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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ: 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ: 

1. Στον κλάδο της οικονομίας (Νίκη Κατίκα ) 

2. Στη δημόσια διοίκηση και απονομή δικαιοσύνης [την ποινική 

καταστολή ( Ηλιάννα Μαντούκα )] 

3.  (Μποβιάτση Δήμητρα) 

4. Στην ποιότητα του θεάματος (Ηλιάννα Μαντούκα ) 

5. Στην κοινωνία και στους πολίτες ( Βασιλική Σταθοπούλου & 

Μποβιάτση Δήμητρα ) 

6. Στο πνευματικό επίπεδο (Μποβιάτση Δήμητρα ) 

7. Στο ψυχικό επίπεδο (Ευφημία Κοντσέ ) 

8. Στο άτομο  (Ευφημία Κοντσέ  &Μποβιάτση Δήμητρα ) 

 ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: εικόνες και βίντεο  

 

 



 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ομάδα μας ασχολήθηκε με τη μελέτη των αποτελεσμάτων της βίας στον 

αθλητισμό. Για μας το να μελετήσουμε σε μεγάλο βάθος ένα τόσο εκτενές θέμα, ήταν 

μια πρωτόγνωρη εμπειρία, μέσα απ’ την οποία μας έγινε αντιληπτή η σημασία της 

σωστής συμπεριφοράς στο χώρο του αθλητισμού. Επιπροσθέτως, διευρύναμε το 

πνευματικό μας επίπεδο καθώς και γνωρίσαμε τη δομή μιας ακαδημαϊκής εργασίας, η 

οποία θα μας φανεί χρήσιμη στη μετέπειτα πορεία μας. Εν κατακλείδι, μέσω αυτής 

της προσπάθειας επωφεληθήκαμε απ’ την ομαδική συνεργασία και συμβάλλουμε 

στην εξάλειψη του φαινομένου της βίας στον αθλητισμό. 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η εργασία αυτή ερευνά τα αποτελέσματα της βίας στον αθλητισμό στον τομέα της 

οικονομίας, στην κοινωνία και στην πολιτεία, στο ίδιο το άτομο αλλά και στη 

δημόσια διοίκηση. Το κείμενο μας προσπαθεί να αναδείξει ότι η βία στα γήπεδα είναι 

ένα από τα πιο επίκαιρα προβλήματα που απασχολούν ολόκληρο τον κόσμο ,ενώ 

παράλληλα οι συνέπειες του είναι πληθώρες και ποικίλες. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, που αποτελεί πόλο 
κοινωνικοποίησης και αγωγής ιδιαίτερα για τους νέους. Έχει την δυνατότητα να 
καλλιεργεί συνειδήσεις, να προάγει πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά, την ευγενή 

άμιλλα και τον υγιή ανταγωνισμό, να συμβάλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των νέων, να  αναπτύσσει τη συναδέλφωση και την αλληλεγγύη 

μεταξύ των λαών και των ανθρώπων. 

Από την άλλη η βία και ο χουλιγκανισμός είναι και αυτά κοινωνικά φαινόμενα. 

Φαινόμενα που θα πρέπει να μπαίνουν στην ίδια κατηγορία με το ντόπινγκ, το 

ρατσισμό, την ξενοφοβία, τα κλειστά κυκλώματα και τον παραγοντισμό, την άκρατη 

εμπορευματοποίηση, την μετατροπή του φίλαθλου – οπαδού σε καταναλωτή του 

αθλητικού προϊόντος, την υποταγή του αθλητισμού στους νόμους της ελεύθερης 

αγοράς. 

Πρέπει παράλληλα να σημειωθεί  ότι το φαινόμενο της βίας στους αθλητικούς 

χώρους έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον μελέτης από αρκετές επιστήμες όπως η 

κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η εγκληματολογία, η φιλοσοφία και το δίκαιο. Η βία 

παρουσιάζεται ως μία πράξη με πολλές επιμέρους πράξεις μελών ενός συνόλου 

οπαδών ατόμων πριν, κατά και μετά το αθλητικό γεγονός. 

