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Προς τον Πρωθυπουργό 

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων 

Προς τους Αρχηγούς των Κομμάτων 

Προς τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

Προς ΕΠΟ 

Προς Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων 

Προς Ποδοσφαιρικά Σωματεία της χώρας 

Προς ΜΜΕ 

 

 

Σκανδαλώδης η απόφαση δικαίωσης του 

Μακεδονικού στα «Χαρτιά» 

Με μια πρωτοφανή και νομικά σκανδαλώδη απόφαση η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ 

έκανε δεκτή την ένσταση του Μακεδονικού. Πρόκειται για μια απόφαση ντροπή για το 

ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς αγνοεί τη σημασία που αποδίδει ο αθλητικός νόμος στο φύλλο 

αγώνος και τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ που ορίζουν τις ποινές, 

δημιουργώντας ένα απαράδεκτο νομολογιακό γεγονός που θα προκαλέσει τεράστια 

προβλήματα στο ποδόσφαιρο. Η απόφαση αυτή κινούμενη πέρα από κάθε κοινή και νομική 

λογική, έκανε δεκτή την ένσταση του Μακεδονικού, το όνομα και η ιστορία του οποίου δεν θα 

έπρεπε να βαρύνουν περισσότερο από το νόμο.  

Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αναβολή που ζήτησε ο νομικός παραστάτης του Μακεδονικού 

κατά την αρχικά προσδιορισμένη δικάσιμο. Δια της αποφάσεως αυτής, αφού αγνοήθηκαν οι 

νόμοι και οι κανονισμοί της ΕΠΟ αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα, ανατράπηκε η 

πρωτοβάθμια απόφαση, η οποία αφορούσε ένα νομικό ζήτημα συγκεκριμένο και 

λελυμένο στην νομολογία του αθλητικού δικαστηρίου.  
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Δεν υπάρχει ούτε ένας νομικός σε αυτή τη χώρα που να θεωρούσε ότι θα ανατραπεί αυτή η 

πρωτοβάθμια απόφαση. Η απόφαση αυτή δημιουργεί πολλά ερωτήματα στο νομικό 

κόσμο και στους φιλάθλους του αθλήματος του ποδοσφαίρου και προκαλεί την οργή 

και την αγανάκτηση κάθε φιλάθλου απέναντι στους θεσμούς και τα όργανα της ΕΠΟ. 

Πρόκειται για μια υπόθεση σκανδαλώδη που θα συζητηθεί τόσο σε ανώτερο βαθμό στα 

ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα όσο και στα πειθαρχικά όργανα αυτών που την εξέδωσαν. 

Η αναπάντεχη ανατροπή αυτής της απόφασης φαίνεται και από τις δηλώσεις του δικηγόρου του 

Μακεδονικού, ο οποίος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της απόφασης ως το ΟΓΔΟΟ ΝΟΜΙΚΟ 

ΘΑΥΜΑ. Είναι απίστευτο, πραγματικά, και εξοργιστικό για τους φιλάθλους.  

Βεβαίως, η απόδοση της δικαιοσύνης επαφίεται πλέον στο αρμόδιο Ευρωπαϊκό δικαιοδοτικό 

όργανο της Λωζάνης. Η Διοίκηση και ο Νομικός Σύμβουλος της Κοζάνης μαζί με την ομάδα της 

Λευκίμμης βρίσκονται σε συνεχείς συσκέψεις για να αποφασιστεί το επόμενο βήμα που είναι η 

προσφυγή για να διεκδικήσουν το αυτονόητο, το οποίο για κάποιους είναι απλώς ένα 

νομικό ζήτημα που πρέπει να ξεπεραστεί, ενώ για την ομάδα της Λευκίμμης και της Κοζάνης 

αλλά και για όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες είναι το θεμέλιο του ποδοσφαίρου. 

 

Υ.Γ. Προσοχή πλέον σε όλες τις ομάδες όλων των κατηγοριών: Αν κάποιος παίκτης τους δεν 

τιμωρηθεί ούτε στο φύλλο αγώνος, ούτε με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, υφίσταται 

πλέον νομολογιακό προηγούμενο να τιμωρηθεί μετά από ένα μήνα. Καταργήθηκαν πλέον 

όλες οι διατάξεις της ΕΠΟ, το φύλλο αγώνος και οι Πειθαρχικές Επιτροπές.  

Η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Τον λόγο πλέον θα έχει το αρμόδιο ευρωπαϊκό δικαιοδοτικό 

όργανο και μέχρι τότε τίποτα δεν έχει ορισθεί, τίποτα δεν έχει κριθεί.  

Η υπόθεση συνεχίζεται.... 

 

 


