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14/1/2011                                       ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έπ’ αόριστο ∆ιαμαρτυρία στο Προεδρικό Μέγαρο 
 
Για δέκα ολόκληρα χρόνια η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, η μόνη νόμιμα 
εγκεκριμένη και εγγεγραμμένη Ομοσπονδία, στο μητρώο Ομοσπονδιών του Κυπριακού 
Οργανισμού Αθλητισμού, αγωνίζεται ενάντια στο κατεστημένο, με στόχο την εφαρμογή της 
νομιμότητας στο χώρο του αθλήματος του αυτοκινήτου αλλά και στην εξασφάλιση των 
δικαιωμάτων των αθλητών μελών της, ενάντια στον ετσιθελισμό και τη δικτατορική στάση 
των διοικούντων της εταιρείας του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου (ΚΣΑ). 
Ο ΚΣΑ μια εταιρεία η οποία παράνομα ενεγράφη στον ΚΟΑ, και σε εποχή μη ύπαρξης 
άλλου νόμιμου φορέα τη τότε εποχή (1994), χάνοντας τα σκήπτρα της διοίκησης του 
αυτοκινηταθληματος με την ίδρυση και έγκριση της νομότυπης Ομοσπονδίας μας από το 
ΚΟΑ (2000), έκτοτε απειλεί και εκβιάζει τις εκάστοτε κυβερνήσεις και ΚΟΑ, ότι δήθεν, εάν 
δεν διεξάγει τοπικούς αγώνες αυτοκινήτου, θα χαθεί το Ραλλυ Κύπρος αλλά και η 
αντιπροσωπεία της διεθνούς Ομοσπονδίας. Ένα παραμύθι το οποίο συντηρούν εδώ και 
χρόνια και με το οποίο καλύπτουν τα μεγάλα οικονομικά τους συμφέροντα που κρύβονται 
πίσω από αυτό. 
Με αυτό τον τρόπο και το κυριότερο με την ανοχή των αξιωματούχων του ΚΟΑ, αλλά και 
άλλων αξιωματούχων που κατέχουν ψηλές θέσεις στη κρατική μηχανή, συνεχίζουν να 
διεξάγουν παράνομα αγώνες, εις βάρος πάντοτε της νόμιμης Ομοσπονδίας, με 
αποτέλεσμα τη σύγχυση και αντιπαράθεση μεταξύ των αθλητών και κατ επέκταση την όλη 
αταξία στο χώρο του αθλήματος στο τόπο μας. 
Για μια ολόκληρη δεκαετία δεχόμαστε ανελέητο πόλεμο από το ΚΣΑ με στόχο το κλείσιμο 
της Ομοσπονδίας, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν τα δικά τους οικονομικά και αλλά 
συμφέροντα με συνεργούς αξιωματούχους του κράτους, φιλικά προσκείμενους στην 
εταιρεία του ΚΣΑ. Η εταιρεία του ΚΣΑ εγγεγραμμένη στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, 
ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεν μπορεί να τηρεί τους αθλητικούς κανόνες που 
διέπουν την Λευκή Βίβλο του αθλητισμού, αλλά και τον τομέα που αφορά την σωστή 
διακυβέρνηση του αθλήματος.  
Στην δεκάχρονη μας πορεία, έχουμε δεχτεί πάμπολλες υποσχέσεις από τους άμεσα 
αρμόδιους του ΚΟΑ και άλλους αξιωματούχους του κράτους για αποκατάσταση της 
νομιμότητας και λύση του προβλήματος, οι οποίες ήταν και είναι απλά ένας συνεχόμενος 
εμπαιγμός και αδιαφορία και μη ανάληψη τελικά ευθύνης εκ μέρους των. 
 
Ο ΚΟΑ και οι άλλοι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς συνεχίζουν να μη συμμορφώνονται με 
την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου ημερ.19/5/2009 και η οποία καθιστά ως την μόνη 
νόμιμη δικαιούχο για την διεξαγωγή των τοπικών πρωταθλημάτων στη Κύπρο την 
Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, επικαλούμενοι και παρερμηνεύοντας μια άλλη 
απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, και η οποία στην πραγματικότητα αναφέρεται σε 
νόμιμες Ομοσπονδίες και όχι σε εταιρείες όπως είναι ο ΚΣΑ. 
Έχουμε κτυπήσει όλες τις πόρτες των αρμοδίων ζητώντας την εφαρμογή της νομιμότητας, 
εξηγώντας κάθε φορά, ότι με τη συνεχιζόμενη ανοχή τους, να επιτρέπουν στον ΚΣΑ να 
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διεξάγει παράνομα τοπικούς αγώνες και Πρωταθλήματα δημιουργεί αλλά και προκαλεί 
σύγχυση και εμπόδια στην ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή των νόμιμων αγώνων και 
πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας μας, αλλά και συνάμα προκαλεί την αγανάκτηση των 
αθλητών μας, οι οποίοι πολλάκις αναγκάστηκαν να προβούν, μέσω του Συνδέσμου τους 
(ΣΟΣΑΑΚ) σε διαμαρτυρίες και διακοπή αγώνων του ΚΣΑ αλλά και να έρχονται σε 
αντιπαράθεση με την Αστυνομία. Με αυτές τις ενέργειες των αρμοδίων δημιουργείται 
συνεχώς ένταση και αταξία στο χώρο του αθλήματος. 
∆υστυχώς κανένας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες και το θάρρος να δώσει λύση στο 
πρόβλημα μέσα στα πλαίσια των νόμων και κανονισμών, του ΚΟΑ και του κράτους. 
 
Θεωρώντας ως την μόνη ελπίδα που μας έχει απομείνει, για τη πλήρη εφαρμογή των 
νόμων και κανονισμών, για να επιλυθεί τελειωτικά αυτό το διαχρονικό πρόβλημα, είναι ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, γνωστός για την ευαισθησία του ειδικά όσον 
αφορά τον Αθλητισμό στο τόπο μας, στο πρόσωπο του οποίου ευελπιστούμε ότι τελικά θα 
παρέμβει και θα δώσει ένα τέλος και νόμιμη λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει το άθλημα 
του αυτοκινήτου στον τόπο μας. 
 
Ως εκ τούτου αποφασίσαμε τη διοργάνωση μιας επ αόριστον ειρηνικής διαμαρτυρίας η 
οποία θα αρχίσει τη Τρίτη 18 Ιανουαρίου και ώρα 11.00 έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, 
ούτως ώστε να διαδηλώσουμε την έντονη μας πικρία και αγανάκτηση για την αδιαφορία 
των αρμοδίων με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και του Προέδρου της 
∆ημοκρατίας. 
Παράλληλα θα καταγγείλουμε δημόσια τους αξιωματούχους οι οποίοι μας έχουν δώσει τις 
ψεύτικες υποσχέσεις, και θα προβούμε σε αποκάλυψη σκανδάλου που αφορά τον κ 
Μαρίνο Σιζοπουλο  ο οποίος με την ιδιότητα του βουλευτή νομοθέτη ενεργεί εις βάρος της 
νόμιμης Ομοσπονδίας για εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας του Κυπριακού 
Συνδέσμου Αυτοκινήτου και στην οποία διατηρεί την θέση του Αντιπροέδρου.  
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