
Η ψήφιση του (mini) νόμου 
σχετικά με τη βία στους 

αθλητικούς χώρους κακά τα 
ψέματα είναι μια από τις νομικές 
αποφάσεις της κυβέρνησης που 
πέρασε στο ντούκου! Ακόμη 
χειρότερα και από το ίδιο το 
πλήθος που συρρέει για να 
παρακολουθήσει ένα αθλητικό 
θέαμα.

Αποφασίσαμε λοιπόν να 
μιλήσουμε με πολύ κόσμο για το 
νέο αθλητικό νομοσχέδιο: με τον 
ίδιο τον Yφυπουργό κ. Κοντονή, 
με συνεργάτες του περιοδικού, 
με ξένα ποδοσφαιρικά και fan 
culture περιοδικά, με έναν 
δικηγόρο, με δημοσιογράφους, 
με τον εκπρόσωπο των Sup-
porters Direct στην Ελλάδα, και 
με ένα σύνδεσμο οπαδών (μιας 
ομάδας που ξαφνικά πριν χρόνια 
υποβιβάστηκε δίχως να πολυκα-
ταλάβουμε το γιατί). 

Καταφέραμε να συγκεντρώ-
σουμε ένα πλούσιο υλικό που 
θα σας το καταθέσουμε σε δύο 
μέρη και ελπίζουμε η πληθώρα 
των πληροφοριών που θα 
διαβάσετε για το πώς κινείται το 
νομικό σύστημα σε σχέση με τον 
αθλητισμό να ξεδιαλύνει πολλές 
από τις απορίες σας και να σας 
βοηθήσει να αποκτήσετε μια 
συνολική εικόνα για το πως αντι-
μετωπίζονται όσοι πάνε γήπεδο 
(οργανωμένοι οπαδοί ή απλοί 
φίλαθλοι) και σε άλλες χώρες.

Όσοι αναγνώστες μας αι-
σθανθούν την ανάγκη να μας 
στείλουν τις απόψεις τους, πολύ 
ευχαρίστως να τις δεχτούμε 
όπως και όποια παρατήρηση ή 
πρόταση έχουν να κάνουν.

άφιεΡωμά
στο νεο άθλητικο νομο:

οτάν βΡεχει 
νομοσχεδιά,
οι «γνωστοι-άγνωστοι» 
κΡάτάνε ομπΡελά;
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ενά «μισο» 
νομοσχεδιο

Είναι κατανοητό πως η πρόταση 
νόμου που κατεθεσε ο υφυ-

πουργός αθλητισμού και ψηφίστη-
κε απο τη Βουλή, δεν περιλαμβάνει 
όλη τη φιλοσοφία της κυβέρνησης 
για τον αθλητισμό. Ερασιτεχνικό, 
μαζικό και επαγγελματικό. Αρα, 
έχουμε να περιμένουμε.

Ειναι επισης σαφές ότι το νομο-
σχέδιο κατατέθηκε υπό την πίεση 
της αντίδρασης της κοινής γνώμης 
στα επεισόδια βίας, όχι μόνο στο 
επαγελματικό ποδόσφαιρο και όχι 
μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά σε 
ολόκληρη τη χώρα. 

Ο περιορισμένος χρόνος δια-
βούλευσης του νομοσχεδίου, δεν 
επέτρεψε τον εμπλουτισμό των 
απόψεων από άτομα και συλλογι-
κότητες που μετέχουν στο αθλη-
τικό γίγνεσθαι, ενώ ο δημόσιος 
διάλογος επικεντρώθηκε –εν μέρει 
και με την ευθύνη της κυβέρνη-
σης– στο ζήτημα των σχέσεων της 
ΕΠΟ με την πολιτεία και το ζήτημα 
του περιβόητου αυτοδιοίκητου.

Το γεγονός αυτό, η κυβέρνηση 
θα μπορούσε να το αξιοποιήσει 
δημιουργικά αναδεικνύοντας τον 
αντιδημοκρατικό και ύποπτο χαρα-
κτήρα διοίκησης και οικονομικής 
διαχείρισης της ΕΠΟ, αλλά δεν το 
έκανε. Ηταν μία καλή ευκαιρία που 
χάθηκε. Ευτυχώς, θα υπάρξουν και 
άλλες.

Δεν θα αναφερθώ στα επικοι-
νωνιακά λάθη του Υφυπουργείου 
Αθλητισμού στη διαχείριση των 
σχέσεών του με την ΟΥΕΦΑ. Υπο-
θέτω ότι τα αναγνώρισε και θα τα 
αποφύγει την επόμενη φορά.

Μία παράπλευρη παρατήρηση 
επί της διαδικασίας συζήτησης του 
νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή 
της Βουλής. Είναι απίστευτος ο βαθ-
μός άγνοιας των βουλευτών, τόσο 
της κυβέρνησης, όσο και της αντι-
πολίτευσης, επί των ζητημάτων που 
αφορούν, γενικά, τον αθλητισμό. 

Συμφωνα και με τις δηλώσεις του 
Υφυπουργού Αθλητισμού, οι δια-
τάξεις του νομοσχεδίου, ιδιαιτερα 
αυτές που αφορούν την επιβολή 
ποινών για τη μη λειτουργία των 
συστημάτων ελέγχου, του ηλεκτρο-
νικού εισιτηρίου και των καμερών, 
θα κριθούν με την εφαρμογή του 
νόμου τη νέα αγωνιστική περίοδο 
που ξεκινα από τα τέλη Αυγούστου. 
Ολοι εδω θα είμαστε και θα περι-
μένουμε.

Μια τελευταία παρατήρηση, πριν 
αναφερθούμε στα ουσιαστικά. 
Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, 
έγιναν σοβαρά επεισόδια σε αθλή-
ματα και εκτός ποδοσφαίρου, αλλά 
δεν ενεργοποιήθηκε καμία από τις 
διατάξεις του νομοσχεδίου, ούτε 
καν εκείνες που έχουν να κάνουν 
με τις εξουσίες του Υφυπουργού 
Αθλητισμού. Μάλλον θα πρόκειται 
για περίοδο χάριτος.

Επι της ουσίας, τώρα. 
Ο νόμος, σε ό,τι αφορά το ζήτημα 

της τιμωρίας των παραβάσεων, 
υιοθετεί τη λογική της ΟΥΕΦΑ. 
Υψηλα πρόστιμα. Φοβούμαι αυτή 
τη λογική, σε μία χώρα όπου υψηλά 
πρόστιμα για σοβαρές παραβάσεις 
(π.χ. καρτέλ γάλακτος, σκάνδαλο 
τηλεφωνικών υποκλοπών κ.ά.) είτε 
δεν εισπράτονται είτε καταπίπτουν. 
Για πολλους λόγους. Και πολιτι-
κούς και ανεπάρκειας θεσμικου 
πλαισίου.

Ο νόμος προβλέπει υπερεξουσίες 
για τον Υφυπουργό. Τόσο στο 
θέμα της επιβολης προστίμων (π.χ. 
στα ζητήματα που αφορούν τα 
media, τα οποία θα μπορούσαν να 
αφεθούν στις δημοσιογραφικές 
ενώσεις, τον αρμόδιο για τον Τύπο 
υπουργό ή το Ραδιοτηλεοπτικό 
Συμβούλιο το οποίο είναι ανενεργό 
και έχει παρωχημένο πλαίσιο 
λειτουργίας) όσο και σχετικά με 
τη διακοπή των πρωταθλημάτων. 
Ειδικά για το τελευταίο, η εμπειρία 
είναι αρνητική.

Όλο το προτεινόμενο σύστημα 
παρακολούθησης καμερών και 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου δεν 
διασφαλίζει την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, ενώ, αντί-
θετα με όσα πιστεύονται, δεν είναι 
προληπτικό μέτρο, αλλά κατασταλ-
τικό, στη γραμμή του δόγματος της 
11ης Σεπτεμβρίου της «ασφάλειας 
αντί ελευθερίας». 

Η προσέγγιση αυτή αντιγράφει 
την αγγλική προσέγγιση στο 
ποδόσφαιρο, όπως διατυπώθηκε 
στην έκθεση Taylor το 1991, όταν η 
εμπορευματοποίηση θεωρήθηκε η 
ασπίδα κατά της βίας. Το γεγονός 
αυτό ανεβασε ψηλα το κόστος 
παρακολουθήσης των αγώνων 
από τους φιλαθλους, απονεύρωσε 
εντελώς το παιχνίδι από τη θερα-
πευτική του δύναμη, ενω παράλλη-
λα υποστηρίχθηκε από μια σειρα 
παράλληλες ενέργειες, που δεν 

προβλέπονται εδώ ή είναι δύσκολο 
έως αδύνατο να υπάρξουν (π.χ. 
δαπάνες κατασκευής σύγχρονων 
γηπέδων σε εποχή οικονομικής 
κρίσης)

Επίσης, στο νομοσχέδιο, δεν 
περιγράφεται επαρκώς το ποιες 
εξουσίες έχουν οι επαγγελματικοί 
σύλλογοι εντός γηπέδων, πώς τις 
εφαρμόζουν, με ποιους και με 
ποιες διατάξεις ελέγχονται για τις 
υπερβολές τους.

Ίσως, το πιο σημαντικό λάθος του 
νομοσχεδίου, κατά τη γνώμη μου, 
είναι πως ποινικοποιείται η ιδιότητα 
του οπαδού (ενός ανθρώπου 
δηλαδή που αγαπά την ομάδα του), 
καθώς διαφαίνεται από το πνεύμα 
του νομοσχεδίου πως θεωρείται ο 
βασικός παράγοντας εκδήλωσης 
της βίας, αφήνοντας σε δεύτερο 
πλάνο την επιρροή και τις παρεμ-
βάσεις των παραγόντων.

Η βία σκοντάφτει κυρίως πάνω 
στην αγάπη των οπαδών για την 
ομάδα (και όχι για τον ιδιοκτήτη) 
και όσα αντιπροσωπεύει. Η 
ενθάρρυνση και η πρόβλεψη της 
συμμετοχής τους στα ζητήματα 
που αφορούν την ομάδα τους, θα 
μπορούσε να περιλαμβάνεται στις 
διατάξεις του νομοσχεδίου και να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά στον 
έλεγχο της παραγοντικής εξουσίας 
και της βίας που παράγει.

Ο φίλαθλος και ο οπαδός δεν 
έχουν στη διάθεσή τους μια αρχή 
στην οποία θα μπορούσαν να 
προσφύγουν για να καταγγείλουν 
ελλείψεις, κενά ή παραβιάσεις 
των νόμων και των δικαιωμάτων 
τους που σχετίζονται με την 
παρακολούθηση των σπορ. Μια 
ανεξάρτητη αρχή, ας πούμε, με τα 
χαρακτηριστικά του «Συνηγόρου 
του Φιλάθλου».

Τέλος, αν το βασικό ζήτημα της 
σύγκρουσης της Πολιτείας με την 
ΕΠΟ ήταν το θέμα της ύπαρξης εν 
ενεργεία ή συνταξιούχων δικαστών 
στα πειθαρχικά όργανα, τότε, 
ίσως, θα πρέπει να αναρωτηθούμε 
για την εξουσία της Πολιτείας να 
νομοθετεί.

Χρίστος Χαραλαμπόπουλος
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σύνεντεύξη 
με τον δημητΡη κάΡύδά 
(σχολιάστησ άγωνων μπάσκετ στη nova 
κάι διεύθύντησ τού πεΡιοδικού "all star basket")

Τι προσδοκάς από ένα νόμο για 
τον αθλητισμό; (Λένε πως το 
καλοκαίρι, και εφόσον όλα τα 
άλλα έχουν μπει σε ένα ρυθμό, 
θα τεθεί σε διαβούλευση Νόμος 
Πλαίσιο).
Το μοναδικό που προσδοκώ είναι 
να καταφέρει να φτάσει ένας ολο-
κληρωμένος νόμος στη Βουλή και 
τελικά να ψηφιστεί. Ακόμη και με 
τις όποιες ατέλειές του, ένας και-
νούργιος νόμος εναρμονισμένος 
στα πολλά νέα δεδομένα του αθλη-
τισμού θα είναι καλύτερος από ένα 
νομοθετικό «απολίθωμα».

Το μπάσκετ έχει να φοβάται από 
τον παράνομο στοιχηματισμό και 
τους προσχεδιασμένους αγώνες 
(κοινώς «εγκληματική οργάνω-
ση»); Αν ναι, πώς αντιμετωπίζο-
νται; Να υπάρχει κουπόνι;
Το στοίχημα αποτελεί τη σύγχρο-
νη πληγή του αθλητισμού. Δεν 
πιστεύω ότι υπάρχει χώρος που 
έχει μείνει αλώβητος ή παρθένος. 
Απλά, το μπάσκετ έχει μικρότερη 
δημοσιότητα και σαφώς μικρότε-
ρους ή ελάχιστα εκπαιδευμένους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο 
συνδυασμός των δύο γεγονότων 
(μικρή διείσδυση παικτών σε σχέση 
με το ποδόσφαιρο, άρα και μικρό-
τερα ποσά στην εξίσωση, έλλειψη 
οργανωμένων ελεγκτικών μηχανι-
σμών) έχει δημιουργήσει την αίσθη-
ση ότι το μπάσκετ είναι έξω από την 
όλη ιστορία. Έχω την αίσθηση ότι 
απλά όσα συμβαίνουν στη σχέση 
«στοίχημα-μπάσκετ» αφορούν ένα 
πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων και 
ό,τι συμβαίνει μένει σε ένα πολύ 
πιο κλειστό κύκλο «μυημένων». Αν 
το μπάσκετ στοιχηματικά βρισκόταν 
στο επίπεδο του ποδοσφαίρου, 
είναι βέβαιο ότι θα ακούγαμε ή θα 
μαθαίναμε πολύ περισσότερα γιατί 
απλά θα συνέβαιναν πολύ περισσό-
τερα από όσα συμβαίνουν τώρα. 

Υπάρχει θέμα φορολογικού 
ελέγχου στις ΚΑΕ, σε ΕΣΑΚΕ και 
ΕΟΚ;
Έλεγχοι γίνονται και στις ΚΑΕ και 
στον ΕΣΑΚΕ και στην ΕΟΚ. Όπως 
και έφοδοι του ΣΔΟΕ. Δεν νομίζω 
ότι τίθεται θέμα ελέγχου.

Πώς τίθεται στον χώρο της καλα-
θοσφαίρισης το «αυτοδιοίκητο» 
και η «αυτονομία» της Ομοσπον-

δίας από την Πολιτεία; Θα πρέπει 
να έχει λόγο παρέμβασης το 
κράτος ή όχι;
Η ομοσπονδία λειτουργεί αυτόνομα 
και σχεδόν… αυθαίρετα! Δεν 
υπάρχει ουσιαστική παρέμβαση 
της Πολιτείας στο κομμάτι της 
διοίκησης του μπάσκετ και δεν 
υπήρξε σχεδόν ποτέ τέτοιο ζήτημα. 
Παράλληλα, η FIBA δεν έχει τόσο 
«στεγανοποιημένους» κανονισμούς 
στο θέμα αυτό όπως η UEFA.

Η FIBA θα μπορούσε να εξελι-
χθεί σε επόμενη... FIFA; Χρημα-
τισμός, διαφθορά και επιβολή 
κάποιων παραγόντων (γραφειο-
κρατών) πάνω σε ομοσπονδίες, 
χώρες κ.λπ. Ή το μέγεθος του 
αθλήματος προσδιορίζει και τα 
αρνητικά;
Νομίζω ότι η απάντηση που έδωσα 
στο θέμα του στοιχήματος καλύπτει 
και αυτή την ερώτηση. Γενικά και 
το μπάσκετ έχει τα δικά του προ-
βλήματα τα οποία όμως είναι σε 
κάθε περίπτωση πολύ μικρότερα 
και λιγότερο έντονα σε σχέση με 
το ποδόσφαιρο. Φέρνω ως παρά-
δειγμα την πολύ πρόσφατη ρήξη 
της FIBA με την Ευρωλίγκα που 
πιστεύω ότι θα είναι στο προσκήνιο 
τους επόμενους μήνες, αν όχι τα 
επόμενα χρόνια, μέχρι να ξεκαθα-
ρίσει το τοπίο

Στην Ισπανία π.χ. έχουμε 
oπαδικές συλλογικότητες που 
ασχολούνται μόνο με το μπάσκετ 
(π.χ. οι Dracs της Μπαρτσε-
λόνα), στη Σερβία έχουμε μια 
κατάσταση που θυμίζει Ελλάδα. 
Τι πιστεύεις πως θα μπορούσε 
να γίνει εδώ; Οι εξαγγελθείσες 
Λέσχες Φιλάθλων που θα πρέπει 
να αναγνωρίζονται από τις ΠΑΕ/
ΚΑΕ/ΤΑΠ δεν είναι μια αντίφαση; 
Αφού το πρόβλημα λέγεται πως 
είναι οι «ιδιωτικοί στρατοί» γιατί 
ταυτόχρονα θεσπίζεται η εξάρτη-
σή τους από τις επαγγελματικές 
ομάδες;
Ειλικρινά το όλο ζήτημα με τους 
οργανωμένους οπαδούς πιστεύω 
ότι έχει ξεπεράσει πια τις δυνα-
τότητες ακόμη και του κράτους. 
Ατυχώς, στο μείγμα μπαίνουν οι 
πάντες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν 
όχι απλά «στρατοί», αλλά και 
αυτόνομες στην ουσία οργανώσεις 
που λειτουργούν με τη δομή επι-

χειρήσεων και τζιράρουν τεράστια 
ποσά καλυπτόμενες πίσω από 
τον «μανδύα» του οργανωμένου 
οπαδού. Υπάρχουν όμως και 
απλοί σύνδεσμοί οπαδών χωρίς τις 
παθογένειες των «οργανωμένων 
στρατών». Δυστυχώς, κανείς δεν 
έχει προσεγγίσει από τη σωστή 
βάση το όλο θέμα. Για παράδειγμα, 
το κράτος μιλάει και αποφασίζει 
χωρίς καν να έχει αληθινή πλη-
ροφόρηση από τον συγκεκριμένο 
χώρο ή χωρίς να έχει κάνει προ-
σπάθεια επαφής με εκπροσώπους 
του. Πιστεύω ότι η όλη υπόθεση 
έχει περίσσευμα άγνοιας αλλά και 
υποκρισίας και αυτό δεν αφορά 
μόνο το κράτος αλλά και τον Τύπο. 
Υπάρχουν πλέον πολλά επίπεδα 
στο όλο θέμα και όχι ένα. Δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με «ομο-
γενοποίηση» ούτε με μια οριζόντια 
λύση. Η εξάρτηση των οπαδών με 
τις ΠΑΕ είναι δεδομένη αλλά και 
αμφίδρομη. 

Χρήση ντόπινγκ και ντραγκ τεστ 
(μιας κι είχαμε κρούσματα). Θε-
ωρείς πως είναι ικανοποιητικοί οι 
έλεγχοι;
Στο μπάσκετ θα έλεγα ότι οι 
έλεγχοι και ικανοποιητικοί είναι 
και έχουν αποδώσει μέχρι τώρα. 
Απόδειξη ότι έχουν βρεθεί παίκτες 
να κάνουν χρήση απαγορευμένων 
ουσιών. Κάθε χρόνο βρίσκονται. 
Το ζήτημα του ντόπινγκ είναι 
παγκόσμιο και όχι ελληνικό ή υπό-
θεση του μπάσκετ. Και αποτελεί 
μια αέναη μάχη των γιατρών με 
τις μηχανές ανίχνευσης. Πάντοτε 
η επιστήμη θα είναι ένα βήμα 
μπροστά από τους ελέγχους. Οι 
έλεγχοι θα εναρμονίζονται στα 
νέα δεδομένα και η υπόθεση 
θα συνεχίζεται στο διηνεκές. Τα 
ίδια ίσχυαν από τις εποχές των 
κρατικών εργαστηρίων ντόπινγκ 
στην πρώην Ανατολική Γερμανία 
μέχρι την πρόσφατη αμερικάνικη 
αυτοκρατορία του Κόντε. Το κλειδί 
είναι η ταχύτητα εναρμονισμού των 
μηχανών ανίχνευσης με τις επιστη-
μονικές ανακαλύψεις-εξελίξεις.

Στο γερμανικό ποδόσφαιρο 
υφίσταται η συμμετοχή των φι-
λάθλων/οπαδών της ομάδας σε 
ποσοστό 49,99%. Στην Ισπανία 
έχουμε συλλόγους με αρκετά 
τμήματα κι εκλογές στις διοική-

σεις από τα μέλη. Θεωρείς πως 
βοηθάει ένα τέτοιο μοντέλο;
Εφαρμόζεται ήδη στην Ελλάδα 
αφού πλέον αρκετά «ερασιτεχνικά» 
τμήματα μεγάλων συλλόγων που 
ήταν σε αδράνεια ή σε μαρασμό 
έχουν περιέλθει στον έλεγχο των 
οργανωμένων οπαδών. Θεωρώ 
μάλιστα ότι σε ορισμένες περιπτώ-
σεις τα τμήματα αυτά λειτουργούν 
πολύ καλύτερα από ό,τι με «πα-
ραδοσιακούς» παράγοντες/προ-
έδρους/επενδυτές. Στο ανώτερο 
επαγγελματικό αθλητικό επίπεδο 
του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ 
είναι μάλλον δύσκολη η εφαρμογή 
ενός ανάλογου μοντέλου επειδή τα 
οικονομικά μεγέθη είναι εντελώς 
διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως, και αν πιστέψουμε στις 
αγνές προθέσεις του προέδρου/
μεσσία/επενδυτή, δεν μπορούμε 
να αμφισβητήσουμε τις αντίστοιχες 
των οπαδών. Η διαφορά έχει 
να κάνει μόνο με τα οικονομικά 
μεγέθη αν και σε ορισμένες 
περιπτώσεις και αυτό ενδέχεται να 
είναι συζητήσιμο. Με απλά λόγια: ο 
πρόεδρος που δηλώνει οπαδός και 
διατεθειμένος να δαπανήσει πα-
κτωλούς χρημάτων για το μεγαλείο 
της ομάδας διαφέρει ενδεχόμενα 
μόνο στην οικονομική επιφάνεια 
από τον απλό οπαδό! Σε ορισμένες 
περιπτώσεις ενδέχεται να διαφέρει 
και στις προθέσεις αλλά αυτό είναι 
κάτι που δεν μπορεί να γενικευτεί…
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«ο ελληνικοσ άθλητισμοσ 
νομοσχεδιο δεν ύπομενει»

Όπως είχε γράψει κάποτε ο 
Ανδρέας Κάλβος «του Έλληνα 

ο τράχηλος ζυγό δεν υπομένει», 
έτσι και «ο ελληνικός αθλητισμός 
νομοσχέδιο δεν υπομένει». Νο-
μοσχέδια να δουν τα μάτια σας 
εδώ και τρεις (και βάλε) δεκαετίες 
που ασχολούμαι με τον ελληνικό 
αθλητισμό από το μετερίζι του 
δημοσιογράφου. Νομοσχέδια που 
αλλιώς γράφθηκαν αρχικά, τρο-
ποποιήθηκαν στη συνέχεια για να 
μη... στεναχωρήσουμε τους «με-
γάλους» και κατέληξαν να γίνονται 
μπακαλόχαρτα για να τυλίγουμε 
τους μπακαλιάρους.

Τι με κάνει να πιστεύω ότι κάτι 
θα αλλάξει με το περιβόητο «Νο-
μοσχέδιο Κοντονή» για το οποίο 
τόσος ντόρος έγινε για το αθλητικό 
ή μάλλον ποδοσφαιρικό «Grexit» 
από τα Κύπελλα Ευρώπης; Τίποτα 
απολύτως. Δεν λέω, καλοί οι πιο 
σκληροί νόμοι, ακόμη καλύτερη η 
υπό προϋποθέσεις παρέμβαση της 
Πολιτείας, δηλαδή του Υφυπουρ-
γού Αθλητισμού, σε περιπτώσεις 
ακραίας βίας ή ρατσιστικών 
συμπεριφορών με «έξτρα» τιμωρίες 
από τα χεράκια του, αλλά το –τε-
ράστιο– πρόβλημα του ελληνικού 
αθλητισμού δεν λύνεται ούτε με 
τον μπαμπούλα της επιπλέον τιμω-
ρίας, ούτε με νέους νόμους.

Αυτό που εδώ και δεκαετίες 
χαρακτηρίζει τον ελληνικό αθλητι-
σμό ήταν και παραμένει η έλλειψη 
παιδείας. Κάτι που συναντά κανείς 
αρκεί να πάει σε έναν φιλικό 
ποδοσφαιρικό αγώνα 6χρονων, 
να παρακολουθήσει αγώνες 
κολύμβησης κορασίδων ή έναν 
αγώνα μπάσκετ παρουσία μανάδων 
και πατεράδων σε κάποιο ανοιχτό 
της πόλης. Το να αναφέρω ως 
παραδείγματα το τι γίνεται σε αυτές 
τις υποτίθεται άκρως ερασιτεχνικές 
εκφάνσεις του αθλητισμού το θεω-
ρώ περιττό. Μία επίσκεψη θα πείσει 

και τον πιο δύσπιστο.
Όταν λοιπόν εμείς μεγαλώνουμε 

τα ίδια τα παιδιάς μας μαθαίνο-
ντάς τα ότι σημασία δεν έχει η 
συμμετοχή αλλά η νίκη, τότε δεν 
κάνουμε απλά κάτι στραβά, αλλά 
τα κάνουμε όλα στραβά. Πώς 
λοιπόν περιμένει κανείς να (από)
δεχτεί ένας οπαδός την ήττα της 
ομάδας του σε έναν ποδοσφαι-
ρικό ή μπασκετικό αγώνα; Για να 
μην πάμε ακόμη παρακάτω. Στους 
παράγοντες των ομάδων από τους 
οποίους εννέα στις δέκα φορές 
ξεκινάνε οι εντάσεις είτε μέσω 
δηλώσεων είτε μέσω πράξεων. 
Και όλα αυτά με την ελληνική 
πολιτεία απούσα. Όχι ότι δεν 
υπάρχουν νόμοι. Νόμοι υπάρχουν, 
αλλά –σπανίως– εφαρμόζονται ή 
εφαρμόζονται όπου και μέχρι εκεί 
που... μας παίρνει για να μην «πει-
ράξουμε» αυτούς που δεν πρέπει.

Τι να το κάνω εγώ το νομοσχέδιο 
και τις αυστηρές ποινές, όταν 
υπάρχουν παράγοντες ομάδων, 
τόσο ποδοσφαιρικών όσο και 
μπασκετικών Ανωνύμων Εταιρειών, 
που ναι μεν κάνουν επί της ουσίας 
κουμάντο, αλλά για διαφορετικούς 
λόγους δεν φαίνονται; Και παρ' 
όλ' αυτά έχουν λόγο ακόμη και σε 
επίσημες δηλώσεις ως... φίλαθλοι. Τι 
να το κάνω εγώ το νομοσχέδιο, όταν 
προ λίγων μηνών σημειώθηκε από 
παράγοντα ομάδας επεισόδιο απει-
λής για τη ζωή ξένου υπηκόου και 
ΟΥΔΕΙΣ ασχολήθηκε, παρότι ο ίδιος 
τιμωρήθηκε όπως και η ομάδα του 
από την ξένη διοργανώτρια αρχή; 
Και δεν ήταν δα και η πρώτη φορά.

Όταν κάποιος από τους «ανέγγι-
χτους» μεγάλους πληρώσει για τις 
αμαρτίες ετών, δεκαετιών, τότε, 
ναι, κάτι θα έχει γίνει σε αυτόν 
τον δύσμοιρο τόπο. Δεν με ενδι-
αφέρει, αν θα φοράει κόκκινα ή 
πράσινα ή κίτρινα ή μαύρα. Δεν με 
ενδιαφέρει, αν θα είναι όλοι μαζί 

αυτοί που θα την πληρώσουν. Το 
σίγουρο είναι, άλλωστε, ότι κανείς 
εξ αυτών δεν δικαιούται να μιλάει 
περί νομιμότητας αφού άλλος πολύ 
άλλος λιγότερο έχουν λερωμένη 
τη φωλιά τους. Όπως εύστοχα είχε 
γράψει κάποιος στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης «οι πρόεδροι και 
των 18 ομάδων πρέπει μια μέρα να 
μπουν στη φυλακή. Δεν χρειάζεται 
να τους πει κανείς για ποιο λόγο. 
Αυτοί ξέρουν...». Και αυτό δεν 
ισχύει μόνο για το ποδόσφαιρο.

Αφήστε λοιπόν στην άκρη το αυ-
τοδιοίκητο και όλα τα υπόλοιπα. Το 
ίδιο το κράτος δεν θέλει να αλλάξει 
η κατάσταση και δεν θα αλλάξει 
αφού παντού και πάντα θα βρίσκο-
νται παραθυράκια, δεδικασμένα 
και πολλά ακόμη τεχνάσματα.

Και κάτι τελευταίο. Οι ευθύνες 
του δικού μου σιναφιού ήταν 
και παραμένουν μεγάλες έως 
τεράστιες. Και εδώ δεν πιστεύω 
ότι τα «βαμμένα» έντυπα ή site ή 
blog θα συμμορφωθούν υπό τον 
φόβο προστίμου. Τα εν οίκω μας 
θα έπρεπε εδώ και δεκαετίες να 
τα έχουμε λύσει εκ των έσω. Όμως 
και εκεί δεν υπάρχει η βούληση να 
«πειράξουμε» κάποιο μαγαζί. Όσα, 
τέλος πάντων έχουν απομείνει 
και όσα με τον ένα ή με τον άλλο 
τρόπο δεν ελέγχονται από το ίδιο 
σύστημα από το οποίο ελέγχεται 
και ο ελληνικός αθλητισμός.

