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ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΙΣΕΡΧ. ΕΛΟΚ 802/29-11-2013 

 

ΑΘΗΝΑ 29/11/2013 

 
 
 
Προς  :  το Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ 
Σχετικά :  α) η από 19/11/2013 με αρ. πρωτ. 772 πρόσκληση σας. 
         β) η από 20/11/2013 με αρ. πρωτ.774 με FAX προς εσάς απάντηση μου.   
Θέμα  :  Προσωπικές σκέψεις-απόψεις ελεύθερου και σκεπτόμενου πολίτη.

Κύριοι, 
 
Με αφορμή την άνω (α) σχετική και σύμφωνα με τα όσα στην (β) σχετική αναφέρω, σας 
υποβάλω ευσεβάστως την παρούσα επιστολή μου, ΟΧΙ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ,( διότι αφ ενός 
δεν νιώθω κατηγορούμενος, αφ ετέρου δεν νομιμοποιήστε να καταστήσετε κατηγορούμενο 
ένα ελεύθερο άνθρωπο που εκφράζεται ελεύθερα και με αλήθειες, χρησιμοποιώντας ως 
βήμα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ) , αλλά με την ελπίδα ότι έτσι, ίσως συμβάλλω με την 
ταπεινότητα των προσωπικών σκέψεων-απόψεων μου στο έργο σας. 
Φυσικά σε αυτό το σημείο είμαι υποχρεωμένος να τονίσω ότι ενεργώ και εκφράζομαι 
εκπροσωπώντας μόνο τον εαυτόν μου και όχι κάποιον σύλλογο. Ούτε καν τον σύλλογο στον 
οποίο είμαι ταμίας, διαχωρίζοντας ρητά και κατηγορηματικά την θέση μου από αυτόν και 
δηλώνοντας, ρητά και κατηγορηματικά, ότι ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση, ευθύνη και συμμετοχή αυτός 
έχει για τα όσα εγώ σαν ελεύθερος άνθρωπος εκφράζω στην παρούσα επιστολή μου ή σε 
διάφορους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης (INTERNET).   
Άλλωστε φρονώ (ελπίζω και εσείς να συμφωνείτε), ότι όποιος ευπρεπώς και επωνύμως 
διατυπώνει – εκφράζει προσωπικές ιδέες, σκέψεις, κρίσεις και απόψεις στο διαδίκτυο, όταν 
αυτές δεν παραβαίνουν την Νομοθεσία, δεν διώκεται, δεν λογοκρίνεται, δεν φιμώνεται και δεν 
<<εκβιάζεται>> να σωπάσει ή να συμβιβαστεί, «απειλούμενος » με παραπομπές σε 
Δικαστικές επιτροπές και με θεωρίες περί σεβασμού εκλεγμένων οργάνων, «συνεργασία» με 
αυτές κ.λ.π. ανάλογα με το αν αυτές (ιδέες κλπ) αρέσουν σε κάποιους ή αν κάποιοι δεν 
συμφωνούν με αυτές (διότι πιθανόν να έχουν τους λόγους τους). 
 
Πάντως σε κάθε περίπτωση αρμόδιες να κρίνουν τον καθένα μας για τις πράξεις και τα 
λεγόμενα του είναι ΜΟΝΟ οι ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 
ΜΑΣ.  
 
Κύριοι (επί της ουσίας), 
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Επειδή ασφαλώς πληροφορηθήκατε, τις διατυπωμένες στο διαδίκτυο (FACEBOOK), θέσεις 
και απόψεις μου, επί συγκεκριμένων θεμάτων (ΔΗΛ. στα παράπονα ανηλίκου αθλητή της 
Εθνικής ομάδας) , που προφανώς κάποιους «ενόχλησαν», με καλείται, (λανθασμένα κατά 
τους ισχυρισμούς μου, ως Ταμία συλλόγου) , « να σας μεταφέρω δια ζώσης γεγονότα τα 
οποία γνωρίζω και αφορούν την αποστολή της Εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
που διεξήχθη στην Γουαδαλαχάρα της Ισπανίας από 6 έως 11 Νοεμβρίου 2013.» 
 
Σαν ελεύθερα σκεπτόμενος πολίτης και ΟΧΙ σαν Ταμίας συλλόγου, σας παραθέτω τα παρά 
κάτω γεγονότα που πληροφορήθηκα, διασταύρωσα και με προβλημάτισαν (ελπίζω και εσάς) :   
 
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΥ : (απόλυτα διασταυρωμένες): 
Αθλητές, Γονείς, Δάσκαλοι Καράτε , διαδίκτυο κ.λ.π. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ : 
 
1ον Αναχώρηση Λεωφορείου αποστολής από το ξενοδοχείο για το γήπεδο έχοντας οι 
υπεύθυνοι «ξεχάσει» δύο (2) αθλήτριες εκ των οποίων η μια αγωνιζότανε !!!!! 
 
