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Section: Sports Sociology
332. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Χαϊνάς Ε.
PRESENTATION OF HANDBOOK FOR THE LAW AND ENFORCEMENT AGENCIES CONCERNING THE
COOPERATION IN IMPORTANT ATHLETIC EVENTS WITH INTERNATIONAL DIMENSION
E. Chainas
Σκοπός αυτής της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση ενός πρακτικού εγχειριδίου για τον ορθό σχεδιασμό, από
πλευράς ασφάλειας, μεγάλων αθλητικών γεγονότων διεθνούς επιπέδου. Το έναυσμα για την πραγματοποίηση
της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 6ης Δεκεμβρίου 2007 (2007/C
314/02), σχετικά με το εγχειρίδιο για τις αστυνομικές αρχές και τις αρχές ασφαλείας όσον αφορά τη συνεργασία
σε σημαντικά γεγονότα με διεθνή διάσταση. Η διαπραγμάτευσή της πλαισιώθηκε από την εξέταση και άλλων
σχετικών εγγράφων του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ακολουθήθηκε η
μέθοδος της βιβλιογραφικής επισκόπησης και χρησιμοποιήθηκε έντυπο και άλλο πληροφοριακό υλικό που
αντλήθηκε από το διαδίκτυο. Σε γενικές γραμμές, από την ανάλυση του σχετικού υλικού καθίσταται σαφές ότι
το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο που θα δίνει αρχές, προσανατολισμούς και ιδέες
στις αρχές επιβολής του νόμου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες αναλαμβάνουν την ευθύνη της ασφάλειας
σημαντικών αθλητικών γεγονότων με διεθνή διάσταση (όπως οι ολυμπιακοί αγώνες, οι αγώνες τελικού του Uefa
Champions League ποδοσφαίρου και Euro League Final Four καλαθοσφαίρισης ή άλλων μεγάλων αθλητικών
διοργανώσεων). Αναμφισβήτητα, απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχούς διεξαγωγής μίας μεγάλης αθλητικής
διοργάνωσης είναι η εξασφάλιση της ασφάλειάς της, όσον αφορά τόσο τη δημόσια τάξη όσο και την
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται ο ρόλος της συνεργασίας των αστυνομικών αρχών
και της διαχείρισης, από την πλευρά τους, των πληροφοριών που θα οδηγήσουν στην ορθή και έγκαιρη
αξιολόγηση των απειλών (διατάραξη της δημόσιας τάξης, τρομοκρατικές απειλές, οργανωμένο έγκλημα κ.ά.)
κατά της αθλητικής εκδήλωσης.
Λέξεις κλειδιά: αθλητική διοργάνωση, απειλή, αστυνομία, ασφάλεια, δημόσια τάξη, εγκληματικότητα,
πληροφορία, τρομοκρατία
330. Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ ΣΤΟΥΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ 2004
Χαϊνάς Ε.
HOW GREEK PRESS REPRESENTS THE SECURITY OF GREEK OLYMPIC GAMES
E. Chainas
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η εξέταση της απεικόνισης θεμάτων ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων της
Ελλάδας το 2004 από τον ελληνικό έντυπο Τύπο και η κοινωνιολογική - εγκληματολογική της προσέγγιση. Για
το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν τρεις εφημερίδες, Τα Νέα, ο Ελεύθερος Τύπος και ο Ριζοσπάστης. Η επιλογή των εν
λόγω εφημερίδων έγινε με βάση το κριτήριο της κυκλοφορίας (ημερήσιος αριθμός πωλούμενων φύλων), σε
συνάρτηση με τη διαφοροποίηση της γενικότερης φυσιογνωμίας και της ιδεολογικής-πολιτικής τοποθέτησης της
κάθε μίας απ’ αυτές. Η μελέτη επικεντρώθηκε στη διάρκεια των μηνών Απριλίου – Νοεμβρίου 2004 και το
αντικείμενο ανάλυσης στις επιλεγείσες εφημερίδες αποτέλεσαν όλα τα δημοσιεύματα των φύλλων του
δείγματος, στα οποία αναφέρονταν ή περιείχαν πληροφορίες για θέματα ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων.
Εν τέλει, τα δημοσιεύματα που καταγράφηκαν ήταν 957, ταξινομήθηκαν σε 12 επιμέρους θεματικές ενότητες
και εισήχθηκαν σε ειδική βάση δεδομένων (Access) μέσω της οποίας έγινε η ποσοτική ανάλυσή τους. Πιο
συγκεκριμένα, οι 12 θεματικές κατηγορίες είναι οι εξής: 1. Μέτρα ασφάλειας, 2. Εκπαίδευση και σχεδιασμός
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Ολυμπιακής Ασφάλειας, 3. Η Διεθνής συμμετοχή – συνεργασία στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων του
2004, 4. Η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων και οι επιπτώσεις της, στην πόλη της Αθήνας, 5. Η
μεταολυμπιακή αξιοποίηση της ολυμπιακής τεχνογνωσίας, 6. Εγκληματικότητα, 7. Νομοθετικές ρυθμίσεις, 8. Η
Διεθνής Τρομοκρατία και η σχέση της με την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων, 9. Απόψεις – δηλώσεις του
ελληνικού πολιτικού και επιστημονικού χώρου για τα θέματα ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων, 10.
Δηλώσεις ξένων αξιωματούχων και των Διεθνών ΜΜΕ για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων, 11.
Ανθρώπινα δικαιώματα και η σχέση τους με την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων και 12. Γενική κατηγορία
που περιλαμβάνει δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για την ασφάλεια και δεν καθίσταται δυνατό να
ενσωματωθούν στις προηγούμενες ενότητες. Επισημαίνεται ότι η καταγραφή των δημοσιευμάτων αυτών είναι
ανεξάρτητη από κριτήρια έκτασης, είδους (ρεπορτάζ, γνώμη-σχόλιο, είδηση κ.λπ.) ή θέσης τους στην
εφημερίδα. Κατά συνέπεια, στην κατηγορία του θέματος συμπεριλήφθηκαν προτάσεις που είχαν πληροφοριακό
χαρακτήρα αλλά και προτάσεις με αξιολογική τοποθέτηση. Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ο
διαφορετικός βαθμός ενασχόλησης των τριών εφημερίδων με το υπό εξέταση θέμα, με άξονες σύγκρισης την
πολιτική τοποθέτηση κάθε εφημερίδας και το χρονικό διάστημα καταγραφής των δημοσιευμάτων. Επίσης,
διαπιστώνεται ότι τα θέματα ασφάλειας που αφορούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ελλάδας εμπεριέχουν όλα
τα χαρακτηριστικά που τις καθιστούν «θεμελιώδεις» ειδήσεις με μια ιδιαίτερη ειδησεογραφική αξία (new values)
και για το λόγο αυτό παρουσιάστηκαν και προβλήθηκαν από τις εφημερίδες σε μεγάλο βαθμό.
Λέξεις κλειδιά: ανασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα, εγκληματικότητα, είδηση, μεταολυμπιακή αξιοποίηση,
μέτρα ασφάλειας, νομοθεσία, ολυμπιακή ασφάλεια, τρομοκρατία
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