Γιάννης Ψαράκης

Τι να το κάνω εγώ το νομοσχέδιο και 
τις αυστηρές ποινές, όταν υπάρχουν 
παράγοντες ομάδων, τόσο ποδοσφαιρι-
κών όσο και μπασκετικών Ανωνύμων 
Εταιρειών, που ναι μεν κάνουν επί της 
ουσίας κουμάντο, αλλά για διαφορετι-
κούς λόγους δεν φαίνονται;
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ενά βημά μπΡοσ, 
ποσά βημάτά πισω;

Στο προηγούμενο τεύχος του 
περιοδικού, το editorial 

είχε ένα λουκέτο. Ήταν τελικά προ-
φητικό ή απλά η αναγγελία ενός 
βέβαιου θανάτου;

Ας πάρουμε τα πράγματα από 
την αρχή – όσο μπορούμε βέβαια 
μιας και το νομοσχέδιο Κοντονή 
πέρασε από πολλά στάδια και τρο-
ποποιήσεις μέχρι την τελική ψήφισή 
του. Το νομοσχέδιο αυτό ούτε 
καινούργιο είναι ούτε άγνωστο, 
τουλάχιστον σε όσους ασχολούνται 
με τον αθλητισμό, αλλά και με τα 
«οπαδικά» ζητήματα. Το νομοσχέ-
διο λοιπόν κινείται σε δυο άξονες. 
Ο πρώτος είναι ο αθλητικός. Αυτός 
που φιλοδοξεί να ρυθμίσει τις ΠΑΕ 
και τις σχέσεις που θα έχουν με 
την ΕΠΟ

Εδώ θα αποφύγω να γράψω 
πολλά πράγματα γιατί λαμβάνοντας 
υπ’ όψη τις παθογένειες και τις 
ιδιαιτερότητες που έχει το ελληνικό 
ποδόσφαιρο εδώ και δεκαετίες 
δεν έχω τη παραμικρή ελπίδα πως 
ο νόμος θα καταφέρει να αλλάξει 
κάτι. Επίσης, ως οπαδός φαντασιω-
νόμουν πάντα πως με τις δικές μας 
δράσεις, τις δράσεις δηλαδή όσων 
αγαπούν τις ομάδες τους και κατ’ 
επέκταση τον αθλητισμό, θα κατα-
φέρναμε να διώξουμε τα λαμόγια 
που κατατρώνε τις σάρκες των 
σωματείων για ίδιον όφελος. Και 
δεν θα χρειαζόταν το νομοθέτημα 
ενός Υφυπουργού. Διαψεύστηκα 
πανηγυρικά. Και είναι τόσο βαθύ το 
πηγάδι της σαπίλας στον ελληνικό 
αθλητισμό που ούτε ένα νομοσχέ-
διο πιστεύω πως θα καταφέρει να 
αλλάξει κάτι. Οι ΠΑΕ στη χώρα 
αυτή βγάζουν το μεγαλύτερο 
μέρος των εσόδων τους από τη 
συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις, από το στοίχημα 
και από τα τηλεοπτικά έσοδα. Αν 
θυμάστε, το πρωταρχικό σχέδιο 
νόμου έδινε την αρμοδιότητα στον 
εκάστοτε Υφυπουργό να παρέμβει 
και να κόψει από τις ΠΑΕ τόσο τη 
συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις όσο και να αφαιρέ-
σει παιχνίδια από το στοίχημα ως 
ύποπτα για «στήσιμο». Ενδιαφέρον 
εδώ παρουσιάζουν οι κοινές 
ανακοινώσεις από προέδρους ΠΑΕ 
που υποτίθεται πως βρίσκονται στα 
μαχαίρια.

Άλλωστε, σε αυτό αντέδρασε 
μέχρι και η UEFA. Αλήθεια, πως 

γίνεται ένας ιδιωτικός οργανισμός 
να παρεμβαίνει σε μια δημοκρατικά 
εκλεγμένη κυβέρνηση μιας χώρας 
και να απαιτεί να τροποποιήσει ένα 
νομοσχέδιο; Μήπως όπως γίνεται 
να επεμβαίνει και το ΔΝΤ στις οικο-
νομίες των χωρών; Τι, ο αθλητισμός 
δεν είναι no politica; Για να επιστρέ-
ψουμε λοιπόν και να κλείσουμε, 
το πρώτο κομμάτι του νόμου είναι 
εξαιρετικά θολό. Οι μεγάλες ΠΑΕ 
στην Ελλάδα θα χρησιμοποιήσουν 
όλα τα μέσα που διαθέτουν για να 
παραμείνει ως έχει το υπάρχον σύ-
στημα που κυβερνά το ποδόσφαιρο 
και απλώς θα σφάζονται μεταξύ 
τους για το ποιος θα βρεθεί καβάλα 
στο άλογο.

Ο δεύτερος άξονας του νομοσχε-
δίου είναι κάτι που πραγματικά με 
καίει. Και δεν είναι κάτι καινούργιο. 
Έχεις τις αρχές του στους περίφη-
μους νόμους «Ορφανού», «Βουλ-
γαράκη», και στον νόμο 4049/12. 
Το ιδιώνυμο και το κλείσιμο των 
συνδέσμων επανέρχονται πιο 
δυναμικά από ποτέ στο προσκήνιο. 
Ήδη αυτή τη στιγμή που γράφεται 
το κείμενο οι σύνδεσμοι έχουν 
μπροστά τους λιγότερο από ένα 
μήνα ζωής.

Ενστάσεις. Σκέψεις. 
Προβληματισμοί.
Μια μέρα πριν κατατεθεί το νομο-
σχέδιο στη Βουλή, διεξήχθη στη 
Θεσσαλονίκη ο τελικός Κυπέλλου 
Χάντμπολ ανδρών με τη συμ-
μετοχή του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. 
Ύστερα από χρόνια, η αστυνομία 
αποφάσισε να ανάψει το «πράσινο 
φως» και να διεξαχθεί ο τελικός 
με χίλιους οπαδούς από κάθε 
ομάδα. Οι οπαδοί της ΑΕΚ μπήκαν 
στο γήπεδο με χαρακτηριστική 
καθυστέρηση δεκαπέντε και πλέον 
λεπτών. Το τι ακολούθησε μετά το 
θυμάστε όλοι. Το ίδιο Σαββατοκύ-
ριακο διεξήχθη και το φάιναλ-φορ 
του Κυπέλλου στο βόλεϊ γυναικών 
με τον τελικό ανάμεσα στον Ολυ-
μπιακό και τον Παναθηναϊκό. Εκεί 
παραδόξως δεν είχαμε ντράβαλα. 
Οι καχύποπτοι θα μιλήσουν για 
οργανωμένο σχέδιο της πολιτείας 
και στημένο σκηνικό που τα 
επεισόδια θα λειτουργούσαν ως 
χαλί για να ψηφιστεί ευκολότερα 
το νομοσχέδιο. Εγώ νιώθω την 
ανάγκη να μιλήσω για οπαδική 
συνείδηση. 

Οι αφορμές που έχουμε δώσει 
οι οπαδοί σε μπάτσους και 
δημοσιογράφους είναι άπειρες. 
Τα παιχνίδια που έχουν παιχτεί 
σε βάρος μας επίσης αμέτρητα. 
Όμως, θα πρέπει για μια φορά 
να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. 
Απέναντι σε μέτρα καταστολής 
και απαγόρευσης που έχουν 
αρχίσει να ψηφίζονται εδώ και μια 
δεκαετία δεν αρθρώσαμε ποτέ 
σοβαρό λόγο. Δεν κάναμε ποτέ μια 
στιβαρή και συντονισμένη κίνηση. 
Μείναμε σε «πυροτεχνήματα» και 
«συνθήματα» χωρίς ουσιαστικό 
αντίκρισμα. «Λευτεριά στους 
οπαδούς», «Ναι στις μετακινήσεις 
των οπαδών», τσιτάτα χωρίς καμία 
ουσιαστική και ιδεολογική εξέλιξη. 
Ελάχιστες κερκίδες στη χώρα, 
μετρημένες στα δάχτυλα τους ενός 
χεριού, βοήθησαν ή «ανέχθηκαν» 
αντίπαλους οπαδούς στην έδρα 
τους. Λίγες ήταν οι περιπτώσεις 
αμοιβαίας μετακίνησης οπαδών. 
Ονειρευόμασταν κοινές πορείες 
τη στιγμή που δεν καταφέραμε να 
κάνουμε το αυτονόητο: μια κοινή 
μέρα κινητοποίησης, έστω ο καθέ-
νας στην «περιοχή του».

Οι δικές μας ευθύνες τελειώνουν 
κάπου εδώ. Τώρα περνάμε στην 
πλευρά της Πολιτείας. Η νέα 
συγκυβέρνηση, που ευαγγελίζεται 
πως δεν έχει καμία σχέση με τις 
προηγούμενες, έκανε ακριβώς ό,τι 
και οι προκάτοχοί της. Δεν κάλεσε 
ποτέ τους οπαδούς να καθίσουν 
στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν 
τα όποια προβλήματα. Έτσι, για 
ακόμη μια φορά, λόγο είχαν όλοι 
εκτός από το ίδιο το υποκείμενο 
που θίγεται. Μια συνάντηση με 
αντιπροσωπείες οπαδών θα έθετε 
τους ίδιους προ των ευθυνών τους 
και την Πολιτεία σε μια άμεση επα-
φή με αυτούς οι οποίοι θίγονται. 
Κάτι τέτοιο λοιπόν δεν συνέβη 
ποτέ, για ακόμη μια φορά. Επίσης, 
η αστυνομοκρατία και οι έφοδοι 
της αστυνομίας σε συνδέσμους 
σχεδόν σε καθημερινή βάση δεν 
συνάδουν με όσα είχε προεκλο-
γικά αναγγείλει η κυβέρνηση. Το 
μεγαλύτερο όμως σφάλμα του κ. 
Κοντονή, κατά την ταπεινή μου 
πάντα άποψη, ήταν πως για ακόμη 
μια φορά ακύρωσε συλλήβδην το 
οπαδικό κίνημα. Δεν διαχώρισε το 
μαχητικό εκείνο κομμάτι της νεο-
λαίας που μέσα από τις κερκίδες, 

τους συνδέσμους και τα πέταλα 
εξωτερικεύει τις ριζοσπαστικές 
απόψεις του (βλ. Δεκέμβρης 2008, 
Φεβρουάριος 2012, αντιδράσεις 
μετά τη δολοφονία Φύσσα). Στη 
λογική λοιπόν του «μαζί με τα ξερά 
καίγονται και τα χλωρά» ένας 
χώρος κοινωνικοποίησης για τη 
νεολαία, όπως ήταν τα πέταλα, θα 
αλλάξει μορφή.

Είναι αργά για δάκρυα.
Το όχι και τόσο μακρινό 2004 
κάνει την εμφάνιση του ο Νόμος 
Ορφανού. Μεταξύ άλλων, ο νόμος 
προέβλεπε φυλακίσεις χωρίς 
αναστολή, κλείσιμο συνδέσμων και 
δημιουργία Λεσχών πλήρως ελεγ-
χόμενων από τις εκάστοτε ΠΑΕ 
και από το κράτος. Τη δημιουργία 
της κάρτας φιλάθλου και την 
ηλεκτρονική επιτήρηση των γηπέ-
δων. Το περίφημο τότε 5% στις 
μετακινήσεις στα εκτός έδρας ήταν 
η πρώτη κίνηση ματ από τη πλευρά 
της πολιτείας για να ξεδιπλωθεί ένα 
«πανέμορφο» σενάριο. Να θυμίσω 
εδώ πως πριν τον νόμο Ορφανού 
το ποσοστό μετακίνησης στα εκτός 
έδρας παιχνίδια ήταν 20%. Επίσης 
μετακινήσεις υπήρχαν και στους 
αγώνες του μπάσκετ ακόμη και στο 
βόλεϊ. 

Με την απαγόρευση λοιπόν των 
μετακινήσεων το κράτος πέτυχε 
το προφανές, να μεταφέρει τη 
βία στους δρόμους και στους 
συνδέσμους. Εκτός και αν κάποιος 
πιστεύει πως η βία είναι μόνο 
οπαδική και γηπεδική και όχι 
αποτέλεσμα και κορύφωση ενός 
συνολικού κοινωνικού αδιεξόδου. 
Με τη μεταφορά της βίας στους 
συνδέσμους και στον δρόμο, η κα-
τάσταση έγινε ανεξέλεγκτη. Αυτό, 
άλλωστε, βόλευε τους πάντες. Δεί-
τε τι έχει ψηφιστεί κάθε φορά που 
στα κανάλια πρωταγωνιστούσαν 
«τα ραντεβού θανάτου» μεταξύ 
οπαδών. Τότε, λοιπόν, ήταν η αρχή 
του έργου που βλέπουμε να οδεύει 
προς το τέλος. Κάποιοι θα μείνουν 
να χειροκροτήσουν και κάποιοι θα 
μείνουν λυπημένοι για «μια φάση» 
και μια κουλτούρα που αγάπησαν 
και πλέον… πέθανε.

AndyCapp
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σύνεντεύξη toY ύφύπούΡγού 
πολιτισμού, πάιδειάσ κάι θΡησ-
κεύμάτων στάύΡού κοντονη
Ποια είναι η εκτίμησή σας και 
ποια είναι η θέση του Υπουργεί-
ου και γενικά της Πολιτείας στο 
φαινόμενο της παγκοσμιοποιη-
μένης διαφθοράς και ποια θα 
μπορούσε να ήταν η συμβολή 
μιας χώρας, όπως η Ελλάδα, 
που και χρεωκοπημένη είναι 
και ταλανίζεται από τα δικά της 
ποδοσφαιρικά σκάνδαλα.

Τον τελευταίο καιρό, όλοι έχουν 
αντιληφθεί ότι η διαφθορά 

στον χώρο του επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου δεν είναι ελληνικό 
φαινόμενο. Έχει πάρει διαστάσεις 
παγκοσμίως. Είναι το αποτέλεσμα 
μία ακραίας εμπορευματοποίησης 
του λαϊκότερου αθλήματος και μιας 
χωρίς προηγούμενο ασυδοσίας και 
περιφρόνησης του νόμου. Επομέ-
νως, χρειάζεται να αντιμετωπιστεί 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
Από την πλευρά μας, θα θέσουμε 
αυτά τα ζητήματα στην άτυπη Σύνο-
δο Υπουργών Αθλητισμού που θα 
πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούρ-
γο στις αρχές Ιουλίου. Διότι, όπως 
προανέφερα, για να λυθεί αυτό το 
σοβαρό πρόβλημα χρειάζεται τη 
στήριξη και τις κατευθύνσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ανάγκη 
η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή να επανακαθορίσουν 
τις σχέσεις τους με τις Διεθνείς 
Ομοσπονδίες για να μπορέσει το 
έργο των Διεθνών Ομοσπονδιών 
αλλά και το έργο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και των εθνικών κυβερ-
νήσεων να είναι αποτελεσματικό, 
όταν διαπιστώνονται παθογένειες.

Εδώ και κάποιους μήνες προ-
χωρά από τους εισαγγελείς 
το άνοιγμα του φακέλου των 
στημένων αγώνων. Πόσο εύκολο 
είναι τα βάλει μια συγκυβέρνηση 
με τα οργανωμένα διαπλεκόμενα 
συμφέροντα; Το ρωτάμε γιατί 
στην προσπάθεια ανόδου στην 
εξουσία εν μέσω καπιταλισμού 
απαιτούνται και επιβάλλονται 
συγκεκριμένες συμφωνίες με 
επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο 
ελληνικός αθλητισμός έχει δια-
βρωθεί από επιχειρηματίες που 
δήθεν κόπτονται για το καλό του. 
Άρα, πόσο εύκολα αντιμετωπί-
ζεις και τιμωρείς επιχειρηματίες 
που λύνουν και δένουν ακόμα 
και όταν υπάρχουν στοιχεία 
εναντίον τους;

Η κυβέρνηση της αριστεράς δεν 
έχει εξαρτήσεις. Δεν πρόκειται 
ούτε να υποκύψει σε πιέσεις, ούτε 
να κλείσει τα μάτια σε περιπτώσεις 
που παρατηρούνται φαινόμενα 
διαφθοράς. Υπάρχει η πολιτική 
βούληση να λύσει τα χρόνια 
προβλήματα στον χώρο του αθλη-
τισμού και αυτό το έχει αποδείξει. 
Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο 
έργο της δικαιοσύνης η οποία είναι 
και η καθ’ ύλην αρμόδια να διερευ-
νήσει και να αποδώσει ευθύνες, σε 
υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιόν 
της. Κανείς δεν θα παρέμβει στο 
έργο της. Αυτή η κυβέρνηση 
σέβεται απόλυτα το γεγονός ότι η 
δικαιοσύνη είναι ένας ανεξάρτητος 
πυλώνας του δημοκρατικού πολι-
τεύματος, είναι η τρίτη εξουσία, 
η οποία λειτουργεί αυτοδύναμα. 
Θα ήθελα όμως να τονίσω, ότι 
πέρα από ιδεολογίες, οι οποίες 
προσανατολίζουν τις πολιτικές πρα-
κτικές, για εμάς ο αγώνας κατά της 
διαφθοράς και της διαπλοκής θα 
είναι συνεχής και μόνιμος, γιατί το 
πρώτο θύμα της διαφθοράς είναι η 
μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας 
και στον χώρο του αθλητισμού η 
μεγάλη πλειοψηφία των φιλάθλων, 
που βλέπουν να εμπαίζονται επί 
μονίμου βάσεως, για να σωρεύουν 
τεράστια κέρδη παράγοντες αμφι-
βόλου ποιότητας και επιπέδου. 

Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για 
τους αθλητές των χαμηλότερων 
επαγγελματικών και ερασιτεχνι-
κών κατηγοριών που παίζουν 
ανασφάλιστοι και πολλές φορές 
έχουν χάσει τα δεδουλευμένα 
τους λόγω «πτωχεύσεων» των 
ομάδων τους; Πώς μπορούν να 
προστατευτούν οι άνθρωποι, οι 
εργαζόμενοι; Γιατί δεν υπάρχει 
ένα ανάλογο εργασιακό πλαίσιο 
προστασίας και στον αθλητισμό;
Το φαινόμενο να υποβιβάζονται οι 
ομάδες από την 1η κατηγορία και 
να επιλέγουν να αγωνιστούν στην 
3η για να σβηστούν τα χρέη τους 
και να μένουν χιλιάδες εργαζόμε-
νοι απλήρωτοι, πράγματι μάς έχει 
απασχολήσει και έχω δηλώσει ότι η 
κατάσταση αυτή θα αντιμετωπιστεί 
άμεσα νομοθετικά, όπως πρέπει 
να αντιμετωπιστεί και το θέμα της 
ασφάλισης των αθλητών που είναι 
εξίσου σοβαρό. Θα πρέπει να δημι-
ουργηθεί ένα πλαίσιο πιο αυστηρό 

και τίμιο και να υπάρχουν συγκε-
κριμένες προϋποθέσεις για μια 
ομάδα που επιλέγει να αγωνιστεί 
στην ερασιτεχνική κατηγορία.

H εμπορευματοποίηση του 
αθλητισμού (και όχι μόνο του 
ποδοσφαίρου) είναι μονόδρομος 
και υπηρετείται από το υπάρχον 
πλαίσιο; Θα σκεφτόσασταν 
κάτι ανάλογο με Ισπανία (μέλη 
συλλόγων) ή Γερμανία (ποσοστό 
ιδιοκτησίας 50,1% που ανήκει 
αποκλειστικά στον σύλλογο);
Το πρόβλημα βρίσκεται στο υφιστά-
μενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο 
υποχρεώνει Συλλόγους να μετατρέ-
πονται σε Ανώνυμες Εταιρείες για 
να συμμετάσχουν στα πρωταθλή-
ματα Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας. 
Κατά τη γνώμη μου, αυτή η υπο-
χρεωτικότητα πρέπει επιτέλους να 
αρθεί και να δίδεται η δυνατότητα 
πολλαπλών επιλογών στην νομική 
οργάνωση ενός Συλλόγου. Τα πα-
ραδείγματα από το εξωτερικό είναι 
πολλά και πετυχημένα.

Πώς θεωρείτε ότι μπορούν να 
προστατευθούν οι ομάδες από 
την απληστία ή την κακοδιοίκηση 
των «ιδιοκτητών» τους; 
Το κράτος έχει μηχανισμούς 
ελέγχου για να επέμβει, όπου 
διαπιστώνει φαινόμενα κακοδια-
χείρισης. Ένα από αυτά τα όργανα 
είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού 
Αθλητισμού, η οποία πρόσφατα 
επαναστελεχώθηκε με ικανούς και 
αξιόλογους επιστήμονες, κυρίως 
νομικούς, το έργο της οποίας 
είναι η εφαρμογή του νόμου, όσον 
αφορά τις προϋποθέσεις συμμετο-
χής και ελέγχου των ομάδων στα 
επαγγελματικά πρωταθλήματα. 
Παράλληλα, υπάρχει συνεργασία 
με την αρμόδια διεύθυνση του 
Υπουργείου Οικονομικών για τον 
οικονομικό έλεγχο, αλλά και τον 
έλεγχο νομιμότητας των αθλητικών 
Ανωνύμων Εταιριών. Σε αυτό 
το πλαίσιο η άμεση και γρήγορη 
διεκπεραίωση από την τακτική 
δικαιοσύνη υποθέσεων σχετικών 
με τον αθλητισμό, θα βοηθήσει 
αποφασιστικά για την εκκαθάριση 
του χώρου, με διαφάνεια, ισονομία 
και αυστηρότητα».

Ποια είναι η σχέση του ΟΠΑΠ με 
τον ελληνικό αθλητισμό;

Παρά τις δομικές αντιρρήσεις μας 
σχετικά με την εκποίηση του ποσο-
στού του κράτους στον ΟΠΑΠ, δι-
ότι ως αριστερά ήμασταν αντίθετοι 
με την πώληση του μεγαλύτερου 
κρατικού «τροφοδότη» του αθλη-
τισμού, έχουμε καλή συνεργασία 
με τη διοίκησή του. Αντιλαμβάνο-
νται και εκείνοι τις ανάγκες του 
ερασιτεχνικού αθλητισμού και ότι 
χρειάζεται ουσιαστική ενίσχυση και 
από την πλευρά τους. Είναι ανάγκη 
μέσω των στοιχηματικών και άλλων 
παιχνιδιών που αφορούν τον αθλη-
τισμό να στηριχθεί ο ελληνικός 
αθλητισμός και να συντηρηθούν 
και να εκσυγχρονισθούν όλες οι 
αθλητικές υποδομές της χώρας.

Θα υπάρξει στήριξη σε υποδο-
μές, προγράμματα και επιστή-
μονες σχετικά με το θέμα του 
ντόπινγκ;
Αποτελεί προτεραιότητά μας η αυ-
στηρή εφαρμογή της πολιτικής αντι-
ντόπινγκ. Το έργο του Εθνικού Συμ-
βουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ 
είναι πολύ σημαντικό και για αυτό 
τον λόγο εμπράκτως προχωρήσαμε 
στην ανασυγκρότησή του. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός για 
το τρέχον έτος είχε περιοριστεί στις 
50.000 ευρώ από την προηγούμενη 
κυβέρνηση, όμως καταφέραμε με 
την αναδιανομή πόρων να διοχε-
τεύσουμε χρήματα, για την ακρίβεια 
200.000 ευρώ στο ΕΣΚΑΝ για την 
απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουρ-
γία του. Παράλληλα, προχωρήσαμε 
άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, 
επεξεργασία του παγκόσμιου Κώδι-
κα Αντιντόπινγκ και έγκαιρη εναρμό-
νιση με την αθλητική νομοθεσία της 
χώρας, διότι υπήρχε ο κίνδυνος να 
αφαιρεθεί η άδεια του ΕΣΚΑΝ από 
την WADA. Ήδη νομοθετήθηκε η 
υποχρέωση των ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΤΑΑ 
να προσκομίζουν βεβαίωση περί μη 
οφειλής στο ΕΣΚΑΝ προκειμένου 
να αδειοδοτηθούν, ενώ θα επανα-
συσταθεί το σώμα δειγματοληπτών 
και θα γίνει επικαιροποίηση του κα-
νονισμού λειτουργίας του σώματος.

Θεωρείτε πραγματικά πως η οπα-
δική βία μπορεί να αντιμετωπιστεί 
με νόμους και νομικά διατάγματα;
Η οπαδική βία, η οποία κατά ένα 
μεγάλο ποσοστό τροφοδοτείται 
από τους παράγοντες των ομάδων, 
οι οποίοι ιδιοτελώς είτε αξιοποιούν 
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ένα μικρό αριθμό «οπαδών», είτε 
τους ανέχονται, πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί με κάθε νόμιμο τρόπο. 
Αναφέρομαι στους παράγοντες, 
γιατί έχουμε παραδείγματα παρα-
γόντων, οι οποίοι όταν αποφάσισαν 
να έλθουν σε σύγκρουση με την 
αλητεία, την ξερίζωσαν οριστικά. 
Για την καταπολέμηση της βίας 
απαιτείται η συνεργασία όλων των 
αρμόδιων φορέων προκειμένου να 
υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσμα-
τα και η αυστηρή εφαρμογή της 
κείμενης νομοθεσίας προς όλες τις 
κατευθύνσεις. Χρειάζεται μεγάλη 
προσπάθεια να αλλάξει η νοοτρο-
πία των φιλάθλων και κυρίως να 
φύγουμε από αυτό τον στείρο και 
τυφλό οπαδισμό που οδηγεί πολλές 
φορές στην αλληλοεξόντωση και 
σε μια διαδικασία μισαλλοδοξίας 
και να πάμε σε αυτό που προσφέ-
ρει ο αθλητισμός. Από την πλευρά 
της, η πολιτική ηγεσία, μέσω του 
νομοθετικού έργου της, προσπαθεί 
να πατάξει τα φαινόμενα βίας. Όχι 
μόνο ψηφίζοντας νόμους που δεν 
υπήρχαν, αλλά κυρίως εφαρμόζο-
ντάς τους. 

Γιατί δεν πήρατε πρωτοβουλία να 
συναντηθείτε με εκπροσώπους 
συνδέσμων, να ακούσετε και τις 
δικές τους απόψεις;
Οι Ενώσεις Φιλάθλων που λειτουρ-
γούν νόμιμα μπορούν να είναι όχι 
μόνο αρωγοί των ομάδων, αλλά και 
της Πολιτείας. Εάν μου ζητήσουν 
να με συναντήσουν, με χαρά θα 
συνομιλήσω μαζί τους.

Σας προβληματίζει το γεγονός 
πως με το κλείσιμο των συνδέ-
σμων ή με την προσπάθεια για 
αντιμετώπιση της βίας εντός γη-
πέδων, απλά μεταφέρεται η βία 
εκτός αγωνιστικών χώρων, χωρίς 
τελικά να αντιμετωπιστεί επί της 
ουσίας και όχι επί της βιτρίνας 
το πρόβλημα; 
Ο νόμος προβλέπει ρητά την 
ίδρυση και λειτουργία Λεσχών. 
Έχουν προβλεφθεί συγκεκριμέ-
νες προϋποθέσεις για την άδεια 
λειτουργίας καθώς και αυστηρές 
κυρώσεις σε περίπτωση παράβα-
σης των διατάξεων του νόμου. 
Σας υπενθυμίζω όμως ότι ο νόμος 
προβλέπει αυστηρές τιμωρίες για 
βιαιοπραγίες και βανδαλισμούς, για 
όλους εκείνους που θα έχουν την 

ατυχή έμπνευση να δράσουν έτσι, 
είτε εντός είτε εκτός αγωνιστικών 
χώρων.

Τι είναι πιο σημαντικό για εσάς 
και το Υπουργείο; Το γεγονός 
πως ενίοτε έχουμε φαινόμενα 
βίας στα γήπεδα ή ότι τα περισσό-
τερα γήπεδα είναι σε πολύ κακή 
κατάσταση χωρίς τα στοιχειώδη 
(εγκαταστάσεις, τουαλέτες, υπο-
δομή για ανάπηρους κ.λπ.); Θα 
πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες για 
τέτοιου είδους ζητήματα;
Και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά 
και τα αντιμετωπίζουμε με τη 
δέουσα σοβαρότητα. Πράγματι, 
η κατάσταση αρκετών γηπέδων 
δεν είναι καλή και πολλά εξ αυτών 
αντιμετωπίζουν και πρόβλημα με 
τις αδειοδοτήσεις. Όσον αφορά 
αυτό το θέμα, δώσαμε παράταση 
μέχρι τις 30 Ιουνίου, όμως σκοπός 
μας είναι να μην υπάρχει στο 
μέλλον αυτό το μόνιμο καθεστώς 
με τις εξάμηνες παρατάσεις, αλλά 
να δούμε ένα-ένα τα προβλήματα 
και να τα διορθώσουμε. Βεβαίως 
αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι στα 
χρόνια της μνημονιακής επέλασης, 
δυσκολεύεται αντικειμενικά η επί-
λυσή τους. Ταυτόχρονα έχει δοθεί 
εντολή στις τεχνικές υπηρεσίες να 
επικαιροποιήσουν τις προδιαγρα-
φές και να ξαναδούμε μαζί με τα 
συναρμόδια υπουργεία πώς θα 
απλοποιηθεί και θα γίνει λιγότερο 
γραφειοκρατική η διαδικασία άδειας 
τέλεσης των αγώνων. Επίσης προ-
σανατολιζόμαστε στο να γίνει ένας 
διαχωρισμός ανάμεσα στα στάδια 
που θεωρούνται εθνικού χαρακτή-
ρα και τα μικρότερα γήπεδα που 
είναι πιο χρηστικά και δεν έχουν 
τόσο μεγάλα λειτουργικά έξοδα. 

«Πρώτη φορά Αριστερά», 
πρώτη φορά «αναγκαστική» 
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
του ελληνικού ποδοσφαίρου. 
Δεδομένης της αντίληψης ενός 
πολύ μεγάλου ποσοστού της επί-
σημης, και όχι μόνο, αριστεράς, 
πως «το ποδόσφαιρο είναι το 
όπιο του λαού», μήπως φτιάχτη-
κε ένας νόμος χωρίς να έχετε 
αφουγκραστεί τις ιδιαιτερότητες 
του «κόσμου των γηπέδων»;
Δεν συμμερίζομαι καθόλου τη 
ρήση που προαναφέρατε. Αντίθετα 
πιστεύω, ότι ο αθλητισμός μπορεί 

να προσφέρει πολλά θετικά πρώτα 
και κύρια στους αθλουμένους, 
αλλά και πολλές χαρές στους 
φιλάθλους που παρακολουθούν 
αθλητικές συναντήσεις. Ο πρόσφα-
τος αθλητικός νόμος αφορούσε 
αποκλειστικά την αποκατάσταση 
μίας κανονικότητας στον χώρο του 
επαγγελματικού αθλητισμού και 
στην εμπέδωση της νομιμότητας, 
σε τομείς που είχαν διαπιστωθεί 
παθογένειες, ομολογημένες 
από όλους. Για αυτό άλλωστε 
ο νόμος έγινε αποδεκτός από 
μία ευρύτατη κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία. Επίσης δεν μπορώ να 
δεχτώ «ιδιαιτερότητες». Οι νόμοι 
ψηφίζονται για όλους τους πολίτες 
και εφαρμόζονται με τρόπο δίκαιο 
προς όλους. Θύλακες ανομίας 
δεν αναγνωρίζονται, ούτε χώροι 
προς εκτόνωση απάνθρωπων και 
εκνόμων καταστάσεων. Όσοι δεν 
το έχουν καταλάβει θα το συνειδη-
τοποιήσουν λίαν συντόμως. 