 

ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το κυρίως μέρος της εργασίας μας αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο, 

αναφερόμαστε στα αποτελέσματα της βίας στον αθλητισμό ,στον κλάδο της 

οικονομίας. Στο δεύτερο, κάνουμε αναφορά στις συνέπειες που προκαλεί η βία στα 



γήπεδα όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση. Στο τρίτο παρουσιάζουμε το πώς η βία 

στον αθλητισμό επηρεάζει το κοινωνικό σύνολο  και τους πολίτες , ενώ στο τέταρτο 

μέρος δίνουμε βάση στις συνέπειες που προκαλεί αυτό το κοινωνικό φαινόμενο στον 

πνευματικό και ψυχικό κόσμο του ατόμου. Τέλος παραθέτουμε ένα φωτογραφικό 

άλμπουμ με ποικίλες και ενδιαφέρουσες εικόνες αλλά και ορισμένα ολιγόλεπτα 

βίντεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Σε όλους μας είναι φανερό ότι δεν είναι λίγες οι φορές τις οποίες με τη γηπεδική βία 

καταστρέφονται ιδιοκτησίες (π.χ. γήπεδα, προπονητικά κέντρα, γραφεία κτλ.) Έτσι, 

οι σύλλογοι και οι ομοσπονδίες αναγκάζονται να διαθέσουν μεγάλα ποσά για την 

επιδιόρθωση των ζημιών. Οι οπαδοί των ομάδων πολύ συχνά τιμωρούνται από τις 

ομοσπονδίες και δεν μπορούν να παρευρεθούν στο γήπεδο για να δουν την ομάδα 

τους σε ορισμένους αγώνες. Έτσι, ακόμα και οπαδοί που δεν προκαλούν εντάσεις και 

ζημιές, δεν μπορούν να δουν την ομάδα τους, όταν δεν φταίνε αυτοί, αλλά οι 

«ανεγκέφαλοι» οπαδοί που υπάρχουν. Με σοβαρά επεισόδια, μπορούν να 

προκληθούν διάφοροι τραυματισμοί, ακόμα και θάνατοι, παικτών, προπονητών, 

φιλάθλων κτλ. Όλα αυτά τα γεγονότα αποτρέπουν πολλούς φιλάθλους απ’ το να 

πηγαίνουν στα γήπεδα με αποτέλεσμα να βλέπουμε γήπεδα με λίγο κόσμο, το οποίο 

γεγονός είναι κακό θέαμα και δυσφημίζει το ποδόσφαιρο. Επίσης είναι επικίνδυνο να 

πηγαίνουν παιδιά στα γήπεδα. Όλα αυτά είναι συνέπειες της βίας στα γήπεδα, η οποία 

πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Εν κατακλείδι άλλη μια οικονομική συνέπεια είναι 

τα υπέρογκα ποσά που διατίθενται από το Ελληνικό κράτος για την ασφαλή 

διεξαγωγή αγώνων ειδικά μεταξύ μεγάλων συλλόγων της χώρας όπου χιλιάδες 

αστυνομικοί είναι στο πόδι, με το αζημίωτο φυσικά. 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 

  Εκεί, η ψυχαγωγία από το αθλητικό θέαμα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, γιατί 

υπερτερεί η υποστήριξη της ομάδας προκειμένου να φτάσει στη νίκη με οποιοδήποτε 

μέσο. Ο θρίαμβος, δηλαδή, της ομάδας γίνεται αυτοσκοπός, κι έτσι τα άτομα 

«ξεπερνούν» τις όποιες αναστολές τους και αναπτύσσουν ως ομάδα (φανατικών 

φιλάθλων) συγκεκριμένες βίαιες συμπεριφορές. Από τις φωνές, τα τραγούδια και τα 

συνθήματα, που στοχεύουν στην καταπτόηση του αντιπάλου και σε πρώτη φάση δεν 

ξεπερνούν πολύ τα όρια της ευπρέπειας, η απόσταση για την εκδήλωση βιαίας 

συμπεριφοράς δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ένα φάλτσο σφύριγμα του διαιτητή, μια 