2ον Μεταφορά των δύο (2) «ξεχασμένων» αθλητριών (η μία ανήλικη) από το ξενοδοχείο (εκτός 
Γουαδαλαχάρα) στο γήπεδο (στην Γουαδαλαχάρα) με ΙΧ αγνώστου Ισπανίδας κυρίας, 
υπάλληλο του ξενοδοχείου (καθαρίστρια) !!!!! 
 
3ον Λιποθυμία αθλητού στο γήπεδο επειδή ήτο νηστικός και ο Αρχηγός αποστολής και Γ.Γ της 
ΕΛΟΚ κ. Δημητριάδης αρνήθηκε να του χορηγήσει «κουπόνι φαγητού» !!!!! 
 
4ον Διαμονή αθλητών σε ξενοδοχείο εκτός πόλεως και εκτός διαπιστευμένων ξενοδοχείων της 
διοργανώτριας αρχής (W.K.F.), τα οποία (διαπιστευμένα ξενοδοχεία), προσέφεραν 
τουλάχιστον εχέγγυα ασφαλούς και αξιοπρεπούς διαμονής των ανηλίκων αθλητών !!!!! 
 
5ον Αθλητής αγωνίστηκε χωρίς την παρουσία ομοσπονδιακού προπονητού , ο οποίος 
«βολτάριζε» στις κερκίδες !!!!!  
 
6ον Κόστος ταξιδίου σε τρία επίπεδα 500 , 600, 700 Ευρώ !!!!! 
 
7ον Ανάληψη εξόδων αρχηγού αποστολής, συνοδών, διαιτητών ,προπονητών από τους 
γονείς των αθλητών και όχι από την Ομοσπονδία !!!!! 
 
8ον Επίλυση οικονομικού προβλήματος, (40 ευρώ), με τις αποσκευές των ανηλίκων αθλητών 
μας στο Αεροδρόμιο στην Ισπανία ( κατά την επιστροφή), χάρη στην δυναμική παρέμβαση 
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του διεθνούς Έλληνα ποδοσφαιριστή της Ισπανικής ομάδας της Γρενάδας, Μπουγαϊδη 
Μαυροειδή. Ο Έλληνας αθλητής που ερχόταν στην Ελλάδα προκειμένου να αγωνιστεί σαν 
μέλλος της Ελληνικής Εθνικής Νέων, όταν κατάλαβε και διαπίστωσε την αδιαφορία και την 
στάση των Ελλήνων υπευθύνων-συνοδών των αθλητών μας, ανέλαβε και πέτυχε την επίλυση 
του προβλήματος !!!!!  
 
9ον Ουδείς από την ΕΛΟΚ θεώρησε ότι έπρεπε να ενημερωθούν οι γονείς των αθλητών 
(τηλεφωνικώς, ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας κλπ ) για την ώρα 
επιστροφής των παιδιών τους. Η ώρα επιστροφής των αθλητών έγινε γνωστή από το 
FACEBOOK αθλητών, συλλόγου και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των γονέων !!!    
 
(Καθόλου περίεργο για όσους ξέρουν τις απόψεις του Προέδρου και του Γ.Γ. της ΕΛΟΚ για 
τους γονείς : Ο μεν πρώτος δήλωσε σε γονιό ότι δεν επιθυμεί να έχει τους γονείς στα «πόδια 
του», δεν θέλει να «μιλάει» μαζί τους, και ότι φοβάται ότι στο τέλος οι γονείς θα κάνουν 
κουμάντο στο καράτε. Ο δε δεύτερος δήλωσε, (ενώπιον μου και ενώπιον άλλων), σε γονιό που 
εξέφρασε κατά την διάρκεια αγώνων τρείς ημέρες πριν αναχωρήσει η Εθνική, εύλογες, κατά 
την γνώμη μου, απορίες για το ταξίδι, το κόστος και την διαμονή του γιού του στην Ισπανία, ότι 
«μιλάει» μόνο με Συλλόγους και δεν «έχει χρόνο» να ασχολείται με τον καθένα. Λες και κάνει 
«χάρη» που διαθέτει τον χρόνο του σε γονιό αθλητού. 
Αναρωτιέμαι κύριοι : γιατί τέτοια νοοτροπία ; γιατί τόση υπεροψία ; γιατί τέτοια περιφρόνηση σε 
προβληματισμό γονιού που ενδιαφέρεται για το παιδί του ; Άραγε έτσι σκέπτονται οι 
διοικούντες το Καράτε ;  
Απλώς αναρωτιέμαι κύριοι. Δεν ξέρω, απλά προβληματίζομαι. Δεν νομίζεται όμως ότι σε αυτά 
τα ερωτήματα (και πολλά άλλα) εσείς πρέπει να απαντήσετε ;;;  
Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για γονείς και ανήλικα παιδιά, κυρίως για ανήλικα παιδιά. Μην 
παραβλέπουμε το γεγονός ότι μιλάμε για οικογένειες, που σε τόσο δύσκολους καιρούς, είναι οι 
μόνες που με το στέρημα τους στηρίζουν οικονομικά την Ομοσπονδία, τους συλλόγου σας και 
«σπονσονάρουν-χορηγούν» τα αθλητικά όνειρα των παιδιών τους 
         