Πως συνάδει η ιδεολογία μιας 
αριστερής προοδευτικής κυ-
βέρνησης με την απαγόρευση 
ελεύθερων μετακινήσεων από 
μια πόλη σε μια άλλη; (Αναφερό-
μαστε στην απαγόρευση μετακι-
νήσεων οπαδών).
Η απαγόρευσή μετακινήσεων ιδίως 
μεμονομένων φιλάθλων είναι ένα 
μέτρο το οποίο κινείται στα όρια 
της συνταγματικότητας και έχω 
αποφύγει συστηματικά αυτούς του 
πρώτους μήνες να το εφαρμόσω. 
Επί θητείας μου πολλές φορές 
επέτρεψα τη μετακίνηση φιλάθλων, 
παρά τις αντίθετες εισηγήσεις 
που είχα από την αστυνομία και τη 
ΔΕΑΒ. Παράλληλα, όμως, έχουμε 
ευθύνη για την ασφάλεια των φιλά-
θλων, των αθλουμένων και όλων 
όσων εργάζονται στους αθλητικούς 
χώρους. Επομένως, όταν διαπιστώ-
νουμε ότι υπάρχει κίνδυνος επει-
σοδίων σε κάποιον αγώνα, είμαστε 
υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε 
την ομαλή διεξαγωγή του με κάθε 
νόμιμο μέσο, ενεργοποιώντας το 
σύνολο των διατάξεων του νόμου 
που τη διασφαλίζουν.

Για να παραφράσουμε μια γνωστή 
ατάκα του αριστερού χώρου, είναι 
ένα «άλλο ποδόσφαιρο εφικτό»; 
Στο χέρι μας είναι να μπορέσουμε 
να προσφέρουμε ένα καλύτερο 

ποδόσφαιρο στους πολίτες, αλλά 
και έναν καλύτερο αθλητισμό 
γενικότερα. Υπάρχει η πολιτική 
βούληση και τουλάχιστον σε ό,τι 
αφορά τις δικές μας αρμοδιότητες 
θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν 
για να πετύχουμε τον στόχο μας, 
χωρίς να λάβουμε υπόψη οποιοδή-
ποτε πολιτικό κόστος. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να τηρούνται οι 
νόμοι και οι κανονισμοί απαρέγκλι-
τα και να υπάρχει ισονομία. Διότι 
χωρίς αυτά η διαφθορά ανθίζει και 
η δημοκρατία μας καταστρέφεται. 
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σύνεντεύξη 
με τον δικηγοΡο 
κωστά πάπάδάκη
Επικρατεί ένα μπέρδεμα σχετικά 
με τον ρόλο αθλητικών και τακτι-
κών δικαστών στα του ποδοσφαί-
ρου. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, 
στόχος της κυβέρνησης είναι να 
μπορεί να υπάρχει κρατική νομι-
κή παρέμβαση, όταν απαιτείται. 
Και μέχρι τώρα δεν ίσχυε αυτό; 
Τι αλλάζει με τον νέο νόμο;

Το αντίθετο συμβαίνει. Εάν 
διαβάσετε τη νέα διάταξη 

(άρθρο 5 ν. 4326/2015), θα δείτε 
ότι η ΕΠΟ έχει το δικαίωμα να 
διαλέγει αυτή τους δικαστές της 
από κατάλογο που αποστέλλει ο 
Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου 
Αθηνών. Η δυνατότητα ενός οργα-
νισμού (ή και ενός πολίτη) να επιλέ-
γει ο ίδιος τους δικαστές οι οποίοι 
αναλαμβάνουν να εκδικάζουν τις 
πειθαρχικές υποθέσεις και γενικά 
τη δικαιοδοτική λειτουργία στο αντι-
κείμενό τους είναι πρωτάκουστη 
και σκανδαλώδης παραβίαση της 
συνταγματικής αρχής του φυσικού 
δικαστή. Συνιστά όχι κρατική 
παρέμβαση στον αθλητισμό, αλλά 
απεμπόληση κρατικής εξουσίας και 
εξαίρεση μιας κατηγορίας υποθέ-
σεων από την υπαγωγή της στην 
τακτική δικαιοσύνη, με προφανή 
σκοπό τη δημιουργία αθλητικής 
δικαιοσύνης άλλων ταχυτήτων και, 
βέβαια, είναι προφανές ότι ανοίγει 
τον δρόμο στη διαπλοκή και στη 
διαφθορά. Προφανώς για την 
«αδιάφθορη» FIFA αποτελεί μέρος 
του «αυτοδιοίκητου» της ΕΠΟ, το 
οποίο προϋπήρχε και φρόντισε να 
μην καταργηθεί.

Κάποια λόγια σχετικά με την 
απαίτηση για τη λειτουργία κα-
μερών σε κάθε γήπεδο. Υπάρχει 
νομικό θέμα στη χρήση τους ή 
τέλος πάντων μπαίνουν όρια στη 
χρήση τους; Αποτελεί η χρήση 
τους παραβίαση των ατομικών 
ελευθεριών; 
Η χρήση των καμερών προφανώς 
συνιστά παραβίαση των ατομικών 
ελευθεριών, διότι οι κάμερες 
αποτελούν μηχανισμό συλλογής, 
αποθήκευσης και αναπαραγωγής 
προσωπικών δεδομένων (ν. 
2472/1997). Ωστόσο, η χρήση 
τους στα γήπεδα είναι νόμιμη, όχι 
μόνο επιτρέπεται από τον νόμο 
και προφανώς με αποφάσεις της 
ΑΠΔΠΧ, με προβλεπόμενο σκοπό 
επεξεργασίας των δεδομένων 

και τη διαπίστωση της τέλεσης 
ποινικών αδικημάτων, αλλά και 
επιβάλλονται από τον νέο αθλητικό 
νόμο (άρθρο 2 ν. 4326/2015 – 
«Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών 
εγκαταστάσεων»). Τα όρια στη 
χρήση τους καθορίζονται από τον 
σκοπό επεξεργασίας, τον οποίο κα-
θορίζει ή ο νόμος που τις επιβάλλει 
ή η ΑΠΔΠΧ στην άδεια που χορηγεί 
και αφορούν την έκταση, το είδος 
και τη διάρκεια των συλλεγομένων 
πληροφοριών.

Θεωρείς πως υπάρχει, νομικά 
πάντα, μια ειδική μεταχείριση 
των οπαδών; Για παράδειγμα, 
πόσο συνταγματική είναι η απα-
γόρευση μετακινήσεων;
Η απαγόρευση μετακινήσεων 
οπαδών είναι απόλυτα αντισυ-
νταγματική και δεν είναι δυνατό 
να δικαιολογηθεί προληπτικά από 
καμία επίκληση μέτρων ασφαλείας. 
Συνιστά κατάργηση θεμελιωδών 
ατομικών ελευθεριών, οι οποίες 
είναι ανεπίτρεπτο να περιορίζονται, 
παρά μόνο κάτω από καθεστώς 
έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις που προβλέπει 
το Σύνταγμα (άρθρο 48), που και 
αυτό ακόμη μπορεί να ισχύει για 
πρόσκαιρη χρονική περίοδο και όχι 
πάγια. Είναι ισοδύναμο σχεδόν με 
μία απόφαση που θα απαγόρευε 
διά παντός τις διαδηλώσεις.

Σχετικά με το «ιδιώνυμο» και τα 
επεισόδια στα γήπεδα, διαβάζου-
με πως «εφόσον επιβληθεί ποινή 
φυλάκισης για επεισόδια με 
αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις 
που δεν εμπίπτει στις διατάξεις 
που προσδιορίζουν το αδίκημα 
ως ιδιώνυμο και επιβληθεί 
ποινή φυλάκισης με αναστολή, 
ο καταδικασθείς υποχρεούται 
να διαμένει στο σπίτι του κατά 
το Σαββατοκύριακο για όσο 
διάστημα διαρκεί η ποινή». Άρα, 
πρώτον το «ιδιώνυμο» δεν καταρ-
γείται, και δεύτερον εφαρμόζεται 
ο κατ’ οίκον περιορισμός. Ένα 
σχόλιο για τη συγκεκριμένη νομι-
κή διαχείριση της βίας. Ιδιώνυμο 
ισχύει για άλλες κατηγορίες και 
ομάδες πληθυσμού;
Ο κατ’ οίκον περιορισμός, ο 
οποίος πράγματι και με τον νέο 
νόμο επαναλαμβάνεται (άρθρο 
4 ν. 4326/2015, που τροποποιεί 

την παρ. 6 άρθρου 41ΣΤ΄ ν. 
2725/1999), συνιστά «μέτρο 
ασφάλειας», το οποίο τίθεται 
υποχρεωτικά από τον νόμο ως 
όρος αναστολής εκτέλεσης 
καταδικαστικών αποφάσεων για 
αδικήματα του αθλητικού νόμου. 
Η κατ’ οίκον παραμονή τις ώρες 
τέλεσης αθλητικών αγώνων είναι 
ιδιαίτερα αυστηρό και εκτεταμένο 
κατασταλτικό μέτρο, δεδομένου 
ότι θα αρκούσε η απαγόρευση 
παρακολούθησης αθλητικών 
αγώνων και όχι ο περιορισμός 
εξόδου για οποιονδήποτε λόγο από 
την κατοικία. Τέτοιου είδους μέτρα 
επιβάλλονται συνήθως ως μορφές 
ημιελεύθερης διαβίωσης σε κα-
τάδικους με σοβαρά προβλήματα 
υγείας, που αποφυλακίζονται για 
τον λόγο αυτό πρόωρα, και όχι ως 
προληπτικά μέτρα. Ακόμα και σε 
ταραξίες χούλιγκαν θα αρκούσε 
η απαγόρευση παρακολούθησης 
αθλητικών αγώνων και δίκαια πα-
ραπονείστε για ιδιαίτερα δυσμενή 
νομική μεταχείριση. Δεν υπάρχει 
σε άλλες ομάδες πληθυσμού πα-
ρόμοιο μέτρο.

«Οι ιδιοκτήτες χώρων που 
χρησιμοποιούνται ως λέσχες 
φιλάθλων χωρίς να έχουν βεβαί-
ωση από τη ΓΓΑ κινδυνεύουν με 
πρόστιμο έως 100.000 ευρώ». 
Γίνεται να ποινικοποιείται ένας 
ιδιοκτήτης ακινήτου επειδή θα 
νοικιάσει ένα χώρο σε κάποιους 
φιλάθλους για να το χρησιμο-
ποιήσουν ως γραφεία; Δηλαδή 
εκτός των άλλων θα ζητάει από 
τους υπεύθυνους να του προ-
σκομίσουν χαρτί-βεβαίωση από 
τη ΓΓΑ ;
Η ποινικοποίηση της παραχώρησης 
ακινήτου για τη λειτουργία Λέσχης 
Φιλάθλων χωρίς τις προϋποθέσεις 
του νόμου συνιστά άλλη μία ωμή 
αντισυνταγματική παρέμβαση στην 
«ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι», 
αφού παρακωλύει την ίδρυση και 
λειτουργία σωματείων φιλάθλων 
και τα δυσχεραίνει σε σημαντικό 
βαθμό, αλλοιώνοντας και τον 
χαρακτήρα τους, αφού εξαρτά τη 
νομιμότητα της ιδιότητας της ύπαρ-
ξής τους και της εγγραφής των 
μελών τους από τη συναίνεση των 
σχετικών ΠΑΕ. Θέλοντας και μη, οι 
λέσχες για να υπάρξουν πρέπει να 
μετατραπούν σε «ιδιωτικό στρατό» 

των ιδιοκτητών των ΠΑΕ, με τα 
ανάλογα αποτελέσματα.

Σχετικά πάντα με τη νομική διά-
σταση του ζητήματος της βίας και 
της διαφθοράς στα γήπεδα, ποιες 
θα ήταν οι δικές σας προτάσεις; 
Τη βία ασφαλώς δεν τη γέννησε 
το ποδόσφαιρο. Τη γεννούν κοι-
νωνικά αίτια και, κυρίως, τη γεννά 
η διάχυτη καθημερινή οικονομική, 
κοινωνική και κατασταλτική βία, την 
οποία υφίσταται ιδιαίτερα η νεολαία 
στις μητροπόλεις. Ο χουλιγκανι-
σμός στην Ελλάδα είναι φαινόμενο 
της μαζικοποίησης των πόλεων 
και της σταδιακής επαγγελματο-
ποίησης του ποδοσφαίρου, ενώ 
χρησιμοποιήθηκε μεθοδευμένα και 
συστηματικά από όλα τα κέντρα 
εξουσίας, από τη δεκαετία 1950 και 
μετά, ως μέσο απορρόφησης των 
κοινωνικών εντάσεων, διοχέτευσης 
της δυναμικής της κοινωνικής 
δυσαρέσκειας από τις ακολουθού-
μενες πολιτικές και αποπροσα-
νατολισμού για την αποφυγή του 
«κομμουνιστικού κινδύνου» και της 
ριζοσπαστικοποίησης των εργατών 
και νεολαίων που κατέκλυζε την 
Αθήνα τις δεκαετίες του ’60 και 
μετά. Βόλευε πολύ, στην Αθήνα 
που τη γέμισαν αδειάζοντας για 
πολιτικούς λόγους τα χωριά, να 
κυκλοφορούν οι οικοδόμοι, το νέο 
προλεταριάτο της πόλης, με το 
Φως των Σπορ και την Αθλητική 
Ηχώ αντί για την Αυγή, και να 
εκτονώνονται στα γήπεδα αντί να 
διαδηλώνουν.

Η κατάργηση της επαγγελμα-
τοποίησης του αθλητισμού, που 
στις συνθήκες του ανεπτυγμένου 
καπιταλισμού αποτελεί μέγιστης 
αξίας εμπορικό και τηλεοπτικό 
προϊόν, είναι απαραίτητη και για 
την καταπολέμηση της βίας και για 
την καταπολέμηση της διαφθοράς. 
Η επιστροφή στον ερασιτεχνικό 
μαζικό λαϊκό αθλητισμό και 
πολιτισμό, που βοήθησε τις προη-
γούμενες δεκαετίες την κοινωνία 
να αναμετρηθεί με τις πραγματικές 
διαστάσεις των προβλημάτων της, 
αποτελεί την πρότασή μου.
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σύνεντεύξη 
με τον λούκά άνάστάσιάδη 
(εκπΡοσωποσ τησ "supporters direct")

Κάνε μας μια μικρή περιγραφή 
των Supporters Direct και της 
θέσης σου εκεί.

Ο οργανισμός Supporters Direct 
Europe είναι ένας Μη Κερδο-

σκοπικός Οργανισμός που έχει ως 
μέλη του συμπράξεις, οργανώσεις 
και ομάδες φιλάθλων. Βοηθάμε 
στην επίτευξη επίσημης και δομη-
μένης συμμετοχής στις ομάδες ή 
τις οικίες αθλητικές ομοσπονδίες 
και στην ανάπτυξη συμμετοχικής 
ιδιοκτησίας (λαϊκής βάσης) στις 
ομάδες τους. Επίσης, ενισχύουμε 
τους πόρους που έχουν στη 
διάθεσή τους στην προσπάθεια για 
τη βελτίωση της διακυβέρνησης 
του αθλητισμού και του κοινωνικού 
ρόλου που επιτελεί. 

Σε αυτή την κατεύθυνση συμβου-
λεύουμε επίσης ομάδες για την 
ιδιοκτησιακή και διοικητική δομή 
τους και τον τρόπο που μπορούν 
να συμπεριλάβουν τους φιλάθλους 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Συνεργαζόμαστε και με ποδοσφαι-
ρικές ομοσπονδίες, λίγκες, την 
UEFA και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πεδίο δράσης μας εκτείνεται 
σε περισσότερες από 20 ευρω-
παϊκές χώρες και σε 4 ηπείρους. 
Συμβουλεύουμε τακτικά για θέματα 
που αφορούν τις δράσεις μας το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ είμαστε 
παρατηρητές στις Ομάδες Ειδικών 
του αθλητισμού και της αθλητικής 
διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Μεταξύ άλλων, σε κυ-
βερνητικό επίπεδο έχουμε συνερ-
γασθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη 
Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και 
την Ισπανία.

Επιπρόσθετα, για λογαριασμό της 
UEFA επιβλέπουμε την εφαρμογή 
του προγράμματος «Supporter 
Liaison Officer» (Άρθρο 35, 
Κανονισμοί Αδειοδότησης και 
Financial Fair Play, UEFA) σε όλη 
την Ευρώπη.

Έγινε κάποια προσπάθεια για 
συγκρότηση ελληνικού παραρ-
τήματος;
Ισχύς εν τη ενώσει και σκοπός μας 
είναι να βοηθήσουμε στη δημι-
ουργία σε κάθε χώρα αντίστοιχων 
εθνικών οργανισμών-ομπρέλλας 
φιλάθλων, οι οποίοι θα αποτελού-

νται από οργανώσεις φιλάθλων 
που δραστηριοποιούνται σε επί-
πεδο ομάδων και θα λειτουργούν 
με παρόμοιους στόχους και θα 
διέπονται από τις ίδιες αρχές και 
αξίες. Υπό αυτή την έννοια δεν 
επιδιώκουμε να ιδρύσουμε «πα-
ραρτήματα», αλλά να βοηθήσουμε 
τους φιλάθλους να οργανωθούν 
καλύτερα σε συλλογικότητες και να 
διεκδικήσουν αυτά που τους ανα-
λογούν. Δεν είμαστε μια εταιρεία, 
αλλά ένα Σωματείο, ένα δίκτυο το 
οποίο αποτελείται από αυτοβούλως 
συνεργαζόμενα μέλη.

Όλοι όσοι εμπλέκονται με τον 
οργανισμό, είτε ως μέλη είτε ως 
στελέχη είτε με οποιαδήποτε 
ιδιότητα, είναι φίλαθλοι, οπαδοί, 
και καταλαβαίνουν τη σημασία της 
οπαδικής κουλτούρας. Συνεπώς 
γνωρίζουμε καλά ότι οποιαδήποτε 
προσπάθεια και να γίνει για να 
ωφεληθούν οι οπαδοί δεν θα έχει 
νόημα ή αποτέλεσμα, εάν δεν 
προέρχεται από αυτούς ή εάν δεν 
συστρατευθούν γύρω από αυτή.

Στην Ελλάδα, αν και οι οπαδοί 
δείχνουν έτοιμοι να ξεπεράσουν 
ορισμένες από τις –αδιαμφισβήτη-
τες– ιδεολογικές διαφορές τους, 
και ενώ πολλοί παραδέχονται ότι 
μαζί μπορούν να πετύχουν περισ-
σότερα από ότι χωριστά, υπάρχουν 
ακόμη διάφορες αγκυλώσεις και 
ταμπού που δεν επιτρέπουν σε κα-
νέναν να κάνει το πρώτο βήμα. Τα 
θέματα της διαφθοράς, της οικο-
νομικής κατάστασης των ομάδων, 
και των εκτός έδρας μετακινήσεων 
των φιλάθλων, απασχολούν κάθε 
φίλαθλο ή ομάδα φιλάθλων. Επί 
των προβλημάτων αυτών γίνονται 
συζητήσεις, εκφράζονται απόψεις, 
υπάρχουν προτάσεις για την 
πρόληψη και την αντιμετώπισή τους 
από τους φιλάθλους. Ωστόσο, στην 
Ελλάδα επιλέγουμε συνήθως μια 
οπαδική αυτοπεριθωριοποίηση και 
την ατομική, μεμονωμένη, ευκαιρι-
ακή προσέγγιση.

Φυσικά είμαστε σε επικοινωνία 
με κάποιες ομάδες φιλάθλων ανε-
πίσημα. Αλλά η δραστηριότητά μας 
στην Ελλάδα είναι περιορισμένη 
και οποιαδήποτε προσπάθειά μας 
γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο ενθάρ-
ρυνσης των ενώσεων φιλάθλων να 
αυτοοργανωθούν και να αναπτύ-
ξουν κοινές θέσεις και προτάσεις. 
Δεν εκπροσωπούμε κανέναν 

και δεν μιλάμε για λογαριασμό 
κανενός, ούτε επιδιώκουμε να το 
κάνουμε. Απλώς μεταφέρουμε τις 
εμπειρίες μας από το εξωτερικό 
ώστε κάποια στιγμή να μπορέσουν 
να καμφθούν οι αγκυλώσεις και να 
γίνει το πρώτο βήμα.

Φυσικά, είμαστε ανοιχτοί σε 
οποιονδήποτε οργανισμό στην 
Ελλάδα επιλέξει να έχει κάποια 
επαφή μαζί μας, επίσημα ή ανεπί-
σημα.

Τι είδους προσόντα χρειάζονται 
για να συμμετάσχεις;
Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε ομάδα/
οργάνωση/σύμπραξη φιλάθλων, 
ανεξάρτητα απ' το εάν έχει επί-
σημη μορφή (νομική σύσταση) ή 
όχι, αρκεί να συμφωνεί με τους 
στόχους του οργανισμού (οι οποίοι 
αποφασίζονται από τα μέλη του 
οργανισμού - τις υπόλοιπες οργα-
νώσεις φιλάθλων). Τα κριτήρια για 
κάθε οργανισμό είναι: α) να έχει 
ως στόχο τη βελτίωση των σχέσεων 
μεταξύ των φιλάθλων και των 
υπόλοιπων φορέων, β) να θέλει να 
ασκήσει δομημένη επιρροή στον 
τρόπο διοίκησης της ομάδας ώστε 
να βελτιωθεί η λειτουργία της, γ) 
να είναι δημοκρατικός και κάθε 
μέλος να έχει μία ψήφο, δ) να είναι 
ανοιχτός σε όλους τους φιλάθλους 
της ομάδας, αλλά να μην ανέχεται 
ρατσιστικές ή βίαιες τάσεις και 
εκφράσεις, ε) να λειτουργεί με 
υπευθυνότητα και διαφάνεια, στ) 
να είναι κατά της βίας, των διακρί-
σεων και υπέρ των ίσων ευκαιριών 
και ζ) να μην κάνει διανομή κερδών 
(μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Ποια η γενικότερη αίσθησή σου 
για τον ψηφισθέντα νόμο;
Νομοθετώντας, κάθε κυβέρνηση, 
προσπαθεί να εισάγει κάποιες 
ρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν 
στο να κάνουν τη συμβίωση όλων 
μας καλύτερη. Θεωρώ ότι αυτός 
ήταν και ο στόχος του Κοντονή, 
κυρίως γιατί μου είναι αδιανόητο 
ότι ένας άνθρωπος, καταρχήν, ένα 
πολιτικό στέλεχος που προέρχεται 
από προοδευτικό χώρο και έχει 
αγωνισθεί για την ισότητα και την 
ισονομία, να υιοθετεί μέτρα τα 
οποία είναι αντίθετα με όλη αυτή 
την ιδεολογία.

Δυστυχώς ο νόμος που ψηφίστη-
κε δεν προβλέπει κάτι καινούργιο. 

Ουσιαστικά αναμασά διατάξεις 
προηγούμενων νόμων και υπό 
αυτό το πρίσμα δεν μπορώ να 
καταλάβω γιατί υπήρξε αυτή η 
διαδικασία εισαγωγής «νέων» 
μέτρων, αντί να εφαρμοσθούν οι 
υφιστάμενες διατάξεις. Δυστυχώς 
χρησιμοποιήθηκε αναίτια ως 
αφορμή για να δαιμονοποιηθεί, 
ξανά, και να κατηγορηθεί, ξανά, 
συλλήβδην το οπαδικό κίνημα. Σί-
γουρα δεν είναι δικαιολογία το ότι 
κλήθηκε να αντιμετωπίσει ξαφνικά 
ένα κύμα βίας και διαφθοράς, 
φαινόμενα που υπάρχουν χρόνια 
στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις 
χώρες. Θα έπρεπε να υπάρχει ήδη 
πρόβλεψη και άμεσες λύσεις για 
αυτά τα προβλήματα, από μια πολι-
τική παράταξη η οποία είναι έτοιμη 
να έρθει στην εξουσία.

Πιθανόν όμως να είμαστε πολύ 
άδικοι και απαιτητικοί, ίσως γιατί 
ως οπαδοί αντιμετωπιζόμαστε με 
άδικο τρόπο και σε εμάς, αντίθετα 
με τους φορείς, δεν επιτρέπεται 
να κάνουμε λάθη και δεν δικαιολο-
γούνται παραλήψεις. Επειδή όμως 
ξέρουμε και έχουμε νοιώσει στο 
πετσί μας ότι η αδικία δεν γεννά 
ποτέ κάτι καλό, θα πρέπει να την 
αποφεύγουμε. Έχει εξαγγελθεί 
το συνολικό νομοσχέδιο κι εγώ 
προσωπικά περιμένω να δω τη δια-
δικασία που θα ακολουθηθεί και το 
αποτέλεσμα αυτής. Εάν προσπαθή-
σει να μας σερβίρει ξαναζεσταμένο 
και χαλασμένο φαγητό, εάν οι φί-
λαθλοι αντιμετωπίζονται a priori ως 
εγκληματίες, τότε θα αναπόφευκτα 
θα υπάρχουν αντιδράσεις παρό-
μοιου χαρακτήρα. Είναι παράλογο 
να περιμένεις να φερθεί κάποιος 
πολιτισμένα, όταν τον θεωρείς και 
τον αντιμετωπίζεις ως εγκληματία.

 Ελπίζω, ότι ο Κοντονής θα αδρά-
ξει την ευκαιρία που του δίνεται με 
το μεγάλο αθλητικό νομοσχέδιο και 
θα γραφτεί στην ιστορία ως νομο-
θέτης υπουργός που αφουγκρά-
ζεται τη γνώμη και τις ανάγκες των 
πολιτών και θα είναι ο πρώτος που 
δεν στοχοποιεί και δεν ποινικοποιεί 
ολόκληρες ανθρώπινες κοινότητες 
τσουβαλιάζοντας αδιακρίτως από-
ψεις και συμπεριφορές. Είτε όμως 
το κάνει είτε όχι, το αποτέλεσμα 
εντέλει είναι στο χέρι των οπαδών 
– αυτό που θα διαφέρει θα είναι ο 
τρόπος με τον οποίο θα φτάσουμε 
σε αυτό.
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Υπήρξε μια ευκαιρία για κάτι 
διαφορετικό που απλά χάθηκε ή 
ήταν μία από τα ίδια;
Σίγουρα κάθε νέος νόμος για τον 
αθλητισμό που δεν είναι αποτέλε-
σμα διαλόγου μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων μερών (εμπλεκό-
μενων υπουργείων, ομοσπονδιών, 
ομάδων, φιλάθλων, αστυνομίας, 
ποδοσφαιριστών, δημοσιογράφων 
κλπ) είναι χαμένη ευκαιρία.

Όμως δεν πρέπει να απογοητευό-
μαστε. Δυστυχώς, ζούμε ακόμη σε 
έναν ποδοσφαιρικό κόσμο όπου τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που 
έχουν οι φίλαθλοι δεν είναι αυτονό-
ητα, αλλά πρέπει να διεκδικηθούν. 
Άρα είναι στο χέρι μας, στο χέρι 
των φιλάθλων. Αν δεν απαιτήσουν 
αυτά που μας αναλογούν και αν 
δεν είμαστε έτοιμοι να αντεπεξέλ-
θουμε στο φορτίο που κουβαλάνε 
οι… απαιτήσεις, όλες οι ευκαιρίες 
θα περνούν ανεκμετάλλευτες.

Σε σχέση με τη χρήση καμερών 
αλλά και τη λειτουργία του 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου (που 
ήδη ήταν ψηφισμένες ρυθμίσεις) 
θεωρείς πως υπάρχει ζήτημα 
καταπάτησης ατομικών ελευθε-
ριών;
Στην περίπτωσή της Ελλάδας, κα-
κώς μιλάμε για ηλεκτρονικό εισιτή-
ριο, όταν ουσιαστικά ο νόμος πε-
ριγράφει την κάρτα φιλάθλου. Ένα 
σύστημα βάσης δεδομένων όπου 
αποθηκεύονται όλα τα προσωπικά 
στοιχεία του φιλάθλου που θέλει 
να αγοράσει εισιτήριο (ταυτότητα, 
διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, e-mail 
κλπ) και μια βάση δεδομένων της 
οποίας η διαχείριση είναι τελείως 
αδιαφανής, αφού κανείς δεν ξέρει 
ποιος έχει πρόσβαση, με ποιο 
σκοπό, ποιο είναι το χρονικό όριο 
αποθήκευσης των δεδομένων κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο 
στην Ελλάδα, η κάρτα φιλάθλου εί-
ναι μια πρόχειρη και αποτυχημένη 
προσπάθεια μείωσης της βίας, ενώ 
σε πολλές περιπτώσεις σύμφωνα 
με το Συμβούλιο της Ευρώπης οδη-
γεί στην αύξηση επεισοδίων λόγω 
της αλληλέγγυας αντίδρασης των 
οπαδών σε αυτήν. Όπου έχει εφαρ-
μοσθεί στην Ευρώπη έχει αποτύχει: 
στην Τουρκία κάθε φίλαθλος μπο-
ρεί να αγοράζει πλέον πέντε εισι-
τήρια (καταρρίπτει το επιχείρημα 
της βίας)· στην Ιταλία, όπου η κάρτα 

φιλάθλου έχει γονατίσει το οπαδικό 
κίνημα, οι ποδοσφαιρικές και πολι-
τικές Αρχές αναζητούν πλέον εναλ-
λακτικούς τρόπους πρόληψης και 
προσπαθούν να προσεγγίσουν και 
να συνεργασθούν με οργανισμούς 
φιλάθλων· στο Βέλγιο και την Ολ-
λανδία το μέτρο αποσύρθηκε πριν 
την εφαρμογή του· στη Δανία ήταν 
προγραμματισμένο να αρχίσει στην 
αρχή της φετινή περιόδου, αλλά 
μετά τις αντιδράσεις των φιλάθλων 
αναβλήθηκε για (τουλάχιστον) 
έξι μήνες· στην Πολωνία υπάρχει 
σιωπηρή μη εφαρμογή της και θα 
γίνει πλήρης κατάργησή της από 
την επόμενη περίοδο. Και τέλος, 
στην Ελλάδα, η κάρτα φιλάθλου 
είναι νόμος του κράτους από το 
2012, ψηφίσθηκε ως το υπέρτατο 
όπλο στη φαρέτρα του κράτους για 
την αντιμετώπιση της βίας, με μόνη 
ουσιαστική εξέλιξη τη δημιουργία 
των αδιαφανών βάσεων δεδομέ-
νων και του φακελώματος.

