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

Πρώτη δημοσίευση 16/4/2014.  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 

 
Η ΓΓΑ δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν 

μιλάει! 
Τότε τι κάνει??? 

 Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής:  
Η μη δημοσίευση των απολογισμών της ΕΛΟΚ στο διαδίκτυο (και άρα η απόκρυψή τους) 

συνοδευόμενη από τις νοθευμένες εκλογές με εικονικούς αντιπροσώπους συλλόγων, έχουν στόχο να 

εγκρίνονται οι απολογισμοί από τις γενικές συνελεύσεις χωρίς την πρέπουσα ανάλυση και χωρίς 

πραγματικό έλεγχο! Δύο αμαρτωλές θητείες του ΔΣ της ΕΛΟΚ επιχορηγείτε  με χρήματα του 

Ελληνικού Λαού χωρίς έλεγχο! Είστε Άχρηστοι στον Ελληνικό Λαό! Κλείστε το!!! 

 

Καταγγελία της ΕΛΟΚ στην Εφορία 

από γονείς αθλητών!!! 
 Η ΑΠΑΤΗ της "έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης"!!!  

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

Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, τέως Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτ. Πρόεδρος!  

 

file:///C:/Users/Admin/Documents/My%20Web%20Sites/karate/index.html
file:///C:/Users/Admin/Documents/My%20Web%20Sites/karate/01news/010contg.htm
file:///C:/Users/Admin/Documents/My%20Web%20Sites/karate/14elok/140cont.htm
../../../../20sales/2011g.htm
../../../../21promot/2121.htm
../../../../21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
../../../../10dynam/10dynamiko.htm
../../../../10dynam/10dynamiko.htm
../../../../04curric/Curric1-Pers.pdf


Καταγγελία της ΕΛΟΚ στην Εφορία από γονείς αθλητών!!!  Η ΑΠΑΤΗ της "έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης"! 2/13 

http://www.karate.gr/14elok/144140416.htm 16 Απριλίου 2014 

  

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

 

Οι διοικητικές πράξεις και οι οικονομικοί απολογισμοί της ΕΛΟΚ δεν αναρτώνται στο 

διαδίκτυο από τη διοίκηση της ομοσπονδίας, όπως επιτάσσει ο νόμος για την Διαύγεια 

και την καταπολέμηση της Διαφθοράς στο Κράτος και τα Ν.Π.Ι.Δ. Με τα επόμενα 

αποδεικνύεται ο τρόπος που το ΔΣ/ΕΛΟΚ έχει παρακάμψει το νόμο και εμφανίζοντας 

τεχνηέντως ποσοστό επιχορήγησης εικονικά μικρότερο από 50% "κρύβει 

συστηματικά" από τη Διαύγεια και από τους συλλόγους, αλλά και τους πολίτες, όλα τα 

καυτά οικονομικά θέματα!!! 
 

Γονείς αθλητή κατήγγειλαν την ΕΛΟΚ στην Εφορία Νέας Ιωνίας για αδικαιολόγητη και 

παραπλανητική υπερχρέωση! Σε περίληψη συνέβησαν τα εξής: 
1) Οι ενήλικοι αθλητές και οι γονείς των ανηλίκων αθλητών (και όχι οι σύλλογοι, διότι τότε τα έξοδα 

θα ήταν γι' αυτούς δυσβάσταχτα) καλούνται από την ΕΛΟΚ να πληρώνουν τα εκάστοτε έξοδα 

συμμετοχής των ιδίων ή των παιδιών τους σε πρωταθλήματα του εξωτερικού χωρίς να τους 

αποδίδεται κανένας λογαριασμός από την ΕΛΟΚ!  

2) Την 1/10/2013 οι γονείς ενός αθλητή (και όχι ο σύλλογος στον οποίο ανήκει) κατάθεσαν στον 

τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ 500 € για τη συμμετοχή του γιου τους στο Παγκόσμιο Εφήβων-

Νέων στην Ισπανία. 

3) Για αυτό το ποσό, που κατέβαλαν οι ιδιώτες γονείς (ενώ η ΕΛΟΚ δεν νομιμοποιείται να 

εισπράττει χρήματα από φυσικά πρόσωπα), η ΕΛΟΚ έστειλε γραμμάτιο είσπραξης 500 € στον 

σύλλογο του αθλητή με αιτιολογικό "έκτακτη οικονομική ενίσχυση" 

4) Με την από 29/11/2013 οι ίδιοι αυτοί γονείς ζήτησαν από την ΕΛΟΚ τα παραστατικά των 

αποδείξεων για τα χρήματα που πλήρωσαν.  

