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Ο ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ στην εξηντάχρονη ιστορία του διατήρησε και διατηρεί χαμηλούς τόνους
όσον αφορά την παρουσία των διαιτητών στους αγώνες της ομάδας μας, σεβόμενη τον
παράγοντα "ανθρώπινο λάθος", ακόμη και όταν πολλάκις στο παρελθόν, η ομάδα μας
ζημιώθηκε από λάθος αποφάσεις των αρχόντων του αγώνα.

Πολύ περισσότερο δε συνηθίζουμε να βγάζουμε ανακοινώσεις ακόμη και σε περιπτώσεις
που νιώθουμε ότι αδικηθήκαμε.

Υπάρχουν όμως κάποιες φορές που λες αρκετά!!

Σήμερα η παρουσία των διαιτητών του αγώνα στην Αχαγιά, ήταν κατά πολύ κατώτερη των
περιστάσεων και της εγνωσμένης αξίας τους, καθορίζοντας το αποτέλεσμα και
υποχρεώνοντας την ομάδα μας στην ήττα μετά από παράταση.

Σήμερα είμασταν θεατές ενός αγώνα που δεν παίχθηκε επί ίσοις όροις και όπου οι αθλητές
μας, το προπονητικό επιτελείο και οι φίλαθλοί μας, ένιωσαν ότι θα συνεχιζόταν τόσο όσο
χρειαζόταν για να φύγει ο ΠΟΡΦΥΡΑΣ ηττημένος από το γήπεδο.

Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε σειρά λανθασμένων αποφάσεων, θεωρούμε όμως ότι το
γεγονός και μόνο, ότι στη διάρκεια της παράτασης ο ΠΟΡΦΥΡΑΣ δεν εκτέλεσε ούτε μία
βολή, αποτελεί χαρακτηριστικό γεγονός της κατάστασης που βιώσαμε σήμερα!

Ο ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ, έχοντας όπως προαναφέραμε, αποδείξει συστηματικά την
αυτοσυγκράτηση και το ήθος του, καλεί τους αρμόδιους φορείς τους οποίους περιέβαλε και
συνεχίζει να περιβάλει με απόλυτη εμπιστοσύνη σε δράση, ώστε οι αγώνες να κρίνονται
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στους αγωνιστικούς χώρες και με πρωταγωνιστές τους αγωνιζόμενους
αθλητές και ΜΟΝΟ.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η σημερινή απόδοση των αρχόντων του αγώνα ήταν μία κακή
παρένθεση και ευχόμαστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
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Τέλος, ο ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ευχαριστεί ειλικρινά το φίλο σωματείο της ΑΧΑΓΙΑ '82 για την
φιλοξενία που μας παρείχε και δεσμευόμαστε για την ανταπόδοση της στον δεύτερο γύρο
στην έδρα μας, όπως πραγματικά ταιριάζει σε ένα φίλαθλο και αθλητικό περιβάλλον.
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