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ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1.
Χαϊνάς Ε.
Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ ΣΤΟΥΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ 2004
E. Chainas
HOW GREEK PRESS REPRESENTS THE SECURITY OF GREEK OLYMPIC GAMES

2

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Department of Physical Education & Sport Science, Democritus University of Thrace

28/1/2009

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ
ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ 2004
Χαϊνάς Ε.
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, 17671
Αθήνα
Περίληψη
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η εξέταση της απεικόνισης των 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
φύλλων), 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
εφημερίδες που επιλέχθηκαν αποτέλεσαν όλα τα δημοσιεύματα των φύλλων του δείγματος,
στα οποία αναφέρονταν ή περιείχαν πληροφορίες για θέματα ασφάλειας των Ολυμπιακών
Αγώνων. 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 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 κατέστη 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
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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

κ λειδιά:

μεταολυμπιακή

ανασφάλεια,

αξιοποίηση,

ανθρώπινα

μέτρα

δικαιώματα,

ασφάλειας,

εγκληματικότητα,

νομοθεσία,

ολυμπιακή

είδηση,

ασφάλεια,

τρομοκρατία.
Ευάγγελος Χαϊνάς
Διεύθυνση: Πλάτωνος 62, Καλλιθέα, Αθήνα, Τ.Κ. 17673
Τηλ: 210-9572434
e-mail: vchainas@yahoo.gr

HOW GREEK PRESS REPRESENTS THE SECURITY OF GREEK OLYMPIC GAMES
E. Chainas
Panteion University for Social and Political Sciences, Department of Sociology, 17671
Athens
Abstract
The aim of this study is the examination of depiction of security subjects of Greek Olympic
Games in 2004 from the Greek Printed Press and its sociological - criminological approach.
For this aim were selected three newspapers, “Ta Nea”, “Eleftheros Tipos” and
“Rizospastis”. The selection of the above newspapers became on the base of circulation
criterion (the daily number of sold issues), in connection with the differentiation of the
general physiognomy and the ideological-political base of every one of them. The study
was based from the months April to November 2004 and the object of analysis in the
selected newspapers were constituted in all the articles of sample leaves, which were
referred or contained information on subjects of the security of the Olympic Games. The
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articles which that were recorded were 957, they were categorized in 12 individual
thematic units and they were imported in special data base (Access) through which
became their quantitative analysis. More specifically, the 12 thematic categories are the
following: 1. Security measures, 2. Education and planning of the Olympic Security, 3. The
international attendance - collaboration in the security of the Olympic Games 2004, 4. The
security of the Olympic Games and its repercussions, in the city of Athens, 5. The after
Olympic evaluation of the Olympic know-how, 6. Criminality, 7. Legislative regulations, 8.
The international Terrorism and its relation with the security of the Olympic Games, 9.
Opinions - statements of the Greek political and scientific world on the subjects of the
security of the Olympic Games, 10. Statements of foreigner officials and the International
Mass Media on the security of the Olympic Games, 11. The Human Rights and its relation
with the security of the Olympic Games and 12. General category which contains articles
which talk about the security of the Olympic Games and it is not possible to incorporated in
the previous units. It is pointed out that the recording of these articles is independent from
their length, type (reportage, opinion-comment, news etc) or their place in the newspaper.
As a result, in the category of subject were included proposals that had informative
character but also proposals with evaluative value. From the elaboration of data, it comes
to light the different degree of reference of the three newspapers with the subject under
review, with sections of comparison the political base of each newspaper and the interval
of the recording articles. Also, it is realised that the subjects of security that concern the
Olympic Games of Greece are including all the characteristics which make them
“fundamental” news with their particular “new values” and for this reason they were
represented and promoted by the newspapers to a large extent.