5) Αντί για τα ζητούμενα παραστατικά προς τους ανωτέρω γονείς, η ΕΛΟΚ έστειλε προς τον 

σύλλογο του αθλητή (και όχι προς τους γονείς) επιστολή με την οποία ζητούσε ακόμα 200 € για να 

συμπληρωθούν τα έξοδα της συμμετοχής του αθλητή στην εν λόγω διοργάνωση. 

6) Μετά από αυτό οι γονείς του αθλητή απευθύνθηκαν στην Εφορία, που ελέγχει την ΕΛΟΚ, με το 

αίτημα της διασαφήνισης "γιατί η ΕΛΟΚ αρνείται να τους δώσει τα παραστατικά εξόδων για τη 

συμμετοχή του γιου τους στο αναφερόμενο πρωτάθλημα, γιατί η ΕΛΟΚ εξέδωσε γραμμάτιο είσπραξης 

στο όνομα του συλλόγου του γιου τους, γιατί η ΕΛΟΚ ζητά συμπληρωματικά 200 € επιπλέον από τον 

σύλλογο, και τέλος γιατί το κόστος συμμετοχής σε αυτούς τους αγώνες εκτινάχτηκε στα 700 € κατ' 

άτομο, όταν στην αποστολή συμμετείχαν 28 αθλητές!!! 

7) Μετά από αυτό η Εφορία Νέας Ιωνίας ελέγχει την υπόθεση καθώς και άλλα "ύποπτα στοιχεία" 

της οικονομικής διαχείρισης της ΕΛΟΚ!!! 

 

Και ορίστε κατωτέρω η καταγγελία και τα σχετικά της έγγραφα 

(με κλικ εδώ σε PDF): 
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Στην ανωτέρω αντιπαράθεση έρχεται να προστεθεί ακόμα ένα στοιχείο: η καταγγελία της μητέρας 

του νεαρού αθλητή κατά της ΕΛΟΚ στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που είναι η επόμενη: 

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α – Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α   
Της Μαρίνας Τσανγκαλίδου του Χριστοφόρου κατοίκου Καλλιθέας οδός …………. 

Προς 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 Αθήνα, 14/1/2014 

Θέμα:   Καταγγελία    
            Κύριοι, 

Ονομάζομαι Τσανγκαλίδου Μαρίνα και η μόνη ιδιότητα με την οποία σας απευθύνομαι είναι αυτή 

του γονέα, της μάνας!!!!!!  Η θέληση του παιδιού μου Βαβουλίδη Νικολάου να ασχοληθεί με το άθλημα 

του Καράτε είναι η αιτία που βρίσκεται αυτή η επιστολή ενώπιόν σας. Αν η θέληση του παιδιού μου δεν 
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ήταν τόσο ισχυρή ώστε να φτάσει πρόσφατα να εκπροσωπεί την Εθνική Ομάδα στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα Νέων το οποίο έλαβε χώρα στην Ισπανική Γκουανταλαχάρα, ίσως δεν θα είχα ασχοληθεί να 

ξεσκεπάσω όσα θα ακολουθήσουν. Η αφορμή μου δόθηκε όταν ο ανήλικος  γιος μου επέστρεψε από την 

Ισπανία με το παράπονο ότι τον άφησαν νηστικό!!!!!!! Δεν του χορήγησαν το προβλεπόμενο κουπόνι, και 

καθώς επίσης το φαγητό το οποίο τους παρείχαν ήταν για τα σκυλιά, ο γιος μου σιτιζόταν ανεπαρκώς, με 

αποτέλεσμα στο γήπεδο να ζαλιστεί και να χάσει τις αισθήσεις του. Αν δεν τον συνέφεραν οι παρόντες 

συναθλητές του δεν ξέρω ποια θα ήταν η μοίρα του. Οι υπεύθυνοι πάντως, Αρχηγός Αποστολής κ. 

