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Έντιμη κα Πρόεδρε του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,
Αξιότιμοι Πρόεδροι των Αθλητικών Ομοσπονδιών και των Αθλητικών Σωματείων,
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και κύριοι,
Είναι με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα βαθιάς ικανοποίησης που παρευρίσκομαι σήμερα εδώ
ανάμεσά σας και να χαιρετήσω την αποψινή εκδήλωση, η οποία εμπερικλείει πολλαπλά
κοινωνικά, αθλητικά και πολιτικά μηνύματα. Η αποψινή εκδήλωση αποτελεί μια καθοριστική
στιγμή στην εξελικτική πορεία του κυπριακού αθλητισμού, καθώς δίδεται σήμερα, εδώ, το
εναρκτήριο λάκτισμα στον θεσμό των Επιτηρητών Σταδίων. Μια πολυετής ιδέα που
μετουσιώνεται σε πράξη, διαδραματίζοντας εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της
ευταξίας και της ασφάλειας των αθλητικών γεγονότων.
Ένας θεσμός εξέχουσας σημασίας για την υλοποίηση του οποίου αξίζουν θερμά
συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες πολίτες, οι οποίοι, κατόπιν της ολοκλήρωσης της
εκπαίδευσής τους, σήμερα, με την παραλαβή των διπλωμάτων τους χρίζονται Επιτηρητές
των κυπριακών αθλητικών σταδίων.
Σας συγχαίρω που με τη θέλησή σας συνεισφέρετε στην προώθηση του αθλητισμού και του
αθλητικού πνεύματος γενικότερα. Ο αθλητισμός συνιστά μια σημαντική κοινωνική
δραστηριότητα. Είναι αναγκαιότητα και αγαθό που αποτελεί μέσο για την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής.
Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και καλή δουλειά!
Φίλες και φίλοι,
Με μια γρήγορη ματιά στην πρόσφατη ιστορία των κυπριακών γηπέδων είναι, δυστυχώς,
προφανές ότι τα φαινόμενα βίας στους αθλητικούς χώρους δείχνουν το σκληρό και
επικίνδυνο πρόσωπο του χουλιγκανισμού. Πρόκειται για ένα πρόβλημα με ποικίλες
παραμέτρους, η αντιμετώπισή του οποίου αφορά τόσο την Πολιτεία όσο και τους φορείς του
αθλήματος και την κοινωνία ολόκληρη.
Ο χουλιγκανισμός είναι πρώτα ένα κοινωνικό πρόβλημα σε όλες τις εκφάνσεις του, αλλά και
φαινόμενο βίας που συνδέεται άμεσα με την αρνητική εικόνα των ομαδικών αθλημάτων. Η
ανάρμοστη και βίαιη συμπεριφορά των οπαδών οποιασδήποτε ομάδας δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτή σε μια πολιτισμένη και σύγχρονη κοινωνία, όπως η κυπριακή. Ταυτόχρονα, όμως,
δεν αρκεί η απλή κριτική στο θέμα. Κράτος, νομοθετική εξουσία και όλοι οι εμπλεκόμενοι
οργανωμένοι φορείς, αθλητικοί, κοινωνικοί και άλλοι, έχουμε ύψιστη υποχρέωση να
εγκύψουμε στο θέμα της οπαδικής βίας και με συντονισμένες ενέργειες να προβούμε σε
πρόληψη και πάταξη αυτής της μάστιγας. Οφείλουμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε όσο το
δυνατό πιο αποτελεσματικά προς επίτευξη αυτού του σκοπού.
Η Κυβέρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, έχοντας στο επίκεντρο
τον απλό άνθρωπο και τις ανάγκες του, δίδει ιδιαίτερη σημασία στην επίλυση τέτοιων
σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, εφαρμόζοντας σφαιρική πολιτική προς αντιμετώπισή
τους. Λαμβανομένων υπόψη των ανησυχητικών συνθηκών που επικρατούν στους
αγωνιστικούς χώρους τα τελευταία χρόνια, ως Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,
σε συνεργασία με την Αστυνομία και άλλους αρμόδιους φορείς, αξιολογήσαμε ποικίλα
προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για πάταξη των φαινομένων βίας, τόσο εντός όσο και
εκτός των γηπέδων. Καταθέσαμε δε συγκεκριμένα μέτρα που στοχεύουν στη σφαιρική
αντιμετώπιση του φαινομένου του χουλιγκανισμού και πολλά από αυτά εμπερικλείονται σε

ένα ιστορικής σημασίας νομοσχέδιο για τη ριζική αντιμετώπιση του φαινομένου, το οποίο
συζητείται ήδη στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Κυρίες και κύριοι,
Βασισμένοι στο αγγλικό μοντέλο πρόληψης και καταστολής του χουλιγκανισμού,
προωθήσαμε ένα συνολικό πακέτο μέτρων το οποίο αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση του
φαινόμενου. Οι βασικές πτυχές του νομοσχεδίου, οι οποίες επαναλαμβάνονται στα πλείστα
κράτη μέλη της ΕΕ, καθορίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις του κάθε εμπλεκόμενου φορέα
– Αστυνομία, ΚΟΠ, ΚΟΑ, αθλητικά σωματεία, αρχές γηπέδων, σύνδεσμοι οργανωμένων
φιλάθλων, Επιτηρητές –, αποσκοπώντας στον συντονισμό και την ενεργό συμβολή όλων για
την καταπολέμηση του φαινομένου.