Key w ords: insecurity, human rights, criminality, news, after Olympic evaluation, security
measures, legislation, Olympic security, terrorism
Evagelos Chainas
Address: Platonos 62, Kalithea, Athens, 17673
Telephone number: 210-9572434
e-mail: vchainas@yahoo.gr

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ
ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ 2004
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Εισαγωγή
Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η μελέτη της απεικόνισης των θεμάτων ασφάλειας των
Ολυμπιακών Αγώνων (στο εξής: Ο.Α.) της Ελλάδας το 2004 από τον ελληνικό έντυπο Τύπο
και η κοινωνιολογική - εγκληματολογική της προσέγγιση.
Μέθοδος
Η διερεύνηση του αντικειμένου της μελέτης δεν ήταν εφικτό να συμπεριλάβει το σύνολο
των ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες), λόγω του τεράστιου όγκου του υλικού και
της πολύπλευρης φυσιογνωμίας των Μέσων. Για το λόγο αυτό, η μελέτη εξετάζει τον
ελληνικό, έντυπο, ημερήσιο πρωινό και απογευματινό Τύπο. Οι εφημερίδες που
επιλέχθηκαν ήταν «Τα Νέα», ο «Ελεύθερος Τύπος» και ο «Ριζοσπάστης». Η επιλογή έγινε
με βάση το κριτήριο της κυκλοφορίας (ημερήσιος αριθμός πωλούμενων φύλλων), 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 η
επιλογή αυτή έγινε, διότι, θεωρήθηκε ότι θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική σε ερευνητικό
επίπεδο η μελέτη των δημοσιευμάτων το χρονικό διάστημα πριν (Απρίλιος-Ιούλιος) και
μετά τους Ο.Α. (Οκτώβριος-Νοέμβριος) ούτως ώστε να συγκριθεί με το διάστημα
διεξαγωγής τους (Αύγουστος -Σεπτέμβριος).
Το αντικείμενο ανάλυσης στις εφημερίδες που επιλέχθηκαν αποτέλεσαν όλα τα
δημοσιεύματα των φύλλων του δείγματος, στα οποία αναφέρονταν ή περιείχαν
πληροφορίες για θέματα ασφάλειας των Ο.Α.
Τα δημοσιεύματα που καταγράφηκαν ταξινομήθηκαν σε επιμέρους θεματικές ενότητες και
εισήχθηκαν σε ειδική βάση δεδομένων (Access). Για την ανάλυση των δημοσιευμάτων
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου (content-analysis) η οποία είναι
μία ερευνητική τεχνική που περιγράφει ποσοτικά και ποιοτικά το περιεχόμενο και τις
επιδράσεις κάθε είδους ανακοινώσεων και πληροφοριών (Κυριαζή, 2001: 283-301).
Αποτελέσματα
Μετά από μια προσεκτική ανάγνωση των δημοσιευμάτων συγκροτήθηκαν οι 12 βασικές
θεματικές κατηγορίες (στο εξής: θ.κ.) οι οποίες απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα
και στις οποίες στηρίζεται η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση.
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Το σύνολο των δημοσιευμάτων που καταγράφηκαν και αναλύθηκαν είναι 957.
Αναλυτικότερα, ο αριθμός των δημοσιευμάτων που καταγράφηκε στον «Ελεύθερο Τύπο»,
στα φύλλα που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα της έρευνας είναι (454), ποσοστό (47,44%)
στο σύνολο του δείγματος. Ακολουθεί η εφημερίδα «Τα Νέα» με (316) δημοσιεύματα,
ποσοστό (33,02%) και τέλος ο «Ριζοσπάστης» με (187) περιπτώσεις, που αναλογεί στο
(19,54%) επί του συνόλου του δείγματος.
Όσον αφορά την ποσοτική κατανομή των δημοσιευμάτων στις θ.κ. της έρευνας, η εικόνα
που αποκομίζεται αφορά την καταγραφή κάποιων θ.κ. σε μεγαλύτερο βαθμό από κάποιες
άλλες. Συγκεκριμένα, τα δημοσιεύματα που καταγράφηκαν συχνότερα αφορούν κατά σειρά
τις εξής θ.κ.: τα μέτρα ασφάλειας (Α θ.κ.), την ασφάλεια και τη σχέση της με τα

ανθρώπινα δικαιώματα (Λ θ.κ.), την εγκληματικότητα (Ζ θ.κ.), η οποία περιλαμβάνει
τέσσερις επιμέρους θ.κ. και τις δηλώσεις ξένων αξιωματούχων και των διεθνών ΜΜΕ για

θέματα ασφάλειας των Ο.Α. της Ελλάδας (Κ θ.κ.), που περιλαμβάνει τρεις επιμέρους θ.κ.,
ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες οκτώ με μικρότερη συχνότητα καταγραφής.
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Αναφορικά με τους 93 τίτλους οι οποίοι καταγράφηκαν στην πρώτη σελίδα του δείγματος
και αναλύθηκαν, οι 44 (47,3%) αναλογούν στα «Νέα», 38 (40,9%) στον «Ελεύθερο
Τύπο», ενώ ο «Ριζοσπάστης» καταγράφει 11 (11,8%) μόνο περιπτώσεις.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Κατά την εκτίμησή μας τα θέματα ασφάλειας των Ο.Α. 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. Ειδικότερα, στα δημοσιεύματα που μελετήθηκαν

διακρίνονται τα δύο παρακάτω χαρακτηριστικά που σύμφωνα με τον Hall και τους
συνεργάτες του μπορούν να τους προσδώσουν μία «θεμελιώδη» ή βαρυσήμαντη
ειδησεογραφική αξία (Atkinson & Young, 2004: 26-27).
1. Τα ΜΜΕ έχουν ως στόχο τους, κατά κάποιον τρόπο, να παραποιούν τα γεγονότα και
τείνουν να υπερβάλουν το συνηθισμένο, να το καθιστούν δραματικό, τραγικό και
σοκαριστικό.
2. Ένα γεγονός περιέχει σημαντική «ειδησεογραφική δυναμική» όταν μπορεί να συνδυαστεί
με το στοιχείο του απροσδόκητου και να ενισχυθεί από περαιτέρω αρνητικές συνέπειες.
Αναλυτικότερα, κοινωνικά φαινόμενα όπως οι σεισμοί, αποτρόπαια εγκλήματα, ανθρώπινες
τραγωδίες και άλλα κοινωνικά προβλήματα τοποθετούνται ψηλά στις κλίμακες του τι αξίζει
να αποτελεί είδηση.
Ως εκ τούτου, τελεσμένες ή πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις εμπεριέχουν όλα τα
χαρακτηριστικά που τις καθιστούν «θεμελιώδεις» ειδήσεις με μια ιδιαίτερη ειδησεογραφική
αξία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η περίπτωση της διεξαγωγής των Ο.A. της
Ελλάδας και η ασφαλή τέλεσή της, η οποία «θεματοποιείται» ως είδηση και, όπως κατέστη
εμφανές, παρουσιάστηκε και προβλήθηκε από τις εφημερίδες σε μεγάλο βαθμό.
Μία άλλη διαπίστωση αφορά την εικόνα των θεμάτων ασφάλειας των Ο.Α. της
Ελλάδας, η οποία διαφοροποιείται ποσοτικά και ποιοτικά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα
ποσοτικά μεγέθη τεκμαίρεται 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. Το γεγονός αυτό προκύπτει όχι
μόνο από τον αριθμό των δημοσιευμάτων που καταγράφηκαν στις τρεις εφημερίδες, αλλά
και από τη μεταξύ των τριών εντύπων διαφοροποίηση ως προς είδος και τον αριθμό των
θ.κ. που καταγράφηκαν κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει η έρευνα. Πρέπει να
αναφερθεί ότι οι εφημερίδες που μελετήθηκαν δεν αντανακλούν απλά την πραγματικότητα
μεταφέροντας στο κοινό τα γεγονότα που τη συνθέτουν. Αντίθετα, επενεργούν
8
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δημιουργικά σε αυτήν και την αναπλάθουν, πιθανότατα για τους παρακάτω λόγους
(οικονομικό όφελος και ιδεολογικές-πολιτικές εξαρτήσεις). Έτσι, είναι εφικτή η διαμόρφωση
των κοινωνικών αναπαραστάσεων του φαινομένου της ασφάλειας των Ο.Α. από τα ΜΜΕ,
αφού η μεγάλη ποσότητα δημοσιευμάτων σε ένα έντυπο ημερήσιας κυκλοφορίας καθιστά
δυνατή την αναπαραγωγή μιας εικόνας (αρνητικής ή θετικής), συμβάλλοντας καθοριστικά
στην εμπέδωση της από την κοινή γνώμη. Επιπρόσθετα, το μέγεθος, το είδος και ο σκοπός
της διαμόρφωσης των κοινωνικών αναπαραστάσεων για οποιαδήποτε ζητήματα -πόσο
μάλλον για το θέμα της ασφάλειας των Ο.Α.- συναρτάται άμεσα με την ιδεολογική-πολιτική
τοποθέτηση κάθε εφημερίδας και τη διάσταση-ερμηνεία που θέλει να προσδώσει στα
ζητήματα αυτά. Ειδικότερα, στην παρούσα έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη την ποιοτική
ανάλυση διαπιστώθηκε ο διαφορετικός τρόπος παρουσίασης των θεμάτων ασφάλειας από
κάθε εφημερίδα. Μάλιστα, η επιλογή των θεμάτων που θα αποτελέσουν είδηση, ο τρόπος
παρουσίασης τους και τα «μηνύματα» που επιχειρείται να «περάσουν» στο αναγνωστικό
κοινό

σηματοδοτούν

την

πολιτική

τοποθέτηση

και

γραμμή

(συμπολιτευτική

ή

αντιπολιτευτική) του κάθε εντύπου. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των ευρημάτων της
παρούσας έρευνας επιβεβαιώνονται από τη συναγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων από
εμπειρικές έρευνες που διεξήχθησαν στον αγγλοσαξονικό κυρίως χώρο (Κωνσταντινίδου,
2001: 88-89).
Αναμφισβήτητα, η πολιτική θέση του έντυπου Τύπου και ιδιαίτερα, ο τρόπος με τον
οποίο προβάλλει ποσοτικά και ποιοτικά την ασφάλεια των Ο.Α. και τα επιμέρους ζητήματά
της, επηρεάζουν άμεσα τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης, αφού συνιστά ένα από τα βασικά
μέσα πληροφόρησης για τέτοια θέματα, ασκώντας, παράλληλα, πίεση ως προς τη
διαμόρφωση και τον καθορισμό των τάσεων της αντεγκληματικής πολιτικής, από τους
επίσημους φορείς του κοινωνικού ελέγχου (Χαϊνάς, 2007: 198).
Επιπλέον, καθίσταται σαφές, ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια των Ο.Α.
προσομοιάζουν έντονα με τους παγκόσμιους φόβους για την τρομοκρατία και το βαθμό
στον οποίο τα συστήματα πολιτικής προστασίας δύναται να παραβιαστούν κατά
οποιοδήποτε τρόπο από ξένους επιτιθέμενους. Για τους λόγους αυτούς, τα θέματα Ο.Α.
των οποίων κάθε διάστασή τους εκτέθηκε λεπτομερώς από τα ελληνικά έντυπα μέσα,
εξελίχθηκαν σε μια μεταφορά της ικανότητας της Ελλάδας να υπερασπιστεί την εδαφική
της ακεραιότητα, τους κοινωνικούς της θεσμούς, τα ιδεολογικά της συστήματα, τους
πολίτες της και φυσικά τους αλλοδαπούς θεατές και αθλητές που συμμετείχαν σε αυτή τη
μεγάλη αθλητική διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας. Αναντίρρητα, η διεξαγωγή μιας
Ολυμπιάδας κατά ασφαλή τρόπο θα σηματοδοτούσε μια «μεγάλη» νίκη τόσο για την
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(π.χ. Η.Π.Α. και Αγγλία), που είναι ταγμένες στη μάχη

ενάντια στην τρομοκρατία ανά τον κόσμο (Χαϊνάς, 2007: 198).
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