Στο λογαριασμό του ΚΙΜΕ στο Facebook δημοσιεύτηκε η επόμενη ανακοίνωση:

ΚΙΜΕ · 24-10-2017

8:19 π.μ. ·

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κ.Ι.Μ.Ε. συγχαίρει την Ε.Ο.Ε. για την εκλογή του νέου της προεδρείου και
δηλώνουμε ότι αισθανόμαστε δικαιωμένοι από τις εξελίξεις της εκλογικής αναμέτρησης
στους κόλπους του ανώτατου αθλητικού οργάνου της χώρας.
Πριν από 14 μήνες οι άνθρωποι του ΚΙΜΕ αναλάβαμε μια πρωτοβουλία εξυγίανσης του
Ελληνικού Καράτε εν όψει της ολυμπιακής προετοιμασίας. Θελήσαμε να ακουστεί η φωνή εκείνων
που μέχρι σήμερα δεν είχαν φωνή, θελήσαμε μια δημοκρατική Ομοσπονδία που να σέβεται τις
καταστατικές της αρχές, θελήσαμε την επιστροφή στην νομιμότητα της πολιτειακής εποπτείας,
θελήσαμε το ολυμπιακό αυτονόητο της εξομάλυνσης των σχέσεων με την Διεθνή Ομοσπονδία.
Αγωνισθήκαμε για να πετύχουμε το δικαίωμα το μέλλον του ελληνικού καράτε να μην είναι
επιλογή του ενός ανδρός αλλά επιλογή όλων μας. Το πράξαμε δίκαια, με αξιοπρέπεια και
κυρίως με σεβασμό σε όλους εκείνους τους κανόνες, που πιστεύουμε ότι πρέπει να
διέπουν την λειτουργία ενός αθλητικού οργανισμού που θέλει να λειτουργεί μέσα σε
πλαίσια. Αυτά της νομιμότητας και εκείνα της κοινωνικής του αποστολής.
Η πρωτοβουλία μας αυτή ενεργοποίησε τα πιο ακραία αντανακλαστικά της παράταξης που
διοικώντας επί σειρά ετών την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε έχει :
1. Μονομερώς καταργήσει την κρατική εποπτεία στην λειτουργία της, θέτοντας εαυτόν εκτός
διοικητικής νομιμότητας
2. Διαγραφεί από την Βαλκανική Ομοσπονδία λόγω ταμειακής κατάχρησης
3. Περιορίσει την συνεργασία της με την Παγκόσμια Ομοσπονδία σε επίπεδο δόκιμου υπό
διωγμό μέλους,
με αποτέλεσμα την επιβολή μιας ακραία φασιστικής Διοίκησης, όπου το Καταστατικό και ο
Εσωτερικός Κανονισμός έχουν αντικατασταθεί από μια εκτελεστική επιτροπή τριών συν ενός
ανθρώπων οι οποίοι ελέω εκβιασμών, απειλών και λοιπών μοναρχικών πρακτικών έχουν :
1. Χαρακτηρίσει μέσω ενός μηχανισμού γκεμπελικής προπαγάνδας, κάθε αντιπολιτευόμενη
φωνή ως «ηλίθιους», «υπάνθρωπους» και «αλήτες», με σκοπό την ενορχηστρωμένη
προκαταβολική κατασυκοφάντηση και απαξίωση της οποιασδήποτε αντίστασης.
2. Με πραξικοπηματικές, αυθαίρετες και κυρίως παράνομες διαδικασίες έχουν
συκοφαντήσει και απομακρύνει από κάθε ελεγκτικό τους δικαίωμα, όλους τους νόμιμα
εκλεγμένους εκπρόσωπους της αντιπολίτευσης, υποκαθιστώντας την δημοκρατική διοίκηση
με την αλαζονική επίδειξη ισχύος εκφραζόμενη μέσω της απολυταρχικής άσκησης της εξουσίας
του ενός.
3. Αφιερωθεί στο να χειραγωγούν, να στηλιτεύουν και απαξιώνουν τους ανθρώπους, τους
θεσμούς και τις αξίες που έχουν ορισθεί να υπηρετούν και να προστατεύουν.
Το Κ.Ι.Μ.Ε. και οι άνθρωποι που το στηρίζουν, εξακολουθούμε να δεχόμαστε την επίθεση
του παράνομου καθεστώτος της ΕΛ.Ο.Κ., με την αξιοπρέπεια και την εντιμότητα, που πρέπει να
διακατέχει τους ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να λειτουργούν με τις αξίες στις οποίες
θέλουμε να επιστρέψουμε την Ομοσπονδία. Έχοντας αξιολογήσει ότι η παραβατική και έκνομη
συμπεριφορά του καθεστώτος που διοικεί την ΕΛ.Ο.Κ., θα συνεχίσει να κλιμακώνεται, μέχρι την
πλήρη υποταγή κάθε ελεύθερης σκέψης στην βούληση του ενός, έχοντας ταυτόχρονα αποστερηθεί και κάθε δημοκρατικού μας δικαιώματος εντός των οργάνων της ΕΛ.Ο.Κ., έχουμε ήδη
στραφεί προς την Ελληνική Δικαιοσύνη, αφού εξακολουθούμε να διατηρούμε την πεποίθηση ότι
όσο βίαια και αν παραβιάζονται τα δικαιώματα και η νομιμότητα, η διεκδίκηση του δικαίου και η
επιστροφή σε αυτό, πρέπει να γίνονται μέσα στα πλαίσια της Δημοκρατίας του Νόμου και του
Πολιτισμού.
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Η πρώτη μας νομική ενέργεια στρέφεται κατά του παράνομου και αντιδημοκρατικού
τρόπου με τον οποίο χειραγωγήθηκε το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών που ανέδειξαν