Επίσης, η κάρτα φιλάθλου απο-
τρέπει κόσμο από το να πάει στο 
γήπεδο, καθώς χωρίς ταυτότητά 
δεν μπορεί να εκδοθεί κάρτα φι-
λάθλου και συνήθως δεν γίνεται 
αντικατάστασή τους την ημέρα 
αγώνα. Κάτι το οποίο προκαλεί 
δυσαρέσκεια και εντάσεις μεταξύ 
όλων των εμπλεκόμενων μερών 
(φίλαθλος, υπάλληλος, ομάδα) και 
οδηγεί στην αποξένωση, την περι-
θωριοποίηση, την απογοήτευση. 
Πόσο πιθανό είναι να πάει κάποιος 
γήπεδο, όταν απαγόρευσαν στη 
γυναίκα του και τα παιδιά του να 
αγοράσουν εισιτήριο επειδή δεν 
είχαν κάρτα φιλάθλου; 

Το ηλεκτρονικό εισιτήριο, όχι σαν 
κάρτα φιλάθλου, αλλά με την «κλα-
σική» διαδικασία αγοράς, δηλαδή 
αγοράζω επώνυμα ή ανώνυμα 
(με δικαίωμα επιλογής) από το 
γκισέ ή το internet > πηγαίνω στο 
γήπεδο > το δείχνω στην είσοδο > 
μπαίνω στο γήπεδο, είναι σίγουρα 
αναγκαίο. Η ηλεκτρονική αγορά 
εξυπηρετεί τους φιλάθλους να 
εξοικονομήσουν χρόνο, βοηθάει 
την ομάδα να αποκτήσει περισσό-
τερες πληροφορίες για το «κοινό» 
της και να το «εξυπηρετεί» καλύτε-
ρα. Από την πλευρά της πολιτείας 
βοηθάει στην καταπολέμηση της 
μαύρης πώλησης και της φοροδι-
αφυγής αφού για να μπει κάποιος 
στο γήπεδο πρέπει να «ακυρώσει» 

το εισιτήριο στα τουρνικέ.
Θα υπάρξουν ομάδες στο νέο 

πρωτάθλημα που θα πρέπει να 
αγωνισθούν κεκλεισμένων των 
θυρών ή σε άλλες έδρε,ς εάν δεν 
έχουν σύστημα κάρτας φιλάθλου, 
εάν δεν έχουν συνάψει σύμβαση 
με τη μία μόνο συγκεκριμένη εται-
ρεία η οποία συνεργάζεται με το 
κράτος και επιβάλλεται από αυτό. 
Ενδέχεται να γίνουν αγώνες για τη 
Σούπερ Λίγκα οι οποίοι δεν διαφέ-
ρουν σε κάτι από το Α΄ τοπικό, με 
κανέναν ή ελάχιστους φιλάθλους 
που είναι διατεθειμένοι να ταξιδέ-
ψουν από την Αθήνα στην Πάτρα 
ή τον Βόλο, από τα Γιάννενα και 
την Κέρκυρα στη Θεσσαλονίκη, 
από την Κρήτη στην Αθήνα ή την 
Πάτρα. Και όλο αυτό υποτίθεται 
ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στο 
ποδόσφαιρο, στις ομάδες με τα 
μειωμένα έσοδα, στους φιλάθλους 
που θα δουν τον αγώνα απομο-
νωμένοι στο σπίτι τους ή δεν θα 
επιλέξουν να τον δουν, αλλά θα 
ασχοληθούν με κάτι άλλο, στους 
ποδοσφαιριστές που θα δουν τις 
αποδοχές τους να μειώνονται, 
στους χορηγούς που δεν θα βλέ-
πουν τον λόγο να συνεχίσουν να 
χρηματοδοτούν τις ομάδες.

Το μέτρο του κλειστού κυκλώμα-
τος επίσης παραμένει ανεφάρμο-
στο και έχει κριθεί αναποτελεσμα-
τικό. Θεωρητικά με τη χρήση του 
είναι ευκολότερο να εντοπισθεί 
και να ταυτοποιηθεί ο παραβάτης, 
όμως κανείς δεν γνωρίζει εάν 
υλικό (βίντεο, φωτογραφίες) ακόμη 
και από μη παραβατικές συμπερι-
φορές παραμένει αποθηκευμένο, 
πού, για πόσο χρόνο, ποιος έχει 
πρόσβαση κ.λπ. Πρόκειται για ακό-
μη ένα μέτρο που λήφθηκε χωρίς 
να μπορεί να υποστηριχθεί επαρ-
κώς και μέχρι να απαντηθούν όλα 
αυτά τα ερωτήματα, ο καθένας θα 
μπορεί να ερμηνεύει με τον δικό 
του τρόπο τον λόγο για τον οποίο οι 
κάμερες βρίσκονται στα γήπεδα.

Το ζήτημα των ατομικών δικαιω-
μάτων θα πρέπει να εξετασθεί από 
τα αρμόδια όργανα, τα δικαστήρια. 
Ελπίζω οι καλές πρακτικές από το 
εξωτερικό και τα παραδείγματα της 
κάρτας φιλάθλου να έρθουν προς 
γνώση, υιοθέτηση και εφαρμογή 
στον επόμενο αθλητικό νόμο και 
να μη χρειασθεί να φτάσουμε σε 
ακραίες αντιδράσεις είτε από ομά-

δες, είτε από φιλάθλους. Κανένα 
δικαστήριο ωστόσο δεν επεμβαίνει 
από μόνο του και εάν δεν ενω-
θούμε, εάν δεν διεκδικήσουμε 
συλλογικά τα δικαιώματά μας, 
είναι ανώφελο να περιμένουμε να 
αλλάξουν πολλά πράγματα. Κανείς 
δεν πρόκειται να σώσει το οπαδικό 
κίνημα ως από μηχανής θεός, αν 
αυτό δεν θέλει να διασώσει το ίδιο 
την κουλτούρα και την ιστορία του.

Η ίδρυση Λεσχών Φιλάθλων 
θεωρείς πως είναι μια κακοσχε-
διασμένη ρύθμιση για επικοινωνι-
ακούς λόγους; Τελικά, πρέπει να 
υπάρχει εξάρτηση ή ανεξαρτησία 
των οπαδικών συλλογικοτήτων 
από τις ΠΑΕ, ΚΑΕ, αλλά και τους 
κρατικούς θεσμούς;
Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, 
από την Αγγλία, τη Γερμανία και 
την Ισπανία μέχρι την Πολωνία, 
τη Βουλγαρία και το Ισραήλ οι 
φίλαθλοι είναι ελεύθεροι να οργα-
νώνονται με οποιαδήποτε μορφή 
επιθυμούν, ακόμη και ως άτυπα 
δίκτυα. Στις περισσότερες χώρες 
οι επίσημοι πολιτικοί και αθλητικοί 
φορείς (υπουργεία, ομοσπονδίες, 
λίγκες) συμμετέχουν σε διάλογο 
με αυτούς, χωρίς να εξετάζουν τη 
νομική μορφή τους.

Το οπαδικό κίνημα είναι ένα 
ζωντανό κύτταρο που πρέπει να 
είναι οργανωμένο σε συγκεκριμένα 
πλαίσια τα οποία θα του δίνουν 
θεσμικό ρόλο, θα του επιτρέπουν 
να εκφράζει τις θέσεις και τις 
απαιτήσεις του, αλλά θα του δίνουν 
και το μερίδιο της ευθύνης που του 
αναλογεί.

Η εξαναγκαστική υπόδειξη του 
τρόπου λειτουργίας των Λεσχών 
και ο περιορισμός με τον οποίο 
ελεύθεροι πολίτες και κάτοικοι της 
χώρας μπορούν να συνευρεθούν 
και να οργανωθούν σε οποιαδήπο-
τε μορφή το επιθυμούν παραπέμπει 
σε άλλες εποχές στις οποίες εμείς 
μπορεί να μην ήμασταν εκεί (πολλοί 
ούτε είχαμε γεννηθεί) όμως κά-
ποιοι αγωνίστηκαν, στιγματίστηκαν, 
εξορίστηκαν, θυσιάστηκαν, για να 
τις αλλάξουν.

Θεωρώ αδιανόητο ότι το 2015, σε 
μια ευρωπαϊκή χώρα, πρέπει να πω 
το αυτονόητο. Ότι κάθε οπαδός, 
όπως κάθε άνθρωπος, θα πρέπει 
να είναι ελεύθερος να επιλέγει ο 
ίδιος τον τρόπο, θα ενταχθεί σε 
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μια συλλογικότητα και κάθε οργα-
νισμός να αποφασίζει μόνος του 
τον τρόπο λειτουργίας του, πάντοτε 
μέσα στα νόμιμα πλαίσια. 

Ελπίζεις σε μια διαφορετική πρα-
κτική από τους συνδέσμους των 
οπαδών; Πώς ακριβώς εννοείς 
τη θεσμικότητά τους;
Οι οπαδοί είναι η καρδιά του ποδο-
σφαίρου. Χωρίς οπαδούς δεν μπο-
ρεί να υπάρξει ποδόσφαιρο, ή αν 
υπάρξει, θα είναι πολύ διαφορετικό 
από αυτό που βλέπουμε σήμερα. Οι 
οπαδοί είναι οι αιμοδότες κάθε ομά-
δας και του αθλήματος γενικότερα, 
αυτοί κάνουν τη «βιομηχανία» του 
ποδοσφαίρου να λειτουργεί. Αν δεν 
υπήρχαν οι οπαδοί των ομάδων και 
του ποδοσφαίρου, δεν θα υπήρχαν 
ούτε η είσπραξη του εισιτηρίου ούτε 
οι χορηγοί οι οποίοι δίνουν ιλιγγιώδη 
ποσά για τη διαφήμισή τους, δεν θα 
υπήρχε ανάπτυξη σε επίπεδο ακα-
δημιών, δεν θα υπήρχαν εκπαιδευ-
τικά προγράμματα για τη βελτίωση 
της κοινωνίας.

Οι οπαδοί έχουν τεράστια δύνα-
μη, την οποία δεν έχουν κατανο-
ήσει πολλές φορές γιατί δεν είναι 
σε θέση να κοιτάξουν πέρα από τη 
δική τους «γειτονιά». Το οπαδικό 
κίνημα στην Ελλάδα βρίσκεται 
ακόμη στην εποχή του διαίρει και 
βασίλευε, ενώ του «απαγορεύεται» 
από εσωτερικούς και εξωτερικούς 
παράγοντες να αντιληφθεί πως τα 
σημαντικότερα προβλήματα είναι 
κοινά και για αυτόν ακριβώς τον 
λόγο η επίλυσή τους προϋποθέτει 
κοινή και στρατηγική αντιμετώπιση.

Όταν μιλάμε για οπαδούς, δεν 
μιλάμε για απρόσωπα και άψυχα 
πράγματα, αλλά για ζωντανές 
κοινότητες πολιτών, ψηφοφόρων, 
ανθρώπων, οι οποίοι στην καθη-
μερινότητά τους συνυπάρχουν με 
όλες τις άλλες ομάδες ανθρώπων. 
Οι ομάδες φιλάθλων, οι σύνδεσμοι, 
οι συμπράξεις και κάθε μορφή 
οργάνωσής τους είναι κομμάτι 
της κοινωνίας. Και ως κομμάτι της 
κοινωνίας έχουν συνταγματικά, και 
άτυπα, κατοχυρωμένα δικαιώματα, 
αλλά και υποχρεώσεις. Ζούμε σε 
μια δημοκρατική κοινωνία όπου 
όλοι είναι, ή θα έπρεπε να είναι, 
ίσοι. Να έχουν ίσες ευκαιρίες, 
τις οποίες να εκμεταλλεύονται 
αξιοκρατικά. Οι οργανώσεις 
φιλάθλων, οποιαδήποτε μορφής, 

θα πρέπει να αναγνωριστούν 
από τους επίσημους φορείς ως 
ισότιμοι συνομιλητές, ως αναπό-
σπαστο και απαραίτητο κομμάτι 
του ποδοσφαίρου. Και ως τέτοιο 
θα πρέπει να προσκληθούν για να 
συμμετάσχουν στον διάλογο και 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων, όχι 
ως ακροατές ή καταθέτες άποψης 
αλλά ως ειδικοί που η γνώμη τους 
λαμβάνεται ουσιαστικά υπόψη.

Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να 
είναι έτοιμοι να αναλάβουν αυτή 
την ευθύνη και να μην ξεχνούν ότι 
κανείς δεν έχει μόνο δικαιώματα, 
ότι επειδή έχουν για χρόνια αδικη-
θεί και καταπιεστεί δεν σημαίνει 
ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν 
χωρίς να σέβονται τους υπόλοι-
πους. Θα πρέπει να είναι έτοιμοι 
να ξεπεράσουν προκαταλήψεις 
οι οποίες εδώ και χρόνια έχουν 
χαραχθεί με αίμα στις συνειδήσεις 
τους και να ανταπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις. Αυτό σίγουρα δεν 
είναι εύκολο και μπορεί να μοιάζει 
ακατόρθωτο. Αλλά εάν τους δοθεί 
η ευκαιρία και δεν το κάνουν, ή αν 
βολεύει να μην το κάνουν, τότε θα 
έχουνε κάνει ένα τεράστιο βήμα 
προς τα πίσω.

Στην Ευρώπη, ακόμη και όταν 
δεν υπάρχει διάθεση αυτό να γίνει 
επίσημα ή απευθείας, υπάρχουν 
διάφορες εναλλακτικές με τις οποί-
ες να επιδεικνύεται σεβασμός στον 
θεσμικό ρόλο των φιλάθλων. Το 
πρόγραμμα του SLO –Supporter 
Liaison Officer– είναι μία από αυ-
τές. Πρόκειται για τον «σύνδεσμο» 
μεταξύ φιλάθλων και υπαλλήλων, 
διοίκησης, αστυνομίας, πολιτείας, 
λίγκας, ομοσπονδίας, ο οποίος 
λειτουργεί ως μεταφραστής των 
θέσεων κάθε πλευράς στην άλλη. 
Ο SLO δεν είναι ένας άγνωστος 
θεσμός στην Ελλάδα, ανεπίσημα 
πολλές ομάδες έχουν κάποιο δίαυ-
λο επικοινωνίας με τους φιλάθλους 
τους μέσω συγκεκριμένων προσώ-
πων, όμως ο ανεπίσημος χαρακτή-
ρας είναι το εμπόδιο εξέλιξης της 
σχέσης και ευρύτερης επιρροής 
των φιλάθλων στον τρόπο που 
διοικείται το ποδόσφαιρο.

Πώς εκδηλώθηκε η όποια περί-
πτωση αποβολής του ελληνικού 
ποδοσφαίρου από την UEFA στον 
οργανισμό που συμμετέχεις; Πώς 
εισέπραξες την όλη φιλολογία;

Η δράση μας στην Ελλάδα είναι 
περιορισμένη, συνεπώς οι εξελίξεις 
στο συγκεκριμένο θέμα δεν μας 
απασχόλησαν ως οργανισμό. Από 
τη στιγμή που η πλειοψηφία του 
ελληνικού κοινοβουλίου είναι ικα-
νοποιημένη από τον τελικό νόμο, 
πιθανόν να είχε επιτευχθεί το ίδιο 
αποτέλεσμα, χωρίς προστριβές και 
αντεγκλήσεις, εάν είχε κατατεθεί 
έτσι από την αρχή. Είναι από 
τις περιπτώσεις που και οι δύο 
πλευρές έχουν το δίκιο τους αλλά 
τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους 
φιλάθλους, ειδικά όταν δεν έχει 
ζητηθεί η γνώμη τους για θέματα 
που τους αφορούν.

Τελικά, οργανισμοί όπως η UEFA 
ή η FIFA θεωρείς πως όντως 
ενδιαφέρονται για το καλό του 
αθλήματος ή για τις τσέπες των 
διαφόρων εκπροσώπων τους;
Είναι πολύ δύσκολο, και θα ήταν 
άδικο για πολλούς ανθρώπους, 
να απαντηθεί αυτή η ερώτηση 
σε οτιδήποτε λιγότερο από ένα 
βιβλίο. Θα προσπαθήσω όμως να 
συνοψίσω την απάντηση σε δύο 
ερωτήσεις: Γιατί αποκλείουμε 
ένα συνδυασμό των δύο; Πρέπει 
αναγκαστικά να αγαπάς αυτό που 
κάνεις ή είναι κακό να δουλεύεις 
για αυτό που αγαπάς;

Εάν ως οπαδοί μπούμε στη 
διαδικασία να κατακρίνουμε τυφλά 
οποιονδήποτε έχει όφελος από 
την ενασχόλησή του με τα κοινά, 
θα μείνουμε χωρίς τίποτα, χωρίς 
ούτε καν ποδόσφαιρο. Προφανώς 
δεν αναφέρομαι για εγκληματικές 
δραστηριότητες, όπως το τεράστιο 
σκάνδαλο της FIFA (που ως οπαδοί 
δεν περιμέναμε και το FBI να μας 
ανοίξει τα μάτια), όμως η εμπειρία 
μου έχει δείξει ότι οι εκατέρωθεν 
ισχυρισμοί και κατηγορίες είναι ως 
επί το πλείστον αποτέλεσμα κακής 
ή ελλιπούς επικοινωνίας. Σίγουρα 
όπου υπάρχει καπνός υπάρχει 
και φωτιά, όμως κανένας στον 
αθλητισμό δεν πρέπει να θεωρεί 
τον εαυτό του άμοιρο ευθυνών. 
Όλοι έχουμε κάνει λάθος επιλογές 
και σίγουρα προτού κρίνουμε δεν 
θα πρέπει να ξεχνάμε ότι με την 
ίδια ευκολία όλοι λένε ότι «οι συν-
δέσμοι λειτουργούν ως προσωπικοί 
στρατοί και υπάρχουν άτομα που 
τα παίρνουν». Πάντοτε και σε κάθε 

οργανισμό ανεξάρτητα από το 
μέγεθός του υπήρχαν, υπάρχουν 
και θα υπάρχουν καλύτεροι και όχι 
τόσο καλοί, φιλόδοξοι και ολιγαρ-
κείς, ικανότεροι και λιγότερο ικανοί 
άνθρωποι και στελέχη. Τι κάνουμε 
όμως εμείς, οι καλύτεροι, ολιγαρ-
κείς, ικανότεροι, ώστε να είμαστε 
περισσότεροι ή δυνατότεροι από 
τους υπόλοιπους;

Είναι υποχρέωση όλων των 
εμπλεκόμενων μερών, φορέων και 
φιλάθλων, να πιέσουν για αποτε-
λεσματικότερο μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό, αναγνωρίζοντας ότι 
προαπαιτούμενο για την ατομική ευ-
ημερία είναι η συνολική ανάπτυξη.

Υφίσταται σε άλλα κράτη «θε-
σμικός διάλογος» μεταξύ των 
φορέων, του κράτους και των 
φιλάθλων-οπαδών;
Σίγουρα υπάρχει σε Αγγλία, 
Αζερμπαϊτζάν, Αυστρία, Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, 
Δανία, Ελβετία, Ιρλανδία, Ισλανδία, 
Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Μολδαβία, 
Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Σκωτία, Σουηδία, 
Φινλανδία (τα έβαλα και αλφαβη-
τικά!) κάποιας μορφής διάλογος 
ή κάποια προσπάθεια για διάλογο 
από την πλευρά των πολιτικών 
και αθλητικών φορέων με τους 
φιλάθλους. Αλλά, συγνώμη, 
ξέχασα. Η Ελλάδα είναι «ιδιαίτερη 
περίπτωση» και τα προβλήματά 
μας «βαλκανικά», «μεσογειακά», 
μεγαλύτερα και διαφορετικά από 
όλες αυτές τις χώρες (άσχετα εάν 
περιλαμβάνονται και βαλκανικές 
και μεσογειακές στη λίστα). Στις 
περισσότερες μάλιστα από αυτές 
τις χώρες ο θεσμός του SLO είναι 
αυτός που διευκολύνει ως αφορμή 
ή φυσικά παρουσία τον διάλογο 
μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε κάθε χώρα ο διάλογος 
διεξάγεται με διαφορετικό τρόπο 
και σε διαφορετικό επίπεδο. Δεν 
είναι υποχρεωτικό ένα κόμμα να 
είναι κυβέρνηση για να ανταλλάξει 
απόψεις με κοινωνικές ομάδες, 
όπως οι οργανώσεις φιλάθλων, 
μπορεί οι κυβερνήσεις να αποδέ-
χονται εκπροσώπους φιλάθλων 
σε επιτροπές ως ισότιμα μέλη με 
δικαίωμα ψήφου, υπουργεία να 
χρηματοδοτούν πρωτοβουλίες κοι-
νωνικοεκπαιδευτικού χαρακτήρα, 
αθλητικές ομοσπονδίες να έχουν 
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αναπτυξιακά προγράμματα της 
φίλαθλης βάσης, άλλοι απλά να 
αρκούνται σε μια απλή επεξήγηση 
αποφάσεων ή τυπική ενημέρωση 
προθέσεων. Ο κοινός παρονομα-
στής όμως είναι ένας. Φίλαθλοι και 
φορείς δεν σπρώχνουν έναν τοίχο 
από αντίθετες μεριές, αλλά κά-
θονται σε ένα τραπέζι και τραβάν 
κουπί προς την ίδια κατεύθυνση.

Πέρα όμως από τη δεδομένη 
υπαιτιότητα των πολιτικών και αθλη-
τικών φορέων για τη μη ύπαρξη 
διαλόγου, μεγάλη ευθύνη έχουν 
και οι έλληνες οπαδοί. Κι αυτό γιατί 
στις περισσότερες χώρες το δικαί-
ωμα συμμετοχής στον διάλογο δεν 
χαρίστηκε, αλλά απαιτήθηκε και 
κατακτήθηκε από τους οπαδούς 
μέσω συλλογικών οργάνων και 
προσπαθειών.

Θεωρείς πως τα πολιτικά κόμμα-
τα στο παρόν κοινοβούλιο έχουν 
ολοκληρωμένες θέσεις για τα 
ζητήματα του αθλητισμού;
Συνολικές προτάσεις μπορεί 
να έχει κάποιος μόνο όταν στη 
συζήτηση περιλαμβάνει όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, κάθε ένα 
από το οποίο ξέρει το κομμάτι του 
καλύτερα. Εάν απουσιάζει, το πιο 
πιθανό είναι να αδικηθεί και αυτή η 
αδικία θα καταστήσει οποιαδήποτε 
πρόταση μη ρεαλιστική και αποτυ-
χημένη.

Αν σου ζητιόταν να θέσεις κά-
ποια επιπρόσθετα σημεία για τον 
επερχόμενο Νόμο-Πλαίσιο για 
τον αθλητισμό τι θα πρότεινες;
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να 
θυμάται ο Κοντονής είναι πως 
αυτός κάποια στιγμή θα φύγει, 
αλλά οι ομάδες και οι οπαδοί θα 
παραμείνουν και θα εξακολουθούν 
να είναι αποδέκτες των δικών του 
αποφάσεων. Πως οι πράξεις του 
θα έχουν αντίκτυπο στο πώς θα τον 
θυμούνται, όχι οι σημερινοί πολιτι-
κοί και αθλητικοί του «φίλοι», αλλά 
ο απλός φίλαθλος κόσμος που 
πηγαίνει συχνά ή σπανιότερα στο 
γήπεδο. Πως ένας προβληματικός 
και δαιδαλώδης οργανισμός όπως 
το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να 
αλλάξει μόνο με άνωθεν εντολές, 
αλλά θα πρέπει να έχει σύμμαχο 
και συνοδοιπόρο τη βάση η οποία 
θα ασκεί πίεση προς την ίδια 
κατεύθυνση, αλλά με πολύ μεγαλύ-

τερη δύναμη.
Δεν περιμένω ο νέος νόμος να 

λύσει άμεσα τα προβλήματα του 
ποδοσφαίρου, θα ήταν αδύνατο 
άλλωστε. Όλοι οι νόμοι θα πρέπει 
να έχουν στόχο τη διαχρονικότητα 
και όχι τη βραχυπρόθεσμη αντι-
μετώπιση των προβλημάτων και 
ελπίζω σε αυτή την κατεύθυνση να 
κινηθεί. Ο Richard Bellman (εφαρ-
μοσμένα μαθηματικά και πατέρας 
του δυναμικού προγραμματισμού) 
είπε το 1957 ότι μια ιδανική 
πολιτική έχει την ιδιότητα ότι οποια-
δήποτε και αν είναι η υφιστάμενη 
κατάσταση, εάν οι απομένουσες 
αποφάσεις είναι οι βέλτιστες, το 
αποτέλεσμα θα είναι συνολικά άρι-
στο. Δηλαδή μεγαλύτερη σημασία 
από το πού βρισκόμαστε έχει το 
πού θέλουμε να πάμε και το πώς 
θα φτάσουμε εκεί με τον ιδανικό 
τρόπο. Πιστεύω ότι εάν ο νόμος 
καταφέρει να βάλει τις βάσεις ώστε 
στην επόμενη αξιολόγησή του να 
κριθούν πετυχημένες, ουσιαστικά 
και όχι τύποις, κάποιες από τις 
διατάξεις του από το σύνολο του 
αθλητικού κόσμου, τότε θα έχει 
πετύχει συνολικά. 

Ο αποτελεσματικότερος έλεγχος 
των ομάδων σε οικονομικό επίπε-
δο, οι προσυνεννοημένοι αγώνες, 
τα κρούσματα βίας και ρατσισμού, 
περιπτώσεις third party ownership 
αθλητών είναι θέματα των οποίων 
τα αίτια θα πρέπει να αναλυθούν 
εκτενώς και η στόχευση να είναι 
στην αντιμετώπιση αυτών, όχι μόνο 
των συμπτωμάτων. Και όλα αυτά 
είναι θέματα που απασχολούν κα-
θημερινά και τους φιλάθλους, που 
τα συζητάνε στο γήπεδο, στους 
συνδέσμους, στις καφετέριες, στη 
δουλειά τους. Θέματα στα οποία 
και οι φίλαθλοι, η βάση και τα θε-
μέλια του ποδοσφαίρου, απαιτούν 
λύσεις. Και για τον λόγο αυτό θα 
πρέπει να προσεγγισθούν κατάλλη-
λα και να τους ζητηθεί με τον σω-
στό τρόπο να συνεισφέρουν σε μια 
προσπάθεια συνολικής βελτίωσης 
του περιβάλλοντος στο οποίο όλοι 
δραστηριοποιούμαστε και από την 
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό 
του οποίου όλοι θα ωφεληθούμε.

Εκτός όμως από τις αποδεδειγμέ-
νες εγκληματικές δραστηριότητες, 
οι οποίες θα πρέπει να τιμωρούνται 
παραδειγματικά προς οποια-
δήποτε κατεύθυνση, καθώς το 

ποδόσφαιρο ως μικρογραφία της 
κοινωνίας είναι ο καθρέφτης της 
και πρέπει να αποτελεί πρότυπο 
συμπεριφοράς, θα υπάρχουν και 
οι ίδιες «συνήθεις» παραβατικές 
συμπεριφορές που υπάρχουν και 
στην κοινωνία. Όλοι μας, άλλοι 
περισσότερο και άλλοι λιγότερο 
συχνά, όλοι με διαφορετική έντα-
ση, έχουμε εκνευριστεί και αγα-
νακτήσει, έχουμε βρίσει, έχουμε 
διαπληκτιστεί λεκτικά και σωματικά, 
έχουμε συμμετάσχει σε πορείες 
και διαδηλώσεις για τα δικαιώματά 
μας, έχουμε παρεκτραπεί. Και τότε 
οι ποινές και οι διαδικασίες που 
θα προβλέπονται δεν πρέπει να 
απέχουν από την κοινή λογική, να 
μην αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο, 
ξεχωριστό τρόπο επειδή έτυχε να 
συμβούν με αφορμή ένα αθλητικό 
γεγονός. Δεν είμαι εισαγγελέας ή 
δικαστής, όμως ενστερνίζομαι την 
άποψη φίλου από τον χώρο της 
απονομής δικαιοσύνης ο οποίος 
λέει ότι όσο πιο σκληρός είναι ένας 
νόμος τόσο πιο δύσκολο είναι να 
εφαρμοσθεί.

