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Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με τα χθεσινοβραδινά επεισόδια στο προπονητικό κέντρο του Αγ. Ι. Ρέντη, στον
αγώνα μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακός – Μπάγερν Κ19, γίναμε μάρτυρες για ακόμα
μια φορά αποτρόπαιων εικόνων βίας. Ως Ένωση καταδικάζουμε τέτοιες ενέργειες που
δεν περιποιούν τιμή για την πατρίδα μας. Πρέπει όλοι να τις καταδικάσουν και
προπάντος η πολιτεία, οι συλλογικοί φορείς και οι ομάδες από κοινού να δώσουν λύση
όχι σήμερα αλλά ΧΘΕΣ!!
Πότε θα καταλάβουν
αντιμετωπίζονται με ευχολόγια;
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οι

αρμόδιοι

ότι
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χούλιγκανς

δεν

Ζητάμε από την επίσημη πολιτεία να πάρει μέτρα για την καταπολέμηση της

βίας στους αθλητικούς χώρους. Μέτρα που θα βασίζονται στην πρόληψη και στην
εξάλειψη τέτοιων κινδύνων για το μέλλον. Ζητάμε να εξαλειφθεί η δράση που
παρουσιάζουν ομάδες οπαδών, που αντί για φίλαθλο πνεύμα διακατέχονται από τάσεις
παραβατισμού και χουλιγκανισμού.
Στη χώρα όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες και αναδείχθηκε η ευγενή
άμιλλα, δεν γίνετε να κλείνουμε τα μάτια μας σε εικόνες βίας που όμοιες τους δεν
συναντάμε σε Ευρωπαϊκή χώρα. Επιτέλους ας γίνουμε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και σε αυτό το επίπεδο με ότι αυτό συνεπάγεται...
Έχοντας εμπιστοσύνη στην πολιτεία, πιστεύουμε ότι άμεσα θα λάβει ουσιαστικά
μέτρα που θα ανατρέπουν την υπάρχον ζοφερή κατάσταση που επικρατεί στον
Ελληνικό αθλητισμό . Αυτά τα μέτρα πρέπει να προσανατολίζονται όχι στην αύξηση
των αστυνομικών δυνάμεων στα γήπεδα, αλλά στο να κοπεί από τη ρίζα το πρόβλημα.
Τέλος ζητάμε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να μας απαντήσει: Θα
εφαρμοστούν όσα είχε δηλώσει για την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων
τουλάχιστον από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες;
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