την διεφθαρμένη διοίκηση και την εκπροσώπηση στην Ολυμπιακή Επιτροπή.
Ήδη οι εξελίξεις στην Ολυμπιακή Επιτροπή μας έχουν ηθικά επαληθεύσει, ενώ οι
επερχόμενες ποινικές καταδίκες μελών της Διοίκησης θα μας δικαιώσουν και κατά την
εκδίκαση της νομικής μας πρωτοβουλίας.
Η δεύτερη νομική μας ενέργεια στρέφεται κατά της φίλαθλης ιδιότητας μελών της
Διοίκησης, ο οποίοι κατελήφθησαν να διατηρούν εξωχώριες και εγχώριες εμπορικές εταιρείες,
συναλλασσόμενες με και για λογαριασμό της ΕΛ.Ο.Κ., με σκοπό τον προσπορισμό κέρδους που
είχε ως τελικούς αποδέκτες τα μέλη της Διοίκησης της ΕΛ.Ο.Κ. Αδιάσειστα στοιχεία, πλήρως
τεκμηριωμένα, εστάλησαν ταυτόχρονα στην Διοίκηση της ΕΛ.Ο.Κ. και το αρμόδιο θεσμικό όργανο
της πολιτείας, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, προκειμένου αμφότεροι να πράξουν το νόμιμο,
δηλαδή να τα αξιολογήσουν και εφόσον τα κρίνουν επαρκή και βάσιμα, να προβούν στην έκδοση
διαπιστωτικών πράξεων έκπτωσης των παρανόμων από τις θέσεις τους και την αποκατάσταση
της νομιμότητας.
Ενώ λοιπόν η ανυπαρξία ενεργειών από την πλευρά της ΕΛ.Ο.Κ., ήταν η αναμενόμενη
αντίδραση λόγω της συμπτωτικής ιδιότητας διώκτη και διωκόμενου στα ίδια πρόσωπα,
ενδιαφέρον δημιουργεί η απροθυμία του πολιτειακού οργάνου να πράξει το θεσμικό του καθήκον
και να επιβεβαιώσει ότι το πολυσυζητημένο «ηθικό πλεονέκτημα» είναι πραγματικό και όχι
προσχηματικό. Τόσο ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, όσο και η υπηρεσία της οποίας
προΐσταται, δεν βρήκαν τον χρόνο εντός της τακτής εκ του νόμου προθεσμίας να αξιολογήσουν τις σοβαρότατες καταγγελίες μας, να μας ζητήσουν ενδεχομένως πρόσθετες
διευκρινήσεις και τέλος να τις υιοθετήσουν, ή να τις απορρίψουν ως ανυπόστατες.
Αντί λοιπόν να προβούν σε μια οποιαδήποτε από τις τρεις πλέον προσδοκώμενες
από θεσμικό όργανο ενέργειες επέλεξαν την αντίδραση της «μωρής παρθένας», δηλαδή
αυτήν της αποστασιοποίησης από το θέμα και της εκκωφαντικής σιγής. Την εκκωφαντική σιγή της
Γ.Γ.A. διέκοψαν τα γέλια των καταγγελλομένων, οι οποίοι επαίρονταν για την προεξόφληση της
αδράνειας της Γ.Γ.Α.
Επειδή όμως η πίστη μας στην νομιμότητα, την Δικαιοσύνη και το fair play είναι ακλόνητες,
και επειδή το κακό θριαμβεύει όταν το καλό σιγεί, θα ζητήσουμε από την Δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη που δικαιούνται οι πολίτες να έχουν στα θεσμικά όργανα της Πολιτείας,
όταν αυτά παραλείπουν να ενεργούν ως οφείλουν. Και βεβαίως, η παράλειψη οφειλόμενης
νομικής ενέργειας είναι δεν είναι παρά μια
διοικητική αστοχία, την οποία εύκολα μπορεί να
θεραπεύσει ένα Διοικητικό Δικαστήριο με
μηδαμινές συνέπειες για την άστοχη Διοίκηση.
Όταν όμως οι εξελίξεις καταδείξουν ότι η
αστοχία αυτή εξέθρεψε το αυγό το φιδιού, και
επέτρεψε σε κακουργηματικής φύσης
ανθρώπους να τύχουν θεσμικής προστασίας,
τότε η «αθώα» αστοχία αναδεικνύεται σε
συνομωσία. Και η συνωμοσία είναι αντικείμενο
με το οποίο ασχολείται η Δικαιοσύνη.
Στην Δικαιοσύνη θα αποταθούν κατά
παντός υπευθύνου και τα μέλη του Δ.Σ., που
πρόσκεινται στο Κ.Ι.Μ.Ε. και που με εντελώς
προσχηματικές κατηγορίες και πραξικοπηματικές
πρακτικές, εξέπεσαν του δημοκρατικού τους
δικαιώματος να παρίστανται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ., με αποτέλεσμα την υφαρπαγή
της εξουσίας, από ομάδα ανθρώπων με σκοπό την λήψη παράνομων αποφάσεων, την τέλεση
παράνομων πράξεων, και την άσκηση εξουσίας βλαπτικής προς τα συμφέροντα γονέων,
αθλητών, σωματείων και του ελληνικού αθλητισμού.
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Το Κ.Ι.Μ.Ε. θεωρεί ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε με την ψήφο της
για λογαριασμό όλων μας. Κανείς πια δεν έχει την πολυτέλεια να πει δεν γνώριζα, δεν
συμμετείχα. Η έλλειψη αντίδρασης σε εγκληματική πράξη, είναι εξίσου καταδικαστέα με την
εγκληματική πράξη καθεαυτή.

Tasos Karagiannis και 29 ακόμη
Στο λογαριασμό του “K for Karate” στο Facebook αναρτήθηκαν τα επόμενα από τον Σπύρο
Δρακόπουλο σαν πρώτη ανάρτηση ως “K for Karate” και σαν … απαντήσεις ως «Σπύρος
Χρήστου»!
K for Karate · 25-10-2017 ·
Πείτε στον "ΕΞΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ" ότι στα 22 καίγεσαι! Μιά εικόνα 1000 λέξεις.
Με προσεκτική επισκόπηση της φωτογραφίας παρατηρούμε ότι όλα τα μέλη
της ΕΟΕ συνυπάρχουν αρμονικά και αυτό είναι προφανές από την στάση του
σώματος και την έκφραση του προσώπου τους. Επίσης οι ώμοι όλων εφάπτονται ή και
περιπλέκονται για την λήψη της φωτογραφίας χωρίς αυτό να δημιουργεί καμμία δυσφορία.

Σπυρος Χρηστου Αν και δεν γνωρίζω την ορολογία του Καράτε και την γλώσσα
του σώματος, καταλαβαίνω ότι ο συντάκτης του άρθρου αναφέρεται στον "καμμένο"
Γερόλυμπο ! Εντάξει για λύπηση είναι ο φουκαράς. Αντιπροεδριλίκι ονειρεύτηκε, ΕΦΙΠ γούσταρε
και τελικά το ... μακρύτερο πήρε. Άσε που πανηγυρίζει που τον βάλανε στην εφορευτική. Δεν
μας λέει φυσικά ότι τον βάλανε αναγκαστικά γιατί αρνήθηκαν οι άλλοι την "αγγαρεία". Έτσι δεν
είναι Γιωργάκη ;;; Πές τουλάχιστον την αλήθεια βρέ λαμόγιο. Είκοσι άνθρωποι μας το είπαν. Τι
στην ευχή ψέμματα λένε ; Είπαμε Γιώργο τα πανηγύρια είναι μόνο για τους σανοφάγους οπαδούς
σου όχι για νοήμονες ανθρώπους που όπως καλά γνωρίζεις έχουν και καλή γνώση των
πραγμάτων. Γερόλυμπε σε προκαλώ Αν λέω ψέμματα βγές ΔΗΜΌΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΏΝΥΜΑ σαν
άνδρας (!!!) να με διαψεύσεις !!!
Σπυρος Χρηστου Γερόλυμπε ΚΑΝΕΝΑΣ δεν σε χειροκρότησε. Τα δύο νέα
αθλήματα χειροκρότησαν οι άνθρωποι βρέ κομπλεξικέ, που έγιναν Ολυμπιακά, έτσι όπως
αναφέρθηκε ο Πρόεδρος στην εναρκτήρια ομιλία του. Πού είδες εσύ χειροκρότημα για την
αφεντομουτσουνάρα σου. Αν και πάλι λέω ψέμματα Γερόλυμπε βγές ΔΗΜΌΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΏΝΥΜΑ
σαν άνδρας (!!!) να με διαψεύσεις !!!
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