αντιαθλητική ενέργεια αντίπαλου ποδοσφαιριστή είναι συνήθως το έναυσμα και τα… 



κέρματα ή τα πλαστικά μπουκάλια «πέφτουν βροχή» στον αγωνιστικό χώρο. Το 

πρόβλημα αρχίζει να παίρνει διαστάσεις από τη στιγμή που η εχθρική διάθεση 

εκδηλώνεται επιθετικά σε βάρος άλλων προσώπων (των οπαδών της αντίπαλης 

ομάδας ή πιο συχνά εναντίον των αστυνομικών) και γίνεται άκρως επικίνδυνο όταν 

τα… άδεια πλαστικά μπουκάλια αντικαθίστανται από φωτοβολίδες, μολότοφ κι άλλο 

«εκρηκτικό» υλικό. Επιπροσθέτως κατασκευάζονται αθλητές -βεντέτες, ινδάλματα 

λαϊκής κατανάλωσης, αλλά αμφίβολης ποιότητας και ταυτίζει τον αθλητισμό με τον 

πρωταθλητισμό. Ανοίγει καθημερινά πόλεμο δηλώσεων και γίνεται πεδίο ανταλλαγής 

βωμολοχιών. Κατασκευάζει αθλητές - είδωλα, που γίνονται οι ζωντανοί ήρωες των 

νέων. Αυτό δημιουργεί οπαδούς χούλιγκαν, που συχνά προκαλούν επεισόδια στους 

αγώνες και κυριαρχεί το μίσος, η εχθρότητα ανάμεσα στους φιλάθλους. Έχει 

μετατραπεί ο φίλαθλος σε φανατισμένο οπαδό και το άθλημα σε θέαμα, στο οποίο 

δεν επιβραβεύεται η καταβολή της προσπάθειας και η συμμετοχή, αλλά μόνο οι 

πρώτοι και οι νικητές.,  Τέλος καλλιεργείται η χυδαιολογία, ο φανατισμός, η βία. 

 

 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΠΟΙΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ) 

Σύμφωνα με την κυρίαρχη αντίληψη, «το κράτος θα πρέπει να θεσπίζει κίνητρα και 

να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ακμή της «βιομηχανικής παραγωγής 

αθλητικού θεάματος» πάντοτε μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας της 

αγοράς», να «στηρίζει συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα». 

Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορεί το κράτος να επιλύσει το πρόβλημα, εφόσον 

δεν λαμβάνονται μέτρα καταπολέμησης των κοινωνικών και οικονομικών αιτιών της 

βίας στα γήπεδα που είναι η ίδια εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, η κυριαρχία 

του μονοπωλιακού κεφαλαίου στο χώρο, η αξιοποίηση του αθλητισμού για την 

ικανοποίηση πολιτικών και οικονομικών επιδιώξεων αλλά προσωρινά καταστολής 

που δεν επιφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα .Συνεπώς το κύρος της 

Δημοσίας Διοίκησης στην διευθέτηση προβλημάτων σπιλώνεται. 

Οι παθογένειες του αθλητισμού απασχολούν υπερβολικά μεγάλο αριθμό 

αστυνομικών σε εβδομαδιαία βάση αστυνομικοί που θα μπορούσαν να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους προστατεύοντας τους πολίτες και διευρύνεται ο ρόλος τους σε 

βαθμό που δεν μπορούν να τον διαχειριστούν και να τον εκτελέσουν με ευθύνη και 

επιμέλεια . Επίσης ο αθλητισμός συνδέεται άρρηκτα με το δικαιοδοτικό σύστημα της 

χώρας , ενώ θα έπρεπε να συσχετίζεται μόνο με αθάνατες και αείμνηστες αξίες και 

ιδανικά που μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά . 

Τις επιθετικές συμπεριφορές πολλαπλασιάζει η δυναμική που έχουν οι οργανωμένες 

ομάδες και φυσικά η ανωνυμία που εξασφαλίζει το πλήθος. Συνεπώς , η ποινική 

καταστολή γίνεται πιο δυσχερής και ο παραδοσιακός αποτρεπτικός της ρόλος 

περισσότερο ανεπιτυχής. Το γεγονός ότι η βία στα γήπεδα δεν μπορεί να είναι, ως 

γενικότερο κοινωνικό φαινόμενο, ανεξάρτητο από τη γενικότερη παθογένεια της 

κοινωνίας καθώς και την επένδυση ισχυρών οικονομικών και πολιτικών 

συμφερόντων σ’ αυτό το χώρο, το επιβεβαιώνουν παράλληλες συμπεριφορές που 

εκδηλώνονται σχεδόν πανομοιότυπα, όταν για παράδειγμα μετά από μια ειρηνική 



διαδήλωση, ομάδα νεαρών ξεφεύγει από την πορεία και προβαίνει σε ανεξέλεγκτες 

καταστροφές. 

Επομένως, για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα απαιτείται 

αναπροσανατολισμός στην πολιτική αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων της 

ανεργίας, της φτώχειας, της ηθικής και πολιτιστικής κρίσης αξιών που χαρακτηρίζουν 

το κυρίαρχο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα . 

