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NEANIKH ΒΙΑ 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γεγονότα βίαια, όπως αυτά του ντέρμπι Ολυμπιακού- Παναθηναϊκού, 
αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου του σημερινού πεδίου 
αγριότητας που θα μπορούσε, για λόγους ευκολίας, να ονομαστεί 
«ποδοσφαιρική βία». Είναι θλιβερό το ότι η ονομασία αυτή συντίθεται από μια 
αντίφαση όρων. Διότι ο όρος «ποδόσφαιρο» δηλώνει ένα ομαδικό άθλημα το 
οποίο από τη φύση του είναι ειρηνικό. Το γεγονός ότι τις τελευταίες 
δεκαετίες έχει γίνει συνώνυμος του όρου «βία» δείχνει την παρακμή στην 
οποία βρίσκεται η κοινωνία μέσα στην οποία διεξάγεται αυτό το άθλημα. Και 
το γεγονός ότι η ποδοσφαιρική βία είναι στη χώρα μας αυξημένη σε σύγκριση 
με εκείνη άλλων χωρών δείχνει το μέγεθος της ελληνικής παρακμής.  

Επιχειρώντας να καταρτίσει κανείς μια τυπολογία των ποικίλων 
εκφράσεων της σημερινής «ποδοσφαιρικής» βίας, θα τις απαριθμούσε ως 
εξής:  
1) Υλική, σωματική βία. Δεν χρειάζεται να περιγραφεί: τη βιώνουν, ζωντανά, 
όσοι πηγαίνουν στο γήπεδο και, οπτικώς, όσοι παρακολουθούν τις 
ποδοσφαιρικές συναντήσεις από την τηλεόραση. Παράγεται σωματικώς, αλλά 
και με διάφορα μέσα, από οργανωμένους φανατικούς οπαδούς των ομάδων, 
και ενισχύεται ηθικά (παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου) από τις 
ανώνυμες εταιρείες τις οποίες αποτελούν οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Σε αυτήν 
περιλαμβάνεται και η φραστική βία που ασκούν μεταξύ τους (και προς τους 
παίκτες της αντίπαλης ομάδας) οι αλληλοσυγκρουόμενοι οπαδοί (πελάτες) 
των ποδοσφαιρικών εταιρειών.  
2) Έντυπη βία. Βία ομοιογενής με τη φραστική βία των γηπέδων. Ασκείται 
τυπογραφικώς από τις υποστηριζόμενες από τις ΠΑΕ εφημερίδες που 
υποστηρίζουν τις ομάδες τους. Αρχίζει με πηχυαίους τίτλους της πρώτης 
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σελίδας, για να συνεχιστεί με ποικίλη φρασεολογία στις μέσα σελίδες, με 
αποτέλεσμα να ενισχύεται ο φανατισμός των οπαδών, που προσέρχονται στο 
γήπεδο απειλητικότεροι.  
3) Οικονομική βία. Είναι βία ψυχολογικής, ηθικής και αισθητικής φύσεως, 
που ασκείται επί παντός σώφρονος ανθρώπου, και όχι μόνο επ’ αυτού, από 
τις αστρονομικές αμοιβές των ποδοσφαιριστών· απολαβές πέρα από κάθε 
λογική σε σύγκριση με εκείνες κάθε άλλου εργαζομένου (και, ακόμη 
περισσότερο, με το θέαμα της εξαθλίωσης των αυξανόμενων καθημερινά 
ανέργων), και εφάμιλλες με εκείνες των golden boys των τραπεζών (οι 
ομοιότητες σήμερα ανάμεσα στους τραπεζικούς και στους ποδοσφαιρικούς 
οργανισμούς είναι εμφανείς).  
4) Βία επί του πληθυσμικού ιστού των πόλεων. Βία κυρίως ψυχολογική, 
καθώς ο αριθμός των ξένων ποδοσφαιριστών στις ευρωπαϊκές ομάδες έχει 
φθάσει να είναι αναλογικά πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των 
οικονομικών μεταναστών στις χώρες της Ευρώπης- και περισσότερο στην 
Ελλάδα. Υπάρχουν ποδοσφαιρικοί «όμιλοι» σε πόλεις μας στους οποίους το 
ποσοστό των ελλήνων ποδοσφαιριστών είναι αναλογικά μικρότερο- πολύ 
μικρότερο- από το ποσοστό των ξένων οικονομικών μεταναστών σε αυτές. 
Ελπίζω να μην κατηγορηθώ για ποδοσφαιρικό ρατσισμό αν πω ότι το 
φαινόμενο αυτό, ως ενδεχόμενο προοίμιο μιας μεγαλύτερης ανάπτυξής του, 
δημιουργεί μια έντονη και πιεστική ανησυχία σε όσους δεν γοητεύονται από 
την υπέρμετρη ετερογένεια των πολυπολιτισμικών ιστών.  
5) Βία επί των θεσμών της Πολιτείας. Φαινόμενο κατ’ εξοχήν ελληνικό. 
Πρόκειται για βία που ασκείται με δύο τρόπους· αφενός με τον εξαναγκασμό, 
από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που είναι οι ΠΑΕ, παροχής από την Πολιτεία 
δωρεάν- παρά νόμον- αστυνομικής προστασίας για την ομαλή διεξαγωγή των 
εργασιών τους· αφετέρου με την εξώθηση φαύλων υπουργών σε χαριστική- 
επίσης παρά νόμον- απόσβεση ή «ρύθμιση» των χρεών τους προς το 
Δημόσιο.  

