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Αγαπητοί συνεργάτες,
Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη θετική ανταπόκρισή σας
στην πρόσκληση για συμμετοχή στη σημερινή συνάντηση, που έχει σαν
θέμα την εξεύρεση τρόπων συμβολής των ηλεκτρονικών ΜΜΕ στην
αντιμετώπιση της βίας μέσα αλλά και έξω από τους αθλητικούς χώρους. Η
παρουσία σας δεικνύει τις δικές σας ευαισθησίες και προβληματισμούς όσον
αφορά στο σοβαρό αυτό θέμα, το οποίο έχει απασχολήσει κατά καιρούς την
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.
Θέλω επίσης να απευθύνω ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αρχηγό της
Αστυνομίας, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκλησή μας καθώς
επίσης και στην πολυάριθμη ομάδα υψηλόβαθμων αξιωματικών που
εκπροσωπεί το Σώμα στη συνάντηση. Είμαι πεπεισμένος ότι όλοι μας
αναγνωρίζουμε την τεράστια συμβολή της Αστυνομίας στην πρόληψη αλλά
και στην πάταξη φαινομένων βίας και χουλιγκανισμού μέσα και έξω από τα
γήπεδα.
Προσωπικά θεωρώ ότι η σημερινή ηγεσία της Αστυνομίας, με επικεφαλής
τον Αρχηγό κ. Μιχάλη Παπαγεωργίου έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία
και μάλιστα έμπρακτα όσον αφορά στο ρόλο και τις ευθύνες που της
αναλογούν, παρόλο που πολλές φορές η Αστυνομία έχει δεχθεί επικρίσεις
και παράπονα όσον αφορά στη δράση και τις ενέργειές της σε τέτοιες
περιπτώσεις.
Θερμές ευχαριστίες απευθύνω και προς τον φίλο Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΡΙΚ,
Μάκη Συμαιού καθώς επίσης και στον αγαπητό φίλο Πρόεδρο της Ένωσης
Αθλητικογράφων Κύπρου Παναγιώτη Φελλούκα για την παρουσία τους στη
σημερινή συνάντηση.
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Θέλω, ακόμα, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον φίλο Πρόεδρο του Δ.Σ. του
τηλεοπτικού οργανισμού ΑΝΤΕΝΝΑ, κ. Λουκή Παπαφιλίππου, ο οποίος όχι
μόνο ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα της Αρχής για συμμετοχή του στη
σημερινή συνάντηση, αλλά με δική του πρωτοβουλία ετοίμασε σχετικό
έγγραφο με εισηγήσεις, το οποίο έχω ήδη κυκλοφορήσει σε όλους τους
συμμετέχοντες για μελέτη και για ανταλλαγή απόψεων και
προβληματισμών.
Η συνεχιζόμενη έξαρση βίας, παραβατικότητας και χουλιγκανισμού τόσο
μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα, ειδικότερα κατά τη διεξαγωγή
ποδοσφαιρικών αγώνων, αποτελεί μάστιγα, επικίνδυνο κοινωνικό
φαινόμενο, το οποίο πρέπει με συλλογικές προσπάθειες όλων των
εμπλεκόμενων φορέων να αντιμετωπιστεί άμεσα και να εξαλειφθή. Η Αρχή
πιστεύει ακράδαντα ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν ουσιαστικό
και πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν προς το σκοπό αυτό.
Έχουμε δυστυχώς διαπιστώσει κατά καιρούς, κυρίως από την υποβολή
παραπόνων του κοινού ότι μέσα στα πλαίσια αθλητικών προγραμμάτων,
προβάλλονται αντιπαραθέσεις οπαδών και παραγόντων ποδοσφαιρικών
σωματείων και γενικά τοποθετήσεις που είναι δυνατόν να προκαλούν
φανατισμό και να υποκινούν οπαδούς αντίπαλων ομάδων σε πράξεις βίας
και παραβατικότητας.
Ως εκ τούτου, στόχος της σημερινής συνάντησης είναι μέσα ακριβώς από
εποικοδομητικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών,
να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να καταρτίσουμε ένα κώδικα δεοντολογίας
που θα αποτελέσει ένα δικό σας αυτορυθμιστικό «εργαλείο», όσον αφορά
στο χειρισμό και στην αντιμετώπιση φαινομένων βίας και χουλιγκανισμού
στα γήπεδα αλλά και στον τρόπο προβολής δηλώσεων παραγόντων και
οπαδών ομάδων από τους ραδιοτηλεοπτικούς δέκτες.
Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,
Με τα λίγα αυτά λόγια σας καλωσορίζω και πάλι στη σημερινή συνάντηση.
Αναμένω με ανυπομονησία και μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τις απόψεις
και τους προβληματισμούς σας για το φλέγον αυτό ζήτημα.
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