10ον Προσπάθεια «εκφοβισμού» από τον Γ.Γ. της ΕΛΟΚ και αρχηγού αποστολής κ. 
Δημητριάδη σε δάσκαλο Καράτε, απειλώντας τηλεφωνικός με εξώδικα κ.λ.π. έτσι ώστε να 
«συνετισθούν» αθλητές του και να αποσύρουν το “LIKE”, (έκφραση «μου αρέσει» στο 
FACEBOOK), από την δημοσιοποίηση του “status” το οποίο ανήρτησε ο «νηστικός και που 
λιποθύμησε ανήλικος συναθλητή τους» !!!!! 
 
11ον Επαναπροσδιορισμός των απειλών του κ. Δημητριάδη σε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με 
τον ίδιο δάσκαλο. Αντί να «θέλει» να στείλει εξώδικα σε όσους κάνουν “LIKE” ,αυτή την φορά 
απειλεί να μηνύσει «όσους παίζουν με το όνομα του»!!!!!  
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12ον Ανακοίνωση του Ομοσπονδιακού προπονητή κ. Κραβαρίτη, (αν θυμάστε αυτού που 
επετέθη για να κτυπήσει γονέα ανήλικου αθλητή της Εθνικής ενώπιον σας !!! και ενώπιον του 
ανήλικου αθλητή, στα πλαίσια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης πρόσφατα), στους 
μαθητές του, ότι «όποιος κάνει “LIKE” σε συγκεκριμένο αθλητή,  (αυτόν που έμεινε νηστικός 
και λιποθύμησε), «δεν θα έχει θέση στην Εθνική» 
 
Επ’ ευκαιρία. Τι απέγινε αυτή η υπόθεση (της απρόκλητης επίθεσης του Ομοσπονδιακού 
προπονητού και ενός εκ των συνοδευόντων την εθνική αποστολή στην Ισπανία, κ. Άρη 
Κραβαρίτη) που διαδραματίστηκε ενώπιον μου και έχω ιδίαν αντίληψη των γεγονότων ;;;  
ΟΥΔΕΙΣ ΣΥΓΚΙΝΕΙΤΕ;;;  ΟΥΔΕΙΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ;;;   
 
ΣΚΕΨΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
Κύριοι, 
 
ΑΝ και σεις διαπιστώσετε, όπως εγώ, ότι τα προαναφερόμενα γεγονότα δεν είναι προϊόντα 
της φαντασίας μου, τότε σίγουρα κάτι συμβαίνει, σίγουρα κάποιοι φταίνε. 
Όχι φυσικά οι ανήλικοι αθλητές (εύκολη λύση) με τους οποίους άλλωστε οφείλουμε να είμαστε 
να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. 
Πιστεύω ότι «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΚΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ ΚΑΚΟΙ ΗΓΗΤΟΡΕΣ» , 
δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση αυτό που λέει η λαϊκή σοφία «το ψάρι βρωμάει από το 
κεφάλι». 
ΑΝ επαναλαμβάνω ΑΝ και σεις διαπιστώσετε, όπως εγώ, ότι τα προαναφερόμενα γεγονότα 
δεν είναι προϊόντα της φαντασίας μου, τότε δικαιούμαι και επιβάλλεται, με σεβασμό να 
παρατηρήσω :  
1ον Η αυτοκριτική και η αυτοκάθαρση δεν έβλαψε ποτέ και κανέναν 
2ον Πριν κρίνουμε κάποιους ανήλικους και ασκήσουμε επάνω τους όλη μας την αυστηρότητα, 
ας κρίνουμε ΠΡΩΤΑ και μάλιστα με περισσή αυστηρότητα αυτούς που τους ανετέθη η ευθύνη 
για αυτούς (τους ανήλικους). Ας εξετάσουμε αν πραγματικά οι εντεταλμένοι-υπεύθυνοι 
συνόδευσαν τους ανηλίκους, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, στοργή και σεβασμό ή απλώς 
πήγαν ένα ανέξοδο, για αυτούς ταξίδι, προκειμένου να εξυπηρετήσουν δικές τους φιλοδοξίες 
και να κάνουν δημόσιες σχέσεις, αφήνοντας ανήλικα παιδιά στην τύχη τους και την 
δικαιολογημένη, ενδεχομένως, επιπολαιότητα της εφηβείας τους, δίχως έλεγχο και εποπτεία, 
ζητώντας τους εκ των υστέρων και τα «ρέστα», για τις δικές τους παραλείψεις και την δική 
τους αδιαφορία, που ευτυχώς αυτή την φορά δεν είχε μη ανατρέψιμες και δυσμενείς για τους 
ανηλίκους επιπτώσεις. 
 
Αναρωτιέμαι κύριοι : 
 
Μήπως ήλθε η ώρα για «ξεσκαρτάρισμα» γενικό και όχι επιλεκτικό ;;; 
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Μήπως ήλθε η ώρα για ανάληψη ευθυνών από τους ιθύνοντες ;;; 
Μήπως ήλθε η ώρα για απόδοση ευθυνών στους ιθύνοντες ;;; 
 
ΕΛΕΓΞΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΑ «ΑΤΟΠΗΜΑΤΑ»ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ 
«ΚΡΕΜΑΣΤΕ» ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΦΗΒΙΚΑ «ΑΤΟΠΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ» 
 
Αναμένω και να είστε βέβαιοι ότι θα είμαι παρών για να συνδράμω. 
 
Κύριοι, 
  
Μετά την Ισπανία, (όπως ασφαλώς και εσείς γνωρίζετε ή ακούτε είτε σε συζητήσεις,  είτε 
στους χώρους κοινωνικής δικτύωσης), πολλά και διάφορα γεγονότα «διαδραματίζονται» και 
«αποκαλύπτονται», σχετικά με τον χώρο και τους ανθρώπους του Καράτε . 
Προσωπική μου άποψη και βεβαιότητα είναι ότι θα ακούσουμε, θα μάθουμε και θα δούμε και 
άλλα.  
Σύμφωνα δε, 
Με αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο,  
Με αυτά που κυκλοφορούν σε ιστοτόπους που ασχολούνται με το Καράτε και 
Με αυτά που κυκλοφορούν μεταξύ ολίγων, οι οποίοι με κάποια νέα, τολμούν να 
πληροφορήσουν τους υπόλοιπους,  
φαίνεται ότι πολλά συμβαίνουν εντός και εκτός της χώρας μας, (στο χώρο του καράτε), που 
επισήμως ουδείς φροντίζει να αγγίξει, να φωτίσει και να εξηγήσει έτσι ώστε να μην υπάρχουν 
παρερμηνείες ή παραπληροφορήσεις των πραγματικά τεκταινομένων στο χώρο του Καράτε 
και που αφορούν συλλόγους, γονείς και αθλητές (δηλ. όλους μας) 
Όλοι έχουν δικαίωμα στην υπεύθυνη, έντιμη και αληθινή πληροφόρηση. Ουδείς, προσωπικά 
πιστεύω, ότι δικαιούται, ατιμωρητί , να αποκρύπτει, να παραπληροφορεί και να 
αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά γεγονότα.  
Είμαι ΒΕΒΑΙΟΣ ότι και εσείς σαν νόμιμα εκλεγμένη, ανεξάρτητη και υπεύθυνη διοίκηση της 
ΕΛΟΚ, συμφωνείται με τις παραπάνω σκέψεις-σχόλια-προβληματισμούς μου. 
ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ότι θα φροντίσετε, με προσοχή και παρρησία, 
ώστε καμία πράξη ή παράληψη οποιουδήποτε έχει προσωπικές φιλοδοξίες και προσωπικά 
ωφέλει, να θέσει το Ελληνικό Καράτε σε οποιαδήποτε τυχούσα δυσμενή ή 
περιθωριοποιημένη θέση.  Δηλαδή να βλάψει όλους μας.  
 
Αν σφάλλω στις παραπάνω εκτιμήσει μου, παρακαλώ διορθώστε με.   
       

Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδρε και μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ 
 

Ρητά και κατηγορηματικά σας διαβεβαιώνω ότι σέβομαι απολύτως τον θεσμικό σας ρόλο. 
ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ. ΔΕΝ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΩ ΚΑΝΕΝΑΝ. (ΑΛΛΩΣΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΡΙΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΙΜΩΡΟΣ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ).  
ΑΠΛΩΣ ΣΕΒΟΜΕΝΟΣ ΑΦ ΕΝΟΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ ΤΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΟΚ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ,  ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΜΑΙ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ 
ΑΛΛΟΙ, ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΕΧΩ ΚΑΘΗΚΟΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΩ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ-ΕΛΟΚ-
ΓΟΝΕΙΣ-ΑