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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub    

Πρώτη δημοσίευση 17/2/2014.    Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

Καταχωρήσεις στο karate.gr Διοργανώσεις Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y! 

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο Facebook, Twitter, κτλ.! 

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού 

"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός ιστότοπος", που 

γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής 

Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα 

δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων 

τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για 

τον αθλητισμό, τον οποίο χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 

 
Ο υπουργός 

Πολιτισμού κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

 
Ο υφυπουργός 

Αθλητισμού κ. Γιάννης 
Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού κα Κυριακή 
Γιαννακίδου 

 Είκοσι χρόνια η ΕΛΟΚ λειτουργεί ως "μαγαζί" του Γερόλυμπου και 

εσείς κοιμόσαστε με τα τσαρούχια! Τουλάχιστον βγάλτε τα να ... 

αερίζονται τα ... πόδια σας! 

  Προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού:   Κύριε Ανδριανέ, 

πού πάνε τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων, που δίνει 

επί είκοσι χρόνια η ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ για δημιουργία και 

συντήρηση ενός ιστότοπου με μηδενικό περιεχόμενο??? 

  Το παρόν δημοσίευμα αποστέλλεται με email προς την ΓΓΑ και το ΣΔΟΕ!  
 (Εκτυπώστε το άρθρο από αρχείο PDF με κλικ εδώ.) 

  

 

 

 Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι, Αναλυτής 

Δικαστικών Αποφάσεων! Επαγγελματίας Κατηγορούμενος και "Αθωούμενος", Γκουρού του 

Παγκόσμιου Καράτε, Καρδινάλιος στο Βατικανό, Καλόγηρος Σαολίν, Φυσιογνωμιστής (Profiler) 

κατά συρροή Ψευταράδων, και ό,τι άλλο δηλώσω σε αυτή τη χώρα!  
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Σημαντικό στοιχείο για τα επόμενα είναι η ημερομηνία 2/8/2013 (ή κάποια προηγούμενη 

κοντά σε αυτήν) της κλοτσηδόν αποπομπής του Γιώργου Γερόλυμπου 

από την WKF και τιμωρίας του με αποκλεισμό  από κάθε διοργάνωση 

της WKF (και κάθε μέλους της), όπως περιγράφεται και εδώ με κλικ! 
Ο Άρχοντας του Καράτε και οι Αχυράνθρωποί του έχουν καταστρέψει το άθλημα 

καταποντίζοντάς το επί είκοσι χρόνια στο περιθώριο και στην αφάνεια. Καμιά 

εφημερίδα, κανένα περιοδικό δεν γράφει για είκοσι χρόνια για το καράτε και όσα 

έγραψαν κάποια νέα του αυτά ήταν σποραδικά και τυχάρπαστα χωρίς καμιά συστηματική 

συνέχεια, ώστε να προωθείται η διάδοση και η ανάπτυξη του αθλήματος. Ακόμα και 

όταν μερικά περιοδικά έγραφαν πριν είκοσι χρόνια νέα του καράτε, η ίδια η διοίκησή 

του, πάντα υπό τον Γιώργο Γερόλυμπο, έσπευδε να διακόψει κάθε επικοινωνία προς 

κάθε έντυπο, διότι ήταν υπόλογη απαράδεκτων ολισθημάτων και δεν άντεχε τη 

δημοσιογραφική κριτική! 

Αυτή η τακτική ήταν μέρος της στρατηγικής του "Δικτάτορα" που είχε μετατρέψει 

την ΕΛΟΚ σε προσωπική του επιχείρηση και έκλεινε συστηματικά σε στεγανά κάθε 

αντίθετη προς τις πράξεις του φωνή. Αλλά η δύναμη του κάθε Δικτάτορα είναι οι 

ηλίθιοι που ευνοούνται από αυτόν σε δύναμη και χρήμα και του δίνουν δύναμη να 

"φασιστίζει" για να εξασφαλίσουν οι ίδιοι με τη σειρά τους τα δικά τους οφέλη! Ενώ, 

όμως, οι ηλίθιοι είναι χιλιάδες, η δύναμη και το χρήμα είναι λίγα και με την 

οικονομική κρίση γίνονται ακόμα λιγότερα! Είναι μοιραίο, λοιπόν, ο Δικτάτορας να ευνοεί λόγω στενότητας όλο 

