικότητα στις κερκίδες των
ακραίων οπαδών µπορεί να δηµιουργήσει ένα αίσθηµα φόβου στους άλλους
θεατές (π.χ. στους ανθρώπους που έρχονται στο γήπεδο µε την οικογένειά τους)
και, κατά συνέπεια, να µειώσει την προσέλευση θεατών.
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(δ) Το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον

Τέλος, σ’ ένα µακροκοινωνικό επίπεδο, έχουν διατυπωθεί επισηµάνσεις
αναφορικά µε τις κοινωνικές καταβολές και τα πρότυπα των ακραίων οπαδών, το
καινούργιο «στυλ» των ποδοσφαιριστών ως µελών του «star system», τον ρόλο
των Μ.Μ.Ε. στην επαύξηση των βίαιων επεισοδίων και το γενικότερο (αλλά
άρρηκτα συνδεδεµένο µε τα προηγούµενα) πρόβληµα της επαγγελµατοποίησης
και εµπορευµατοποίησης του ποδοσφαίρου. Αυτές οι προσεγγίσεις, τις οποίες
οφείλουµε κυρίως στον Taylor κατά τη δεκαετία του ’70, είναι πολύ σηµαντικές,
διότι βοηθούν στο να κατανοήσουµε το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο του
χουλιγκανισµού. Παρ’ όλα αυτά, οι κοινωνίες διαφέρουν πολύ µεταξύ τους από
χώρα σε χώρα και από τη µια χρονική περίοδο στην άλλη, έτσι ώστε θα ήταν
ριψοκίνδυνο να προσδώσουµε στα ευρήµατα τέτοιων προσεγγίσεων µεγαλύτερη
βαρύτητα από αυτήν που τους αναλογεί. Συγκεκριµένα, οι κοινωνικές συνθήκες
στις µέρες µας είναι διαφορετικές από εκείνες της δεκαετίας του ’70 και έχουν
εµφανισθεί νέες «γενιές» ακραίων οπαδών, που δεν προέρχονται από την
εργατική τάξη, αλλά µάλλον από τις µεσαίες τάξεις της κοινωνίας.
Επιπροσθέτως, φαίνεται ότι σε κάθε χώρα κυριαρχούν διαφορετικές
κοινωνικές δοµές και διαφορετικά πολιτιστικά πρότυπα, έτσι ώστε και αν ακόµη
στις περισσότερες βιοµηχανικές χώρες υπάρχει ένα κοινός πολιτιστικός άξονας,
που διαδίδεται παραπέρα σε όλο τον κόσµο µέσω των Μέσων Mαζικής
Επικοινωνίας, όµως ορισµένες σηµαντικές πολιτιστικές διαφορές παραµένουν
ακόµη έντονες σε κάθε επιµέρους χώρα ή οµάδες χωρών. Είναι ενδιαφέρον σ’
αυτό το σηµείο να σηµειώσουµε ότι, σύµφωνα µε τον Bromberger, µπορεί να
παρατηρηθεί µια σαφής διάκριση ανάµεσα σε οµάδες ακραίων οπαδών της
Βόρειας Ευρώπης, τους αποκαλούµενους «crews», και σε άλλους από λατινογενείς
Ευρωπαϊκές χώρες, τους επονοµαζόµενους «ultras». Οι πρώτοι φαίνεται να
βρίσκονται σε ρήξη µε τις ισχύουσες µορφές κοινωνικότητας και µε τους
κοινωνικούς θεσµούς, ενώ οι τελευταίοι αποτελούν µέρος του κοινωνικού ιστού
και αποδέχονται

ή,

τουλάχιστον,

ανέχονται τις

κοινωνικότητας.
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επικρατούσες

µορφές

Ενόψει των όσων προαναφέρθηκαν για τις πολιτιστικές και κοινωνικές
διαφορές µεταξύ χωρών και ενόψει της εµπειρικής έρευνας που πρέπει ακόµη να
γίνει για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση του προβλήµατος, θα ήταν ίσως άστοχο
να παρουσιάσουµε εδώ µια πιθανή δέσµη µέτρων αντιµετώπισης του
προβλήµατος. Αρκεί απλώς να πούµε, ότι τα µέτρα αυτά θα πρέπει να έχουν ως
κέντρο βάρους την κοινωνική πρόληψη, και δη κατά τρόπο ώστε η ένταξη των
ακραίων οπαδών στο κοινωνικό σύνολο να συµβαδίζει µε την εφαρµογή
γενικότερων µέτρων για την άµβλυνση του προεχόντως εµπορικού χαρακτήρα
του ποδοσφαίρου και των άλλων οµαδικών αθληµάτων. Προς αυτή την
κατεύθυνση θα µπορούσε ίσως να συµβάλει µια αναδιάρθρωση των
Ποδοσφαιρικών Οργανώσεων, σε συνδυασµό και µε µέτρα που προωθούν την
ιδέα του «ευ αγωνίζεσθαι». Ενδεχοµένως, το βραβείο του «ευ αγωνίζεσθαι» που
απονέµει η FIFA θα µπορούσε να αποτελέσει ένα προηγούµενο και ένα
παράδειγµα για το πώς το ιδεώδες του έντιµου αγώνα µπορεί να οδηγήσει στη
σύζευξη του αθλητισµού µε τον πολιτισµό.
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