Είναι εύλογη η σκέψη ότι η σημερινή υπέρογκη αύξηση των γηπεδικών 
βιαιοτήτων έχει την κύρια αιτία της στην επέλαση του κράτους των αγορών 
επί του κράτους πρόνοιας· και ότι είναι ανεκτή, αν δεν ενθαρρύνεται κιόλας, 
από τους κρατούντες ως βαλβίδα ασφαλείας προς αποφυγήν εκρήξεων σε 
άλλα πεδία, σημαντικότερα.  

Διασκευή κειμένου του Νάσου Βαγενά, καθηγητή της Θεωρίας και Κριτικής της Λογοτεχνίας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και παλαιού ποδοσφαιριστή, 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=386747, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  27/02/2011 08:00  
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Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο που σας δόθηκε σε 120 λέξεις. 
(25 μονάδες)  

 
Β1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο (100-120 λέξεις) την ακόλουθη 

φράση του κειμένου: «το γεγονός ότι η ποδοσφαιρική βία είναι στη 
χώρα μας αυξημένη σε σύγκριση με εκείνη άλλων χωρών δείχνει το 
μέγεθος της ελληνικής παρακμής». 

(10 μονάδες)  
 
Β2. Το κείμενο του Νάσου Βαγενά θα μπορούσε να ενταχθεί στο 

γραμματειακό είδος της επιφυλλίδας. Ποια στοιχεία τεκμηριώνουν την 
ένταξή του στο είδος αυτό; 

                                                                                                (5 μονάδες)  
 
Β3. α) Ο βασικός τρόπος οργάνωσης του κειμένου είναι η διαίρεση έννοιας. 

Να εντοπίσετε τον τρόπο αυτό στο κείμενο. 
           (5 μονάδες)   

  
β) Τι εξυπηρετεί η χρήση του τρίτου προσώπου στη φράση του 
επιλόγου «Είναι εύλογη η σκέψη ότι…», αντί του πρώτου προσώπου 
(π.χ. «Πιστεύω ότι…»); 

            (5 μονάδες)  
 
Β4. α) Να εντοπίσετε τον ειρωνικό-καυστικό τόνο στο απόσπασμα του 

κειμένου: «Βία επί των θεσμών της Πολιτείας… των χρεών τους 
προς το Δημόσιο».  

(2 μονάδες) 
 
β) Γιατί επιλέγεται από το συγγραφέα ο ειρωνικός αυτός τόνος; 

(3 μονάδες) 
 
Β5. Να σχηματίσετε μια νέα σύνθετη λέξη με καθένα από τα δεύτερα 

συνθετικά των εξής λέξεων του κειμένου: απόσβεση, εύλογη, 
επέλαση, αποφυγήν, εκρήξεων. 

 (5 μονάδες) 
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Γ. Ο δήμος σας πραγματοποιεί εκδήλωση με θέμα τη νεανική βία και έχει 
κληθεί να λάβει μέρος σε αυτήν αντιπροσωπία μαθητών του σχολείου 
σας. Αναλαμβάνετε να συντάξετε ένα κείμενο ομιλίας (500-600 λέξεις) 
εκπροσωπώντας τη μαθητική σας κοινότητα, στο οποίο θα 
ερμηνεύσετε το φαινόμενο αυτό και θα προτείνετε τρόπους 
αντιμετώπισής του. 

(40 μονάδες) 

 
 
 
 
 
 