και λιγότερους και άρα να δυσαρεστεί όλο και περισσότερους! Αλλά πάντα έχει και το μεγάλο ατού των 

νεοεισερχόμενων στο παιχνίδι, που βολεύονται και με λιγότερα από τους παλιούς με αποτέλεσμα να 

συντηρείται ο Φασισμός! Ας μην ξεχνάμε και τους ... "καλογλείφτες" (εννοώ "αυτούς που γλείφουν καλά" και 

μη μου προσάψετε τίποτα άλλο!), οι οποίοι ως μηδενικής προσωπικότητας βολεύονταν από πάντα με ψίχουλα 

και ας μοστράρονται ως ... αρχηγοί στυλ καράτε!  

Τελευταία, έμαθα, πως οι υπάλληλοι της ΕΛΟΚ είχαν ένα δικαστήριο με τη διοίκηση για 

το δίκαιο αίτημα της παράνομης απόλυσής τους. Εκεί που περίμεναν να δικαστούν, η 

δίκη αναβλήθηκε λόγω ωραρίου για Σεπτέμβριο και η αναβολή αυτή τους ζημιώνει 

οικονομικά! Πολύ το ευχαριστήθηκα! Είμαι χαιρέκακος? ΟΧΙ, αλλά όταν όλοι αυτοί μέσα 

από τα γραφεία της ΕΛΟΚ και επί είκοσι χρόνια λειτουργούσαν ανελέητα ως πειθήνια 

όργανα του Γερόλυμπου κατά πάντων των αντιπάλων του, ατόμων και συλλόγων, 

θεωρώ ως ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ την ΑΔΙΚΗ τιμωρία τους από τον άνθρωπο που υπηρετούσαν!!! 

Μην το ξεχνάτε ποτέ: όταν υπηρετείς το άδικο ή αδιαφορείς για αυτό, αυτή καθεαυτή η 

πράξη σου μπορεί κάποτε να γυρίσει να σε χτυπήσει! Αν το έκανες και έρθει αυτή η 

στιγμή, μη διαμαρτύρεσαι, αλλά βούλωστο, διότι εσύ το προκάλεσες στον εαυτό σου!!!  

 

 Αλλά στόχος του άρθρου είναι, Κύριε Ανδριανέ:  πόσα είναι τα λεφτά των Ελλήνων 

φορολογουμένων που έχει δώσει από το 1995 η ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ για τη δημιουργία 

και συντήρηση ενός ιστότοπου με μηδενικό περιεχόμενο, όταν το www.karate.gr, 

που γράφεται από το 2004 και μόνο από έναν άνθρωπο, διαθέτει στους αναγνώστες 

του περισσότερες από 20.000 σελίδες Α4??? Ας δούμε το ΑΔΕΙΟ site της ΕΛΟΚ 

το οποίο ο Έλληνας φορολογούμενος, που τον έχετε ξεσκίσει στους φόρους, το έχει 

χρυσοπληρώσει! Αν η περίφημη Διαύγεια δεν είναι νεοδημοκρατικές μπαρούφες, 

δώστε μας τα ποσά που πλήρωσε η ΕΛΟΚ για τον επόμενο ιστότοπό της από το 

1995 μέχρι σήμερα! 

 

 
Χρήστος 

Μπουλούμπασης. 
πρόεδρος ΕΛΟΚ 

 
Μανώλης 

Δημητριάδης, 
Γενικός 

Γραμματέας 
ΕΛΟΚ 

http://www.karate.gr/14elok/145130824.htm
http://www.karate.gr/
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Ιδού οι Νεκροθάφτες του Καράτε στην Ελλάδα (και οι προηγούμενοί τους βέβαια)!!! 
Για ένα άθλημα από το 1966 στην Ελλάδα, για μια ομοσπονδία με ιστορία από το 1980, για ανάπτυξη 

με επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ από τη ΓΓΑ από το 1991, με 250 συλλόγους, όπως λένε, και 

28.000 αθλητές, όπως λένε, με δεκάδες πρωταθλήματα, εκατοντάδες προπονητές και 

πρωταθλητές, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ιστορικό στις ιστοσελίδες της, ΚΑΝΕΝΑ 