Όσο αφορά στην απονομή δικαιοσύνης η έξαρση του φαινομένου αυτού σε 

συνδυασμό με το καθεστώς γραφειοκρατίας την δυσχεραίνει και την εμποδίζει να 

ασχοληθεί περισσότερο με θέμα σοβαρότερα π.χ. σκάνδαλα κάθε είδος και 

γενικότερα βαριές περιπτώσεις εγκληματικής παραβατικής η τρομοκρατικής 

συμπεριφοράς . 

Συμπεραίνουμε ότι στο ζήτημα της βίας στα γήπεδα η δικαιοσύνη έχει εκλείψει και 

έχουν αφεθεί ανεξέλεγκτοι όσοι ασπάζονται τα πιστεύω του χουλιγκανισμού , διότι η 

Δημόσια Διοίκηση είναι παραφορτωμένη με πολλές αρμοδιότητες και δεν μπορεί να 

επικεντρωθεί σε ένα θέμα κάπως δευτερεύων . 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Η βία δεν είναι κάτι νέο για τον αθλητισμό. Οι αθλητές σε όλη την διάρκεια της 

ιστορία έχουν εμπλακεί σε ενέργειες και έχουν χρησιμοποιήσει στρατηγικές που 

προκαλούν ή έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν τραυματισμούς στους εαυτούς 

τους και τους άλλους. Επιπλέον, οι θεατές σε όλη την διάρκεια της ιστορίας έχουν 

συχνά εμπλακεί σε βίαιες ενέργειες πριν , κατά τη διάρκεια και μετά από  αθλητικές 

εκδηλώσεις . Ωστόσο , καθώς οι άνθρωποι ορίζουν τη βία στον αθλητισμό ως 

ελεγχόμενη και όχι ως ένα γεγονός της ζωής , υπάρχει μια τάση  να το δούμε ως ένα 

πρόβλημα που έχει ανάγκη από μια λύση. 

 

Η βία στον αθλητισμό κυμαίνεται από βίαιη επαφή με το σώμα και ακραία βία σε 

οιονεί ποινικές και εγκληματικές πράξεις . Έχει γίνει θεσμοθετημένη στα 

περισσότερα αθλήματα επαφής ως μια στρατηγική για ανταγωνιστική επιτυχία , 

ακόμα κι αν αυτό προκαλεί τραυματισμούς και μόνιμες σωματικές βλάβες σε αθλητές 

.  

Η σημαντικότερη επίπτωση της βίας στον αθλητισμό μπορεί να είναι επαναβεβαίωση 

της ιδεολογίας των δύο φύλων , πράγμα που προϋποθέτει την «φυσική υπεροχή των 

ανδρών . "Η ιδεολογία αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ικανότητα να ασκήσει 

κάποιος  βία είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του ανδρισμού . 

 

Μεμονωμένες περιπτώσεις βίας , συμπεριλαμβανομένων εορταστική βίας, που 

ελέγχεται από τη βελτίωση πλήθος διαχείρισης , αλλά η χρόνια βία μεταξύ των 

θεατών που συνήθως αποτελεί ένδειξη ότι απαιτούνται αλλαγές στην κουλτούρα και 

την οργάνωση του αθλητισμού ή / και τις κοινωνικές , οικονομικές και πολιτικές 

δομές μιας κοινότητας ή μιας κοινωνίας . 

 

Η τρομοκρατία , με τη μορφή των προγραμματισμένης , πολιτικά υποκινούμενης βίας 

στις αθλητικές εκδηλώσεις είναι σπάνια, αλλά η απειλή της τρομοκρατίας αλλάζει τις 



τακτικές και τις διαδικασίες ασφαλείας στους χώρους του αθλητισμού. Η 

τρομοκρατική επίθεση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 μας υπενθυμίζει ότι 

παγκόσμια ζητήματα επηρεάζουν τη ζωή μας , ακόμα και όταν έχουμε 

παρακολουθούμε αγαπημένες μας αθλητικές διοργανώσεις. 

