Βολές κατά της αστυνομίας από τον Παναιτωλικό για τα χθεσινά επεισόδια
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Πέμπτη, 05 Ιανουαρίου 2012 17:31

Ο Παναιτωλικός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καθιστά υπεύθυνους την
Αστυνομία και την Πολιτεία για τα επεισόδια στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Για τον αγώνα της ομάδας μας με τον Παναθηναϊκό είχε αποφασιστεί η απαγόρευση της
μετακίνησης φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας και η ΠΑΕ Παναιτωλικός συνέβαλε στην
εφαρμογή της, λαμβάνοντας μάλιστα (εκτός άλλων) τα παρακάτω μέτρα:

1. Διέθεσε τον μεγαλύτερο όγκο των εισιτηρίων σε όσους προσκόμισαν απόκομμα
εισιτηρίου του προηγούμενου αγώνα
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2. Διέθεσε ένα σημαντικό αριθμό εισιτηρίων στους Συνδέσμους των οργανωμένων
φιλάθλων του

3. Διέθεσε τα υπόλοιπα 601 εισιτήρια στα εκδοτήρια, όπου καθένας μπορούσε να
προμηθευτεί το ΑΝΩΤΕΡΟ δύο εισιτήρια με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας

4. Δεν διέθεσε ΟΥΤΕ ΕΝΑ εισιτήριο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, πέραν περιορισμένου αριθμού
προσκλήσεων που δικαιούται για την φιλοξενία των αξιωματούχων της

Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι αποφύγαμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό την μαζική
προμήθεια εισιτηρίων από φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.

Παρʼ όλα αυτά είχαμε πληροφορίες ότι κάποιοι κατάφεραν να προμηθευτούν από τα
εκδοτήρια εισιτήρια σε διάφορα τμήματα και θέσεις της μικρής κερκίδας. Ενημερώσαμε την
Αστυνομία στις συσκέψεις που προηγήθηκαν του αγώνα και ζητήσαμε να ενταθούν τα μέτρα
ελέγχου, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία πυρήνα οπαδών σε κάποιο σημείο της
κερκίδας. Η Αστυνομία στην ανακοίνωση μέτρων τάξης και ασφάλειας που εξέδωσε, έκανε
λόγο για τη λειτουργία ζώνης ελέγχου περιμετρικά του γηπέδου για να αποτρέψει την
προσέγγιση φιλάθλων με πορεία ή χωρίς την επίδειξη του εισιτηρίου τους, όπως και
αυστηρό σωματικό έλεγχο.

Μετά από αυτά, μας προκαλεί τεράστια έκπληξη το γεγονός ότι:

1. Κατάφεραν να προσεγγίσουν το γήπεδο και να φτάσουν κοντά στη Θύρα 3 αρκετοί
οπαδοί με διακριτικά του Παναθηναϊκού, που τελικά συγκρατήθηκαν εκτός γηπέδου, αλλά
προκάλεσαν σημαντικές φθορές

2. Περίπου 70-80 άτομα με καλυμμένα διακριτικά του ΠΑΟ, μπήκαν με εισιτήριο στην
κερκίδα από διάφορες Θύρες της μικρής κερκίδας και μετακινήθηκαν ανενόχλητοι στη Θύρα
3, όπου τελικά δημιούργησαν πυρήνα με την ανοχή των Αστυνομικών οργάνων
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3. Μπόρεσαν (παρά τον σωματικό έλεγχο που έκαναν (;) τα Αστυνομικά όργανα κατά την
είσοδο) είχαν μαζί τους σιδερολοστούς, κροτίδες, καπνογόνα και άλλα απαγορευμένα
αντικείμενα

4. Απείλησαν τη σωματική ακεραιότητα όσων φιλάθλων βρίσκονταν στη συγκεκριμένη
Θύρα, μεταξύ των οποίων παιδιά των Τμημάτων Υποδομής και τους συνοδούς τους,
αναγκάζοντάς μας να τους μετακινήσουμε σε άλλο σημείο του γηπέδου για την προστασία
τους πριν την έναρξη του αγώνα

5. Έριξαν ισχυρή κροτίδα, αλλά και καπνογόνο στους φιλάθλους του Παναιτωλικού στη
γειτονική Θύρα, οι οποίοι ευτυχώς αντέδρασαν ψύχραιμα και δεν απάντησαν

Η ψυχραιμία αυτή των φιλάθλων μας, την στάση των οποίων οφείλουμε όλοι να
επαινέσουμε, βοήθησε να αρχίσει, να εξελιχθεί και να ολοκληρωθεί ομαλά ο αγώνας, παρά
τις προκλήσεις που δέχτηκαν από οπαδούς - χούλιγκαν και την απαθή στάση των
Αστυνομικών οργάνων που υποτίθεται τους επιτηρούσε.

Εκείνο, όμως, που ξεπέρασε κάθε όριο, ήταν η πρωτοφανής απόφαση της Αστυνομία για
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ, που έδωσε τη δυνατότητα σε οπαδούς που έφεραν διακριτικά
του Παναθηναϊκού να επιτεθούν εναντίων ανύποπτων φιλάθλων του Παναιτωλικού και στη
συνέχεια να δημιουργήσουν εστίες έντασης και επεισοδίων σε διάφορα σημεία της πόλης
και την πρόκληση φθορών ή καταστροφών. Παρʼ όλα αυτά δεν έγινε ούτε μία σύλληψη!

Αν η πολιτεία δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει τις όποιες αποφάσεις βγάζει, όταν μάλιστα
έχει τη συνεργασία ομάδων όπως ο Παναιτωλικός που σέβεται τις αποφάσεις αυτές και
βοηθάει (ως οφείλει) στην εφαρμογή τους, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πρέπει άμεσα να
αντιμετωπιστεί σε ευρύτερο πλαίσιο. Θεωρούμε ότι κάναμε περισσότερο απʼ όσα μας
ζητήθηκαν, προκειμένου να συμβάλλουμε στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Έχουν την ίδια
βεβαιότητα και για τη δική τους συμβολή οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι;

Με απαγορεύσεις, κάγκελα και άλλα μέτρα που στην πράξη αποδείχτηκαν
αναποτελεσματικά, το πρόβλημα της βίας δεν αντιμετωπίζεται. Οφείλουμε όλοι να
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λειτουργήσουμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα απέναντι σʼ εκείνους που
έχουν λόγους να διαιωνίζουν την υφιστάμενη κατάσταση, η οποία αποτελεί ένα από τα
κυριότερα προβλήματα του ποδοσφαίρου και της κοινωνίας μας.
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