πρωτάθλημα, ΚΑΝΕΝΑ σύλλογο, ΚΑΝΕΝΑ προπονητή, ΚΑΝΕΝΑ αθλητή, ΚΑΝΕΝΑ αποτέλεσμα 

οποιουδήποτε αγώνα οποιασδήποτε χρονιάς, ΚΑΜΙΑ φωτογραφία, ΚΑΝΕΝΑ βίντεο! Οι 

δραστηριότητές της δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ! Το έμψυχο δυναμικό των 

συλλόγων, προπονητών, εξεταστών, μαύρων ζωνών, αθλητών και άλλων παραγόντων είναι ένα 

ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ? Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει! Αλλά γιατί τέτοιο εσκεμμένο 

θάψιμο των πάντων, ενώ έπρεπε το καράτε να ήταν το πρώτο άθλημα στην Ελλάδα? Γιατί τέτοια 

απαξίωση όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων του αθλήματος???  

Η Απάντηση είναι απλή: ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ!!! 

 
1-Μπουλούμπασης 

Πρόεδρος 

 
2-Γερολύμπου 

Αναπλ. Πρόεδρος 

 
3-Δημητριάδης 

Γεν. Γραμματέας 

 
4-Κοσμίδης 

Α'  Αντιπρόεδρος 

 
5-Χανικιάν 

Β'  Αντιπρόεδρος 

 
6-Βόβλας 

Ταμίας 

 
7-Ράλλης Ειδικός 

Γραμματέας 

 
8-Γκουβούσης 

Έφορος Υλικού 

 
9-Καρβούνης 

Εφ. Εθν. Ομάδας 

 
10-Χονδροματίδης 

Πρόεδρος Τεχν. 
Επιτροπής 

 
11-Πάσης 

... Σουπιά! 

 
12-Γκάζι, Διευθυντής 

Αθλήματος, Δηλαδή???  

 
13-Γερόλυμπος 

"ΕΠΙΤΙΜΟΣ" 

"Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ" 

 
14-Σκοπελίτης 

Ιδιοκτήτης 

"Sportdata" 

 
15-Αυτόν τον 

ψάχνω ακόμα! 

Με τα προηγούμενα έχω ήδη αποδείξει ότι οι ανωτέρω είναι "προκλητικοί επιχειρηματίες" που 

εκμεταλλεύονται την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε από τις θέσεις τους στο διοικητικό της συμβούλιο και 

... παραπλεύρως, παραβιάζοντας ταυτόχρονα και καραμπινάτα και την αθλητική και την φορολογική 

νομοθεσία!!! Ακόμα δεν έχω ακούσει καμιά ... παραίτηση!!! 
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Η Αρχική σελίδα του www.elok.gr περιέχει τις επόμενες τρεις σελίδες Α4 και από αυτές ο 

αναγνώστης παραπέμπεται με συνδέσεις στις άλλες ιστοσελίδες του ιστότοπου. Η Αρχική σελίδα, 

λοιπόν του εν λόγω ιστότοπους περιλαμβάνει 3 συνδέσμους πάνω και 5 συνδέσμους δεξιά. 

 

http://www.elok.gr/
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Ο άνω σύνδεσμος ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ οδηγεί στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ κάτω (κάποιος πρέπει να 

τους μάθει Ελληνικά!), το οποίο περιέχει ΜΟΝΟ μια σελίδα Α4 με το πρόγραμμα αγώνων για το 2014 και 

τίποτα άλλο. Τα προγράμματα για το 2013 και το 2012 είναι παρελθόντα και περιττά! 

 

Ο άνω σύνδεσμος ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ οδηγεί στον επόμενο πίνακα, όπου επαναλαμβάνονται 

λεπτομερέστερα τα νέα και οι ανακοινώσεις που αναφέρονται και στην Αρχική σελίδα.  

 ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!  

 

Ο άνω σύνδεσμος ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και ο δεξιός ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ οδηγούν στον επόμενο πίνακα 

αποτελεσμάτων των αγώνων εσωτερικού και εξωτερικού της ΕΛΟΚ από το 1986, που ιδρύθηκε!  

 ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!!!   ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΔΕΙΟΣ!!!  

Τι άλλο χρειάζεται για να αποδειχθεί ότι η ΕΛΟΚ είναι μια μηχανή εκμετάλλευσης για συγκεκριμένες 

τσέπες! Κανένας αγώνας δεν έγινε από το 1986? Κανένα αποτέλεσμα δεν άξιζε να καταχωρηθεί? Ποιοί 

είναι αυτοί που το αποφασίζουν αυτό? Πού πήγαν τα λεφτά που δικαιολογούν οι διοικούντες την ΕΛΟΚ 

για δημιουργία και συντήρηση ιστότοπου από τότε που επιχορηγείται? Πού είναι η ΑΧΡΗΣΤΗ Γενική 
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Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία δίνει το δημόσιο χρήμα χωρίς κανένα έλεγχο? Και όχι μόνο χωρίς 

έλεγχο, αλλά και όταν της ζητείται να γίνει έλεγχος κλείνει τα μάτια και καλύπτει τον δικό της 

προστατευόμενο και όλους τους άλλους απόφοιτους της Σχολής La Moya??? 

 

 Ο ΔΕΞΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "ΣΥΛΛΟΓΟΙ" ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!!! 

 ΒΡΕ, ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ! ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ???  

 ΤΙ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΣΕΙΣ!!! 

(Ο λόγος είναι για να μην μπορούν να μετράνε τα "κουκιά" οι αντίπαλοι και αποκαλύπτονται τα 

μαγειρέματα των εκλογών!!!) 

 

Στον δεξιά σύνδεσμο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ περιλαμβάνονται το 

Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές! 

  

Και ιδού το περήφανο Διοικητικό Συμβούλιο! 

Όλοι Αχυράνθρωποι εκτός από την κυρία που έχει την 

τιμή να είναι η σύζυγος και συνεταίρος στη ζωή και το 

πορτοφόλι!!! 

 ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ περιληπτικά:  

Μπουλούμπασης = προπονητής, διαιτητής, εξεταστής! 

Ποντίδα = Γερολύμπου! 

Δημητριάδης = Συνέταιρος! 

Κοσμίδης = προπονητής, διαιτητής, εξεταστής! 

Χανικιάν =  

Βόβλας = προπονητής, διαιτητής, εξεταστής! 

Ράλλης =  

Γκουβούσης = προπονητής, διαιτητής, εξεταστής! 

Καρβούνης = προπονητής, διαιτητής, εξεταστής! 

Χονδροματίδης = προπονητής, διαιτητής, εξεταστής! 

Πάσης = προπονητής, διαιτητής, εξεταστής και ... σουπιά! 
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 Όλοι κατά παράβαση του 2725/1999!  

Στον ίδιο δεξιά σύνδεσμο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ περιλαμβάνονται και οι Επιτροπές κάτω! 

Από την στελέχωση της Τεχνικής Επιτροπής (ειδικών στην τεχνική του καράτε) αποδεικνύεται ότι το 

μέλος του ΔΣ Χονδροματίδης είναι τεχνικός και μετέχει στο ΔΣ κατά παράβαση του 2725/1999! Δεν 

μπορεί μέλος του ΔΣ να μετέχει στην τεχνική επιτροπή διότι προκύπτει χειραγώγηση της ΕΛΟΚ! 

Από τη στελέχωση της Επιτροπής Εξεταστών (ανώτερων τεχνικών, ώστε να εξετάζουν για μαύρες 

ζώνες) αποδεικνύεται ότι οι Πάσης, Βόβλας, Χονδροματίδης, Κοσμίδης και Ποντίδα είναι τεχνικοί και 

άρα παραβαίνουν τον 2725/1999, όταν είναι μέλη του ΔΣ! Δεν μπορούν μέλη του ΔΣ να χειραγωγούν 

τους συλλόγους δια μέσου των εξετάσεων για μαύρες ζώνες! 

Στην άκρως ειδική τεχνική Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας (ανώτερων διαιτητών, ώστε να αξιολογούν 

τα λάθη των κατωτέρων τους) μετέχει ο άκρως τεχνικός και γνώστης της διαιτησίας, αλλά και μέλος του 

ΔΣ, Γρηγόρης Βόβλας ως "μπαμπούλας" των διαιτητών που θα "παρανομήσουν"! Πώς να μην του κάνουν 

τα χατήρια? 

Είσαστε να σας κλαίνε και οι ΡΕΓΚΕΣ, διότι η Κεντρική Επιτροπή Αγώνων, η οποία διαχειρίζεται τις 

ενστάσεις των συλλόγων κατά τους αγώνες της ΕΛΟΚ, δεν είναι τίποτα άλλο από τους 

σκληροπυρηνικούς του Γερόλυμπου στο ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο: 

Δημητριάδης - Κοσμίδης - Βόβλας - Χονδροματίδης - Πάσης (μωρή σουπιά εσύ!!!) 
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 Κάτι μας λείπει, κάτι μας λείπει! Τι μας λείπει? Τι μας λείπει?  