Δικαιοσύνη όμως δεν είναι μόνο 
η νομοθεσία. Είναι και ο σεβασμός 
στα δικαιώματα που έχουν τα εμπλε-
κόμενα μέρη και ο σεβασμός που 
με τη σειρά τους πρέπει να δείχνουν 
στις υποχρεώσεις τους. Η συνδρο-
μή της πολιτείας δεν ολοκληρώνεται 
με έναν νόμο-τιμωρό. Υποχρέωση 
της εκάστοτε αρμόδιας πολιτικής 
και αθλητικής αρχής είναι η προώ-
θηση της πρόληψης παραβατικών 
συμπεριφορών, ώστε νέα παιδιά 
να μη γίνονται εγκληματίες θεω-
ρώντας ότι αυτό που κάνουν είναι 
σωστό. Στα σχολεία μαθαίνουμε να 
γινόμαστε καλύτεροι πολίτες, όμως 
υπάρχει κάποιου είδους εκπαίδευση 
για τον τρόπο με τον οποίο θα 
μπορούμε να συμπεριφερόμαστε 
στο γήπεδο με τρόπο αποδεκτό και 
ανεκτό από τους υπόλοιπους φιλά-
θλους, δικούς μας και αντιπάλους, 
από τους αθλητές, την αστυνομία; 
Υπάρχει κάποιο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο για τον τρόπο που πρέπει 
να δρουν και να αντιδρούν οι αστυ-
νομικοί; Οι ποδοσφαιριστές και οι 
μπασκετμπολίστες;

Σε ό,τι αφορά τους φιλάθλους, 
στον νέο νόμο το στοίχημα θα 
είναι να αντιληφθεί ότι το ποδό-
σφαιρο δεν πρέπει να τιμωρεί 
αλλά να εκπαιδεύει σε θέματα 

πρόληψης, αυτοοργάνωσης και 
διαλόγου. Να επιστρέψει τις ομά-
δες εκεί που ανήκουν, στον κόσμο 
τους. Να του δώσει τη δυνατότητα 
να αποφασίζει αυτός για το μέλλον 
της ομάδας. Να δείξει ότι ένα κρά-
τος που νοιάζεται για τον πολίτη 
δεν τον εγκαταλείπει στην μοίρα 
του αλλά φροντίζει να του παρέχει 
τα εχέγγυα για να συνυπάρξει 
αρμονικά με το συνάνθρωπό 
του. Να καταπολεμά τα αίτια 
των προβλημάτων, όχι μόνο τις 
εκδηλώσεις τους. Η επιτυχία του 
Κοντονή θα είναι να εκμεταλλευ-
θεί την επιρροή του ποδοσφαίρου 
στην καθημερινότητά μας και να 
προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει 
τον νόμο εκτός από τιμωρία και 
για την αθλητική εκπαίδευση όλων 
των εμπλεκόμενων μερών (όχι 
μόνο των φιλάθλων), έχοντας 
κατά νου ότι κανείς δεν απέκτησε 
παιδεία εν μια νυκτί.
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σύνεντεύξη με την άύτονομη 
θύΡά 10, τούσ οΡγάνωμενούσ 
οπάδούσ τού ηΡάκλη
Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας οι 
κυριότερες αλλαγές που φέρνει 
ο νέος νόμος Κοντονή;

Χωρίς να θέλουμε να γίνουμε 
ισοπεδωτικοί, για μας ο νέος 

νόμος δεν αλλάζει στην ουσία 
τίποτα. Άλλος ένας υπουργός που 
ξεκινά και πάλι την «κάθαρση» του 
ποδοσφαίρου από την παρανυχίδα 
που ονομάζεται «βία στη γήπεδα» 
κλείνοντας το μάτι και, ίσως, ενι-
σχύοντας όλους τους παράγοντες 
που την τρέφουν. Οπότε, ας μη γε-
λιόμαστε. Οι αλλαγές που έρχονται 
θα αφορούν μόνο τον έλεγχο των 
οπαδών και των συνδέσμων οι οποί-
οι έχουν επιλέξει να μη παίρνουν 
μέρος στον θίασο που ονομάζεται 
ελληνικό ποδόσφαιρο. Και για να 
γίνουμε πιο σαφείς, θα χτυπηθούν 
οι σύνδεσμοι εκείνοι οι οποίοι δεν 
προσφέρουν τα μέλη τους σαν ιδιω-
τικό στρατό κάποιου επιχειρηματία, 
θα χτυπηθούν οι οπαδοί εκείνοι οι 
οποίοι αντιδρούν μέσα στο γήπεδο 
σε αυτό που ονομάζεται «μοντέρνο 
ποδόσφαιρο», ακόμα κι αν αυτό 
πάει κόντρα στα συμφέροντα της 
ομάδας τους, θα χτυπηθούν γενικά 
τα μη χειραγωγήσιμα οπαδικα κινή-
ματα των ομάδων.

Πώς κρίνετε την όλη «κόντρα» 
μεταξύ υπουργείου, ΕΠΟ, πα-
ραγόντων και δημοσιογράφων 
για το αυτοδιοίκητο ή μη του 
ελληνικού ποδοσφαίρου; Πριν 
περάσουμε στα αμιγώς οπαδικά 
ζητήματα, ποια η γνώμη σας για 
το περιβόητο αυτοδιοίκητο και 
τη λειτουργία της ΕΠΟ;
Αλάτι στη πληγή η ερώτηση αυτή, 
μιας και πριν τέσσερα χρόνια το 
αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ ήταν το 
όχημα με το οποίο μετέφεραν οι 
παράγοντες του ελληνικού ποδο-
σφαίρου την ομάδα μας, από την 

Α΄ εθνική στη Δ’. Το αυτοδιοίκητο 
της ΕΠΟ μοιάζει πολύ με τον νόμο 
περί ευθύνης υπουργών. Είναι η 
κολυμβήθρα του Σιλωάμ από όπου 
περνούν οι βρωμιές και οι παρανο-
μίες μιας μαφίας και παρουσιάζο-
νται στον κόσμο μέσω τον πιστών 
σκύλων της (των δημοσιογράφων), 
σαν βαρύγδουπες αποφάσεις που 
σκοπό έχουν την εξυγίανση και 
αλλά τέτοια κλισέ.

Κεφάλαιο Σύνδεσμοι: τελικά, 
σύμφωνα με τον νέο νόμο, 
καταργούνται, αλλά μπορούν 
να μετατραπούν σε λέσχες και 
όλα καλά. Τι ακριβώς ισχύει; Οι 
δικοί σας σύνδεσμοι τι σχέση 
έχουν με την ΠΑΕ; Είναι ανα-
γνωρισμένοι; Όντας συνδεσμί-
τες και οργανωμένοι οπαδοί, 
πιστεύετε αυτό που λέει το 
υπουργείο και η αστυνομία 
πως «οι σύνδεσμοι είναι εστίες 
παρανομίας και βίας»;
Η Α.Θ.10 λειτουργεί σαν σωματείο 
χωρίς την έγκριση του επίσημου 
Ηρακλή, είτε της ΠΑΕ είτε του Γυ-
μναστικού Συλλόγου. Στην τελευ-
ταία έφοδο των αστυνομικών στα 
γραφεία μας, μας ενημέρωσαν ότι 
μέχρι τις 13 Αυγούστου μπορούμε 
να λειτουργούμε όπως τώρα. Από 
εκείνη την ημέρα και μετά θα 
είμαστε παράνομοι, οι σύνδεσμοι 
μας θα σφραγιστούν και θα γίνουν 
αυτεπάγγελτα μηνύσεις στους 
ιδιοκτήτες των οικημάτων που 
νοικιάζουμε και θα τους επιβληθεί 
πρόστιμο. Για να μη γίνει αυτό θα 
πρέπει να πάρουμε άδεια από τη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 
Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης 
της νομικής μορφής η οποία θα 
μας επιτρέψει να υπάρχουμε σε 
ένα καθεστώς που θα μας δίνει 
τη δυνατότητα να αντιδρούμε σε 

διοικήσεις, σε κοινωνικά φαινόμε-
να και σε ό,τι θεωρούμε εμείς ως 
βλαπτικό για την ιδέα που λέγεται 
Ηρακλής.

Κεφάλαιο μετακινήσεις: ανα-
γκαίο κακό η απαγόρευση τους 
(δεδομένου των βίαιων περι-
στατικών που έχουν σημειωθεί, 
όταν η μετακίνηση επετράπη) ή 
αναφαίρετο δικαίωμα που κατα-
πατείται; Σαν Α.Θ.10 πολλές φο-
ρές στο κοντινό παρελθόν έχετε 
προσπαθήσει να σπάσετε στην 
πράξη το μέτρο αυτό. Είτε σαν 
γηπεδούχοι είτε σαν φιλοξενού-
μενοι. Πιο πρόσφατο παράδειγμα 
οι αγώνες μπάσκετ την περσινή 
σεζόν μεταξύ του Ηρακλή και 
της ΑΕΚ. Πείτε μας για αυτή την 
εμπειρία που πολλοί σχολίασαν 
και αρνητικά. Με ποιο τρόπο 
πιστεύετε πως θα μπορούσε να 
καταργηθεί το συγκεκριμένο 
μέτρο; Πείτε μας και δυο λόγια 
για τις εμπειρίες σας από απαγο-
ρεύσεις μετακινήσεων που έχετε 
στην πλάτη σας. Κατά καιρούς 
έχουμε διαβάσει ανακοινώσεις 
σας για περιστατικά που θα μπο-
ρούσε να χαρακτηρίσει κάποιος 
ως και… σουρεαλιστικά.
Αν κρίνουμε από το πώς αντιμε-
τωπίστηκε η ανταλλαγή εισιτήριων 
μεταξύ Α.Θ.10 και Original 21 
πέρσι, τόσο από οπαδούς άλλων 
ομάδων, αλλά δυστυχώς και από 
συνοπαδούς μας (ας μη κρυβόμα-
στε), τότε νομίζουμε ότι απέχουμε 
αιώνες από το να μιλήσουμε για τις 
μετακινήσεις σαν αναφαίρετο δι-
καίωμα κ.λπ. χωρίς να γίνουμε γε-
λοίοι. Φαίνεται δεν μας έχει λείψει 
αρκετά η ατμόσφαιρα του γηπέδου 
με οπαδούς και των δυο ομάδων. 
Όσο για περιστατικά τα οποία ζήσα-
με, δύο είναι τα πιο χαρακτηριστι-
κά. Το πρώτο όταν στηθήκαν τρία 
μπλόκα από τη Θεσσαλονίκη έως 
τον Βόλο και γινόταν έλεγχος σε 
ΟΛΑ τα αυτοκίνητα με βάση τις 
πινακίδες. Όπως γίνεται αντιληπτό, 
εκεί σταμάτησαν και ανθρώπους 
που δεν είχαν καμιά σχέση με τον 
Ηρακλή, οι οποίοι προσπαθούσαν 
απλά να πάνε κάπου στην Ελλάδα, 
ενώ εμείς που ήμασταν ήδη 
εγκλωβισμένοι εκεί παίρναμε όρκο 
ότι είναι συνοπαδοί μας και ότι 
τους ξέρουμε, με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί ένα χάος απίστευτο 

και πραγματικά σουρεαλιστικό. Το 
δεύτερο περιστατικό ήταν όταν 
σε έναν αγώνα στο Αιγίνιο κόντρα 
στον Αιγινιακό μπήκαμε στο τρένο 
για να μετακινηθούμε. Το τρένο 
ξεκίνησε, διένυσε περίπου 500 
μέτρα, σταμάτησε, έκανε όπισθεν 
και όταν ξαναφτάσαμε στον σταθ-
μό μας περίμεναν πολλές διμοιρίες 
ενώ από τα μεγάφωνα ακούστηκε 
το καταπληκτικό: «Παρακαλούνται 
οι φίλαθλοι του Ηρακλή να κατέ-
βουν από το τρένο. Απαγορεύεται 
να ταξιδέψουν με τον συρμό».

Κεφάλαιο οπαδική βία: πέραν 
όλων των κλισέ για τους «ανε-
γκέφαλους χούλιγκαν» και τους 
«χαπάκηδες που τα σπάνε και 
σφάζονται μεταξύ τους», ποιες 
νομίζετε ότι είναι οι ευθύνες των 
ίδιων των οπαδών για το επίπεδο 
της βίας που ομολογουμένως 
έχει ανέβει; Είναι ένα θέμα που 
μόνο οι ίδιο οι οπαδοί μεταξύ 
τους μπορούν, αν θέλουν, να 
λύσουν; Υπάρχει μια άποψη 
που λέει πως τις περισσότερες 
των περιπτώσεων η οπαδική βία 
προκαλείται από τη διαφθορά 
που υπάρχει στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο και τις αδικίες που 
συντελούνται σε διοικητικό επί-
πεδο. Συμφωνείτε;
Είναι πολύ πιθανό, για το ολοένα 
και υψηλότερο επίπεδο βίας 
μεταξύ οπαδών, να ευθύνονται οι 
αδικίες εναντίον ομάδων. Όμως 
είναι 100% σίγουρο ότι ευθύνε-
ται, στον μεγαλύτερο βαθμό, η 
παραγοντική διαφθορά, η οποία 
καλώς ή κακώς έχει περάσει και 
στα οπαδικα κινήματα. Προφανώς 
όλοι καταλαβαίνουμε σε τι αναφε-
ρόμαστε. Πλέον η κατάσταση σε 
κάποιες περιπτώσεις έχει ξεφύγει 
από αυτό που μέχρι πριν λίγα χρό-
νια ονομάζαμε οπαδική βία, αλλά 
και οπαδικό κίνημα. Όταν λοιπόν 
επανακαθορίσουμε τις έννοιες των 
λέξεων, «οπαδός», «σύνδεσμος», 
«κερκίδα», τότε ας ξανακάνουμε 
αυτή την κουβέντα...

Αν καλούσε ο Κοντονής εσάς 
και άλλους συνδέσμους να 
παραβρεθείτε σε συνάντηση μαζί 
του για να ακούσει τη θέση των 
οργανωμένων, θα πηγαίνατε; 
Τι θα του προτείνατε, αν κατα-
λαβαίνατε πως πραγματικά θα 

Το τρένο ξεκίνησε, διένυσε περίπου 500 
μέτρα, σταμάτησε, έκανε όπισθεν και όταν 
ξαναφτάσαμε στον σταθμό μας περίμεναν 
πολλές διμοιρίες ενώ από τα μεγάφωνα 
ακούστηκε το καταπληκτικό: «Παρα-
καλούνται οι φίλαθλοι του Ηρακλή να 
κατέβουν από το τρένο. Απαγορεύεται να 
ταξιδέψουν με τον συρμό».
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άκουγε τη γνώμη των οπαδών, 
θα τη σέβονταν και θα τη λάμβα-
νε υπόψη για τα οποία μέτρα;
Όχι! Δεν έχουμε να πούμε τίποτα 
με κανέναν Υφυπουργό Αθλητι-
σμού. Ό,τι και να του πούμε, ό,τι 
και να μας πει, είναι λόγια του αέρα 
από τη στιγμή που πρόκειται για 
ένα διακοσμητικό Υπουργείο με 
έναν διακοσμητικό Υφυπουργό. 
Το ποδόσφαιρο ελέγχεται από την 
αστική τάξη και τους παρατρεχά-
μενούς της. Αφού λοιπόν αποδε-
δειγμένα η συγκεκριμένη τάξη είναι 
πάνω από νόμους, κυβερνήσεις 
και υπουργεία θεωρούμε χάσιμο 
χρόνου να μιλάμε με τους εντολο-
δόχους της.

Σαν Α.Θ.10, αν κάποιος ή κά-
ποιοι σύνδεσμοι λάμβαναν την 
πρωτοβουλία να φτιαχτεί ένα 
δίκτυο, ένα συντονιστικό ενάντια 
στον νέο νόμο, θα συμμετείχατε; 
Πιστεύετε στην αναγκαιότητα 
ενός τέτοιου οργάνου που θα 
βγάζει προς τα έξω, επίσημα, την 
οπαδική φωνή, την οπαδική πρό-
ταση για μια σειρά ζητηματων 
που απασχολούν τους οπαδούς;
Οτιδήποτε φέρνει σε επαφή 
οπαδούς διαφορετικών ομάδων 
με σκοπό την οργάνωση δράσεων 
ενάντια σε όλα αυτά που πάνε να 
μας εξαφανίσουν είναι για μας 
καλοδεχούμενο και αναγκαίο. Είναι 
κάτι δύσκολο, για ευνόητους λό-
γους, όμως, πρέπει να καταλάβου-
με ότι ήρθε η ώρα να το πράξουμε 
με σοβαρότητα. Ας ξεκινήσουμε 
τουλάχιστον από κάτι πολύ μικρό 
όπως η ανταλλαγή πληροφοριών 
για διώξεις οπαδών και πώς αυτές 
μεθοδεύονται από μπάτσους και 
εισαγγελείς ώστε να αναπτύξουμε 
τρόπους άμυνας. Θα είναι ένα 
πρώτο βήμα! Το να βγει μια κοινή 

φωνή είναι αρκετά βήματα παρα-
πέρα, ας κάνουμε πρώτα τα βασικά 
και τα υπόλοιπα πιστεύουμε θα 
έρθουν από μόνα τους!

Αν τυχόν ισχύσει το μέτρο για 
κλείσιμο των συνδέσμων και αρχί-
σει η αστυνομία να το εφαρμόζει 
πηγαίνοντας στον κάθε σύνδεσμο 
για σφράγισμα, έχετε σκεφτεί, 
έχετε συζητήσει εναλλακτικές; 
Έτσι όπως είναι η οργανωμένη 
οπαδική κουλτούρα στην Ελλάδα 
μπορεί να υπάρξει οργανωμένο 
οπαδικό κίνημα («κίνημα», λέμε 
τώρα) χωρίς συνδέσμους;
Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, 
ακόμα ψάχνουμε τη νομική 
μορφή που θα επιλέξουμε ώστε 
να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. 
Όσον αφορά το δεύτερο μέρος 
της ερώτησης, μπορούμε να 
απαντήσουμε μόνο για τη δική μας 
περίπτωση. Εκτιμούμε ότι αν και θα 
δυσκολευτούμε πολύ, εντούτοις, 
μπορούμε να υπάρξουμε σαν ορ-
γανωμένοι οπαδοί του Ηρακλή, ως 
προς την οργάνωση της κερκίδας, 
των μετακινήσεων (όπου αυτές 
είναι εφικτές), την οργάνωση γενι-
κότερα δράσεων που προωθούν 
την οπαδική κουλτούρα μέσα στον 
σύλλογο και χωρίς γραφεία ή την 
ύπαρξη κάποιου φορέα όπως τον 
ξέρουμε μέχρι σήμερα. Απλά σε 
τέτοια περίπτωση εκτιμούμε ότι η 
απήχηση μας θα μικρύνει αρκετά.

Και μια άσχετη με το θέμα ερώ-
τηση: Ποιος έβγαλε τη συνθημα-
τάρα «Γαλάζια Βαβυλώνα» που 
έχει κάνει θραύση;
Η «Γαλάζια Βαβυλώνα» είναι 
κλάματα στην Καλλικράτεια, κρα-
τητήριο στο Αγιονέρι, δακρυγόνο 
έξω από τη ΔΕΘ, η διακοπή της 
παρέλασης και η εκδίωξη Παπού-

λια, ατελείωτη πίκρα και άσβεστο 
μίσος τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 
Για μας είναι κάτι παραπάνω από 
ένα σύνθημα και αποτελεί τιμή μας 
που, όπως μας λέτε, αρέσει και σε 
άλλους οπαδούς!

Οτιδήποτε φέρνει σε επαφή οπαδούς 
διαφορετικών ομάδων με σκοπό την ορ-
γάνωση δράσεων ενάντια σε όλα αυτά που 
πάνε να μας εξαφανίσουν είναι για μας 
καλοδεχούμενο και αναγκαίο. Είναι κάτι 
δύσκολο, για ευνόητους λόγους, όμως, 
πρέπει να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα να 
το πράξουμε με σοβαρότητα.
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σύνεντεύξη 
με τη nicole selmer
(δημοσιογΡάφοσ στο πεΡιοδικο "ballesterer")

Τι προβλέπει η αθλητική νομοθε-
σία για την αντιμετώπιση επεισο-
δίων μέσα στα γήπεδα;

Αρχικά, να σας ενημερώσω 
πως παρότι δουλεύω σε ένα 

αυστριακό ποδοσφαιρικό έντυπο, 
θα σας μιλήσω για τη Γερμανία, τη 
χώρα καταγωγής μου.

Υπάρχουν ορισμένες διατάξεις 
του αθλητικού νόμου που επιτρέ-
πουν στην αστυνομία τη συλλογή 
και καταγραφή των στοιχείων οπα-
δών που σχετίζονται με αδικήματα 
αθλητικού περιεχομένου. Αυτή η 
«τράπεζα στοιχείων» ονομάζεται 
«Datei Gewalttäter Sport» (DGS, 
Αρχείο Αθλητικών Δραστών) και 
έχει γίνει αντικείμενο ισχυρής κριτι-
κής λόγω του αδιαφανούς τρόπου 
με τον οποίο συλλέγονται τα στοι-
χεία. Κανείς δεν σε ενημερώνει, αν 
έχεις καταχωρηθεί στο DGS. Θα 
σας αναφέρω δύο χαρακτηριστικά 
παραδείγματα. Πρώτον, είναι πολύ 
πιθανό να το ανακαλύψεις αν θε-
λήσεις να πας ταξίδι στο εξωτερικό 
και ξαφνικά μάθεις ότι σου έχει επι-
βληθεί απαγόρευση εξόδου από τη 
χώρα. Δεύτερον, δεν επιτρέπεται 
σε οπαδούς από μια συγκεκριμένη 
περιοχή να αγοράζουν εισιτήρια 
για έναν αγώνα που η αστυνομία 
θεωρεί «υψηλής επικινδυνότητας». 
Πρόσφατα είχαμε ένα τέτοιο 
περιστατικό με οπαδούς της Χάνσα 
Ρόστοκ που δεν μπόρεσαν να 
ταξιδέψουν για τον αγώνα με την 
Ζανκτ Πάουλι.

Απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο 
εισηγούνται τόσο οι ομάδες όσο 
και η Γερμανική Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία (ΓΠΟ). Στην πρώτη 
περίπτωση, μιλάμε για απαγόρευση 
εισόδου στο γήπεδο της ομάδας, 
ενώ στη δεύτερη, για απαγόρευση 
εισόδου σε όλα τα γήπεδα της 
χώρας. Είναι μία διάταξη που δεν 
προέρχεται από κάποιο αθλητικό 
νόμο, αλλά από την ίδια την 
Ομοσπονδία. Μάλιστα, ανεπίσημα, 
κάποιοι σύλλογοι σκέφτονται να 
συμβουλεύονται και την αστυνομία 
σχετικά με τις απαγορεύσεις 
εισόδου.

Υφίστανται συγκεκριμένες κρα-
τικές επιτροπές ή δικαστές και 
εισαγγελείς, που ασχολούνται με 
τα θέματα του αθλητισμού και 
τι σχέση έχουν με τον χώρο του 
ποδοσφαίρου και την ποδοσφαι-

ρική ομοσπονδία; Επεμβαίνουν 
αν χρειαστεί στα ποδοσφαιρικά 
δρώμενα;
Νομίζω πως μόνο κατά τη διάρκεια 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 
2006 είχαν επιστρατευτεί αθλητικοί 
δικαστές και εισαγγελείς με τη δι-
καιοδοσία να επεμβαίνουν αυτόμα-
τα αν κάτι υποπέσει στην αντίληψή 
τους. Γενικά, πάντως, δεν υπάρχει 
ειδικό αθλητικό δικαστικό σώμα.

Ποιο το μέγεθος των ποινών για 
τις ΠΑΕ και ποιες οι ποινές για 
τους οπαδούς; Ισχύουν και στη 
χώρα σας ποινές όπως αγώνες 
κεκλεισμένων των θυρών ή απα-
γορεύσεις μετακίνησης οπαδών;
Ναι, υπάρχει ποινή για αγώνες 
κεκλεισμένων των θυρών, αλλά 
δεν είναι συχνό φαινόμενο. Ένας 
αγώνας κεκλεισμένων των θυρών 
ή μία απαγόρευση μετακίνησης 
εντάσσεται στο πλαίσιο κλιμάκωσης 
της ποινής που θα επιβληθεί σε 
μια ομάδα. Πρώτα επιβάλλεται ένα 
χρηματικό πρόστιμο, έπειτα άλλο 
ένα, μετά άλλο ένα και στο τέλος 
θα υπάρξει πιο δραστική ποινή. 
Αυτές οι ποινές προβλέπονται από 
την αθλητική νομοθεσία και έχουν 
εγκριθεί από τη ΓΠΟ. Βέβαια, 
έχουν επικριθεί έντονα γιατί 
αποδίδουν συλλογική ευθύνη στην 
ομάδα και δεν αποφασίζονται με 
τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. 
Η Ντιναμό Δρέσδης και η Άιντραχτ 
Φρανκφούρτης είναι οι ομάδες 
που έχουν δεχτεί τα μεγαλύτερα 
πρόστιμα και οι οπαδοί τους αυτοί 
που έχουν εναντιωθεί περισσότερο 
σε αυτές τις διατάξεις.

Έχουν υπάρξει στο παρελθόν 
περιπτώσεις διαφθοράς στο 
ποδόσφαιρο (π.χ. στημένοι 
αγώνες, παράνομο στοίχημα, ή 
άλλα σκάνδαλα) και πώς αντι-
μετωπίστηκαν από την αθλητική 
δικαιοσύνη;
Είχαμε πολλά περιστατικά στη-
μένων αγώνων τόσο από ποδο-
σφαιριστές όσο και από διαιτητές. 
Αυτές οι υποθέσεις βρίσκονται 
πλέον στα δικαστήρια. Ο διαιτητής 
Robert Hoyzer, ο ποδοσφαιριστής 
Rene Schnitzler και ο φερόμενος 
ως εγκέφαλος όλων αυτών Ante 
Sapina είναι μερικά από τα ονόμα-
τα που μπορείτε να ψάξετε.

Διαπιστώνετε αδικίες σε άρθρα 
του νόμου που αφορούν τη δια-
χείριση της βίας και πώς έχουν 
αντιμετωπιστεί από τους οπα-
δούς; Έχουν υπάρξει συλλογικές 
αντιδράσεις, και αν ναι, έχει βγει 
κάποιο αποτέλεσμα; (π.χ. να παρ-
θεί πίσω ένα επίμαχο άρθρο;)
Ναι, υπάρχουν συλλογικές αντιδρά-
σεις. Γίνονται αρκετές συζητήσεις 
και δράσεις ενάντια στα πρόστιμα 
και τις απαγορεύσεις. Συνήθως 
λαμβάνουν χώρα σε τοπικό επίπεδο 
και στα υπόλοιπα γήπεδα αναρτώ-
νται πανό αλληλεγγύης.

Οι διεθνείς οργανισμοί, η ΦΙΦΑ 
και η ΟΥΕΦΑ πιστεύετε πως 
ενδιαφέρονται πραγματικά για το 
καλό του ποδοσφαίρου ή μόνο 
για τις χορηγίες και την εμπο-
ρευματική του ανάπτυξη;
Πιστεύω πως τόσο στην UEFA όσο 
και στη FIFA υπάρχουν άνθρωποι 
που όντως νοιάζονται για το καλό 
του ποδοσφαίρου. Μάλιστα, στη 
FIFA βελτιώθηκαν κάπως τα πράγ-
ματα με τις πρόσφατες καμπάνιες 
κατά του ρατσισμού και των 
διακρίσεων και την προσπάθεια 
βελτιστοποίησης της επικοινωνίας 
με τους οπαδούς. Όμως, φυσικά, 
οι απαιτήσεις των χορηγών και των 
συνεταίρων είναι πολύ πιο σημαντι-
κές και η τάση της πλήρους εμπο-
ρευματοποίησης του αθλήματος 
γίνεται κάθε χρόνο και πιο δυνατή.

Περισσότερα για το Ballesterer 
μπορείτε να βρείτε εδώ: 
www.ballesterer.at
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σύνεντεύξη 
me ton aYmeric le gall
(δημοσιογΡάφοσ τού πεΡιοδικού "so Foot")

Τι προβλέπει η αθλητική νομοθεσία 
για την αντιμετώπιση επεισοδίων 
μέσα στα γήπεδα;

Η Γαλλία έχει θωρακιστεί απέναντι 
στην ποδοσφαιρική βία με ένα 

βαρύ νομικό οπλοστάσιο εδώ και πολ-
λά χρόνια. Το τελευταίο βίαιο περιστα-
τικό που συγκλόνισε τη γαλλική κοινή 
γνώμη ήταν ο θάνατος του 38χρονου 
οπαδού της Παρί Σεν Ζερμέν Yann 
Lorence, μέλος του πετάλου Kop de 
Boulogne (ΚΟΒ), στις 28 Φεβρουαρί-
ου 2010, όταν μέλη του (φασιστικού) 
KOB συγκρούστηκαν έξω από το 
Παρκ Ντε Πρενς με μέλη του (πολυε-
θνικού και αντιρατσιστικού) Virage d’ 
Auteuil, του απέναντι πετάλου.1 

Το πρόβλημα είναι ότι οι γαλλικές 
πολιτικές δυνάμεις, κεντροδεξιές 
και κεντροαριστερές, επέλεξαν να 
εστιάσουν την προσοχή τους μόνο 
στην καταστολή. Σήμερα, η καταστο-
λή στη Γαλλία έχει φτάσει σε μεγάλα 
ύψη. Όπως έχει υπογραμμίσει και 
ο Frédéric Thiriez, ο πρόεδρος της 
γαλλικής Ένωσης Επαγγελματικού 
Ποδοσφαίρου (Ligue de Football 
Professionnel, LFP), «Η καλύτερη 
πρόληψη είναι ο φόβος της αστυνο-
μίας και της καταστολής». Αλήθεια, 
αυτή είανι η μόνη απάντηαση του 
κράτους; Είναι τόσο θλιβερό...

Υφίστανται συγκεκριμένες κρα-
τικές επιτροπές ή δικαστές και 
εισαγγελείς, που ασχολούνται με 
τα θέματα του αθλητισμού και τι 
σχέση έχουν με τον χώρο του πο-
δοσφαίρου και την ποδοσφαιρική 
ομοσπονδία; Επεμβαίνουν αν χρει-
αστεί στα ποδοσφαιρικά δρώμενα;
Είναι φυσιολογικό και απαραίτητο 
η αθλητική δικαιοσύνη να έχει στη 
διάθεσή της πληθώρα νόμων και 
διατάξεων. Από την άλλη πλευρά, 
εγείρει ανησυχία το γεγονός ότι σχε-
δόν ποτέ δεν αξιολογούνται σωστά οι 
καταστάσεις. Για παράδειγμα, πολλές 
φορές έχει επιβληθεί απαγόρευση 
εισόδου στο γήπεδο για το άναμμα 
ενός καπνογόνου ή την κατοχή 
μικορποσότητας χασίς. Πρόσφατα, 
ένας αξιωματικός της αστυνομίας 

1. Περισσότερα για τις εσωτερικές 
διαμάχες στην κερκίδα της Παρί διαβάστε 
στο πολυσέλιδο αφιέρωμα «Η ιστορία των 
Ultras στη Γαλλία και η περίπτωση των 
Boulogne Boys» στο HUMBA! #3 (Φθινό-
πωρο 2010), καθώς και στο άρθρο «Virage 
d’ Auteuil (VA) vs Kop de Boulogne 
(KOB)» στο ιστολόγιο των Radical Fans 
United στο http://bit.ly/1dGFtLF.

δήλωσε στην εφημερίδα L’Equipe ότι 
έιναι καλύτερα να κλέψεις αυτοκίνητο 
παρά να ανάψεις καπνογόνο. Είναι 
ένα πολύ εύστοχο σχόλιο για τη 
βλακώδη κατάσταση που επικρατεί. 
Στα γαλλικά γήπεδα απαγορεύεται 
να ανάψεις καπνογόνο και είναι 
πραγματικό σοκαριστικό το ότι αν σε 
συλλάβουν να το κάνεις, μπορεί να 
τιμωρηθείς με τρία χρόνια φυλάκιση 
και 15.000 ευρώ πρόστιμο. Η ποινή 
είναι εξαιρετικά δυσανάλογη σε σχέ-
ση με το αδίκημα. 

Ποιο το μέγεθος των ποινών για τις 
ΠΑΕ και ποιες οι ποινές για τους 
οπαδούς; Ισχύουν και στη χώρα 
σας ποινές όπως αγώνες κεκλει-
σμένων των θυρών ή απαγορεύσεις 
μετακίνησης οπαδών;
Στις μέρες μας, στη Γαλλία γίνεται 
όλο και πιο δύσκολο να υποστηρίξει 
κανείς την ομάδα του. Οι μετακινήσεις 
οπαδών απαγορεύονται με το πρό-
σχημα της αποφυγής των επεισοδίων 
και της προστασίας της δημόσιας 
ασφάλειας. Επικρατεί μεγάλη ένταση 
ανέμσα στους οπαδούς, τους επίση-
μους αθλητικούς φορείς, τις δημόσιες 
αρχές και την αστυνομία. Το φάσμα 
της καταστολής συνεχώς μεγαλώνει 
και οι ποινές ποικίλουν: απαγορεύση 
εισόδου, ακόμα και χωρίς δίκη, και 
υποχρέωση να εμφανίζεσαι στο τμήμα 
την ώρα του αγώνα, αγώνες κεκλει-
σμένων των θυρών ή με κλεισμένες 
συγκεκριμένες θύρες, απαγόρευση 
μετακινήσεων οπαδών και πολλά 
άλλα. Πολύ πιο σπάνια, όπως στην 
περίπτωση της Παρί, συναντάμε και τη 
διάλυση των οπαδικών συνδέσμων.

Έχουν υπάρξει πρόσφατες αλλαγές 
στη νομοθεσία με αφορμή βίαια 
γεγονότα σε αθλητικούς χώρους 
και τι αντίκτυπο είχαν;
Στόχος της καταστολής είναι να 
καταπολεμήσει τη βία ή να ελέγξει 
τους οπαδούς και να αποστειρώσει 
τα γήπεδα ώστε να δημιουργήσει ένα 
νέο κοινό πιο καταναλωτικό και λιγό-
τερο οπαδικό; Νομίζω πως ισχύει το 
δεύτερο, ιδίως αν αναλογιστούμε τις 
κινήσεις των νέων καταριανών προέ-
δρων της Παρί. Από το 2011 και την 
αγορά της Παρί από την Qatar Sports 
Investments, περισσότεροι από 
13.000 οπαδοί και μέλη των ιστορικών 
οπαδικών συνδέσμων της ομάδας 
της πρωτεύουσας έχουν τιμωρηθεί 
με απαγόρευση εισόδου. Πλέον, η 

διοίκηση της Παρί θέλει να διαλέγει 
η ίδια τους φιλάθλους της. Το Παρκ 
Ντε Πρενς γίνεται όλο και πιο εκλε-
κτικό, στα πρότυπα των γηπέδων της 
Πρέμιερ Λιγκ. Οι τιμές των εισιτηρίων 
έχουν αυξηθεί υπερβολικά και επαψε 
να είναι το μέρος όπου θα εκφράσεις 
το πάθος σου, αλλά το μέρος όπου 
σε προσκάλουν να καταναλώσεις όσο 
περισσότερο μπορείς. Οι «απαγορευ-
μένοι» οπαδοί πλέον παρακολουθούν 
τη γυναικεία ομάδα της Παρί ή τους 
αγώνες των νεανικών ομάδων. Όμως, 
ακόμα και εκεί τους παρακολουθεί 
η αστυνομία και η διοίκηση της Παρί 
τους έχει καταγράψει σε μια black list. 
Όπως φαίνεται, οι δημόσιες αρχές 
συνεργάζονται άψογα με τη νέα διοί-
κηση του συλλόγου προκειμένου να 
προστατέψουν το προϊόν και να προ-
ωθήσουν μία νέα εμπορική πολιτική. 
Και όλα αυτά γίνονται με το πρόσχημα 
της καταπολέμησης της βίας.2

Εκτός από αυστηρές ποινές, θα 
πρέπει να κάνουμε και διάλογο με 
τους οπαδούς. Ωστόσο, η χώρα μας 
έχει ξεχάσει ότι εκτός από την κατα-
στολή υπάρχει και η συζήτηση – όπως 
γίνεται στη Γερμανία. Να τονίσουμε 
ότι η Γαλλία είναι η μόνη ευρωπαϊκή 
χώρα (μαζί με το Καζακστάν) που δεν 
έχει κάποιον σύνδεσμο μεταξύ των 
οπαδών, των επίσημων αθλητικών 
φορέων, των δημοσίων αρχών, της 
αστυνομίας και των διοικήσεων των 
ομάδων. Οι επίσημοι αθλητικοί φορείς 
αρνούνται συστηματικά να έρθουν σε 
επικοινωνία με τους οπαδούς.

Υπάρχει κάποιο ειδικό καθεστώς 
- έλεγχος προκειμένου να εισέλθει 
κάποιος οπαδός στο γήπεδο; Π.χ, 
ειδική κάρτα, ηλεκτρονικό εισιτήριο 
ή ταυτότητα; 
Δεν νομίζω. Στο στάδιο εισέρχεσαι 
όπως και στον κινηματογράφο. Εκτός 
από περιπτώσεις όπως αυτή της Παρί, 
που τα εισιτήρια είναι ονομαστικά. 
Φυσικά, αν αγοράσεις κάρτα διαρκεί-
ας, τα στοιχεία σου καταχωρούνται. 
Πάντως, σε γενικές γραμμές, δεν 
χρησιμοποιείται ευρέως το ηλεκτρονι-
κό εισιτήριο.

Έχουν υπάρξει στο παρελθόν 

2. Περισσότερες πληροφορίες για την 
κατάσταση που επικρατεί πλέον στην Παρί 
όσον αφορά τις σχέσεις διοίκησης και οπα-
δών, θα βρείτε στο άρθρο «Ici c’est Paris: 
Συζήτηση με μέλη του Virage d’ Auteuil της 
PSG» στο HUMBA! #16 (Καλοκαίρι 2014).

περιπτώσεις διαφθοράς στο πο-
δόσφαιρο (π.χ. στημένοι αγώνες, 
παράνομο στοίχημα, ή άλλα σκάν-
δαλα) και πώς αντιμετωπίστηκαν 
από την αθλητική δικαιοσύνη; 
Πρόσφατα, η Νιμς προσπάθησε να 
στήσει πολλά παιχνίδια στη Ligue 
2 προκειμένου να παραμείνει στην 
κατηγορία. Παρά τη μεγάλη διάσταση 
που έλαβε, οι ποινές που ακολού-
θησαν αυτό το σκάνδαλο ήταν μόλις 
αφαίρεση βαθμών. Από ό,τι φαίνεται 
η LFP θέλει να προστατέψει τις 40 
ομάδες των δύο πρώτων κατηγοριών 
ώστε να δημιουργήσει ένα κλειστό 
κλαμπ. 

Διαπιστώνετε αδικίες σε άρθρα του 
νόμου που αφορούν τη διαχείριση 
της βίας και πώς έχουν αντιμετω-
πιστεί από τους οπαδούς; Έχουν 
υπάρξει συλλογικές αντιδράσεις, 
και αν ναι, έχει βγει κάποιο απο-
τέλεσμα; (π.χ. να παρθεί πίσω ένα 
επίμαχο άρθρο;)
Από τη μεριά τους, οι οπαδοί ίδρυσαν 
ενώσεις με τη βοήθεια εξειδικευ-
μένων δικηγόρων προκειμένου να 
ενημερωθούν καλύτερα και να αντι-
μετωπίσουν πιο αποτελεσματικά την 
καταστολή. Πρόσφατα μάλιστα σημεί-
ωσαν και μια νίκη. Τα δικαστήρια ανά-
γκασαν την αστυνομία του Παρισιού 
να ανακαλέσει τις 125 απαγορεύσεις 
εισόδου που είχε επιβάλλει χωρίς δίκη 
και να πληρώσει βαρύ πρόστιμο. Κάτι 
αρχίζει να κινείται. Ο νέος Υπουργός 
Αθλητισμού, ο Thierry Braillard, σκο-
πεύει να καλέσει σε συζήτηση τους 
οπαδούς και να μην επαναλάβει τα 
λάθη των προκατόχων του.

Οι διεθνείς οργανισμοί, η ΦΙΦΑ 
και η ΟΥΕΦΑ πιστεύετε πως 
ενδιαφέρονται πραγματικά για το 
καλό του ποδοσφαίρου ή μόνο για 
τις χορηγίες και την εμπορευματική 
του ανάπτυξη; 
Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο. 
Πιστεύω πως η UEFA ακολουθεί 
μια δημιουργική πολιτική για τους 
οπαδούς καθώς τους καλεί συχνά σε 
διάλογο προκειμένου να βελτιώσει 
τη θέση τους. Τουνατίον, η FIFA έχει 
αποδείξει ότι δεν ενδιαφέρεται για το 
καλό του ποδοσφαίρου παρά μόνο 
για να βγάζει λεφτά και να αυξάνει 
την εξουσία της.
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σύνεντεύξη 
me ton χάλούκ
(μελοσ των "vamos bien" τησ φενεΡμπάχτσε)

Τι προβλέπει η αθλητική νομοθε-
σία για την αντιμετώπιση επεισο-
δίων μέσα στα γήπεδα;

Πριν δύο χρόνια, ψηφίστηκε ο 
Νόμος 6222 για «τον τερματι-

σμό της βίας και της αταξίας στα γή-
πεδα». Πρόκειται για ένα νόμο που 
περιλαμβάνει χρηματικά πρόστιμα, 
μακροχρόνιες απαγορεύσεις εισό-
δου στα γήπεδα, ακόμα και φυλακή. 
Βέβαια, οι ποινές που αφορούν την 
απαγόρευση εισόδου είναι ακατα-
νόητες. Τη μέρα του αγώνα πρέπει 
να επισκεφτείς το αστυνομικό τμήμα 
της περιοχής σου και να δηλώσεις 
παρουσία. Αν δεν το κάνεις, θα σου 
επιβληθεί πρόστιμο. Αν δεν εμφα-
νίζεσαι επανειλημμένα, θα πας στη 
φυλακή. Εδώ υπάρχει μια σημαντική 
λεπτομέρεια. Αρκετοί άνθρωποι δεν 
γνωρίζουν ότι τους έχει επιβληθεί 
απαγόρευση εισόδου και ύστερα 
από καιρό καλούνται να πληρώσουν 
κάποιο μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. 
Αυτό συμβαίνει γιατί, για παρά-
δειγμα, οι αστυνομικοί μπορούν να 
σταματήσουν για έλεγχο κάποιον 
που τους φαίνεται μεθυσμένος, θα 
τον σύρουν στο τμήμα, θα του απο-
δώσουν κατηγορίες και αυτόματα 
θα «φάει» απαγόρευση εισόδου 
στο γήπεδο. Πρακτικά, ο νόμος 
φτιάχτηκε για να ελέγχει τους οπα-
δούς, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει 
πρόβλεψη ελέγχου των διοικήσεων, 
των ΜΜΕ και της αστυνομίας.

Υφίστανται συγκεκριμένες κρα-
τικές επιτροπές ή δικαστές και 
εισαγγελείς, που ασχολούνται με 
τα θέματα του αθλητισμού και 
τι σχέση έχουν με τον χώρο του 
ποδοσφαίρου και την ποδοσφαι-
ρική ομοσπονδία; Επεμβαίνουν 
αν χρειαστεί στα ποδοσφαιρικά 
δρώμενα;
Δεν υπάρχουν αθλητικοί δικαστές 
και εισαγγελείς. Η αστυνομία έχει 
ένα «Αθλητικό Τμήμα», αλλά κανέ-
νας αστυνομικός δεν έχει εξειδι-
κευμένες γνώσεις. Απεναντίας, το 
συγκεκριμένο τμήμα λειτουργεί ως 
«ψηστήρι» των νέων αστυνομικών 
προκειμένου να μάθουν να αντιμε-
τωπίζουν πολιτικές συγκρούσεις.

Η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομο-
σπονδία (ΤΠΟ) τάσσεται υπέρ αυτού 
του νόμου, καθώς προτιμά γήπεδα 
με καταναλωτές παρά γήπεδα με 
φιλάθλους. Προκειμένου να το 
επιτύχουν, προωθούν μία συνεχή 

«μοντερνοποίηση» του ποδοσφαί-
ρου με γήπεδα που θυμίζουν εμπο-
ρικά κέντρα να χτίζονται σε όλη την 
επικράτεια. Αυτή η λογική έρχεται 
να συμπληρώσει την κυβερνητική 
πολιτική του Ερντογάν σχετικά με 
τις ανοικοδομήσεις περιοχών. 

Ποιο το μέγεθος των ποινών για 
τις ΠΑΕ και ποιες οι ποινές για 
τους οπαδούς; Ισχύουν και στη 
χώρα σας ποινές όπως αγώνες 
κεκλεισμένων των θυρών ή απα-
γορεύσεις μετακίνησης οπαδών;
Τη χρονιά που μας πέρασε κα-
ταργήθηκε το μέτρο των αγώνων 
κεκλεισμένων των θυρών και 
αντί αυτού προωθήθηκε η ιδέα 
των αγώνων με κλειστά κάποια 
συγκεκριμένα σημεία της κερκίδας. 
Συνήθως κλείνει εκείνο το σημείο 
του γηπέδου που τραγουδά μη απο-
δεκτά συνθήματα. Φυσικά, δεν λεί-
πουν και τα χρηματικά πρόστιμα για 
την κάθε ομάδα. Αν τραγουδούν μη 
αποδεκτά συνθήματα οι φιλοξενού-
μενοι οπαδοί, τότε δεν θα μπορούν 
να πάνε στο επόμενο παιχνίδι. 

Εκτός όλων αυτών των απαγο-
ρεύσεων του Νόμου 6222, εδώ και 
τέσσερα χρόνια στα ντέρμπι και 
στα ματς υψηλής επικινδυνότητας 
δεν πάνε φιλοξενούμενοι οπαδοί. 
Είναι μια εντελώς παράνομη από-
φαση που αποφασίζεται κάθε φορά 
από τα Συμβούλια Ασφάλειας του 
εκάστοτε δήμου. Φανταστείτε, για 
παράδειγμα, πως η τελευταία φορά 
που πήγαμε σε εκτός έδρας αγώνα 
με τη Γαλατασαράι ήταν το 2011. Η 
συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει 
για όλα τα ομαδικά αντρικά και 
γυναικεία αθλήματα.

Έχουν υπάρξει πρόσφατες αλ-
λαγές στη νομοθεσία με αφορμή 
βίαια γεγονότα σε αθλητικούς 
χώρους και τι αντίκτυπο είχαν;
Πρόσφατα υπήρξαν κάποιες συζη-
τήσεις σχετικά με τον νόμο καθώς 
κάποιοι υποστήριζαν ότι πρέπει να 
σκληρύνει και άλλο, κάποιοι άλλοι 
έλεγαν ότι δεν εφαρμόζεται σωστά 
και μόνο μια μικρή μειοψηφία τόνι-
ζε το πόσο άχρηστος ήταν.

Υπάρχει κάποιο ειδικό καθεστώς 
- έλεγχος προκειμένου να εισέλ-
θει κάποιος οπαδός στο γήπεδο; 
Π.χ, ειδική κάρτα, ηλεκτρονικό 
εισιτήριο ή ταυτότητα;

Σύμφωνα με τον νόμο, το ηλεκτρο-
νικό εισιτήριο και η κάρτα φιλάθλου 
ξεκίνησαν την περίοδο 2014/15. Η 
διαδικασία έχει ως εξής: Η κάρτα 
φιλάθλου, γνωστή και ως Pasolig, 
συνδέεται με την τράπεζα Aktif-
bank, η οποία είναι υπεύθυνη για 
οτιδήποτε αφορά αυτή την κάρτα. 
Κάθε οπαδός που θέλει να αποκτή-
σει την Pasolig ανοίγει λογαριασμό 
στη συγκεκριμένη τράπεζα. Έτσι, 
η Aktifbank έχει τριπλό κέρδος: 
πουλάει κάρτες, αυξάνει τον αριθ-
μό των καταθετών της και πουλά 
πιστωτικές κάρτες. Στην Pasolig 
αναφέρονται διάφορα προσωπικά 
σου στοιχεία και χωρίς αυτή δεν 
μπορείς να μπεις στο γήπεδο. Πριν 
μπεις στο γήπεδο, στα τουρνικέ, το 
σύστημα σκανάρει την κάρτα και 
αν δεν αναγνωρίσει το πρόσωπό 
σου, για οποιονδήποτε λόγο, δεν 
σου επιτρέπεται η είσοδος στο 
γήπεδο. Το λες και «Big brother is 
watching you?», ε;

Επίσης, αν έχεις τιμωρηθεί με 
απαγόρευση εισόδου, το τουρνικέ 
δεν αναγνωρίζει την κάρτα σου. 
Ένα από τα προβλήματα που 
δημιουργείται είναι ότι αν συμβεί 
μία φασαρία κοντά στη θέση σου, 
μπορεί να τιμωρηθείς χωρίς να το 
ξέρεις.

Επιπλέον, καταρρίφθηκε και το 
επιχείρημα της τράπεζας ότι έτσι 
καταπολεμά τη «μαύρη» αγορά. 
Πλέον, υπάρχει ηλεκτρονική 
«μαύρη» αγορά, μιας και μπορείς 
να μεταφέρεις τα στοιχεία της μιας 
κάρτας σε μία άλλη. 

Τα ultra-groups αντέδρασαν, 
διαμαρτυρήθηκαν και διοργάνωσαν 
διαδηλώσεις ενάντια σε αυτό το 
σύστημα και μποϋκόταραν τους 
αγώνες στην αρχή της χρονιάς. Όλα 
τα στάδια ήταν άδεια στην αρχή. 
Ωστόσο, καθώς περνούσε ο καιρός, 
το μποϋκοτάζ άρχισε να υποχωρεί 
και μόνο τα πολύ δυνατά ultra-
groups, όπως οι Vamos Bien, συνέ-
χισαν να μην πηγαίνουν γήπεδο.

Η Ένωση για τα Δικαιώματα των 
Οπαδών, που ξεκίνησε από την 
Άγκυρα και τη Σμύρνη, προσέφυγε 
στα δικαστήρια για «Παραβίαση Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων» και ανα-
μένουμε με αγωνία την απόφαση. 
Ως μέτρο πίεσης διοργανώθηκαν 
διαδηλώσεις από τα ultra-groups, 
αλλά σιγά σιγά ατόνισαν αυτές οι 
δράσεις καθώς οι περισσότεροι 

οπαδοί θεώρησαν πως δεν θα 
αλλάξει κάτι και δυστυχώς αποδέ-
χτηκαν αυτό το μέτρο.

Έχουν υπάρξει στο παρελθόν 
περιπτώσεις διαφθοράς στο 
ποδόσφαιρο (π.χ. στημένοι 
αγώνες, παράνομο στοίχημα, ή 
άλλα σκάνδαλα) και πώς αντι-
μετωπίστηκαν από την αθλητική 
δικαιοσύνη;
Το 2011 ξέσπασε ένα μεγάλο 
σκάνδαλο με μπλεγμένη τη Φενέρ-
μπαχτσε. Η διαδικασία που ακο-
λούθησε σημαδεύτηκε από πολλές 
αντινομίες και διχογνωμίες μιας 
και ήταν ολοφάνερο πως υπήρχαν 
και πολιτικές προεκτάσεις σε αυτό 
το σκάνδαλο. Αυτή η κατάσταση 
όξυνε τα πράγματα στην κερκίδα 
και οδήγησε πιο γρήγορα από το 
αναμενόμενο στην πολιτικοποίηση 
των οπαδών της Φενέρ. Στη 
συνέχεια ήρθαν οι συγκρούσεις 
με τις δυνάμεις καταστολής και 
έπειτα τα εξεγερτικά γεγονότα στο 
πάρκο Γκεζί. Να τονίσω επίσης ότι 
όλη η διαδικασία του σκανδάλου 
δεν οδήγησε σε δίκη σε αθλητικό 
δικαστήριο, αλλά σε δίκες με 
«αντιτρομοκρατικό» χαρακτήρα 
και την ομάδα να αντιμετωπίζει 
την κατηγορία της «εγκληματικής 
οργάνωσης». 

Διαπιστώνετε αδικίες σε άρθρα 
του νόμου που αφορούν τη δια-
χείριση της βίας και πώς έχουν 
αντιμετωπιστεί από τους οπα-
δούς; Έχουν υπάρξει συλλογικές 
αντιδράσεις, και αν ναι, έχει βγει 
κάποιο αποτέλεσμα; (π.χ. να παρ-
θεί πίσω ένα επίμαχο άρθρο;)
Από ό,τι φαίνεται, οι άνθρωποι 
γουστάρουν να είναι καταναλωτές. 
Η ίδια η ζωή μας αναγκάζει να 
είμαστε «μειονότητα εντός της 
μειονότητας». 

Οι διεθνείς οργανισμοί, η ΦΙΦΑ 
και η ΟΥΕΦΑ πιστεύετε πως 
ενδιαφέρονται πραγματικά για το 
καλό του ποδοσφαίρου ή μόνο 
για τις χορηγίες και την εμπο-
ρευματική του ανάπτυξη;
Η UEFA είναι Μαφία και η FIFA 
είναι απασχολημένη με το πώς θα 
διαχειριστεί τα βρώμικα χρήματα 
που βγάζει.
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σύνεντεύξη me to πεΡιοδικο 
sportpeople

Τι προβλέπει η αθλητική νομοθε-
σία για την αντιμετώπιση επεισο-
δίων μέσα στα γήπεδα;

Πρώτα απ’ όλα, θέλουμε 
να πούμε ότι το ιταλικό 

νομοθετικό πλαίσιο έχει καθαρά 
κατασταλτικό χαρακτήρα, όχι μόνο 
σε περιπτώσεις βίας, κάτι το οποίο 
θα μπορούσε να ήταν κατανοητό, 
αλλά για το οπαδικό φαινόμενο στο 
σύνολό του. Τελείως τετριμμένα, οι 
οργανωμένοι οπαδοί θεωρούνται 
η κύρια αιτίας της βίας και για 
αυτόν τον λόγο προσπαθούν να 
τους «αποστειρώσουν» θεσπίζο-
ντας νόμους οι οποίοι εισάγουν 
διακρίσεις εις βάρος των οπαδών 
ή που αντιβαίνουν τα πιο βασικά 
δικαιώματα που εγγυάται ο συ-
νταγματικός χάρτης μας. Από την 
άποψη της πρόληψης δεν γίνεται 
σχεδόν τίποτα. Υπάρχει ο SLO, 
ο Supporters Liaison Officer (ο 
Υπεύθυνος Σχέσεων με τους Φι-
λάθλους), ο οποίος έχει επιβληθεί 
από την UEFA, αλλά, πέρα από την 
εκπλήρωση αυτής της θεσμικής 
υποχρέωσης, δεν παίζει κανέναν 
πραγματικό ρόλο. Δεν υφίστανται 
«fanproject», όπως δεν υφίσταται 
και κανενός άλλου τύπου σχέση 
που να μην υποβιβάζει τον φίλαθλο 
στον ρόλο του πελάτη.

Ουσιαστικά, ο νόμος προβλέπει, 
χωρίς τη δυνατότητα να υπερασπι-
στείς τον εαυτό σου ενώπιον ενός 
δικαστή, ότι ένας οπαδός μπορεί 
να αποκλειστεί αμέσως από τα γή-
πεδα αποκλειστικά και μόνο βάσει 
μίας υπόδειξης της αστυνομίας 
(η λεγόμενη Daspo, Απαγόρευση 
Εισόδου στις Αθλητικές Εκδηλώ-
σεις). Συχνά και σκόπιμα, αυτές οι 
υποδείξεις αποσκοπούν στρατηγι-
κά να πλήξουν τα πιο δραστήρια 

άτομα μίας ομάδας, άσχετα με την 
πραγματική ή όχι συμμετοχή σε βί-
αιες ενέργειες. Άλλωστε, δεν είναι 
τυχαίο ότι, στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων, η δίκη τελειώνει με 
την αθώωση των κατηγορούμενων. 
Η κοροϊδία έγκειται στο γεγονός, 
ότι λόγω των μακροχρόνιων διαδι-
κασιών της δικαιοσύνης, αυτά τα 
άτομα συνήθως έχουν εκτίσει την 
περίοδο που τους απαγορεύεται 
να πλησιάζουν στα γήπεδα. Λέω να 
«πλησιάζουν» επειδή δεν τους απα-
γορεύεται μόνο να μπαίνουν στα 
γήπεδα, αλλά και να περνούν από 
κοντά τους. Η απαγόρευση ισχύει 
και για τα κλειστά γήπεδα, αλλά και 
για κάθε άλλο χώρο στον οποίο 
διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις. 

Στην πράξη η απαγόρευση 
εφαρμόζεται υποχρεώνοντας 
όσοι υφίστανται την απαγόρευση 
να παρουσιάζονται στην τοπική 
αστυνομική διεύθυνση για να 
υπογράψουν δύο ή περισσότερες 
φορές στη διάρκεια των αγώνων. 
Κάποιος μπορεί να τιμωρηθεί 
με απαγόρευση εισόδου στα 
γήπεδα (και/ή να πληρώσει ένα 
πρόστιμο) για τελείως τετριμμένα 
πράγματα όπως επειδή επιχείρησε 
να περάσει μέσα στο γήπεδο ένα 
καπνογόνο, επειδή δεν κάθισε στη 
θέση που αναγράφεται στο εισιτή-
ριό του, επειδή σκαρφάλωσε σε 
ένα κιγκλίδωμα για να διαμαρτυ-
ρηθεί, επειδή φώναξε συνθήματα 
ενάντια στην αστυνομία ή άλλες 
πράξεις μη πραγματικής, αλλά 
καθαρά συμβολικής βίας. Όσοι 
διαπράττουν σοβαρά αδικήματα, 
οι υπότροποι ή όσοι δεν πάνε να 
υπογράψουν, κινδυνεύουν να 
συλληφθούν.

Υφίστανται συγκεκριμένες κρα-
τικές επιτροπές ή δικαστές και 
εισαγγελείς που ασχολούνται με 
τα θέματα του αθλητισμού και 
τι σχέση έχουν με τον χώρο του 
ποδοσφαίρου και την ποδοσφαι-
ρική ομοσπονδία; Επεμβαίνουν 
αν χρειαστεί στα ποδοσφαιρικά 
δρώμενα;
Υπάρχει τόσο αθλητική όσο και 
τακτική δικαιοσύνη που θεωρητικά 
είναι ανεξάρτητες η μία από την 
άλλη. Η διαχείριση της αθλητικής 
δικαιοσύνης γίνεται κατά τρόπο 
γελοίο και μεροληπτικό, καθώς 
αυτή ενδιαφέρεται περισσότερο για 
την προάσπιση των συμφερόντων 
των αφεντικών του ποδοσφαίρου 
παρά να επανορθώσει τις αδικίες 
και να καθιερώσει την ισότητα. 
Μάλιστα, πολύ συχνά οι σύλλογοι 
δεν δέχονται τις αποφάσεις της 
και καταφεύγουν στην τακτική 
δικαιοσύνη για να υπερασπίσουν τα 
συμφέροντά τους. 

Εμβληματική και γροτέσκα υπήρ-
ξε η περίπτωση της Β΄ Εθνικής την 
περίοδο 2003/4, όταν ύστερα από 
δικαστική παρέμβαση η Κατάνια, 
που είχε πέσει στη Γ1 κατηγορία, 
επέστρεψε στη Β΄ Εθνική. Έτσι, 
οι ομάδες αυξήθηκαν σε 24 και 
η Ομοσπονδία επανέφερε στη 
Β΄ Εθνική όλες τις ομάδες που 
υποβιβάστηκαν, λόγω κάποιας λαν-
θασμένης αρχής ισότητας. Υπάρχει 
και μία Διεύθυνση ερευνών της 
Αστυνομίας, η Ασφάλεια (Digos), η 
οποία ασχολείται ειδικά με τα όσα 
συμβαίνουν μέσα στα γήπεδα και 
τους οπαδούς.

Ποιο το μέγεθος των ποινών για 
τις ΠΑΕ και ποιες οι ποινές για 
τους οπαδούς; Ισχύουν και στη 
χώρα σας ποινές όπως αγώνες 
κεκλεισμένων των θυρών ή απα-
γορεύσεις μετακίνησης οπαδών;
Πέρα από τις εξατομικευμένες 
ποινές που προαναφέραμε, στους 
οπαδούς είναι δυνατόν να επιβλη-
θούν μια σειρά συλλογικών κυρώ-
σεων. Είναι δυνατόν να επιβληθούν 
και πρόστιμα στους συλλόγους για 
αντικειμενική ευθύνη.

Προβλέπονται η διεξαγωγή 
αγώνων κεκλεισμένων των θυρών, 
με κλειστό μόνο τον τομέα για τους 
φιλοξενούμενους ή παρουσία μόνο 
όσων έχουν εισιτήριο διαρκείας, 
κάτι που αφήνεται στη διακριτική 

ευχέρεια του αθλητικού δικαστή. 
Σε ορισμένες ιδιαίτερες περιπτώ-
σεις, έχουν διεξαχθεί αγώνες 
κεκλεισμένων των θυρών και σε 
ουδέτερο γήπεδο για να αποτραπεί 
οποιοδήποτε ενδεχόμενο να 
σημειωθούν επεισόδια μεταξύ των 
οπαδών.

Έχουν υπάρξει πρόσφατες αλ-
λαγές στη νομοθεσία με αφορμή 
βίαια γεγονότα σε αθλητικούς 
χώρους και τι αντίκτυπο είχαν;
Η νομοθεσία αλλάζει κάθε φορά 
που συμβαίνει το παραμικρό βίαιο 
επεισόδιο. Ακόμα και αν αυτό προ-
κλήθηκε από την κακή οργάνωση 
της αστυνομίας. Για την ακρίβεια, 
ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις ο 
κόσμος της πολιτικής και ο Τύπος 
σφυροκοπούν την κοινή γνώμη, 
ώστε να απαλλαγούν από τις ευ-
θύνες τους και να τις φορτώσουν 
στους οπαδούς. Σε κάθε βίαιο 
επεισόδιο, μεγαλώνει η διάρκεια 
της απαγόρευσης εισόδου στα 
γήπεδα (daspo), ο αριθμός των 
συμπεριφορών που τιμωρούνται, η 
δυνατότητα χρονικής παράτασης 
της αυτόφωρης διαδικασίας, αυξά-
νεται το ύψος των προστίμων κ.λπ. 

Χωρίς καμία διάθεση αυτο-
θυματοποίησης, στην Ιταλία, υπό 
ορισμένες συνθήκες, κινδυνεύεις 
να μείνεις περισσότερο στη φυλα-
κή για αδικήματα που σχετίζονται 
με το γήπεδο, παρά για αδικήματα 
κατά της περιουσίας ή της ζωής. 
Ένα παράδειγμα: για μία συμπλοκή 
πριν το ματς Κατάνια-Ρόμα, δύο 
οπαδοί της Κατάνια καταδικάστη-
καν σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Για 
την επίθεση σε μία χρηματαπο-
στολή κοντά στη Βιτσέντσα, ένας 
από τους φυσικούς αυτουργούς 
καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια 
φυλάκισης.

Υπάρχει κάποιο ειδικό καθεστώς 
- έλεγχος προκειμένου να εισέλ-
θει κάποιος οπαδός στο γήπεδο; 
Π.χ, ειδική κάρτα, ηλεκτρονικό 
εισιτήριο ή ταυτότητα;
Υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχει το 
ονομαστικό εισιτήριο, το οποίο 
κανείς μπορεί να αποκτήσει μόνο 
επιδεικνύοντας την ταυτότητά του, 
σε προπώληση: την ημέρα του 
αγώνα τα εκδοτήρια εισιτηρίων 
είναι κλειστά. Υπάρχει μία «fidelity 
card», η λεγόμενη «κάρτα φιλά-

Η νομοθεσία αλλάζει κάθε φορά που 
συμβαίνει το παραμικρό βίαιο επεισόδιο. 
Ακόμα και αν αυτό προκλήθηκε από την 
κακή οργάνωση της αστυνομίας. Για την 
ακρίβεια, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις 
ο κόσμος της πολιτικής και ο Τύπος 
σφυροκοπούν την κοινή γνώμη, ώστε να 
απαλλαγούν από τις ευθύνες τους και να 
τις φορτώσουν στους οπαδούς.
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θλου», η οποία είναι υποχρεωτική 
εάν θέλεις να αγοράσεις ένα 
εισιτήριο διαρκείας ή εάν θέλεις να 
αγοράσεις εισιτήριο για έναν εκτός 
έδρας αγώνα (όμως η μετακίνηση 
οπαδών μπορεί να απαγορευτεί για 
λόγους δημόσιας τάξης) και την 
οποία κανείς μπορεί να αποκτήσει 
μόνο εάν, τα πέντε προηγούμενα 
χρόνια, δεν έχουν ασκηθεί εις 
βάρος του πειθαρχικές κυρώσεις 
για λόγους που συνδέονται με 
το γήπεδο. Όσο κι αν ακούγεται 
παράλογο, εάν έχεις μόλις εκτίσει 
μία απαγόρευση εισόδου στα 
γήπεδα ή εάν έχεις αθωωθεί στη 
δίκη, είναι δυνατόν να σου αρνη-
θούν την «κάρτα φιλάθλου» και 
τη δυνατότητα να αγοράσεις ένα 
εισιτήριο. Αυτό το τελευταίο είναι 
αποτέλεσμα του «Άρθρου 9», για 
το οποίο διαμαρτύρονται οι οπαδοί, 
από το οποίο δημιουργήθηκε η 
«μαύρη λίστα», μία πραγματική 
λίστα προγραφής των ανεπιθύμη-
των οπαδών. Προς το παρόν εφαρ-
μόζεται σπάνια και ανάλογα με τη 
βούληση των διάφορων τοπικών 
αστυνομικών διευθύνσεων, αλλά 
την επόμενη φορά που κάποιος 
ηθικολόγος πολιτικός αποφασίσει 
ότι «είναι απαραίτητες αυστηρότε-
ρες ποινές», να είστε σίγουροι ότι 
θα εφαρμοστεί πλήρως και αυτή.
Έχουν υπάρξει στο παρελθόν 
περιπτώσεις διαφθοράς στο 
ποδόσφαιρο (π.χ. στημένοι 
αγώνες, παράνομο στοίχημα, ή 
άλλα σκάνδαλα) και πώς αντι-
μετωπίστηκαν από την αθλητική 
δικαιοσύνη;
Μόλις σημειώθηκε ένα νέο 
κρούσμα διαφθοράς που αφορά 
τη Lega Pro (Γ΄ Εθνική) και τη Δ΄ 
Εθνική, στο οποίο εμπλέκονται 70 
άτομα, 50 από τα οποία οδηγήθη-
καν στη φυλακή. Αυτά τα επεισόδια 
επαναλαμβάνονται κυκλικά από το 
1980, τα μέτρα είναι τελείως συμ-
βολικά, αν και ορισμένες φορές 
προκαλούν πάταγο, όπως όταν το 
2006 υποβιβάστηκε στη Β΄ Εθνική 
η Γιουβέντους ή όταν το 1980 υπο-
βιβάστηκε η Μίλαν για την ανάμιξή 
τους σε στημένους αγώνες. Ένα 
άλλο μεγάλο σκάνδαλο ξέσπασε 
το 2011, όταν αποκαλύφθηκε ότι 
μερικοί ποδοσφαιριστές της Α΄ 
Εθνικής έστηναν παιχνίδια, εκείνη 
τη φορά πλήρωσε για όλους ένας 
αποδιοπομπαίος τράγος (η Λέτσε). 

Σήμερα ξαναβρισκόμαστε μπροστά 
στα ίδια προβλήματα, εξαιτίας 
των ψεύτικων ποινών και της συμ-
βίωσης σε διάφορα επίπεδα των 
θεσμών του ποδοσφαίρου και της 
πολιτικής στον υπόκοσμο.

Διαπιστώνετε αδικίες σε άρθρα 
του νόμου που αφορούν τη δια-
χείριση της βίας και πώς έχουν 
αντιμετωπιστεί από τους οπα-
δούς; Έχουν υπάρξει συλλογικές 
αντιδράσεις, και αν ναι, έχει βγει 
κάποιο αποτέλεσμα; (π.χ. να παρ-
θεί πίσω ένα επίμαχο άρθρο;)
Όπως είπα προηγουμένως, 
υπάρχουν διάφορα προβλήματα 
στη διαχείριση της βίας. Για να 
αναφέρω ένα για το οποίο δεν 
έχουμε μιλήσει ακόμα, η ιταλική 
αστυνομία είναι μία από τις λίγες 
στην Ευρώπη που δεν έχει αριθμό 
μητρώου στις στολές. Πέρα από 
τη διαβόητη βιαιότητα ορισμένων 
ειδικών σωμάτων της, τα οποία 
έχουν καταδικαστεί και από 
σώματα υπεράνω πάσης υποψίας, 
όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και 
η Διεθνής Αμνηστία. Στον ποινικό 
μας κώδικα δεν υφίσταται το αδί-
κημα του βασανισμού, και υπάρχει 
ένα ισχυρό συντεχνιακό αίσθημα 
που έχει σαν αποτέλεσμα να μην 
διεξάγονται ποτέ σοβαρές έρευνες 
και να μην επιβάλλονται σοβαρές 
ποινές εκ μέρους της Αστυνομίας 
ή του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Κάθε φορά που σημειώνονται 
συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και 
αστυνομικών, ανεξάρτητα από 
τη δυναμική των συμβάντων, για 
τον πολιτικό κόσμο και τον Τύπο, 
φταίνε πάντα οι οπαδοί. Μολονότι 
υπάρχουν πολλά περιστατικά στα 
οποία θα μπορούσαμε να ανα-
φερθούμε, με πρώτο απ’ όλα τη 
δολοφονία του οπαδού της Λάτσιο 
Γκαμπριέλε Σάντρι, ενώ πολλές 
σκιές υπάρχουν και στην άλλη 
πολύ γνωστή υπόθεση, εκείνη του 
θανάτου του επιθεωρητή της Αστυ-
νομίας Ρατσίτι. Όμως και σε εκείνη 
την περίπτωση, μολονότι υπήρξε 
μία πραγματογνωμοσύνη του 
εγκληματολογικού της αστυνομίας 
που τον απάλλασσε, την πλήρωσε 
το σύνηθες εξιλαστήριο θύμα.

Αντιδράσεις εκ μέρους των οπα-
δών υπήρξαν, και μάλιστα πολλές, 
αλλά ήταν όλες μάταιες. Σε τοπικό 
επίπεδο έγιναν κάποιες καλές 

κινήσεις, αλλά σε εθνικό επίπεδο 
το οπαδικό κίνημα διχάζεται από 
φυλετικά ζητήματα, που ορισμένες 
φορές είναι γελοία, και προτιμά να 
προτάσσει καυγάδες για μικροζη-
τήματα παρά την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του και του μέλλοντός 
του. Προφανώς, όποιος «διαιρεί 
και βασιλεύει», τρίβει τα χέρια του.

Οι διεθνείς οργανισμοί, η ΦΙΦΑ 
και η ΟΥΕΦΑ πιστεύετε πως 
ενδιαφέρονται πραγματικά για το 
καλό του ποδοσφαίρου ή μόνο 
για τις χορηγίες και την εμπο-
ρευματική του ανάπτυξη;
Η απάντηση είναι δεδομένη: όχι. 
Δεν το λένε μόνο οι οπαδοί, αλλά 
και τα ίδια τα σκάνδαλα στα οποία 
αναμίχθηκαν διάφορες προσωπι-
κότητες των δύο Ομοσπονδιών. 
Αρκεί να σκεφτεί κανείς το «Qatar-
gate» και τις βαριές κατηγορίες για 
διαφθορά που απευθύνθηκαν εις 
βάρος της πολιτικής ηγεσίας του 
ποδοσφαίρου. Από τη μια μεριά 
η παράλογη εγκληματοποίηση 
της χρήσης πυρσών και από την 
άλλη η προοδευτική χαλάρωση 
του Οικονομικού Fair Play μάς 
λένε μία σημαντική αλήθεια, 
δηλαδή ότι αυτά τα υποτιθέμενα 
όργανα ελέγχου και απονομής 
της δικαιοσύνης είναι, όπως και 
τα αντίστοιχα εθνικά, αδύναμα με 
τους ισχυρούς και σκληρά με τους 
αδύναμους. Για αυτούς, οι οπαδοί 
είναι αγελάδες για άρμεγμα, 
πελάτες, ανόητοι, καταναλωτές 
ποπ-κορν και αναψυκτικών και 
στην περίπτωση που τολμήσουν 
να διαμαρτυρηθούν για κάποια 
ανυπόφορη όψη του «σύγχρονου 
ποδοσφαίρου», δαιμονοποιούνται 
αμέσως και χειραγωγούνται για 
να ανατρέψουν στα μυαλά των 
μαζών τους ρόλους των καλών και 
των κακών, ώστε να μείνει όρθια η 
πυραμίδα της εξουσίας.

Περιοδικό Sport People
(www.sportpeople.net).
Μετάφραση: Δ.Α.
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σύνεντεύξη 
με τον andY
(δημοσιογΡάφοσ τού πεΡιοδικού 
"When saturdaY comes")

Τι προβλέπει η αθλητική νομοθε-
σία για την αντιμετώπιση επεισο-
δίων μέσα στα γήπεδα;

Παράλληλα με τους νόμους 
που εφαρμόζονται σε όλο το 

Ηνωμένο Βασίλειο και αφορούν τη 
βίαιη και αντικοινωνική συμπεριφο-
ρά, στα γήπεδα ισχύουν και άλλοι 
πιο αυστηροί κα πιο σκληροί νόμοι. 
Ο πιο συνηθισμένος είναι η απαγό-
ρευση εισόδου, που περισσότερο 
θυμίζει πολιτική και όχι ποινική 
δίωξη. Δηλαδή, μπορεί να μην είσαι 
ένοχος για κάποιο ποινικό αδίκημα 
εντός του γηπέδου (και να αποφύ-
γεις τη φυλακή), αλλά θα τιμωρη-
θείς με απαγόρευση εισόδου.

Ένας άλλος ειδικός νόμος που 
ισχύει για το ποδόσφαιρο, και όχι 
για το ράγκμπι ή το κρίκετ, είναι η 
απαγόρευση να πίνεις μπύρα εντός 
του γηπέδου. Επίσης, είναι παράνο-
μο να εισβάλλεις στον αγωνιστικό 
χώρο (pitch invasion), παρόλο που 
οι περισσότερες εισβολές γίνονται 
για λόγους πανηγυρισμών και όχι 
με στόχο τη βία.
 
Υφίστανται συγκεκριμένες κρα-
τικές επιτροπές ή δικαστές και 
εισαγγελείς, που ασχολούνται με 
τα θέματα του αθλητισμού και 
τι σχέση έχουν με τον χώρο του 
ποδοσφαίρου και την ποδοσφαι-
ρική ομοσπονδία; Επεμβαίνουν 
αν χρειαστεί στα ποδοσφαιρικά 
δρώμενα;
Οι σύλλογοι μπορεί να τιμωρηθούν 
από την Αγγλική Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία (FA) επειδή, για πα-
ράδειγμα, αδυνατούν να ελέγξουν 
τους οπαδούς τους. Ωστόσο, από 
όσο ξέρω, οι διωκόμενοι οπαδοί 
δικάζονται από τα κανονικά ποινικά 
και αστικά δικαστήρια.

Ποιο το μέγεθος των ποινών για 
τις ΠΑΕ και ποιες οι ποινές για 
τους οπαδούς; Ισχύουν και στη 
χώρα σας ποινές όπως αγώνες 
κεκλεισμένων των θυρών ή απα-
γορεύσεις μετακίνησης οπαδών;
Οι οπαδοί μπορεί να τιμωρηθούν 
με απαγόρευση εισόδου. Το 
συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζεται 
από το 1999 και επιφέρει ποινή 
απαγόρευσης δύο έως δέκα χρό-
νια τόσο για εντός όσο και εκτός 
έδρας αγώνες. Επίσης, μπορεί να 
επιφέρει απαγόρευση χρήσης μέ-
σων μαζικής μεταφοράς, εισόδου 

σε μπαρ και βόλτας στο κέντρο 
της πόλης τη μέρα του αγώνα. 
Συνήθως, είναι απαραίτητο να πα-
ρουσιάζεσαι στο αστυνομικό τμήμα 
της περιοχής σου κατά τη διάρκεια 
του αγώνα.

Η συνήθης ποινή που επιβάλλεται 
σε μία ομάδα, όταν οι οπαδοί της 
προβαίνουν σε αντικοινωνικές 
συμπεριφορές, είναι το πρόστιμο. 
Θεωρητικά, θα μπορούσε να 
επιβληθεί και κλείσιμο ενός μέρους 
της κερκίδας του γηπέδου. Οι 
ομάδες έρχονται αντιμέτωπες με 
τέτοιες ποινές μόνο όταν πρόκειται 
για pitch invasion και όχι για μεμο-
νωμένα αδικήματα.

Έχουν υπάρξει πρόσφατες αλ-
λαγές στη νομοθεσία με αφορμή 
βίαια γεγονότα σε αθλητικούς 
χώρους και τι αντίκτυπο είχαν;
Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Όμως, 
τελευταία, είχαμε μερικά εντυπωσι-
ακά pitch invasions και η δημόσια 
σφαίρα άρχισε να συζητά για το αν 
πρόκειται για «επιστροφή στα ’80s» 
ή αν είναι παντελώς ακίνδυνο. Ένα 
τέτοιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν 
οι πανηγυρισμοί των οπαδών της 
Άστον Βίλα στον ημιτελικό του Κυ-
πέλλου Αγγλίας, όταν έληξε ο αγώ-
νας με τη Γουέστ Μπρόμγουιτς.

Υπάρχει κάποιο ειδικό καθεστώς 
- έλεγχος προκειμένου να εισέλ-
θει κάποιος οπαδός στο γήπεδο; 
Π.χ, ειδική κάρτα, ηλεκτρονικό 
εισιτήριο ή ταυτότητα;
Όχι. Η Θάτσερ είχε προσπαθήσει 
να καθιερώσει τη κάρτα ID. Το 
1989, το Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει 
υπέρ της εφαρμογής της ID, αλλά 
μετά την τραγωδία του Χίλσμπορο1 
δεν προχώρησε αυτό το μέτρο.

Έχουν υπάρξει στο παρελθόν 
περιπτώσεις διαφθοράς στο 
ποδόσφαιρο (π.χ. στημένοι 
αγώνες, παράνομο στοίχημα, ή 
άλλα σκάνδαλα) και πώς αντι-
μετωπίστηκαν από την αθλητική 
δικαιοσύνη;

1. Περισσότερα για την τραγωδία του Χίλ-
σμπορο μπορείτε να διαβάσετε στο άρθρο 
«Θάνατος στις Κερκίδες: Το Πλαίσιο και η 
Αδικία της Τραγωδίας του Χίλσμπορο» στο 
HUMBA! #5 (Καλοκαίρι 2011) (ηλεκτρο-
νικά εδώ: http://bit.ly/1Gb5f1t) και στο 
«Editorial: Αποδόθηκε δικαιοσύνη;» στο 
HUMBA! #10 (Χειμώνας 2012) (ηλεκτρονι-
κά εδώ: http://bit.ly/1CaReA8).

Έχουν υπάρξει ορισμένα σκάνδαλα 
παράνομου στοιχηματισμού και 
προαποφασισμένων αποτελεσμά-
των. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο που 
αντιμετώπισε ποτέ το αγγλικό ποδό-
σφαιρο ήταν στα ’60s και είχε ως 
αποτέλεσμα τη διά παντός τιμωρία 
των εμπλεκόμενων παιχτών2. Το 
2008, τρεις παίχτες της Άκρινγκτον 
Στάνλεϊ, που αγωνιζόταν στη Δ’ 
Εθνική (League Two), τιμωρήθηκαν 
επειδή στοιχημάτισαν στον αγώνα 
που έχασαν με 2-0 από την Bury. 
Ίδια τιμωρία επιβλήθηκε και σε 
έναν παίχτη της Bury. Δεν αποδεί-
χτηκε ότι έστησαν το αποτέλεσμα, 
αλλά απλά ότι στοιχημάτισαν στον 
εν λόγω αγώνα. Πρόσφατα, ένας 
πρώην παίχτης, ο Delroy Facey, 
φυλακίστηκε επειδή προσπάθησε 
να στήσει αγώνες στις ημιεπαγγελ-
ματικές (non-League) κατηγορίες3. 
Ακούγεται πως αρκετοί από τους 
αγώνες της non-League, αλλά 
και άλλων χαμηλών κατηγοριών 
διαφόρων ευρωπαϊκών πρωταθλη-
μάτων, έχουν στηθεί σε στοιχη-
ματικές εταιρείες της Ασίας. Στις 
περιπτώσεις που κάτι τέτοιο έχει 
έρθει στη δημοσιότητα, οι παίχτες 
και οι προπονητές απολύονται ή 
αποβάλλονται από τις ομάδες και 
διώκονται ποινικά.

Διαπιστώνετε αδικίες σε άρθρα 
του νόμου που αφορούν τη δια-
χείριση της βίας και πώς έχουν 
αντιμετωπιστεί από τους οπα-
δούς; Έχουν υπάρξει συλλογικές 
αντιδράσεις, και αν ναι, έχει βγει 
κάποιο αποτέλεσμα; (π.χ. να παρ-
θεί πίσω ένα επίμαχο άρθρο;)
Οι ποινές φυλάκισης που επιβάλ-
λονται για ποδοσφαιρικούς λόγους 
συνήθως έχουν μεγαλύτερη 
διάρκεια από ό,τι οι αντίστοιχες 
για ποινικά αδικήματα. Η Football 
Supporters’ Federation «τρέχει» 
εδώ και καιρό την καμπάνια 
«Watching football is not a crime»,4 
η οποία αφορά τις αδικίες της 
αστυνομίας κατά των οπαδών.

2. Περισσότερα για αυτό το σκάνδαλο 
μπορείτε να διαβάσετε εδώ: http://bit.
ly/1BjM7T0

3. Περισσότερα για την περίπτωση του 
Delroy Facey μπορείτε να διαβάσετε εδώ: 
http://dailym.ai/1ejP9gj

4. Περισσότερα για αυτή την καμπάνια 
μπορείτε να διαβάσετε εδώ: http://bit.
ly/1Sk57oP

Ένα παράδειγμα άδικης μεταχεί-
ρισης είναι η μετακίνηση οπαδών 
με λεωφορεία εγκεκριμένα από την 
αστυνομία, αλλιώς δεν θα δικαιού-
νται να αγοράσουν εισιτήριο. Είναι 
μια τακτική που ακολουθεί η αστυ-
νομία σε αγώνες «υψηλής επικιν-
δυνότητας», όπως έγινε πρόσφατα 
στο Νιούκαστλ-Σάντερλαντ και στο 
Τσέστερ-Ρέξαμ. Έτσι, εξαιτίας του 
φόβου λίγων θερμόαιμων οπαδών, 
όλοι αντιμετωπίζονται το ίδιο.

Οι διεθνείς οργανισμοί, η ΦΙΦΑ 
και η ΟΥΕΦΑ πιστεύετε πως 
ενδιαφέρονται πραγματικά για το 
καλό του ποδοσφαίρου ή μόνο 
για τις χορηγίες και την εμπο-
ρευματική του ανάπτυξη;
Περίπλοκη ερώτηση, αλλά θα 
απαντήσω «όχι». Η FIFA και η 
UEFA υπάρχουν για να πλουτίζουν 
από το ποδόσφαιρο χωρίς να 
του επιστρέφουν αυτά τα λεφτά. 
Επίσης, διεφθαρμένοι άνθρωποι 
που βρίσκονται στη FIFA χρησιμο-
ποιούν τη δημοφιλία ως μέσο αυτο-
προστασίας. Κάθε φορά που μια 
κυβέρνηση θέλει να επέμβει στον 
τρόπο λειτουργίας της ποδοσφαιρι-
κής ομοσπονδίας της χώρας της, η 
FIFA αποβάλλει την αντίστοιχη ομο-
σπονδία επικαλούμενη «πολιτική 
ανάμειξη». Αυτό συνήθως γίνεται 
για να αποφευχθεί η όποια προ-
σπάθεια εύρυθμης λειτουργίας. 
Επειδή, όμως, καμία κυβέρνηση 
δεν θέλει να είναι υπόλογη για 
την αποβολή της εθνικής της 
ομάδας ή των συλλόγων από τις 
διεθνείς διοργανώσεις, υποχωρεί. 
Όπως είδαμε και με το πρόσφατο 
σκάνδαλο της FIFA, υπάρχει μία 
χρόνια κουλτούρα διαφθοράς στο 
παγκόσμιο ποδόσφαιρο και δύσκο-
λα μπορεί να ξεριζωθεί.

When Saturday Comes 
(www.wsc.co.uk)
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φιλάθλοι, χούλιγκάν
κάι οπάδοι 
h ψύχολογιά μιάσ τύφλησ άφοσιωσησ 
στισ ποδοσφάιΡικεσ ομάδεσ

Βασικός κανόνας των οπαδών 
ποδοσφαίρου είναι ότι παρα-

μένουν πιστοί κι αφοσιωμένοι στην 
ομάδα που επέλεξαν να υποστηρί-
ξουν, κάτι που απέδειξαν οι Parker & 
Stuart στο βραβευμένο τους άρθρο 
«The Γουέστ Χαμ Syndrome». Στο 
άρθρο τους ερεύνησαν ιδιαίτερα τη 
σχέση των ποδοσφαιρικών ομάδων 
με τους οπαδούς τους σε ένα δείγμα 
2000 ενηλίκων. Από τα ευρήματα της 
έρευνάς τους προκύπτει ότι τα επίπε-
δα αφοσίωσης των οπαδών ελάχιστα 
επηρεάζονται από τις επιτυχίες ή 
αποτυχίες της ομάδας.

Ο Alan Tapp σε έρευνα του για το 
University of the West of England 
μελέτησε τα επίπεδα αφοσίωσης 
των οπαδών ποδοσφαίρου στην 
Πρέμιερ Λιγκ το διάστημα 1996-
2000 και αναζήτησε τις αιτίες που 
κάνουν τις ποδοσφαιρικές ομάδες 
τόσο επιτυχείς σαν εμπορικές 
επιχειρήσεις, ειδικά αφού το προϊόν 
που παρέχουν είναι τόσο ασυνεπές 
και απρόβλεπτο. Για τις ανάγκες της 
έρευνάς του οι ομάδες αντιμετωπί-
ζονται σαν «εταιρίες» και οι οπαδοί 
σαν «πελάτες». Το πάθος και η 
συγκίνηση που προκύπτουν κατά 
την παρακολούθηση των ποδοσφαι-
ρικών αγώνων ήταν οι κύριες αιτίες 
αυτής της τεράστιας επιτυχίας των 
ποδοσφαιρικών ομάδων στο κοινό.

Τα ευρήματα της έρευνας του 
Tapp που μεταξύ άλλων, συνέκρινε 
την αφοσίωση των κάτοχων καρτών 
διαρκείας με την αφοσίωση των 
κατόχων διαρκείας προηγούμενων 
ετών που δεν ανανέωσαν την 
αγορά, έρχονται σε αντίθεση με την 
έρευνα των Parker& Stuart ανα-
φορικά με το πόσο παντοτινή και 
άνευ όρων είναι η αφοσίωση των 
οπαδών. Υποστήριξε μάλιστα πως 
κάποιες εξαιρέσεις έντονης αφοσί-
ωσης και πίστης στα ποδοσφαιρικά 
σωματεία, συμβαίνουν απλά για 
να επιβεβαιώσουν τον κανόνα που 
είναι πως πολλοί παράγοντες μπο-
ρούν και μεταβάλλουν τα επίπεδα 
αφοσίωσης των οπαδών.

Τέτοιες εξαιρέσεις μπορούμε να 
διακρίνουμε στους οπαδούς της 
Γουέστ Χαμ όπως περιγράφουν 
στην έρευνα τους οι Parker & 
Stuart αλλά και στους οπαδούς 
της Μάντσεστερ Σίτι το 1996 όταν 
υποβιβάστηκε στη δεύτερη κι έπειτα 
στην τρίτη κατηγορία. Η υποστήριξη 
των τελευταίων προς την ομάδα 

τους περιγράφεται σε πολλά άρθρα 
ως «ηρωική». Αξιοσημείωτο όσον 
αφορά τους οπαδούς της Γουέστ 
Χαμ είναι ότι η πίστη και η αφοσίωση 
στην ομάδα τους φαίνεται να είναι 
μια οικογενειακή υπόθεση και η 
αγάπη τους προς αυτή είναι κατά 
κάποιον τρόπο κληροδότημα από 
τους γονείς τους.

Οι δυο παραπάνω έρευνες (Tapp, 
Parker & Stuart) συμφωνούν πως το 
ποδόσφαιρο είναι υψηλά στη λίστα 
προτεραιοτήτων πολλών ανθρώπων 
και επηρεάζει την καθημερινότητα 
και τη ζωή τους γενικότερα. Οι 
φίλαθλοι μιας ομάδας ταυτίζονται 
με αυτήν και μεταξύ τους, απλά και 
μόνο επειδή φοράνε την ίδια φανέ-
λα, τα ίδια χρώματα. Συχνά γινόμα-
στε μάρτυρες εκδηλώσεων που δεν 
είναι συνηθισμένες μεταξύ ξένων, 
όπως φιλιά και αγκαλιές όταν μπαί-
νει κάποιο γκολ ή έρχεται η επιτυχία 
κάποιου σημαντικού στόχου. Όλοι 
τότε φαίνεται να «ανήκουν κάπου» 
σε μια μεγάλη οικογένεια.

Η ανάγκη του ανθρώπου να 
ανήκει κάπου είναι βασικό κίνητρο 
που επηρεάζει τη συμπεριφορά του. 
Ο βαθμός ταύτισης του κάθε φιλά-
θλου με την ομάδα του καθορίζει σε 
ποια κατηγορία φιλάθλου ή οπαδού 
ανήκει. Σε αυτό το σημείο είναι 
χρήσιμο να διαχωρίσουμε τις έννοι-
ες του φιλάθλου και του οπαδού, 
μιας και η ταύτιση μεταξύ τους είναι 
συχνή αλλά και λανθασμένη.

Φίλαθλος είναι αυτός που δείχνει 
την υποστήριξή του με κόσμιες συ-
μπεριφορές είτε παρακολουθώντας 
την ομάδα του στην τηλεόραση είτε 
παρακολουθώντας την στο γήπεδο, 
χωρίς ποτέ να εκδηλώνει φανα-
τισμό. Πιστεύει πως δεν έχει να 
χωρίσει τίποτα με τους φιλάθλους 
των αντίπαλων ομάδων, μάλιστα 
πολλές φορές διασκεδάζει παρα-
κολουθώντας παρέα με αντίπαλους 
φιλάθλους αγώνες. Η καθημερι-
νότητά του απέχει από την έντονη 
ενασχόληση με την ομάδα που 
υποστηρίζει και η παρακολούθηση 
ενός αγώνα είναι μια ψυχαγωγική 
διαδικασία που περιορίζεται την 
ημέρα διεξαγωγής του.

Ο οπαδός από την άλλη μεριά 
χαρακτηρίζεται από την τυφλή 
υποταγή στην ομάδα του και την 
έντονη ενασχόληση με ό,τι την 
αφορά, τις εξελίξεις, τις μεταγρα-
φές, τις αναλύσεις των αγώνων, τα 

διοικητικά θέματα ή τις διαιτησίες. 
Είναι πρόθυμος να μαλώσει όταν 
κάποιος ή κάποιοι θίγουν την ομάδα 
του ωστόσο δεν επιδιώκει εξαρχής 
τη βία αντίθετα με τους χούλιγκαν 
που βασίζονται σε βίαιες, συχνά 
βάναυσες συμπεριφορές.

Χαρακτηριστικές εικόνες τέτοιων 
φαινομένων μπορεί κάποιος να δει 
και στον κινηματογράφο. Το αγγλικό 
δράμα «Green Street Hooligans», 
αποτελεί μια παρουσίαση του χου-
λιγκανισμού αλλά ταυτόχρονα και 
των συναισθημάτων τυφλής πίστης 
και αφοσίωσης που βιώνουν οι 
φίλαθλοι του ποδοσφαίρου.

Οι οπαδοί πάνε σχεδόν πάντα 
στο γήπεδο να παρακολουθήσουν 
την αγαπημένη τους ομάδα, να 
την εμψυχώσουν και να φωνάξουν 
για αυτή, μπορεί όμως ακόμα και 
να οργανώσουν διαδηλώσεις και 
πορείες όταν νιώσουν πως η ομάδα 
θίγεται ή απειλείται. Αυτό έχει γίνει 
πολλές φορές στο παρελθόν και στη 
χώρα μας, για διάφορους λόγους, 
όπως συνέβη με τους οπαδούς του 
ΠΑΟΚ μετά τον μεταξύ τους αγώνα 
με τον Ολυμπιακό, κριτικάροντας με 
αυτόν τον τρόπο τη διαιτησία, αλλά 
και τον Μάρτιο του 2013,ζητώντας 
την απελευθέρωση των φυλακισμέ-
νων οπαδών τους, τους οπαδούς 
της ΑΕΚ με σκοπό να πληρώσουν 
οι μέτοχοι τα χρέη της ομάδας και 
έπειτα να αποχωρήσουν, αλλά και 
φέτος με αίτημα το γήπεδο, τους 
οπαδούς του Παναθηναϊκού κατά 
της ΕΡΤ, κατηγορώντας τη για μη 
αντικειμενική μετάδοση, αλλά και 
φέτος όπου οι οπαδοί του Παναθη-
ναϊκού με συλλαλητήριο έξω από τη 
«Λεωφόρο» στη διάρκεια του αγώνα 
με τον ΠΑΟΚ όπου διαμαρτυρή-
θηκαν για την αφαίρεση των τριών 
βαθμών που τους επεβλήθη., τους 
οπαδούς του Ολυμπιακού Βόλου για 
τον υποβιβασμό κ.ά.

 Οι «φανατικοί» οπαδοί είναι ψηλό-
τερα από τις άλλες κατηγορίες στη 
βαθμίδα αφοσίωσης και ουσιαστικά 
η ποδοσφαιρική τους ομάδα απο-
τελεί προέκταση του εαυτού τους. 
Το παράδοξο όμως είναι ότι ενδι-
αφέρονται λιγότερο από τις άλλες 
κατηγορίες για το ποδόσφαιρο σαν 
άθλημα κι απλά είναι αφοσιωμένοι 
στο συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό 
σωματείο. Η αυτοεκτίμησή τους 
επηρεάζεται από τις νίκες και τις 
ήττες της ομάδας που τις βιώνουν 

σαν δικές τους και ανάλογα επηρε-
άζεται και η ψυχική τους διάθεση. 
Υπάρχει και η υποκατηγορία «οπα-
δοί της νίκης» που υποστηρίζουν 
την ομάδα τους μόνο όταν αυτή 
νικάει, απομακρύνονται όταν χάνει 
και επανέρχονται όταν ξαναφέρει 
θετικά αποτελέσματα.

Αυτό που μπορούμε να συ-
μπεράνουμε από τα παραπάνω 
είναι ότι βασική διαφορά είναι ότι 
«φίλαθλος» είναι κάποιος που είναι 
«φίλος» ενός αθλήματος ή μιας 
ομάδας, σε αντίθεση με τον «οπα-
δό» για τον οποίο προτεραιότητα 
είναι η ομάδα και όχι το άθλημα. 
Πολλοί ερευνητές μάλιστα συσχε-
τίζουν τη σχέση του οπαδού με την 
ομάδα του με τη θρησκευτική πίστη 
και λατρεία.

Η αφοσίωση λοιπόν στις πο-
δοσφαιρικές ομάδες είναι ένα 
αρκετά πολύπλοκο θέμα, χρονικά 
μεταβλητό, που ξεφεύγει από την 
απλή πεποίθηση ότι «οι οπαδοί θα 
ακολουθούν πάντοτε πιστά την 
ομάδα τους». Στην πραγματικότητα, 
οι οικονομικές εξελίξεις της κάθε 
εποχής, η κουλτούρα της κάθε 
κοινωνίας και τα δημογραφικά 
στοιχεία του οπαδού ή φιλάθλου 
επηρεάζουν την κατάταξη του στη 
βαθμίδα αφοσίωσης.

Πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός 
ότι παλαιότερα παρακολουθούσαν 
ποδόσφαιρο άτομα που άνηκαν 
στην μεσαία και ανώτερη εργατική 
τάξη. Με την πορεία των χρόνων 
η μεσαία τάξη φαίνεται να απο-
μακρύνθηκε από το ποδόσφαιρο 
τουλάχιστον όσον αφορά το 
επίπεδο αφοσίωσής της και σήμερα 
οι κάτοχοι διαρκείας είναι αρκετά 
νεώτεροι σε ηλικία και πολλοί δεν 
εργάζονται. Αντίθετα, οπαδοί ή 
φίλαθλοι που έχουν μια πιο πολύ-
πλοκη και πολυάσχολη ζωή (π.χ. 
μικρά παιδιά, υψηλές εργασιακές 
υποχρεώσεις) απομακρύνονται από 
τα ποδοσφαιρικά σωματεία.

Αν και το ποδόσφαιρο είναι ή ήταν 
ένας ανδροκρατούμενος χώρος, 
τις τελευταίες δεκαετίες όλο και 
περισσότερες γυναίκες ασχολού-
νται με το ποδόσφαιρο. Μάλιστα 
στην Ευρώπη υπάρχουν αρκετοί 
σύνδεσμοι φιλάθλων που απευθύ-
νονται αποκλειστικά σε γυναίκες. Η 
εισροή των γυναικών στον χώρο του 
ποδοσφαίρου για πολλούς άντρες 
οπαδούς βιώθηκε απειλητικά, 



30

α
φ

ιρ
ω

μ
α

 σ
τ

ο
 ν

έ
ο

 α
θ

λ
η

τ
ικ

ο
 ν

ο
μ

ο

ως παραβίαση ενός δικού τους 
χόμπι, για αυτό και οι γυναίκες 
κατηγορήθηκαν ότι δεν μπορούν 
να είναι πραγματικοί φίλαθλοι και 
δεν μπορούν να καταλάβουν το 
ποδόσφαιρο. Οι γυναίκες ωστόσο 
ξεκίνησαν όχι απλά να παρακο-
λουθούν ποδόσφαιρο, αλλά και να 
πηγαίνουν στα γήπεδα και στις παμπ 
στους κάποτε «αντρικούς» χώρους. 
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το γεγονός 
ότι πολλοί δεν είδαν θετικά αυτή 
τη νέα ενασχόληση των γυναικών. 
Τα τελευταία χρόνια ωστόσο στην 
Ευρώπη οι σύνδεσμοι ποδοσφαι-
ρόφιλων γυναικών απολαμβάνουν 
ευρείας αποδοχής.

Είναι τελικά τόσο διαφορετικές 
οι γυναίκες από τους άντρες ως 
φίλαθλοι; Αντιλαμβάνονται διαφο-
ρετικά το ποδόσφαιρο; Βιώνουν 
διαφορετικά τις ήττες και τις νίκες; 
Μια τέτοια έρευνα θα ήταν πολύ 
ενδιαφέρουσα, πιθανότατα όμως 
θα κατέληγε στο ότι περισσότερο 
ατομικά, ψυχοσυναισθηματικά και 
περιβαλλοντολογικά στοιχεία καθο-
ρίζουν την αφοσίωση των φιλάθλων 
στο ποδόσφαιρο και λιγότερο το 
φύλο. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί 
ότι σε έρευνα που πραγματοποιήθη-
κε στη Γερμανία κατά τη διάρκεια 
του Παγκοσμίου κυπέλλου του 2006 
και δημοσιεύτηκε στο New England 
Journal of Medicine βρέθηκε ότι τα 
ποσοστά καρδιακών προσβολών 
εξαιτίας της παρακολούθησης 
ποδοσφαίρου αυξάνονταν τόσο 
για τους άντρες (3,3 φορές) όσο 
και για τις γυναίκες (1,8 φορές). 
Τα περισσότερα από τα ισχαιμικά 
επεισόδια έλαβαν χώρα μέσα σε 
δύο ώρες μετά την έναρξη αγώνων 
της εθνικής ομάδας της Γερμανίας 
με άλλες εθνικές ομάδες ενώ οι 
μισοί σχεδόν, δεν είχαν ιστορικό 
καρδιακής νόσου.

Τελικά η αγάπη μας για το πο-
δόσφαιρο είναι υγιής κι αθώα και 
μπορεί να γενικευτεί ως αγάπη μας 
για τον αθλητισμό; Παρά τις όποιες 
αντιρρήσεις, υπάρχουν ενδείξεις 
πως η αφοσίωση στις ομάδες πολ-
λές φορές υπερισχύει της λογικής, 
ηθικής και συναισθηματικής, και 
διχάζει την ανθρώπινη ψυχή. Για 
παράδειγμα, μπορούμε να διαπιστώ-
σουμε ότι πριν από τους κρίσιμους 
αγώνες, τα ντέρμπι, η γλώσσα που 
χρησιμοποιείται από τους οπαδούς 
μιας ομάδας για τους αντιπάλους 

της, είναι σκληρή κι εχθρική και 
συχνά ο αγώνας μοιάζει με πόλεμο. 
Παρέες φίλων διασπόνται μέχρι να 
περάσει η αγωνιστική και χωρίζονται 
σε στρατόπεδα.

Ο χουλιγκανισμός είναι ουσιαστικά 
ένας τρόπος τρομοκρατίας συνδε-
δεμένος δυστυχώς με το ελληνικό 
ποδόσφαιρο για πολλά χρόνια. 
Τον Ιούνιο του 1964 εξαγριωμένοι 
φίλαθλοι, οπαδοί του Παναθηναϊκού 
και του Ολυμπιακού, καίνε το γήπεδο 
της «Λεωφόρου» μετά από το μεταξύ 
τους παιχνίδι που θεώρησαν «στημέ-
νο». Έχει αλλάξει κάτι από τότε;

Τριάντα εννιά χρόνια μετά ο 
αγώνας Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού 
στη Ριζούπολη (2003) σημαδεύτηκε 
από εκτεταμένα επεισόδια τρομο-
κρατίας των παιχτών που έχουν 
μείνει χαραγμένα στην μνήμη όλου 
του φίλαθλου κόσμου. Το 2005 
ο αγώνας του Πανιωνίου με τον 
Ολυμπιακό στη Νέα Σμύρνη δεν 
ξεκινάει εξαιτίας πρωτοφανών 
επεισοδίων. Το 2010 πάλι σε αγώνα 
Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού οπαδοί 
των γηπεδούχων εισέρχονται στον 
αγωνιστικό χώρο και προπηλακίζουν 
τους παίχτες του Παναθηναϊκού. 
Το 2012 στο ΟΑΚΑ ο αγώνας Πα-
ναθηναϊκού-Ολυμπιακού διακόπηκε 
εξαιτίας επεισοδίων στις κερκίδες 
του γηπέδου. Τον Απρίλιο του 
2013 ο αγώνας ΑΕΚ-Πανθρακικός 
διακόπηκε μετά από εισβολή των 
οπαδών της ΑΕΚ στον αγωνιστικό 
χώρο. Στις 2 Μαρτίου 2014 στον 
αγώνα Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού 
στο Καραϊσκάκη οπαδός του Ολυ-
μπιακού εκτοξεύει ποτήρι που τραυ-
ματίζει στο μάτι τον προπονητή του 
Παναθηναϊκού. Στις 16 Απριλίου 
2014 στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον 
Ολυμπιακό στην Θεσσαλονίκη γίνο-
νται επεισόδια μεταξύ οπαδών του 
ΠΑΟΚ με την Αστυνομία ενώ φω-
τοβολίδες πέφτουν στον πάγκο του 
Ολυμπιακού. Στις 26 Απριλίου 2014 
στον τελικό του κυπέλλου ανάμεσα 
σε ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ 
γίνεται καρεκλοπόλεμος μεταξύ των 
οπαδών και της αστυνομίας, ενώ 
λίγες μέρες μετά, στη διαδικασία 
των play off οι φιλοξενούμενοι 
οπαδοί του ΠΑΟΚ προκαλούν 
επεισόδια κατά την είσοδο τους 
στην θύρα 6 της Λεωφόρου. Στις 8 
Φεβρουαρίου του 2015 στον αγώνα 
του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην 
Θεσσαλονίκη σίδερο εκτοξεύεται 

από την εξέδρα και τραυματίζει ελα-
φρά τον Τσόρι Ντομίνγκεζ. Στις 11 
Μάρτιου του 2015 στα προημιτελικά 
του κυπέλλου ο αγώνας της ΑΕΚ με 
τον Ολυμπιακό διεκόπη στο 89΄ μετά 
από εισβολή των οπαδών της ΑΕΚ.

Εξίσου μακρά είναι και η λίστα 
των θυμάτων. Στην πρεμιέρα της Γ΄ 
Εθνικής πραγματοποιείται συμπλοκή 
μεταξύ οπαδών του Ηροδότου και 
του Εθνικού στην Κρήτη. Ο Κωνστα-
ντίνος Κατσούλης, 46 ετών, διεκομί-
σθη με ακατάσχετη αιμορραγία στο 
κεφάλι και βαρύτατα τραύματα, όπου 
δύο εβδομάδες μετά χάνει οριστικά 
τη μάχη για τη ζωή. Ο Κατσούλης 
ήταν το έκτο θύμα που έχασε τη ζωή 
του εξαιτίας του χουλιγκανισμού. Το 
1986 στον αγώνα ΑΕΛ- ΠΑΟΚ στο 
Αλκαζάρ ο Χαράλαμπος Μπλιώνας 
29 ετών χάνει τη ζωή του μετά από 
φωτοβολίδα που καρφώθηκε στον 
λαιμό του, κόβοντάς του την καρωτί-
δα. Το 1991 έξω από το γήπεδο της 
Νέας Φιλαδέλφειας για τον αγώνα 
ΑΕΚ-Ολυμπιακού ο 17χρονος Γιώρ-
γος Παναγιώτου έχασε τη ζωή του 
μετά από κροτίδα που δέχτηκε στην 
κοιλιακή χώρα. Το 1993 μετά τον 
αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκού-Ολυ-
μπιακού στη Γλυφάδα ο φίλαλθος 
του Παναθηναϊκού Γιώργος Καρνέ-
ζης 25 ετών μαχαιρώνεται μέσα σε 
αυτοκίνητό και αφήνει την τελευταία 
του πνοή στο πεζοδρόμιο. Το 2007 
στην οδό Λαυρίου όπου συναντή-
θηκαν οπαδοί Παναθηναϊκού και 
Ολυμπιακού για τον αγώνα βόλεϊ 
γυναικών των ομάδων τους, χάνει τη 
ζωή του ο οπαδός του Παναθηναϊ-
κού Μιχάλης Φιλόπουλος, 22 ετών. 
Τέλος το 2011 σε συμπλοκές οπα-
δών του ΟΦΗ και του Ηροδότου ο 
οπαδός του Παναθηναϊκού Γιάννης 
Ρουσάκης χάνει τη ζωή του μετά από 
διαδοχικές μαχαιριές στο στήθος. 

Το αν η δικαιοσύνη και τα ποδο-
σφαιρικά σωματεία θορυβήθηκαν 
από τα θλιβερά αυτά γεγονότα 
είναι ένα θέμα που ξεφεύγει από 
το ψυχολογικό υπόβαθρο που 
εξετάζεται σε αυτό το άρθρο. Δεν 
μπορεί ωστόσο να μη σχολιαστεί ο 
ρόλος των μέσων ενημέρωσης σε 
αυτά τα γεγονότα καθώς εν μέρει 
τα αθλητικά ρεπορτάζ επηρεάζουν 
τις ψυχολογικές αντιδράσεις. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι σε πολλές από 
τις θλιβερές στιγμές του ελληνικού 
ποδοσφαίρου που αναφέρθηκαν 
παραπάνω τα αθλητικά πρωτοσέλι-

δα ασχολήθηκαν περισσότερο με 
τις νίκες των ομάδων παρά με τα 
γεγονότα βίας και παραβατικότητας 
κι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο 
νομιμοποίησαν τη βία.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
ενισχύουν, πολλές φορές προκα-
λούν, το εχθρικό κλίμα. Τα αθλητικά 
πρωτοσέλιδα στη χώρα μας πολλές 
φορές έχουν τίτλους όπως: «οι αιώνι-
οι αντίπαλοι θα λύσουν τις διαφορές 
τους την Κυριακή», «Θέλουν καμίνι 
το Καραϊσκάκη», «Ηφαίστειο που 
βράζει το ΟΑΚΑ», «Λιώστε τους», 
«Απόρθητο φρούριο» κ.ά. Ο χου-
λιγκανισμός και η οργανωμένη βία 
συνδέεται δυστυχώς και με τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης κι ιδιαίτερα τις 
αθλητικές εφημερίδες κι εκπομπές 
αλλά και με τη γενικότερη εμπορευ-
ματοποίηση του ποδοσφαίρου.

Μεμονωμένες προσπάθειες 
έχουν γίνει στην Ελλάδα για την 
αντιμετώπιση της βίας και του 
χουλιγκανισμού που ελάχιστα έχουν 
καταφέρει. Δυστυχώς το ποδό-
σφαιρο από χώρος αθλητισμού και 
πολιτισμού έχει μετατραπεί σε χώρο 
ατιμωρησίας, παραβατικότητας, 
βιαιότητας, οπαδικών στρατών και 
διάβρωσης συνειδήσεων. Χρέος 
του κράτους, των σωματείων, των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης και των 
οπαδών είναι να βοηθήσουν ώστε 
να καταπολεμηθεί η διαφθορά και η 
βία που σχεδόν ταυτίζονται σήμερα 
με το ελληνικό ποδόσφαιρο ώστε 
αυτό να επανακτήσει το κοινωνικό 
του πρόσωπο, σαν μέσο πολιτισμού, 
ανάδειξης υγιών συναισθημάτων 
και διάδοσης αθλητικού πνεύματος.
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άΡμενιζοντάσ στΡάβά
σε ενά στΡάβο γιάλο…

Η εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτο 
κόμμα και η συγκρότηση της λε-

γόμενης και «κυβέρνησης κοινωνικής 
σωτηρίας» (κατόπιν της συνεργασίας 
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ.) ήταν σίγουρο 
πως δεν είχε και καμιά μεγάλη 
απαίτηση από τους φιλάθλους για να 
προχωρήσει σε κάποιες αναγκαίες 
νομοθετικές τομές και θεσμικές 
ρήξεις. Εξάλλου, όπως είχε πει και 
ο (συντάκτης στο HUMBA και αρθο-
γράφος παλιότερα της εφημερίδας 
«Η ΕΠΟΧΗ» ) Κώστας Καλφόπουλος 
σε παλαιότερη εκπομπή μας στον 
Music Society «η σχέση της Αριστε-
ράς με το ποδόσφαιρο{αθλητισμό} 
είναι σχιζοφρενική». Ελάχιστες 
αναφορές σε προεκλογικά προγράμ-
ματα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ «φιλοτιμήθηκε» 
να αναζητήσει ένα υποτυπώδες 
πρόγραμμα κάποιους μήνες πριν τις 
επερχόμενες (πρόωρες) εκλογές με 
επικεφαλής, το νυν Γενικό Γραμμα-
τέα Αθλητισμού τον Τζούλιο Συναδι-
νό. Άρα υπήρχε μια σχετική ανετοιμό-
τητα η οποία όμως προφανώς και δεν 
θα γινόταν αντιληπτή στους πρώτους 
μήνες. Ενώ, όταν ανακοινώθηκε το 
όνομα του Σταύρου Κοντονή, όλοι 
αναζητούσαμε να δούμε αν έχει 
κάποια σχέση με τον αθλητισμό. 
Αυτό που μάθαμε κατόπιν βαθύτερης 
αναζήτησης (σικ!) ήταν πως πρόκειται 
για καλό δικηγόρο και αμέσως το 
μυαλό πήγε στα των δικαστικών 
υποθέσεων περί της «εγκληματικής 
οργάνωσης στο ποδόσφαιρο», τις 
κασέτες με τα στημένα που εδώ και 5 
χρόνια έμεναν σε συρτάρια κι οι πρω-
ταγωνιστές τους μάλιστα έγιναν μέχρι 
και Δήμαρχοι (ας μου συγχωρεθεί 
ο Β’ πληθυντικός, αλλά ο Αχιλλέας 
Μπέος είναι μια πληθωρική φιγούρα). 
Κοινώς, ένας υπουργός που δε σχε-
τιζόταν σε κάτι με τα του αθλητισμού 
ως πραγματικότητα, ως διαδικασία, 
ως παιχνίδι έστω – ναι, εντάξει όλοι 
φίλαθλοι είμαστε.

Κι έσκασε η βόμβα! Στις 
22/02/2015, στον αγώνα ΠΑΟ-ΟΣΦΠ 
για το πρωτάθλημα της Σούπερ 
Λίγκ. Και έγιναν και επεισόδια, αφού 
άνοιξε μια πόρτα μπήκαν μέσα περί-
που 50-70 άνθρωποι και έριξαν και 
διάφορα στον πρόεδρο του ΟΣΦΠ. 
Έκτοτε, λες κι ήμασταν έτοιμοι να 
δούμε και να ζήσουμε πάλι μια από 
τα ίδια. Και επειδή συνηθίζω να λέω 
πως «ο εχθρός είναι εντός» δεν θα 
ήθελα να κάνω αυτολογοκρισία και 
να χαριστώ στο οπαδικό κομμάτι. 

Έχεις πρόβλημα με τον πρόεδρο της 
αντίπαλης ομάδας μιας και θεωρείς 
πως εμπλέκεται σε διάφορα νομικής 
φύσεως ζητήματα; Εντάξει λοιπόν. 
Γιατί χρησιμοποιείς το γήπεδο για να 
ασκήσεις («νόμιμη αυτοάμυνα» όπως 
λες) βία απέναντι στον αντίπαλο, είτε 
προπονητή (και ας σε προκαλεί) είτε 
στον πρόεδρο που τον κατηγορείς 
για αλητεία παντός τύπου; Έχεις κάνει 
στο παρελθόν πορεία εναντίον του 
«εσωτερικού σου αντιπάλου» και 
ομολογουμένως ήταν πετυχημένη. 
Κάνε μια διαδήλωση με συγκεκριμένη 
αιτία, συγκεκριμένο στόχο και στην 
τελική, αφού επηρεάζεσαι θετικά από 
έντονες ιδεολογικοπολιτικές καταστά-
σεις, ε, άσκησε τη βία που θεωρείς 
εσύ πως αναλογεί στην αιτία και στον 
σκοπό, στο δρόμο. Όπως έγινε τόσα 
χρόνια στην παγκόσμια ιστορία… 
Όχι στο γήπεδο, όχι στο όνομα της 
Θύρας Τάδε και όχι από το πέταλό 
σου, που κάθεται και κάποιος ανίδεος 
(ίσως). Το γήπεδο, η κερκίδα είναι το 
σπίτι σου, το άσυλό σου, αρμόζει της 
προστασίας σου πέρα από εταιρίες 
ιδιωτικής φύλαξης και δημόσιους 
κατασταλτικούς μηχανισμούς. 

Κατόπιν, είχαμε το ανέκδοτο της 
διακοπής κάθε ποδοσφαιρικής 
δραστηριότητας. Για ποιο λόγο; 
Ευθύνονταν όλες οι ομάδες, όλες οι 
ΠΑΕ; Ειπώθηκε πως υπήρχαν ψηφι-
σμένοι νόμοι που δεν ασκούνταν και 
είχαν να κάνουν με το ηλεκτρονικό 
εισιτήριο, δηλαδή την ύπαρξη μό-
νιμων στοιχείων του κατόχου του 
(πού κάθεται, πόσο χρονών είναι, 
πότε το αγόρασε κτλ.), καθώς  και η 
λειτουργία των Λεσχών Φιλάθλων. 
Μέτρα δηλαδή αυταρχικού και 
νεοφιλελεύθερου χαρακτήρα, διότι 
αφενός μεν σε ό,τι έχει να κάνει με 
τον επαγγελματικό αθλητισμό δεν 
είναι δυνατόν οι θεατές/οι φίλαθλοι/
οι υποστηρικτές/οι οπαδοί να δίνουν 
τα ατομικά τους δεδομένα και να 
διακρίνονται ως προς την επιλογή 
τους να πηγαίνουν (και) γήπεδο, ενώ 
σε όλα τα άλλα θεάματα πολύ φυσι-
κά και ορθά να μην υφίσταται τέτοια 
ρύθμιση. Όσο δε, για τις περιβόητες 
Λέσχες Φιλάθλων που ούτως ή 
άλλως υφίστανται και ως όρος αλλά 
και ως συγκρότηση στις ημέρες μας, 
θα πρέπει ο Υφυπουργός να μας 
πει από και ως πού οι κατά τα άλλα 
υπεύθυνες για την άσκηση της ανε-
ξέλεγκτης βίας ΠΑΕ να είναι αυτές 
αρμόδιες για την αναγνώριση (και 

σύσταση) δημοκρατικά ιδρυμένων 
ενώσεων ελεύθερων ατόμων, σύμ-
φωνα με τα όσα ορίζει το Σύνταγμα; 
Υπάρχουν αρμόδια δικαστήρια, άρα 
και ανάλογες αρχές για να κρίνουν, 
εξετάσουν, εποπτεύσουν τέτοιου 
τύπου ενώσεις ατόμων. Πώς θα 
εξαλειφθούν οι «οπαδικοί στρατοί» 
όταν καθιστούνται υπεύθυνοι οι 
ίδιοι που μετά την συνάντηση με 
τον πρωθυπουργό στις 25/02/2015 
αναφέρονται ως «επιχειρηματικά 
συμφέροντα τα οποία αναπτύσσο-
νται κατά τον απαράδεκτο τρόπο 
που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια 
στον χώρο του αθλητισμού είναι 
αδιανόητο να τα ανεχθούμε γιατί 
στρέφονται κατά του αθλητισμού και 
κατά των φιλάθλων και των εργαζο-
μένων στον Αθλητισμό»; Ο λύκος θα 
φυλάξει τα πρόβατα;

Βέβαια, η συνέχεια των εξελίξεων, 
όσον αφορά πάλι την οπαδική σκηνή, 
δεν έδειξε σημεία αισιοδοξίας. 
Τελικός Κυπέλλου γυναικών στο 
βόλεϊ μεταξύ ΠΑΟ-ΟΣΦΠ και τελικός 
Κυπέλλου ανδρών στο χάντμπολ 
μεταξύ ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Επιτράπηκε και 
πολύ σωστά η παρουσία (άρα και η 
μετακίνηση) των αντίπαλων οπαδών. 
Αλλά αυτοί προφανώς έχοντας 
κατά νου πως ό,τι και να κάνουν, 
ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να 
έχουν προβλήματα με την ΕΛ.ΑΣ. 
είτε προετοιμάζονταν για «πόλεμο» 
και σύμφωνα με ρεπορτάζ αποφεύ-
χθηκαν τα χειρότερα στο Μεσολόγγι 
στο βόλεϊ, αλλά στη Θεσσαλονίκη 
στο χάντμπολ είχαμε «ομορφιές». 
Κανένας δεν νοιάστηκε πως είχε ήδη 
εξαγγελθεί αυστηρότερο τιμωρητικό 
πλαίσιο, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε 
να ασκήσει οποιαδήποτε κριτική μεν 
στο Υφυπουργείο, αλλά ΚΥΡΙΩΣ 
αυτοκριτική σε όσα έχουν ήδη γίνει. 
Πραγματικά, βαρέθηκα να νοιάζομαι 
για δικαιώματα ατόμων που είναι 
βέβαιο πως όχι μόνο δεν ενδιαφέρο-
νται, αλλά που με όσα πράττουν είναι 
με την πλευρά της εκάστοτε Αρχής 
που τάχα αντιπαλεύουν.

Κακά τα ψέματα, εκμεταλλευό-
μενος τη συγκυρία ο Υφυπουργός 
Κοντονής προσπάθησε να τα βάλει 
με την UEFA και με τη FIFA, που 
λέει ο λόγος, επειδή δεν ελέγχουν 
ουσιαστικά τα «εγχώρια παραρτήματά 
τους» (βλέπε ΕΠΟ) με τα όσα κατηγο-
ρούνται τέως στελέχη της με τις πιθα-
νές εμπλοκές τους στα στημένα κτλ. 
Οι εξελίξεις με τον Μπλάτερ όχι μόνο 

τον δικαιώνουν, αλλά και επικοινωνια-
κά βγήκε κερδισμένος, αφού από την 
αρχή δεν μάσησε –και εν αντιθέσει 
με άλλους… ας μου επιτραπεί αυτό το 
σχόλιο – σε σχέση με το GRexit και 
με τα αθλητικά ΜΜΕ απέναντί του, το 
φίλαθλο κοινό δεν έδειξε να πτοείται 
και να στηρίζει το σχέδιό του για την 
εμπλοκή με τακτικούς δικαστές σε ζη-
τήματα ελέγχων και απονομής δικαιο-
σύνης όπως και για την τροποποίηση 
σημείων του καταστατικού της ΕΠΟ. 
Άρα, φαίνεται πως μπορούσε να πάει 
κόντρα με τα συνηθισμένα και να 
ζητήσει π.χ. έναν υποτυπώδη διάλογο 
με όσες συλλογικότητες, ενώσεις, 
λέσχες, ομοσπονδίες φιλάθλων θα 
ήθελαν να βρεθούν μαζί του. Από 
εκεί και πέρα όσοι έχουμε περάσει 
από τον φοιτητικό συνδικαλισμό των 
τιμημένων ‘90s (πόσο μάλλον των 
‘80s) θα ξέρουμε τον περιβόητο 
νόμο πλαίσιο (του ΠΑΣΟΚ, το 1982) 
για τα πανεπιστήμια. Θα μπορούσε 
να υπάρξει μια ανάλογη πρόταση με 
όλες τις υπάρχουσες ρυθμίσεις για τη 
σύσταση συλλόγων/συνδέσμων/σω-
ματείων/ενώσεων/λεσχών φιλάθλων/
υποστηρικτών/οπαδών ομάδων και 
όχι ΠΑΕ, ΚΑΕ κτλ. 

Αναμένουμε, λοιπόν, αν θα υπάρξει 
ευρύτερο πλαίσιο οργάνωσης των 
αθλητικών εταιριών (που όμως 
έχουν να κάνουν στην τελική με 
διατάξεις του Υφυπουργείου Ανά-
πτυξης- δηλαδή το παλιό υπουργείο 
Εμπορίου – αλλά όχι Αθλητισμού). 
Αν όντως επιθυμούνε να κάνουν κάτι 
το ριζοσπαστικό, κάτι το αριστερό ή 
όπως θέλει ας το πει κάποιος, είναι 
να νομοθετήσουν κάτι ανάλογο με 
το γερμανικό μοντέλο, αλλά και το 
ισπανικό, ως προς τις διοικήσεις και 
τη σύσταση των αθλητικών συλλόγων. 
Όσοι το επιθυμούν να είναι μέλη των 
συλλόγων με τη σχετική συνδρομή, 
να εκλέγουν τη διοίκηση του συλλό-
γου και να έχουν δικαίωμα λόγου και 
ελέγχου στα πεπραγμένα του. Έτσι, 
όντως θα καταπολεμηθεί η τάση 
για καφρίλα, βλακεία κι οικονομική 
εξάρτηση…

Διαφορετικά, θα πρέπει επιτέλους 
όλοι όσοι αυτοαποκαλούνται από 
προοδευτικοί έως δημοκράτες και 
από επαναστάτες έως αντισυστημικοί 
να αρθρώσουν ένα σχέδιο για τα 
ζητήματα του (πρωτ)αθλητισμού. Ιδού 
η Ρόδος, Ιδού και το Πήδημα…

Πι «Ο Εχθρός Είναι Εντός» Ζήτα