Δημητριάδης Εμμανουήλ, και Πρόεδρος ΕΛ.Ο.Κ. κ. Μπουλούμπασης Χρήστος, «αγρό ηγόραζαν». 
Όταν αντιλήφθησαν το γεγονός, και δεδομένου ότι γιατρός αποστολής δεν υπήρχε, ΔΕΝ περιέθαλψαν τον 

ανήλικο γιο μου έστω μέσω των γιατρών της διοργάνωσης. Ουδεμία σημασία έδωσαν στο γεγονός ότι 

κάποιος ανήλικος αθλητής είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο και κυρίως δεν διερεύνησαν τους λόγους που το 

υπέστη. Αντίθετα χωρίς καμία ιατρική γνώμη ή φροντίδα τον άφησαν να αγωνιστεί !!!! 

 Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως πλέον οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ρισκάρισαν την υγεία του ανήλικου 

παιδιού μου χωρίς αναστολές βρίσκονται σε απίστευτη δυσμένεια από μέρους μου. Κατόπιν αυτών  

Καταγγέλλω τους υπεύθυνους συνοδούς της Αποστολής 

1. κ. Δημητριάδη Εμμανουήλ, Αρχηγό αποστολής και Γενικό Γραμματέα της ΕΛΟΚ  

2. κ. Μπουλούμπαση Χρήστο, Πρόεδρο της ΕΛΟΚ  

3. κ. Κραββαρίτη Άρη Ομοσπονδιακό προπονητή  

4. κ. Σκαρογιάννη Στέλιο Ομοσπονδιακό προπονητή  

 για την  εγκληματική αμέλεια που επέδειξαν με το ανήλικο παιδί μου, και που με  πράξεις τους ή 

 παραλήψεις τους έθεσαν σε κίνδυνο την υγεία του και πιθανόν και την ζωή του.  
               Φυσικά υπήρξαν και άλλα γεγονότα που καθιστούν τους παραπάνω κυρίους επικίνδυνους, 

ανεύθυνους και ανίκανους για το ρόλο που τους ανατέθηκε, όπως: 

     Ξεχάστηκαν στο ξενοδοχείο δύο Αθλήτριες, σας θυμίζω ανήλικες, με αποτέλεσμα μην έχοντας 

άλλη λύση να καταφύγουν σε κάποια άγνωστη υπάλληλο καθαριότητας του ξενοδοχείου για να τις 

μεταφέρει με το ιδιωτικό της αυτοκίνητο στο στάδιο για να αγωνιστούν.  Τι θα γινόταν αν συνέβαινε 

κάποιο τροχαίο ή αν οι ανήλικες κατάληγαν θύματα βιαστών δεν θα θέλαμε να μάθουμε. Τονίζω πως ο κ. 

Δημη-τριάδης (αρχηγός αποστολής) είχε μισθώσει λεωφορείο για τις μετακινήσεις και ένα βαν με 

χρήματα που θα προκύψουν από άλλη έρευνα πως προήλθαν από τις τσέπες τις δικές μας, τσέπες 

γονέων!!!! 

Δεν τηρήθηκε κανένα πρόγραμμα που να συνάδει με Αθλητική Αποστολή. Τρώγαν όποτε ήθελαν, 

όσοι ήθελαν, ό,τι ήθελαν. Κοιμόντουσαν όποτε μπορούσαν, αν ήθελαν και αν μπορούσαν, καθώς και όσοι 

ήθελαν, όσοι δεν ήθελαν έβγαιναν τα βράδια για βόλτα και βάσει μαρτυριών Αθλητών με παρέα 

Ομοσπονδιακό Προπονητή . 

Στους αγώνες αγωνίστηκαν αθλητές χωρίς Προπονητική υποστήριξη επειδή βάσει μαρτυρίας ο 

διαθέσιμος εντεταλμένος Ομοσπονδιακός Τεχνικός δεν διατηρεί καλές συναδελφικές σχέσεις με τον 

Σωματειακό Προπονητή του Αθλητή που αγωνιζόταν. Δεδομένου επίσης πως από άλλη έρευνα θα 

προκύψει πως και οι συνοδοί και οι Υπεύθυνοι Αποστολής και οι Διαιτητές και οι Ομοσπονδιακοί 

Προπονητές είχαν τα έξοδά τους καλυμμένα με επιβάρυνση των γονέων. 
Κατά την επιστροφή της Ομάδας, στο Αεροδρόμιο Μαδρίτης ζητήθηκε από την Αεροπορική 

Εταιρία να καταβληθούν επιπλέον χρήματα για τις αποσκευές των Αθλητών ενώ δεν υπήρχε καμία σχετική 

