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Κύριε Πρόεδρε,
στον παραπάνω αγώνα ήμουν ορισμένος διαιτητής και σας αναφέρω τα εξής: 

 
Κοινοποίηση:      ΣΥΔΚΝΑ /ΚΕΔ ΕΣΚΑΝΑ                                                Με εκτίμηση                               

 

Στο 8:25 της 3ης περιόδου ο προπονητής της Β ομάδας κος Οικονόμου κάνοντας έντονες 
κινήσεις με τα χέρια φώναζε σε εμένα «ΕΙΣΑΙ ΤΥΦΛΟΣ, ΔΕ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ, ΕΧΕΙΣ 
ΕΡΘΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗ» για αυτό και χρεώθηκε με τεχνική ποινή. 

Τη στιγμή που έδειχνα στη γραμματεία την ποινή κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος μου ο 
προπονητής της Β ομάδας και ο έφορος της Β ομάδας κος Βεττάκης. Ο έφορος της Β ομάδας 
μου φώναζε «ΕΙΣΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ, ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ, ΕΧΩ ΔΕΙ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΟΥ ΘΑ 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟΝ ……………, ΕΧΕΙΣ ΤΕΛΙΩΣΕΙ». Ο προπονητής και ο έφορος της Β 
ομάδας με εγκλώβισαν ανάμεσα στα σώματα τους και το τραπεζάκι της γραμματείας. Τους 
ζήτησα ευγενικά να αποχωρήσουν από το χώρο της γραμματείας και να εισέλθουν εντός 
ορίων του πάγκου τους. Ο προπονητής της Β ομάδας φέρνοντας ακόμα πιο κοντά το 
πρόσωπο του στο πρόσωπο μου με ανάγκασε να χρησιμοποιήσω το χέρι μου για να 
προστατέψω το πρόσωπο μου και εκείνη τη στιγμή μου φώναξε «ΕΣΥ ΑΚΟΥΜΠΑΣ ΕΜΕΝΑ 
ΚΑΙ ΜΕ ΣΠΡΩΧΝΕΙΣ, ΤΟΛΜΑΣ, ΕΣΥ ΕΜΕΝΑ, ΓΙΑΤΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ». Όταν μετά από 
αρκετά λεπτά κατάφερα να απεγκλωβιστώ απέβαλλα τον προπονητή της Β ομάδας. Ο 
προπονητής της Β ομάδας αρνιόταν να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο φωνάζοντας 
«ΕΙΣΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ». Μετά από περίπου 5 λεπτά ο προπονητής της Β ομάδας κος 
Οικονόμου  αποχώρησε και ο αγώνας συνεχίστηκε και έληξε κανονικώς.  

Μετά το τέλος του αγώνα και αφού είχε κλείσει το Φύλλο Αγώνα δίνοντας το χέρι μου για να 
χαιρετήσω προπονητές και παράγοντες και των 2 ομάδων ο έφορος της Β ομάδας κος 
Βεττάκης κράτησε το χέρι μου και το έσφιξε με δύναμη μη επιτρέποντας μου να φύγω από 
τον αγωνιστικό χώρο και μου είπε «ΕΙΣΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΗ 
ΣΦΥΡΙΖΕΙΣ, ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ, ΕΙΣΑΙ 
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ, Ο …………….ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΔΥΟ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟΝ ΕΔΙΩΞΕΣ, ΘΑ 
ΜΙΛΗΣΩ ΣΤΟΝ ……………». Αναγκάστηκα να τραβήξω με δύναμη το χέρι μου για να 
απελευθερωθώ από τη λαβή του, του εξήγησα ευγενικά ότι δεν υπήρξε ποτέ άλλος διαιτητής 
ορισμένος, πως ό,τι χρειάζεται μπορεί να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές και αποχώρησα 
ησύχως από το γήπεδο. 
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