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

Πρώτη δημοσίευση 21/01/2015.  Ενημερώνεται!!!   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!!! 

 

 Η Αποθέωση της Παρανομίας από τον Υποκριτή της Νομιμότητας!  

 Σχολή Προπονητών ΕΛΟΚ: Με το πρόσχημα "των παιδιών" το γλεντάνε οι Παράνομοι!  

Η υποχώρηση στις παράνομες απαιτήσεις της ΕΛΟΚ αποτελεί "υπόθαλψη εγκληματιών"!!!  

 Ανεπαρκέστατος αποδεικνύεται ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός  

στην πάταξη της Διαφθοράς στην Ελληνική Ομοσπονδία Καραλαμόγιων!!!  

Γιάννης Ανδριανός: "Βαθύ Λαρύγγι"  

της Διαφθοράς και της Διαπλοκής!!! 

 Ή ... "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"!  

 

 Διαπλεκόμενοι με Απατεώνες  

 ο Γιάννης Ανδριανός και ο Γιάννης Βρούτσης!!!  

 

Νεοδημοκράτες: Σας την άναψε ο άχρηστος Υφυπουργός - STOP / Κλείστε την 

αμαρτωλή ΓΓΑ - STOP / Ελέγξτε τους απατεώνες της ΕΛΟΚ - STOP / 

Ακυρώστε την παράνομη Σχολή Προπονητών - OVER 

 (Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων άρθρων 

και σχετικών 2000 περίπου σελίδων!)  

 Η Σκύλα της Διαφθοράς αγκαζέ με τη Χάρυβδη του Ρουσφετιού  

μετατρέπουν τους νόμους της Χώρας σε Κομματικά Εργαλεία κάθε κυβερνώντος κόμματος!!!  
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 Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!  

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

 Διευθυντής της Πρώτης Σχολής Προπονητών των ΕΛΟΚ/ΓΓΑ!!!  

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων! 

Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!! 

Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ!!!  

 Και ... πεθαμένος θα γυρίζω από τον τάφο να σας τα ... ψιθυρίζω στο ... αυτί!!!  

 

 

 (Παρένθεση, Παρασκευή 23-1-2015: 8:30 πμ. 
"Έσπασε Ταμεία" το παρόν άρθρο με αντικείμενο τις παρανομίες του Γιάννη Ανδριανού στη ΓΓΑ και το 

Καράτε, όπως αποδεικνύεται και από τις στατιστικές της χθεσινής ημέρας (22.1.2015), σε "επισκέπτες της 

ιστοσελίδας", "χτυπήματα" σε όλο τον ιστότοπο και "διάρκεια ανάγνωσης από τους επισκέπτες", τα οποία όλα 

ήταν διπλάσια από τα καθημερινά συνηθισμένα!!! Το άρθρο αυτό κοινοποιήθηκε και σε όλους τους βουλευτές 

της Νέας Δημοκρατίας!  

 
Τα τελευταία νέα είναι ότι ο Υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός από τη μεριά του υπέγραψε την εντολή να 

αγνοηθούν όλες οι καταγγελίες κατά της παράνομης διενέργειας εξετάσεων στη Σχολή Προπονητών και να 

κλείσει όπως-όπως η υπόθεση και από την άλλη μεριά οι ενδιαφερόμενοι έστειλαν εξώδικο κατά του 

υφυπουργού και της ΓΓΑ για τις παρανομίες στη Σχολή Προπονητών, κοινοποιούμενη μεταξύ άλλων και στην 

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης!!!  

Και με την προσωπική μου ευχή ... "Καλή ... μαυρίλα στην Αργολίδα, άχρηστε, με τα μυαλά που έχεις!" πάμε για 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τη Δευτέρα και με τους Νεοδημοκράτες να μην καταλαβαίνουν το "πώς" και το "γιατί"!!!   

Τέλος της Παρένθεσης!)  

 

 
Γνωρίζει ο 

πρωθυπουργός  
αυτά που κάνετε 

εκεί στην 
αμαρτωλή ΓΓΑ? 

 

 
Ο Yπουργός 
Πολιτισμού  

κ. Κων/νος Τασούλας 

 
Ο υφυπουργός 

Αθλητισμού 
κ. Γιάννης 
Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού 
κα Κυριακή 
Γιαννακίδου 

ΓΓΑ = Ο Οίκος 

της Μεγάλης 

ΑΝΟΧΗΣ: 

################# 

1-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ 

2-Realnews 

3-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

4-karate.gr 

5-gazzetta 

6-ΑΥΓΗ 

7-zougla.gr 

8-Δίκη/ΣΚΑΙ 
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 Κυριακή - 18/1/2015  

Πανελλήνιοι Αγώνες Καράτε της ΕΛΟΚ στο Στάδιο 

των Άνω Λιοσίων ...  

  

... και ο δικτάτορας της ΕΛΟΚ και συμμορίτης της Νέας 

Δημοκρατίας Γιώργος Γερόλυμπος μαζί με το "ορκισμένο τσιράκι" 

του "Ιδρύματος Καραμανλή" Μανόλη Δημητριάδη φέρνουν στο 

Στάδιο των αγώνων την ΣΥΡΙΖαία Ελένη Αυλωνίτου (δεξιά), 

Εργοφυσιολόγο και υποψήφια βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ, να απευθύνει προεκλογικό λόγο προς τους 

αθλητές, γονείς και συλλόγους!  

Μπουρδέλο τον έχουν κάνει τα κόμματα τον Αθλητισμό! Ενώ μας τον μοστράρουν ως πεδίο αγνής 

αθλητικής άμιλλας χωρίς πολιτικές και θρησκευτικές επιρροές, ταυτόχρονα τον εκμεταλλεύονται για 

τις προσωπικές πολιτικές τους διαμάχες και αψιμαχίες! Το μέλος της ΝΔ Γερόλυμπος έφερε την 

ΣΥΡΙΖαία Αυλωνίτου στους αθλητικούς αγώνες και εκείνη δέχθηκε και πήγε! Ο αθλητισμός 

γραμμένος εκεί που δεν πιάνει η μελάνη!!! 

Ας σημειωθεί ότι η Αυλωνίτου δίδαξε στη Σχολή Προπονητών Καράτε, πληρώθηκε για αυτό και ... 

πούλησε και βιβλία της άσχετα με το μάθημα διδασκαλίας με το ερώτημα: έκοψε αποδείξεις για όσα 

βιβλία πούλησε??? 

  

Φίδια στον κόρφο της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύονται οι Γερόλυμπος και Δημητριάδης 

εκδικούμενοι και εκβιάζοντας το κόμμα, που τους στήριζε στις παρανομίες τους επί είκοσι χρόνια!!! 

Το παιχνίδι παίζεται με τον ίδιο γνωστό τρόπο και παρουσιάζεται σαν "πολιτική σύγκρουση" στο 

Με το άρθρο μου "30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με αίτημα έκπτωσής 

του!!!" αποδεικνύεται ότι έστελνα στη διοίκηση της ΓΓΑ ένα-ένα όλα τα άρθρα μου τα σχετικά με τη 

διαφθορά και τη διαπλοκή που κυριαρχεί στην ΕΛΟΚ. Συνεπώς η ΓΓΑ ευθύνεται στο ακέραιο για το 

όργιο διαφθοράς και διαπλοκής στην ΕΛΟΚ!!!  
  

 Η  Βασική Καραμπινάτη Παρανομία  είναι το ότι τη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ 

υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “τρέχει” ένα παράνομο διοικητικό συμβούλιο πάντα υπό την αιγίδα της 

ΓΓΑ!!!  
  

Επομένως, η … Λέιντι ΓΓΑ-ΓΓΑ είναι μια κορυφαία και μακροχρόνια διεφθαρμένη και 

διαπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία, η οποία παράγει καθημερινά τεράστια ηθική και οικονομική ζημία 

στον Ελληνικό Λαό, και όταν πολλές φορές την αναφέρω ως “Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής” τρέμει 

το φυλλοκάρδι μου μήπως και με μηνύσουν οι απλοί … Οίκοι Ανοχής επειδή τους προσβάλω!!! 

11-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ 

12-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ 

13-Δίκη/ΣΚΑΙ  
14-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ 

15-ΑΠΟΨΗ 

16-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ 

17-ΝΤΟΚ/ΝΤΑ 

18-ΕΘΝΟΣ 
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22-karate.gr: 
Πόρισμα Ρακιντζή 

23-ΚουτίΠανδώρα 

24-karate.gr: 
Πόρισμα Περσίδη 

25-Πλακά-Αδριανό 

26-Hot Doc vs ΓΓΑ 

Τα αντικειμενικά άρθρα εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών της δεξιάς στήλης σχετικά με τα 30 εκατ. ευρώ, 

που έχουν πάρει οι υπάλληλοι της ΑΓΓΑ (Αμαρτωλής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) χωρίς να τα δικαιούνται, 

αποδεικνύουν τη Διαφθορά και τη Διαπλοκή των υπαλλήλων της ΑΓΓΑ με τους κατά καιρούς πολιτικούς τους 

προϊσταμένους, οι οποίοι ενέκριναν τις αποφάσεις πληρωμής τους, και τους ομοσπονδιάρχες ως αντικείμενο της εύνοιας 

και των δύο ανωτέρω!!! Υπόλογα και υπεύθυνα της "ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ" Διαφθοράς και Διαπλοκής στη ΑΓΓΑ είναι 

και τα πέντε σημερινά κόμματα: η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ διότι αυτά τοποθετούσαν τους πολιτικούς 

προϊσταμένους στη ΑΓΓΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ διότι τα 3/4 του ΠΑΣΟΚ πήγαν σε αυτόν, οι ΑΝΕΛ διότι αποτελούνται από 

βουλευτές της ΝΔ, και το ΚΚΕ διότι υπόγεια συνεργάζεται με τη ΝΔ ως "τραβάτε με κι ας κλαίω"! 
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εσωτερικό της ΕΛΟΚ! Γερόλυμπος και Δημητριάδης "το παίζουν" δήθεν νεοδημοκράτες και 

Μπουλούμπασης και κάποιοι άλλοι "το παίζουν" δήθεν Συριζαίοι!!! Με τον τρόπο αυτό οι ίδιοι επί 

είκοσι χρόνια μαφιόζοι του αθλητισμού με την απειλή των δήθεν Συριζαίων εκβιάζουν τους 

Νεοδημοκράτες και με την απειλή των δήθεν Νεοδημοκρατών εκβιάζουν τους Συριζαίους, ενώ και 

στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για την ίδια συμμορία!!!  Τόσο ηλίθιοι είναι οι πολιτικοί! Και ηλίθιοι 

και ... απελπισμένοι!!! 
  

 

 
Γερόλυμπος 

"Ο 
Δικτάτορας" 

 
Μπουλούμπασης 

"Το Ανδρείκελο" 

 
Γερολύμπου 

"Η_Συνεργός_Σύζυγος" 

 
Δημητριάδης 

"Το 
Αρπακτικό" 

 

Τα σκληροπυρηνικά στελέχη της ΕΛΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν μετατρέψει την 

Ομοσπονδία Καράτε σε προσωπική τους επιχείρηση!  Φίδια στον κόρφο της Νέας Δημοκρατίας 

αποδεικνύονται οι Γερόλυμπος και Δημητριάδης εκδικούμενοι και εκβιάζοντας το κόμμα που τους 

στήριζε στις παρανομίες τους επί είκοσι χρόνια!!!  

 

Τετάρτη - 21/1/2015 

Γίνεται σύσκεψη στη ΓΓΑ της Επιτροπής Διοίκησης 

της Σχολής Προπονητών Καράτε, ...  

... η οποία είχε ιδρυθεί με παράνομη απόφαση, είχε οργανωθεί 

από παράνομη ομοσπονδία, είχε λειτουργήσει παράνομα, είχε 

δεχθεί παράνομους υποψήφιους, είχαν διδάξει παράνομοι 

διδάσκοντες, είχαν γίνει παράνομες εξετάσεις, είχαν βγει 

παράνομα αποτελέσματα ... και, επειδή βαρέθηκα να τα γράφω, με 

δυό λόγια είχε γίνει ένα Μπουρδέλο και μισό!!! Συνεπώς, έχουμε ΔΥΟ Συγκοινωνούντα Μπουρδέλα 

με συνεργαζόμενες ... "Διευθύντριες": Το Μπουρδέλο της ΓΓΑ για τα λεφτά που έκλεβαν επί χρόνια 

οι υπάλληλοί της με το πρόσχημα των υπερωριών, των επιτροπών κτλ. και το Μπουρδέλο της ΕΛΟΚ 

με το επί είκοσι χρόνια άρμεγμα αθλητών και συλλόγων της ομοσπονδίας!!! Τρούμπα γίναμε!!!  

Η υποχώρηση στις παράνομες απαιτήσεις της ΕΛΟΚ αποτελεί "υπόθαλψη 

εγκληματιών"!!!  

Φάντης μπαστούνι στη σύσκεψη της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής 

Προπονητών η κυρία ιδιαιτέρα του υφυπουργού Γιάννη Ανδριανού, ενώ ο ίδιος ... 

κωλύετο κυνηγώντας το όνειρο της επανεκλογής του στην Αργολίδα! Και ενώ είχε 

διατάξει ο Ανδριανός να ελεγχθούν οι παρανομίες της λειτουργίας της Σχολής και 

είχε καθυστερήσει δυό μήνες η εξέλιξη του θέματος, ώστε να βγει και διατυπωθεί 

λεπτομερές πόρισμα, τώρα ξαφνικά ο Διαπλεκόμενος με τον Γερόλυμπο 

Υφυπουργός, ταυτόχρονα με την τοποθέτηση κατά την πρόσφατη αναδιάρθρωση της 

ΓΓΑ την Αντωνία Ζαφειροπούλου (δεξιά, δεξί του χέρι στις λαμογιές) ως Διευθύντρια του αρμόδιου 
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τμήματος των Σχολών Προπονητών, επιπλέον αυτού διεμήνυσε στην Επιτροπή Διοίκησης δια της 

ιδιαιτέρας του "να κλείσει το θέμα" με το ελάχιστο δυνατό πόρισμα, καταπίνοντας έτσι ως "βαθύτατο 

λαρύγγι" τις παρανομίες ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής και δίνοντας για άλλη μια φορά το 

στίγμα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ως ταυτιζόμενου με τη Διαφθορά και τη Διαπλοκή εις 

τον αιώνα τον άπαντα!!! Διότι αν τώρα προεκλογικά, που πρέπει να δείξει Αρετή και Τόλμη η Νέα 

Δημοκρατία, αποδεικνύει ότι λειτουργεί ως ... φτηνιάρικο μπουρδέλο, πότε περιμένει να πείσει τους 

πολίτες για τις προθέσεις και το έργο της???????????????????????? 

  

Παρασκευή 23-1-2015, 11:00πμ: 

 

 Νεοδημοκράτες:  
Σας "πουλάνε" στον ΣΥΡΙΖΑ και ο Γερόλυμπος και ο Ανδριανός!  

Στους πανελλήνιους αγώνες της ΕΛΟΚ, 18/1/2015, ο "δικτάτορας" της ΕΛΟΚ Γιώργος Γερόλυμπος 

κάλεσε κατά ευθύ βιασμό του "αθλητικού ιδεώδους" την Ελένη Αυλωνίτου να απευθύνει προεκλογικό λόγο 

προς τους αθλητές, γονείς και θεατές των αγώνων, και εκείνη το δέχθηκε επίσης κατά ευθύ βιασμό του 

"αθλητικού ιδεώδους", ενώ ταυτόχρονα ο διαπλεκόμενος Ανδριανός υπέγραψε την εντολή νομιμοποίησης 

των παρανομιών του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ κατά τη λειτουργία και τις εξετάσεις της Σχολής 

Προπονητών Καράτε!  

Η ανταλλαγή εξυπηρετήσεων (κρυφά από τους ψηφοφόρους τους) είναι μια πάγια τακτική των 

διεφθαρμένων πολιτικών ανδρών (και γυναικών) αντιπάλων κομμάτων, ώστε και οι δυο πλευρές να έχουν 

πρόσβαση σε ρουσφέτια "ρουτίνας" κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από το αντίπαλο κόμμα!!! 

Στη φωτογραφία της ντροπής από τους αγώνες από αριστερά: Εμμανουέλα Γερολύμπου-Ποντίδα 

(αντιπρόεδρος ΕΛΟΚ), Γιώργος Γερόλυμπος (δικτάτορας ΕΛΟΚ), Ελένη Αυλωνίτου (τυχάρπαστη!), Χρήστος 

Μπουλούμπασης (πρόεδρος ΕΛΟΚ) και Παναγιώτης Χονδροματίδης (μέλος ΔΣ/ΕΛΟΚ). Τι δουλειά έχει ο, 

εκτός ΔΣ/ΕΛΟΚ  και "Persona non Grata" από την Παγκόσμια, Γιώργος Γεόλυμπος να κάνει συνεννοήσεις 

με την Αυλωνίτου, ενώ οι Μπουλούμπασης και Χονδροματίσης έχουν "χτυπήσει προσοχή" φορώντας τα 

σακάκια τους με τις ... κρεμάστρες??? 
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 Αλλά έχει "ιστορία ο Γιάννης Ανδριανός!  

Αποκαλύπτουμε με ντοκουμέντα τον “αρχιερέα” της διαπλοκής στον Ελληνικό Αθλητισμό. 

Υπηρέτης συμφερόντων ο Γιάννης Ανδριανός. Γιατί θέλει να “φάει” τον Χάντζο. Από τα DVD 

του “κομιστή” στα “γραμμάτια" των νταβατζήδων! 

 (δεξί του χέρι η Αντωνία Ζαφειροπούλου!)  

Δημοσιεύθηκε: 09/04/2014 18:11     http://www.makeleio.gr/?p=80456  - 
 Και ορίστε δυο αποσπάσματα: 

 

 

 
Δεν είναι, όμως, μόνο η Αντωνία Ζαφειροπούλου "επίορκη και εμπλεκόμενη" 

στις παρανομίες της ΕΛΟΚ των "Γερόλυμπου και Συμμορίας", αλλά και ο 

Διευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισμού Πρόδρομος Τσολακίδης, 

ο οποίος είχε τον γιό του μαθητή του Μπουλούμπαση στο 

καράτε! Ο Πρόδρομος Τσολακίδης, επομένως, γνωρίζει πολύ 

καλά ότι ο Μπουλούμπασης είναι προπονητής και άρα 

παραβαίνει τον αθλητικό νόμο κατέχοντας τη θέση του 

προέδρου της ΕΛΟΚ, αλλά κάνει τουμπεκί ψιλοκομμένο ευνοώντας την πλευρά 

Μπουλούμπαση-Γερόλυμπου!  

Αλλά δεν κάνει μόνον αυτό ο "επίορκος και διαπλεκόμενος" Πρόδρομος 

Τσολακίδης! Δεδομένων ότι 1) ο "Terminator" Γιάννης Ανδριανός στα πλαίσια 

της εξυγίανσης του αθλητισμού "έκλεισε" 5-6 ομοσπονδίες και 2) οι διαδικασίες 

διερεύνησης των δραστηριοτήτων αυτών των ομοσπονδιών καθώς και των 

andrian-xantzos.pdf
andrian-xantzos.pdf
andrian-xantzos.pdf
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ανακλήσεων των αθλητικών αναγνωρίσεων από συλλόγους και ομοσπονδίες 

περνάει από τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού και άρα από τα χέρια του 

Διευθυντή της Πρόδρομου Τσολακίδη, αναρωτιόμαστε αν ο Τσολακίδης είναι 

αντικειμενικός ή επιλεκτικός (???) και τι έγινε με την ομοσπονδία του Τριάθλου, η 

οποία από ότι γνωρίζουμε "χτίστηκε" από τον Γερόλυμπο με συλλόγους καράτε, οι 

οποίοι σύλλογοι ΔΕΝ έχουν δραστηριότητα στο Τρίαθλο!!! Τι συμβαίνει από τα 

τρία λογικά πιθανά: 1) Ο Τσολακίδης είναι αθώα περιστερά?, 2) Ο Τσολακίδης 

καλύπτει τον Γερόλυμπο στο Τρίαθλο προς χάρη του φίλου του Μπουλούμπαση 

"αφιλοκερδώς"?, 3) Ο Τσολακίδης "εμπλέκεται' και "τα παίρνει στα μαύρα" από τον Γερόλυμπο???  

Εκτός του πρώτου, αν συμβαίνει κάποιο από τα άλλα δύο, τότε ο "επίορκος και διαπλεκόμενος" 

Πρόδρομος Τσολακίδης πρέπει να πάει στο σπίτι του και η θέση να καλυφθεί από κάποιον ... άνεργο, 

που κοιμάται στα παγκάκια!!! Και λίγο φυλακή δεν βλάπτει, αλλά συνετίζει!  
 

 Προς τις άλλες ομοσπονδίες που "έκλεισε" ο "Terminator" Γιάννης Ανδριανός:  

 μήπως σας κλείνουν επιλεκτικά???  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Και διογκώνεται το πρώτο φυσιολογικό ερώτημα για τον "επίορκο" Γιάννη Ανδριανό, ο 

οποίος έκλεισε 5-6 παράνομες ομοσπονδίες, αλλά ... κώλωσε στην ομοσπονδία-

επιχείρηση του Γερόλυμπου: 

Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος-λαπάς να ζητάει με τέτοιο θράσος μέσω της 

ιστοσελίδας του στο Facebook (κατωτέρω) την ψήφο του ελληνικού λαού, όταν σε ένα 

διάστημα έξι μηνών και με προσωπικό 500 υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΩΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΧΡΗΣΤΟΣ (!!!) να χωρίσει δυό 

γαϊδουριών άχυρα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε, αλλά δίνει τώρα μια βεβιασμένη 

λύση κορώνα-γράμματα και εσκεμμένα μάλιστα την καραμπινάτα παράνομη????? 
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Και το δεύτερο φυσιολογικό ερώτημα είναι: 

Ποιός "καρα-νταβατζής του αθλητισμού" ιεραρχικά υψηλότερος του Γιάννη Ανδριανού 

του επέβαλε την κατά 180 μοίρες αναστροφή των αποφάσεών του??? 
 

Η υποχώρηση στις παράνομες απαιτήσεις της ΕΛΟΚ αποτελεί "υπόθαλψη 

εγκληματιών"!!!  

Η ενδιαφέρουσα έρευνα αρχίζει και θα τελειώσει όταν τον τελειώσουμε "πολιτικά"!!! 

Αρχίζουμε την έρευνα από τους πλέον πρόσφατους κολλητούς των Γερόλυμπου και Δημητριάδη, οι 

οποίοι ΔΕΝ γνωρίζουν ακριβώς με ποιούς έχουν να κάνουν! Και ο πλέον πρόσφατος 

δεμένος με τα δύο Αρχι-Καραλαμόγια του καράτε αποδεικνύεται αυτός που είχα αναφέρει 

και στο άρθρο:  

Ανθρωποθυσίες στο Βωμό της ... Θεάς Αρπαχτής, ή  

 Το Χρονικό ενός Προαναγγελθέντος Φόνου εκ Προμελέτης! 

με τις επόμενες επισημάνσεις: 

144141020.htm
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"Αναρωτιόσαστε όλοι, πιστεύω, σε ποιες πλάτες στηρίζονται ο Γερόλυμπος και η γυναίκα του, 

ώστε "να γράφουν κανονικά" τον υφυπουργό Αθλητισμού επιλέγοντας τη μετωπική σύγκρουση με τη 

ΓΓΑ, αλλά και ο Δημητριάδης, που επιμένει με τσαμπουκά να επιβάλει τις παρανομίες του για να 

πάρει το δίπλωμα προπονήτή!!! Και ιδού η εξήγηση χωρίς σχόλια δικά μου παρά μόνο με μικρές 

επεξηγήσεις:   Όλοι στην ΕΛΟΚ γνωρίζουν ότι ένα από τα "προϊόντα" που πούλαγε ο Γερόλυμπος 

κατά κόρον ήταν οι στημένες διαιτησίες ...  

 
 Από ότι έμαθα, στον ανωτέρω αγώνα, η βαθμολογία στην αρχή ήταν 4-0 υπέρ της Ιωάννας 

Μουσούλη!  

  ... μέσω των οποίων έκανε πάλι κατά κόρον, μεταξύ των άλλων, και τις πολιτικές του επαφές ο 

ίδιος και οι συνεργάτες του, ...  
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 ... χρησιμοποιώντας σαν εργαλεία τους διάφορους παρατρεχάμενους τύπου "όπου γάμος και χορός, η 

... Βασίλω πρώτη" ....  

 (η Γερολύμπου-Ποντίδα επιβλέπει να μην πει καμιά ... μαλακία ... η Βασίλω αριστερά και μας ... φύγει 

ο Υπουργός!)  

 
  

 ... με στόχο πάντα αυτές οι αγνές πολιτικές επαφές να εξαργυρώνονται σε ανύποπτο χρόνο και εις 

βάρος ανύποπτων κορόιδων σαν όλους εμάς, ...  

 όπως είναι και η κατωτέρω πρόσληψη της κόρης του Γερόλυμπου στο πολιτικό γραφείο του 

Υπουργού Γιάννη Βρούτση, ... 

 ...  αλλά και (τωρινή συμπλήρωση!) η παράνομη επέμβαση του Υπουργού στη Σχολή Προπονητών!!!   
 

  

 ... διαπλέκοντας θρασύτατα το αθλητικό 

έγκλημα με το πολιτικό εγκλημα και μέσω των 

φωτογραφικών φακών αλλά και μέσω 

βιντεοσκοπήσεων,  

όπου φαίνονται τα ... κολλητάρια 

Μπουλούμπασης, Γερόλυμπος, Βρούτσης και 

Δημητριάδης!!!  
  

Ο Γιάννης Βρούτσης ΔΕΝ ανήκει στη Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού, που εποπτεύει τον 

αθλητισμό, και άρα όταν προβάλλεται πολιτικά 

μέσω των αγώνων αθλητικής ομοσπονδίας, τότε 

προβαίνει σε ευθύ βιασμό του "αθλητικού 

ιδεώδους", διότι ο αθλητισμός πρέπει να 

κρατείται μακριά από πολιτικές και 

θρησκευτικές πεποιθήσεις!!! 
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 Διαπλεκόμενοι με Απατεώνες  

 ο Γιάννης Ανδριανός και ο Γιάννης Βρούτσης!!! 

 
 Παρασκευή 23-1-2015, 16:00πμ:  

Εκ των ανωτέρω γίνεται ηλίου φαεινότερον το στρατηγικό σχέδιο ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ των ήδη 

διεφθαρμένων πολιτικών από τον Διαφθορέα των Συνειδήσεων Γιώργο Γερόλυμπο, το οποίο σχέδιο 

εφαρμόζει ο Γερόλυμπος επί 20 χρόνια τώρα με απόλυτη επτυχία! (Π.χ.: Μεϊμαράκης, Ορφανός, 

Φούρας, Έξαρχος, Διευθυντές και Υπάλληλοι στη ΓΓΑ, ξανά Μεϊμαράκης, ξανά Ορφανός, 

Κουκοδήμος, Κούβελος, Μπακογιάννη, Μητσοτάκης και άλλοι και όλοι οι 

παρατρεχάμενοί τους!!!) 

1) Ο νεοδημοκράτης υπουργός εργασίας Γιάννης Βρούτσης πήγε τα παιδιά 

του για να κάνουν καράτε και να κατέβουν σε αγώνες! 2) Στους αγώνες αυτούς τα 

πήραν (και τον πήραν) είδηση τα αρπακτικά "Γερόλυμπος και Συμμορία"! 3) Στη 

συνέχεια τα έβγαλαν πρώτα με στημένη διαιτησία και ... έπεισαν τον αφελή υπουργό 

ότι είναι πατέρας ... ταλέντων, πράγμα που έχαψε σαν χάνος που είναι! 4) 

Ακολούθως του ρίξανε το δόλωμα να δώσει και μερικά μετάλλια στους νικητές των 

αγώνων, το οποίο και τσίμπησε πάλι σαν χάνος που είναι, προσβλέποντας, όμως, και 

ο ίδιος στην αναγνωρισιμότητα, που του προσθέτει η όποια ευχάριστη εμφάνισή του ενώπιον κοινού! 

5) Αυτομάτως, η επαφή και η υποχρέωση είχαν ήδη αποκατασταθεί! 6) Ακολούθησαν κοινωνικές 

σχέσεις και "συνεκδηλώσεις" με αποτέλεσμα την ... πρόσληψη της κόρης του Γερόλυμπου στο 

γραφείο του υπουργού Γιάννη Βρούτση, η οποία θα πρέπει να ελεγχθεί αν ήταν νόμιμη!!!  

Τα βλήματα οι έλληνες πολιτικοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι όταν καταλαμβάνουν δημόσια 

θέση, τότε αυτόματα παύουν να είναι ο ... εαυτός τους! Είναι άλλος ο κόσμος της οικογενείας τους 

και άλλος ο κόσμος του δημόσιου προσώπου! Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αναμιγνύονται αυτοί οι 

δύο κόσμοι, διότι τώρα π.χ. και στην περίπτωση του Γιάννη Βρούτση, αυτός είναι σοβαρότατα 

εκτεθειμένος και σαν πολιτικός στους πολίτες, αλλά και σαν πατέρας στα παιδιά 

του! Αλλά τα θέλει και αυτών ο ... κώλος τους!!! 

Το παραμυθάκι μας συνεχίζεται 7) με τη σύγκρουση Γερόλυμπου-ΕΛΟΚ με 

τους αδικούμενους από τον "Δικτάτορα", 8) με την απόφαση του υφυπουργού 

αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού να ελέγξει τις παρανομίες στη Σχολή Προπονητών 

Καράτε και να βάλει φρένο στις παρανομίες της ΕΛΟΚ, 9) με το δόλωμα του 

Γερόλυμπου προς την Ελένη Αυλωνίτου, η οποία και αυτή τσίμπησε και έβγαλε 

προεκλογικό λόγο σε αθλητικούς αγώνες κατά ευθύ βιασμό του "αθλητικού 

ιδεώδους" (πράγμα που ήδη είχε κάνει εμμέσως πολύ νωρίτερα και ο Γιάννης 

Βρούτσης, όπως αποδεικνύει το άνω βίντεο!!!).  

Και το παραμυθάκι μας κλείνει 10) με την παρέμβαση κάποιου ισχυρού πολιτικού στην 

προηγούμενη απόφαση του Ανδριανού με αποτέλεσμα αυτός να την ... ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΕΙ και ΚΑΤΑ 

ΑΝΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ, να δώσει γραπτή εντολή 

να γίνουν δεκτές οι παρανομίες της Σχολής Προπονητών Καράτε! Ο δε παρεμβαίνων πολιτικός όλα 

δείχνουν πως είναι ο Γιάννης Βρούτσης, διότι όλοι οι προηγούμενοι κατάλαβαν τι κουμάσι είναι ο 

Γερόλυμπος και τον αποφεύγουν, όπως ο διάβολος το λιβάνι!!! 
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Το δίδαγμα, λοιπόν, για κάθε νέο εκκολαπτόμενο απατεώνα που θέλει να κάνει μια 

ευυπόληπτη καριέρα είναι: α) Βρίσκεις έναν ... μαλάκα πολιτικό, β) τον ... κωλογλύφεις αρχικά με 

ευγένεια, και γ) του περνάς τη θηλιά στο λαιμό και τον σέρνεις σαν σκυλάκι όπου γουστάρεις στη 

συνέχεια!!! δ) Έτσι γίνεσαι ... "καταδικασμένος να πετύχεις"!!!  

Μερικοί από εσάς θα πουν πως είμαι μαλάκας που πιστεύω σε τέτοιες μαλακίες! Να μου 

επιτρέψετε να το αντικρούσω με το ότι τα δικά μου παιδιά είναι περήφανα για μένα για την 

εντιμότητά μου, ενώ τα δικά σας για να αισθάνονται περήφανα για εσάς θα πρέπει να γίνουν και αυτά 

απατεώνες σαν και σας!!!  

Τέλος, ζητώ συγνώμη για τη γλώσσα που χρησιμοποιώ, αλλά όταν μιλάμε για μπουρδέλα σαν 

τις ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, μόνο αυτή η γλώσσα γίνεται κατανοητή! 

 

 Τέτοιες μαλακίες κάνετε εσείς της Νέας Δημοκρατίας και  

 σπρώχνετε με χέρια και πόδια τον Λαό στον ΣΥΡΙΖΑ, ηλίθιοι!!!  

Η παραχώρηση παράνομων απαιτήσεων στην ΕΛΟΚ αποτελεί "υπόθαλψη 

εγκληματιών"!!! 

 

Σάββατο, 24/1/2015 – 19:00 μμ. 

Η παράνομη και ρουσφετολογική πράξη του ασυνείδητου, επίορκου και ηλίθιου 

Ανδριανού προκύπτει και από την επόμενη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΟΚ, 

που ανήρτησε στο site της: 

 
 
Η απόσταση των 66 ημερών από τις εξετάσεις των 18 & 19/10/2014 μέχρι την έγκριση και ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων την 23/1/2015 αποδεικνύει ότι πραγματικά υπήρχαν παράνομες συμμετοχές 

υποψηφίων, παράνομα θέματα, παράνομος τρόπος εξετάσεων και παράνομα αποτελέσματα, τα 
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οποία προβλήματα δήθεν "έλυσε" ο ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ, ΕΠΙΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ως "γόρδιον δεσμόν" με μια ... "σπαθιά πολλαπλών παρανομιών"! 

Η ίδια αυτή απόσταση των 66 ημερών αποδεικνύει ότι οι καταγγελίες για τη Σχολή Προπονητών Καράτε ΔΕΝ 

ήταν καθόλου ανυπόστατες, αλλά ήταν βάσιμες και οι παρανομίες υπαρκτές και μεγάλες, αφού 

χρειάστηκαν 66 ημέρες για να εξεταστούν ενδελεχώς από την Επιτροπή Διοίκησης, τα ευρήματα 

δε ΔΕΝ ήταν "μηδενικά", αλλά ογκώδη και ουσιώδη, ενώ τελικά το σχετικό πόρισμα της 

Επιτροπής "καταποντίστηκε" για να αντικατασταθεί με ένα "κατά διαταγή" εικονικό πόρισμα, που 

να υλοποιεί την εντολή του ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ, ΕΠΙΟΡΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ! 

Επειδή τα ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ και ΕΠΙΟΡΚΟΣ είναι άμεσα αποδεδειγμένα και κατανοητά, δεν θέλουν 

δικαιολόγηση, ενώ το ΗΛΙΘΙΟΣ το προσάπτω, διότι αυτός ο "βλάκας πολιτικός" δεν 

καταλαβαίνει ότι όποια μαλακία κάνει τον ακολουθεί πλέον για ΠΑΝΤΑ στο ... βιογραφικό του!!! 

Τέλος, επειδή η "εντολή επικύρωσης" των παράνομων εξετάσεων της 

Σχολής δόθηκε από τον Υφυπουργό για καθαρά "προεκλογικούς, 

ψηφοθηρικούς λόγους" κατά παράβαση της "χρηστής δημόσιας 

διοίκησης" όλοι οι αδικούμενοι θα καταφύγουν στα πολιτικά 

δικαστήρια!!!  
 

Όσον αφορά στον Αρχι-Καραλαμογιόκοτα (!!!) δικτάτορα της ΕΛΟΚ, θυμίζουμε πάντα το: 

 

 Καρατόμηση του διεθνή παράγοντα του Καράτε Γιώργου 

Γερόλυμπου  

 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Καράτε!!!  

 
English 

Version 

 

 Οι σκληροπυρηνικοί της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καραλαμόγιων  

και μερικοί συνεργάτες τους!!!  

Βρέμη 4-11-2014:... Πίσσα και Πούπουλα επιφύλαξαν 102 

εθνικές ομοσπονδίες καράτε 102 χωρών στην Ελληνική 

υποψηφιότητα του Γιώργου Γερόλυμπου για μια θέση στο ΔΣ 

της Παγκόσμιας του Καράτε! Τον χαρακτήρισαν "Persona non 

Grata"!!!  Πήγε για... μαλλί και βγήκε όχι κουρεμένος, αλλά με 

κομμένο το... σκαλπ του!!! 

Αιτία η μακροχρόνια υβριστική και συκοφαντική συμπεριφορά 

του απέναντι στην Παγκόσμια και τους αξιωματούχους της, 

αλλά και η επί μακρόν άρνησή του να αποδώσει οικονομικό 

λογαριασμό για τη Βαλκανική Ομοσπονδία Καράτε κατά το υπέρ-

δεκαπενταετές διάστημα που ήταν πρόεδρος!!! Κοινώς: άρπαξε 

το Ταμείο κι έφυγε!!! 

Με δυο λόγια ο Γερόλυμπος και τα κάτωθι μέλη-λαμόγια του "ΔΣ/ΕΛΟΚ και Συνεργάτες" 

κόλλησαν στο Ελληνικό Καράτε και στον Ελληνικό Λαό και για τα μάτια του Παγκόσμιου 

Καράτε και του Αθλητισμού τη ρετσινιά ότι ήμαστε "κοινοί κλέφτες"! 
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144141127.htm
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0-Γερόλυμπος 

ΑΦΑΝΗΣ 
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ 

 
1-Μπουλούμπασης 

Παράνομος Πρόεδρος 
διότι προπονητής! 

 
2-Γερολύμπου 

Αναπλ. Πρόεδρος 

Υπό έλεγχο! 

 
3-Δημητριάδης 

Παράνομος Γεν. 
Γραμ.-προπονητής!  

 
5-Βόβλας 

Παράνομος Ταμίας 
διότι προπονητής! 

 
6-Ράλλης Ειδικός 

Γραμματέας 

 
7-Γκουβούσης 

Παράνομος 
Έφορος Υλικού, 

διότι προπονητής! 

 
8-Καρβούνης 

Παράνομος Εφ. 
Εθν. Ομάδων, διότι 

προπονητής! 

 
9-Χονδροματίδης 

Παράνομος 
Πρόεδρος Τεχν. 

Επιτροπής, -
προπονητής! 

 
10-Πάσης 

Νόμιμη ... Σουπιά! 
Παράνομος, διότι 

προπονητής! 

 

 
12-Γκάζι, 

Διευθυντής 
αθλήματος, 

νόμιμος 
προπονητής, 

παράνομα 
ψηφίζει!!! 

 
13-Σκοπελίτης 

Ιδιοκτήτης 
"Sportdata", 
εξωτερικός 

συνεργάτης!!! 

 
14-

Χριστοδούλου 
"Η 

ElpidaTours!" 
εξωτερικός 

συνεργάτης!!! 

 
Γενικά, αποδεικνύεται ότι η ΓΓΑ αφήνει πλήρη και εν λευκώ δικαιοδοσία στις ομοσπονδίες να 

διαχειρίζονται το κάθε άθλημα χωρίς κανένα έλεγχο και παρακολούθηση και για αυτό το λόγο ο 

Ελληνικός αθλητισμός έχει γίνει βορά των επιτήδειων και των απατεώνων της διαπλοκής, μέρος της 

οποίας γίνονται και οι πολιτικοί προϊστάμενοι της ΓΓΑ, αλλά και αυτοί οι ίδιοι οι υπάλληλοί της, άλλο 

που δεν ήθελαν και οι μεν και οι δε!!!  

 
Γνωρίζει ο 

πρωθυπουργός  
αυτά που κάνετε 

εκεί στην 
αμαρτωλή ΓΓΑ? 

 

 
Ο Yπουργός 
Πολιτισμού  

κ. Κων/νος Τασούλας 

 
Ο υφυπουργός 

Αθλητισμού 
κ. Γιάννης 
Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού 
κα Κυριακή 
Γιαννακίδου 

ΓΓΑ = Ο Οίκος 

της Μεγάλης 

ΑΝΟΧΗΣ: 

################# 

1-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ 

2-Realnews 

3-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

4-karate.gr 

5-gazzetta 

6-ΑΥΓΗ 

7-zougla.gr 

8-Δίκη/ΣΚΑΙ 
9-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ 

10-Δίκη/ΣΚΑΙ  
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Μεταξύ των εμπλεκομένων στο τεράστιο αθλητικό και οικονομικό σκάνδαλο, δηλαδή μεταξύ 

των πολιτικών προϊσταμένων της ΓΓΑ και των κομμάτων τους, των υπαλλήλων της ΓΓΑ και των 

αθλητικών ομοσπονδιών, έχει πλέον αποκατασταθεί ένα τέλμα απόλυτης συνενοχής, 

αλληλεξάρτησης και αλληλο-εκβιασμού με αποτέλεσμα η Διαφθορά και η Διαπλοκή να διαιωνίζονται 

αυτόματα! Δηλαδή, ο καθένας από τους τρεις και μόνο με την παρουσία του εξαναγκάζει και τους 

άλλους δύο να παρανομούν ακριβώς όπως παρανομούσαν πάντα! Ο ρόλος πλέον της ΓΓΑ έχει 

καθοριστεί στο να συγκαλύπτει αυτό το τεράστιο αθλητικό και οικονομικό έγκλημα!  

Μιλάμε για ογκώδες καρκίνωμα στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας με 

ανεξέλεγκτες μεταστάσεις!!! Μια κατάσταση που μόνο με έναν τρόπο διορθώνεται: Να κλείσει η 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να μεταταχθούν οι υπάλληλοί της σε άλλες υπηρεσίες!!!  Οι 

αθλητικές ομοσπονδίες πρέπει να αυτοσυντηρούνται οικονομικά, ειδάλλως να κλείσουν!!! Δεν 

μπορούμε να πληρώνουμε με ζωές ανθρώπων, που δεν έχουν να φάνε ή δεν έχουν να πάρουν 

φάρμακα, την κάψα του καθενός να γυμνάζεται!!!  

 

Θύμιος Περσίδης 

Δεν θέλουμε "πολιτικούς εγκληματίες" στη Βουλή!!! 

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 

Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!   Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF. 

 

Με το άρθρο μου "30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με αίτημα έκπτωσής 

του!!!" αποδεικνύεται ότι έστελνα στη διοίκηση της ΓΓΑ ένα-ένα όλα τα άρθρα μου τα σχετικά με τη 

διαφθορά και τη διαπλοκή που κυριαρχεί στην ΕΛΟΚ. Συνεπώς η ΓΓΑ ευθύνεται στο ακέραιο για το 

όργιο διαφθοράς και διαπλοκής στην ΕΛΟΚ!!!  
  

 Η  Βασική Καραμπινάτη Παρανομία  είναι το ότι τη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ 

υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “τρέχει” ένα παράνομο διοικητικό συμβούλιο πάντα υπό την αιγίδα της 

ΓΓΑ!!!  
  

Επομένως, η … Λέιντι ΓΓΑ-ΓΓΑ είναι μια κορυφαία και μακροχρόνια διεφθαρμένη και 

διαπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία, η οποία παράγει καθημερινά τεράστια ηθική και οικονομική ζημία 

στον Ελληνικό Λαό, και όταν πολλές φορές την αναφέρω ως “Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής” τρέμει 

το φυλλοκάρδι μου μήπως και με μηνύσουν οι απλοί … Οίκοι Ανοχής επειδή τους προσβάλω!!! 

11-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ 

12-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ 

13-Δίκη/ΣΚΑΙ  
14-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ 

15-ΑΠΟΨΗ 

16-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ 

17-ΝΤΟΚ/ΝΤΑ 

18-ΕΘΝΟΣ 

19-Δίκη/ΣΚΑΙ  
20-Δίκη/ΣΚΑΙ  
21-ΝΤΟΚ/ΝΤΑ 

22-karate.gr: 
Πόρισμα Ρακιντζή 

23-ΚουτίΠανδώρα 

24-karate.gr: 
Πόρισμα Περσίδη 

25-Πλακά-Αδριανό 

26-Hot Doc vs ΓΓΑ 

Τα αντικειμενικά άρθρα εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών της δεξιάς στήλης σχετικά με τα 30 εκατ. ευρώ, 

που έχουν πάρει οι υπάλληλοι της ΑΓΓΑ (Αμαρτωλής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) χωρίς να τα δικαιούνται, 

αποδεικνύουν τη Διαφθορά και τη Διαπλοκή των υπαλλήλων της ΑΓΓΑ με τους κατά καιρούς πολιτικούς τους 

προϊσταμένους, οι οποίοι ενέκριναν τις αποφάσεις πληρωμής τους, και τους ομοσπονδιάρχες ως αντικείμενο της εύνοιας 

και των δύο ανωτέρω!!! Υπόλογα και υπεύθυνα της "ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ" Διαφθοράς και Διαπλοκής στη ΑΓΓΑ είναι 

και τα πέντε σημερινά κόμματα: η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ διότι αυτά τοποθετούσαν τους πολιτικούς 

προϊσταμένους στη ΑΓΓΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ διότι τα 3/4 του ΠΑΣΟΚ πήγαν σε αυτόν, οι ΑΝΕΛ διότι αποτελούνται από 

βουλευτές της ΝΔ, και το ΚΚΕ διότι υπόγεια συνεργάζεται με τη ΝΔ ως "τραβάτε με κι ας κλαίω"! 

http://www.karate.gr/
../21promot/2111.htm
../index.html
../01news/010contg.htm
140cont.htm
144140430.htm
144140430.htm
../15athlet/153140209-el.pdf
../15athlet/153140216-el.pdf
../15athlet/153140217.htm
../15athlet/153140218-el.pdf
../15athlet/153140218-el.pdf
../15athlet/153140221-apo.pdf
../15athlet/153140223-el.pdf
../15athlet/153140401-doc.pdf
../15athlet/153140528-ethn.pdf
../15athlet/153140610.htm
../15athlet/153140624.htm
../15athlet/153140721-docu.pdf
../15athlet/153140725.htm
../15athlet/153140725.htm
../15athlet/153140731.htm
../15athlet/153140804.htm
../15athlet/153140804.htm
../15athlet/153140804.htm
../15athlet/153140822.htm
../15athlet/153141009.htm