ενημέρωση. Οι «υπεύθυνοι» σαφώς κατώτεροι των περιστάσεων να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση 

κρίσης άφησαν τα πράγματα στη μοίρα τους και αν δεν βοηθούσε η μοίρα μάλλον δεν θα γύριζαν ποτέ τα 

παιδιά μας. Η μοίρα έστειλε τον Διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή κ. Μπογαΐτη ο οποίος αγωνίζεται στην 

Ισπανική Γρανάδα, να μεσολαβήσει για χάρη των Αθλητών μας με αποτέλεσμα η εταιρία να «αλλάξει» την 

πολιτική της προκειμένου να μην υπάρχει επεισόδιο. 

Την ώρα άφιξης της Αποστολής την πληροφορηθήκαμε μέσω μέσου μαζικής δικτύωσης μιας και 

κανείς δεν φρόντισε να ενημερώσει από πριν τους γονείς σχετικά. 

Όταν ο ανήλικος γιος μου επέστρεψε θέλησε να δημοσιοποιήσει την απογοήτευσή του γράφοντας 
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κόσμια σε μέσο μαζικής δικτύωσης για την κακή του εμπειρία και όταν κάποιοι θέλησαν να σχολιάσουν ή 

να δηλώσουν πως του συμπαρίστανται με εκδήλωση αρέσκειάς τους στη δημοσίευσή του (like), για να 

αποσιωπηθεί το γεγονός, ο μεν Ομοσπονδιακός  Προπονητής κ. Κραββαρίτης φρόντισε να δηλώσει 

στους μαθητές της σχολής του πως όσοι εκδηλώσουν συμπαράσταση κατά τον προαναφερθέντα 

 τρόπο, θα τίθενται εκτός Εθνικής Ομάδας, ο δε κ. Δημητριάδης να τους απειλεί  με «δικαστικές 

επιτροπές» και αποκλεισμό από την Εθνική ομάδα. 
 Να σημειωθεί δε πως ο προαναφερθείς Ομοσπονδιακός προπονητής κ. Κραββαρίτης προ διμήνου, 

ενώπιον του ανήλικου γιού μου, επιτέθηκε με εχθρική διάθεση στο σύζυγό μου με σκοπό να χειροδικήσει  

εναντίον του και ευτυχώς αποτράπηκε από τους παρευρισκομένους, εντός των  εργασιών της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης της ΕΛ.Ο.Κ. και εκρεμμεί καταγγελία εις βάρος του. Φυσικά και σε αυτήν την 

περίπτωση η ΕΛΟΚ "σφυρίζει αδιάφορα", ανέχεται τους τραμπουκισμούς προπονητή, τον επιβραβεύει 

ορίζοντάς τον ως ομοσπονδιακό και τέλος τον ορίζει και ως συνοδό ανηλίκων αθλητών Εθνικής ομάδος!!! 

Κύριοι γνωρίζω τον «πόλεμο» που θα δεχτώ εγώ και ο ανήλικος γιος μου μετά την παρούσα 

καταγγελία μου από τους ανεύθυνο-υπεύθυνους  διοικούντες την ΕΛΟΚ. Δεν τους φοβάμαι, δεν σιωπώ. Η 

υγεία του παιδιού μου είναι πολυτιμότερη όλων. 

Κύριοι δεν είναι δυνατόν οι ίδιοι άνθρωποι να ετοιμάζονται να συνοδεύσουν  ανήλικα παιδιά και 

στην επόμενη αποστολή της Εθνικής ομάδας στην Πορτογαλία. 

Κύριοι, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί έτσι μία Ομοσπονδία και να διατηρεί «Φίλαθλη Ιδιότητα» 

από εσάς όταν εκτός των ανωτέρω, οι συνοδεύοντες «υπεύθυνοι ομοσπονδιακοί προπονητές» δεν 

πληρούν τα υπό του 2725/99 αθλητικού νόμου προβλεπόμενα περί προπονητών (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄, 

άρθρο 31, παρ. 5α και 6). 

Θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί  οι προβλεπόμενες υπό του νόμου 2725/99 κυρώσεις ( άρθρο 8 

παρ. 3, αφαίρεση ειδικής αθλητικής  αναγνώρισης), διότι δεν απασχολεί προπονητή κατά τις 

διατάξεις του παρόντος νόµου ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις.  
Κύριοι φροντίστε να αποκαταστήσετε την τάξη πριν ακούσουμε για γεγονότα που μόνο να 

κλάψουμε θα μπορούμε.  