Οι ενέργειες των φορέων αυτών είναι αλληλένδετες και ο κάθε ένας θα πρέπει να αναλάβει
με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα να διεκπεραιώσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα
και ενέργειες, καθώς για την επιτυχία του πακέτου αυτού απαιτείται συλλογικό πνεύμα
συνεργασίας. Βασικό ζητούμενο εκ μέρους της Πολιτείας είναι η τάχιστη υλοποίηση τους και
εφαρμογή των μέτρων με τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προνοεί την κατάργηση της ανωνυμίας των φιλάθλων με την
καθιέρωση της κάρτας φιλάθλου και τη λήψη βιομετρικών στοιχείων, τον άμεσο αποκλεισμό
από τα γήπεδα προσώπων που εμπλέκονται σε πράξεις βίας, τη λειτουργία κερκίδων
καθήμενων ώστε να ανοίξουν οι πόρτες των γηπέδων για οικογένειες, την απαγόρευση
μετακίνησης των οργανωμένων φιλάθλων και την καθιέρωση του αυτόφωρου για πρόσωπα
που εμπλέκονται σε επεισόδια. Ο αποκλεισμός προσώπων από τα γήπεδα θα γίνεται
κλιμακωτά και θα φθάνει μέχρι και τα δέκα χρόνια, ανάλογα με τις περιπτώσεις στις οποίες
εμπλέκονται οι ταραξίες. Επιπλέον, πράξεις όπως η ρήξη αντικειμένων εντός του
αγωνιστικού χώρου, τα υβριστικά, άσεμνα ή ρατσιστικά συνθήματα, η απόκρυψη του
προσώπου εντός του αθλητικού χώρου και η μεταφορά προς το γήπεδο αλκοολούχων
ποτών αποτελούν με βάση το νομοσχέδιο προτεινόμενα ποινικά αδικήματα.
Επιπρόσθετα με τα νομοθετικά μέτρα, το πακέτο συμπληρώνεται από κοινωνικά
προγράμματα πρόληψης του φαινομένου, τα οποία επενδύουν στην ανθρωπιστική
καλλιέργεια και στην ευγενή άμιλλα. Στοχεύουν στην καλλιέργεια αθλητικής παιδείας, την
προβολή της κοινωνικής διάστασης του αθλητισμού, την άθληση στο πλαίσιο εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, την καλλιέργεια της αγάπης και του σεβασμού για τον αθλητισμό και στην
κοινωνικοποίηση των νέων που δεν θα επιτρέπει την ανάπτυξη βίαιων και παραβατικών
συμπεριφορών. Ένα γραμμάριο πρόληψη αξίζει όσο ένα κιλό θεραπεία.
Στόχος είναι να επιστρέψουν στα γήπεδα οι ευπρεπείς φίλαθλοι, οι οικογένειες που
πραγματικά αγαπούν το άθλημα και οι οποίοι απέχουν από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες
λόγω της αλόγιστης συμπεριφοράς μερικών δεκάδων αφρόνων που πηγαίνουν στα γήπεδα
για να συμβάλουν σε πράξεις βίας και παραβατικής συμπεριφοράς. Ας βάλουμε τέρμα στην
ανοχή και την ολιγωρία, στην ατιμωρησία και την καθυστέρηση επιβολής ποινών.
Φίλες και φίλοι,
Ο κοινός αγώνας ενάντια στη βία στον χώρο του αθλητισμού είναι ένα στοίχημα που πρέπει
και οφείλουμε να κερδίσουμε τόσο ως πολιτεία και ως κοινωνία όσο και ως φορείς του
αθλητισμού, με την εμπλοκή ιδίως της κυπριακής νεολαίας, η οποία διαδραματίζει εξέχοντα
ρόλο.
Δραττόμενος της ευκαιρίας, ζητώ τη συνεργασία όλων των συνδέσμων οργανωμένων
φιλάθλων και των σωματείων, των ομοσπονδιών ομαδικών αθλημάτων και των διαχειριστών
των γηπέδων, ώστε η εφαρμογή του θεσμού αυτού να καταστεί επιτυχής και να αποδώσει
καρπούς. Ζητούμε επίσης από τις ομάδες να συνεργαστούν, έχοντας ως γνώμονα ότι, ο
αριθμός των επιτηρητών είναι αναγκαίος και απαραίτητος και συνδέεται με την
επικινδυνότητα ενός παιγνιδιού, αλλά και τον αριθμό των φιλάθλων που θα εισέλθουν στον

γήπεδο. Κατανοούμε τα προβλήματα που ίσως να υπάρχουν συνεπεία της πρωτοφανούς
οικονομικής στενότητας, αλλά την ίδια ώρα κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει τις ευθύνες
του στο πλαίσιο της ασφάλειας των φιλάθλων κατά την προσέλευση, την παρουσία και την
αποχώρησή τους από τον αθλητικό χώρο.
Κάνω λοιπόν έκκληση προς όλους τους φορείς, τα σωματεία, τους οργανωμένους
φιλάθλους, τους διαχειριστές των γηπέδων, αλλά και κάθε ένα από τους φιλάθλους να
συνεργαστούν μαζί με την Αστυνομία και τους Επιτηρητές των γηπέδων, στην προσπάθεια
να αντιμετωπίσουμε και να πατάξουμε πράξεις και συμπεριφορές βίας, αναδεικνύοντας τον
πραγματικό πολιτισμό μας.
Προσβλέποντας σε μια νέα αγωνιστική περίοδο μέσα σε αθλητοπρεπή πλαίσια, εύχομαι για
ακόμη μια φορά στους Επιτηρητές κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν και σε όλους
καλό καλοκαίρι.
Ευχαριστώ πολύ.