Μας λείπει η "σεβαστή μας Δικαστική Επιτροπή", 1) που έπρεπε να ήταν δημοσιευμένη λίγο μετά τις 

τελευταίες εκλογές, 2) να αποτελείτο από τρεις δικηγόρους μέλη συλλόγων, 3) επιλεγμένους μετά από 

προτάσεις των συλλόγων τους, 4) να μην έχουν γραφεία στο ίδιο κτίριο, ούτε στον ίδιο όροφο, 5) να μην 

συστεγάζονται με το νομικό σύμβουλο της ΕΛΟΚ, 6) να μην ήταν αυτός ο προσωπικός δικηγόρος του 

Γερόλυμπου, και τέλος 7) να μην είχε γίνει παραχάραξη της δημοκρατικότητας του καταστατικού για να 

μπουν αυτοί οι τρεις δικηγόροι εγκάθετοι στο σβέρκο των συλλόγων της ΕΛΟΚ!!! 

Και μη σας φαίνεται περίεργο! Διότι, σπάει ο διάβολος το ποδάρι του, λέμε τώρα, και παραγγέλνει ο 

Γερόλυμπος "καταδικάστε τον ... Δρακόπουλο!", (που δεν θα το έκανε ποτέ!), γράφει μια απόδειξη 1000 

€ για το ταμείο του Βόβλα προς τον νομικό σύμβουλο, λέμε τώρα, παίρνει αυτός τα 1000 € και πληρώνει 

τους δικαστές-μαϊμού, λέμε τώρα! Και η απόφαση "κρίνεται και δημοσιεύεται", όπως την θελει ο 

Γερόλυμπος! Πράγματα τραβηγμένα, αλλά κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχει δίαυλος να γίνουν 

πραγματικότητα!!! Εκτός αν οι τρεις δικηγόροι είναι με σχέση παροχής υπηρεσιών προς την ΕΛΟΚ, οπότε 

δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για να είναι αρεστοί σε αυτόν που πληρώνει, θα κάνουν τις επιθυμίες του 

"Απόφαση"! Το μόνο που δεν μπορεί να συμβαίνει είναι το να δουλεύουν τζάμπα!!! 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΜΗΔΕΝ !!! 

Εκεί παίζεται το παιχνίδι κάθε 

εβδομάδα και υπό τον όρο ο 

σύλλογός τους να δίνει λευκές 

βεβαιώσεις για συμπλήρωση του 

αντιπροσώπου στις 

ψηφοφορίες!!! 

 'Ε, καλά! Αυτά είναι τα τυπικά έγγραφα μόνιμης προβολής!  
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 Και τέλος το κυριότερο: Η Ιστορία της ΕΛΟΚ εμφανίζεται ΜΗΔΕΝΙΚΗ και ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ!!!  

Σαν να γεννήθηκε εχθές! 28 χρόνια ιστορίας από το 1986, που ιδρύθηκε, μέχρι σήμερα 

πέρασαν χωρίς να ευαισθητοποιούν τα άχρηστα λαμόγια να γράψουν κάτι για την ιστορία της!!!   

 Ντροπή σας ΑΧΡΗΣΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ !!!  

 

 

 
Ο υπουργός Πολιτισμού 

κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

 
Ο υφυπουργός 

Αθλητισμού κ. Γιάννης 
Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού κα Κυριακή 
Γιαννακίδου 

 Οι Επιχορηγούντες την Διαφθορά στην ΕΛΟΚ!!!  

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού βάζει το μακρύ της χέρι στην τσέπη μας επί είκοσι χρόνια, παίρνει 

τα λεφτά μας και τα δίνει να πληρώνει η ΕΛΟΚ αυτό τον ιστότοπο, ο οποίος είναι για τα μπάζα! 

Θέλουμε να μάθουμε πόσα λεφτά έχουμε πετάξει στα ... μπάζα μέχρι σήμερα!!!  Τι έχει κάνει ο κ. 

Ανδριανός μέχρι σήμερα για αυτό το θέμα!  

 

www.karate.gr   

Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 
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