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Προς το  
Σύνδεσµο ∆ιαιτητών Καλαθοσφαίρισης  
Θράκης 
 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 

        Αντιλαµβανόµενοι και εµείς ότι µας «δουλεύετε» (έτσι νοµίζετε και πιστεύετε) , σας 
δηλώνουµε τα εξής : 

 
1. ∆εν είναι αρµοδιότητα δική µας ποιοι θα ορίζονται και ποιοι όχι. Αυτή είναι δουλειά της 

ΚΕ∆/ΕΚΑΣΑΜΑΘ, όπως γνωρίζετε καλύτερα µιας και στον Πρόεδρό της απευθύνατε τα 
γνωστά SMS  µε ποικίλο περιεχόµενο. 

2. Η ΕΚΑΣΑΜΑΘ θα βρει τον τρόπο να ανταποκριθεί στις οικονοµικές απαιτήσεις από τις 
µακρινές µετακινήσεις των διαιτητών. 

3. ∆εν πιστεύουµε ότι η άρση των διαρκών κωλυµάτων των διαιτητών του Συνδέσµου σας 
θα αντικαταστήσει τις «ΜΗ ΕΠΑΡΚΕΙΣ» διαιτησίες γιατί πολύ απλά όλο αυτό το 
διάστηµα που απείχατε δεν είχαµε παράπονα από τα σωµατεία και ούτε πιστεύουµε ότι 
εσείς οι   7 ή 8 που απείχατε κρατούσατε ψηλά τον πήχη της διαιτησίας. 

4. Την αξιοπιστία του πρωταθλήµατος – αν νοµίζετε ότι εξαρτάται από τη συµµετοχή σας ή 
µη – καλό ήταν να τη σκεφτόσασταν  όταν αποφασίσατε τη διαρκή αποχή σας. 

5. Την άµεση καταβολή των χρηµάτων από την τέλεση των αγώνων – τώρα που την 
επιβαρύνονται τα Σωµατεία – είναι λογικό να την καρπωθούν ΑΥΤΟΙ που στήριξαν µε 
την παρουσία τους την ΕΝΩΣΗ όπως εσείς τους λέγατε και τους γράφατε……… 
υποκινώντας τους να δηλώσουν κωλύµατα ,προκειµένου να εκβιάσετε καταστάσεις. 

6. Η ΕΚΑΣΑΜΑΘ µε καµία της ενέργεια δεν τορπίλισε τις σχέσεις της µε το Σύνδεσµό σας. 
Οι ενέργειές σας µε τα τεχνητά κωλύµατα που δηλώνατε καθώς και αυτά που πράξατε 
είτε δια λόγου ,είτε µε SMS, είτε µε e-mail ,επειδή ακριβώς εκεί αποσκοπούσαν στην 
διατάραξη των σχέσεων , σας κάνει να πιστεύετε κάτι τέτοιο.  

7. ∆εν σας κρύβουµε ότι προκειµένου να λειτουργήσει , η Ένωση χωρίς εκβιασµούς και 
απειλές, προσανατολίζεται το ∆.Σ. να προχωρήσει στη διακοπή της συνεργασίας µε το 
Σύνδεσµο Θράκης – που έχει έδρα την Κοµοτηνή χωρίς γραφεία και διεύθυνση όπως 
θα έπρεπε και µε παράρτηµα στην Ορεστιάδα– σε ότι αφορά τα πρωταθλήµατά της.  

 
Εµείς σας ΕΚΤΙΜΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΓΑΠΑΜΕ ΟΛΟΥΣ, όµως ο καθένας συνεργάζεται µε 
αυτούς που δεν δηµιουργούν προβλήµατα και πιστεύουµε ακράδαντα ότι το ίδιο 
πιστεύει και η ΚΕ∆/ΕΚΑΣΑΜΑΘ και ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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Κοινοποίηση:.-Ε.Ο.Κ.   (Υπόψη κ. Προέδρου) 
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