


 
 

Η βία στον αθλητισμό στις μέρες 
μας είναι σχεδόν καθημερινό 

φαινόμενο. 
Όλες αυτές οι εκδηλώσεις 

βίας,ανεξάρτητα από τις αιτίες που 
τις προκαλούν δημιουργούν μία 

αρνητική εικόνα για τον αθλητισμό. 
 



Μορφές Βίας 
 

• Η βία στα γήπεδα εκδηλώνεται με δύο 
βασικές μορφές:  

• Βία που προκαλείται ανάμεσα στους αθλητές 
και σε όσους συμμετέχουν άμεσα στον αγώνα 
(παίκτες,προπονητές,διαιτητές), 

• Η βία που προκαλείται από τους θεατές,είτε 
μεταξύ τους,είτε εναντίον σε όσους 
συμμετέχουν άμεσα στον αγώνα.  

 



Εξέλιξη του φαινομένου 
 



 
 

Η βία στον αθλητισμό δεν είναι 
πρόσφατο φαινόμενο τη συναντάμε 

και παλαιότερα. 
 • Όπως στην Αρχαία Ρώμη (μονομάχοι στην 

αρένα) 

• στο Βυζάντιο (ιππόδρομος) 

• στο Μεσαίωνα (αγώνες ιπποτών) 

• αλλά και στην πρώτη μορφή του 
ποδοσφαίρου (Αγγλία τον 13ο αιώνα) 

 



• Όμως σε οργανωμένο επίπεδο,  η βία στον 
αθλητισμό εμφανίζεται τα τέλη του 19ου αι.,  
δηλαδή με την εμφάνιση της σύγχρονης 
μορφής του ποδοσφαίρου και από εκεί 
εξαπλώνεται και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 
κράτη. 

• Το φαινόμενο παίρνει ιδιαίτερα μεγάλες 
διαστάσεις στις δεκαετίες του 1950-1960. 

 



• Τα αίτια της βίας στον αθλητισμό 

 



• Κοινωνικοπολιτικό σύστημα αξιών  

• Πιεστικές – σκληρές συνθήκες ζωής,ιδιαίτερα 
στις μεγαλουπόλεις 

• Απώλεια στενών ανθρώπινων σχέσεων  

• Ανεργία  

 



• Κρίση θεσμών και αξιών  

• Ελλιπής κοινωνικοποίηση του ατόμου 

• Εμπορευματοποίηση του αθλητισμού 

• Στημένα παιχνίδια 

 



• Ο τύπος του αθλητισμού (επαγγελματικός, 
ερασιτεχνικός) 

• Ο ρόλος των ΜΜΕ (καλλιέργεια φανατισμού) 

• Ο σκοπός των αθλητών είναι οι μεγάλες 
επιδόσεις και η νίκη 

 



Τρόποι αντιμετώπισης 
 



• Απαιτείται συνδυασμός μέτρων και εφαρμογή 
τους σε βάθος χρόνου τόσο σε προληπτικό 
όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο.  

 
Μέτρα κατασταλτικού χαρακτήρα 



• Μεγαλύτερη αστυνομική δύναμη μέσα και 
έξω από τα γήπεδα  

• Εφαρμογή σύγχρονων μέσων τεχνολογίας 
(κάμερες) 

• Αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο 

 



Μέτρα προληπτικού χαρακτήρα 
 

• Περιορισμός των ανισοτήτων και αδικιών στη 
σύγχρονη κοινωνία 

• Περιορισμός των σύγχρονων αδιεξόδων όπως 
η φτώχεια και η ανεργία 

• Περιορισμός των σκληρών-πιεστικών 
συνθηκών ζωής 

• Αναβάθμιση του ρόλου της οικογένειας και 
της εκπαίδευσης στη διαπαιδαγώγηση των 
νέων 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
 

• Ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας 
και όσο αυξάνεται η βία και η επιθετικότητα 
στην κοινωνία τόσο θα αυξάνεται και στον 

αθλητισμό. Συνεπώς θα πρέπει να στραφούμε 
εναντίον των αιτιών που την δημιουργούν με 

μέτρα κατασταλτικά αλλά και κυρίως 
προληπτικά. 
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