Είμαι στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και ούσα βεβαία ότι θα διερευνήσετε τα καταγ-

γελλόμενα παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά.   

Αθήνα, 14/1/2014 
             Με Τιμή                                                            

 Τσανγκαλίδου Μαρίνα  

 
Διευκρινιστικό σκοπό στην όλη ιστορία θα παίξει το να βάλουμε τα γεγονότα σε ημερομηνιακή σειρά ως κάτωθι:  

27/9/2013: Ο πατέρας του αθλητή δηλώνει την συμμετοχή του γιου του στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. 

1/11/2013: Ο πατέρας του αθλητή καταθέτει 500 € στον λογαριασμό ΕΘΝΙΚΗΣ της ΕΛΟΚ ως έξοδα 

συμμετοχής του γιου του στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. 

6-11/11/2013: Πραγματοποιείται το πρωτάθλημα της Ισπανίας, όπου λαμβάνει χώρα το λιποθυμικό επεισόδιο 

με τον ανήλικο αθλητή και την πλήρη αδιαφορία των υπευθύνων της αποστολής. 

29/11/2013: Ο πατέρας του αθλητή ζητάει από την ΕΛΟΚ τα παραστατικά εξόδων για τα 500 € που 

πλήρωσε! 

2/12/2013: Η ΕΛΟΚ δεν δίνει τα ανωτέρω παραστατικά, αλλά ζητάει επιπλέον 200 € για τα έξοδα της 

συμμετοχής του αθλητή από το σύλλογό του! 

14/1/2014: Η μητέρα του αθλητή υποβάλλει καταγγελία στη ΓΓΑ για το λιποθυμικό συμβάν του γιου της και 

την αδιαφορία των υπευθύνων της αποστολής. 

6/12/2013: Ο πατέρας του αθλητή απευθύνεται στην αρμόδια Εφορία για την ΕΛΟΚ και διαμαρτύρεται για το 

ότι ζητάει τα παραστατικά εξόδων για τα 500 € για τη συμμετοχή του γιου του στους αγώνες της 

Ισπανίας και η ΕΛΟΚ αρνείται να τα δώσει, ενώ ταυτόχρονα το ποσό των 500 € αντί για πληρωμή 

εξόδων του συγκεκριμένου αθλητή από τον πατέρα του το καταχωρεί ως "έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση" του συλλόγου του προς την ομοσπονδία!!! 
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Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η απόλυτα φασιστική και τιμωρητική συμπεριφορά των 

μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ προς κάθε έναν που δεν υπακούει τυφλά στις προσταγές τους και στον 

κώδικα σιωπής και αποδοχής των ύποπτων μεθόδων τους!!! 

 

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 δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ? Όλες οι επιχορηγήσεις εκατομμυρίων 

ευρώ που πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος απέδωσαν ένα ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ! 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! 
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Με τα προηγούμενα άρθρα μου 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!!! 

  

 

Ο υπουργός 
Πολιτισμού κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

Ο υφυπουργός 
Αθλητισμού κ. Γιάννης 

Ανδριανός 

Η γενική γραμματέας 
Αθλητισμού κα 

Κυριακή Γιαννακίδου 

 
Η ΓΓΑ δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν 

μιλάει! 
Τότε τι κάνει??? 

 Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής:  

Η μη δημοσίευση των απολογισμών της ΕΛΟΚ στο διαδίκτυο (και άρα η απόκρυψή τους) 

συνοδεύεται από τις νοθευμένες εκλογές με εικονικούς αντιπροσώπους συλλόγων, ώστε 

να εγκρίνονται οι απολογισμοί από τις γενικές συνελεύσεις χωρίς την πρέπουσα ανάλυση 

και χωρίς πραγματικό έλεγχο! Δύο αμαρτωλές θητείες του ΔΣ της ΕΛΟΚ επιχορηγείτε  

με χρήματα του Ελληνικού Λαού χωρίς έλεγχο! Είστε Άχρηστοι στον Ελληνικό Λαό! 

Κλείστε το!!! 

  

 

 Θύμιος Περσίδης, R.E.D.  

 (Retired  Extremely Dangerous)  

 

www.karate.gr   

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 
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