 Ακριβώς όπως η βία στον αθλητισμό επηρεάζει τη ζωή μας ,έτσι και οι 

κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες ζούμε επηρεάζουν τη βία στον αθλητισμό . 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Στον υψηλό αθλητισμό, οι αθλητές δέχονται βίαιες συμπεριφορές από τους 

προπονητές τους, όπως ηθική παρενόχληση, κακοποίηση και ψυχολογική βία. Σκοπός 

της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση της καταπιεστικής συμπεριφοράς 

του προπονητή προς τον αθλητή, (α) με τα επίπεδα φόβου του αθλητή, (β) την 

ψυχολογική του διάθεση προς το οικογενειακό του περιβάλλον, (γ) τη συχνότητα 

προβολής δικαιολογιών για απουσία από την προπόνηση καθώς και (δ) τις ημέρες 

απουσίας του από την προπόνηση. Το δείγμα αποτέλεσαν 103 πρώην αθλητές/τριες 

υψηλού επιπέδου από 22 διαφορετικά αθλήματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η 

καταπιεστική συμπεριφορά των προπονητών/τριών προς τους αθλητές/τριες εντός και 

εκτός της προπόνησης, σχετίστηκε θετικά με το αίσθημα του φόβου των 

αθλητών/τριών και αρνητικά με την ψυχολογική διάθεση των αθλητών/τριών προς το 

οικογενειακό τους περιβάλλον. Η καταπίεση εκτός της προπόνησης, σχετίστηκε 

επίσης θετικά με τον αριθμό των ημερών απουσίας των αθλητών/τριών από την 

προπόνησή τους καθώς και τη συχνότητα προβολής δικαιολογιών για απουσία από 

την προπόνηση. Η καταπίεση συνολικά συνέβαλε στατιστικώς σημαντικά στο 

αίσθημα του φόβου και δεν συνέβαλε στην ψυχολογική διάθεση των αθλητών προς 

το οικογενειακό τους περιβάλλον. Επίσης, η καταπίεση εκτός της προπόνησης 

συνέβαλε θετικά στην πρόγνωση των ημερών απουσίας των αθλητών από την 

προπόνηση, ανεξαρτήτως φύλου, ενώ η καταπίεση εντός της προπόνησης συνέβαλε 

αρνητικά στην συχνότητα προβολής δικαιολογιών για απουσία τους από την 

προπόνηση. Λαμβάνοντας τα δεδομένα της παρούσας έρευνας συγκεντρωτικά, 

διαπιστώνεται ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για ενημέρωση των προπονητών πάνω στη 

ψυχολογία των αθλητών, ώστε να συμπεριφέρονται με κατάλληλο τρόπο σε κάθε 

αθλητή, και ο αθλητής μέσω της συμμετοχής του στον αθλητισμό, να νοιώθει 

πραγματικά ευχαρίστηση με στόχο τη συστηματική προσπάθεια για υψηλές 

επιδόσεις. 
 

 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΕΙΣΕΙΣ 

Το βίαιο παιχνίδι μπορεί να βλάψει το μυαλό. "Οι διασείσεις είναι ένα συνηθισμένο 

πρόβλημα στον αθλητισμό και έχουν τη δυνατότητα για σοβαρές επιπλοκές, αν δεν 

υπάρχει σωστή διαχείριση», η Εθνική Ομοσπονδία Ενώσεων κράτους High School 

σημειώσεις. Το Sports Legacy Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι αθλητές που υφίστανται 

πολλαπλές διασείσεις θα μπορούσε να είναι σε κίνδυνο για μια ασθένεια του 

εγκεφάλου που ονομάζεται χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια, ή ΣΤΕ, που δένει με 

την "απώλεια μνήμης, σύγχυση, μειωμένη κρίση, παράνοια, προβλήματα ελέγχου των 

παρορμήσεων, η επιθετικότητα, η κατάθλιψη, και, τελικά, προοδευτική άνοια ". 

 



 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ 

Ο χουλιγκανισμός έχει ολέθριες επιπτώσεις στο άτομο της κάθε κοινωνίας. 

Αρχικά διακυβεύεται η προσωπική ασφάλεια των πολιτών καθώς συχνά πυκνά 

παρατηρούμε θύματα μετά από συγκρούσεις φανατισμένων οπαδών. Επιπλέον 

καταρρακώνεται η αξιοπρέπεια των θυμάτων και όλοι ανεξαιρέτως πάσχουν από 

ψυχολογικά προβλήματα. Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, επιτείνονται οι 

ανασφάλειες και οι καθημερινοί φόβοι των πολιτών. Υπονομεύονται οι σχέσεις, 

επιτείνεται η καχυποψία με φυσικό επακόλουθο την κοινωνική απομόνωση 

ορισμένων ανεγκέφαλων οπαδών. Αναμφίβολα, η σοβαρότερη συνέπεια του 

κοινωνικού αυτού προβλήματος αποδίδεται στην αλλοίωση της ελεύθερης έκθεσης. 
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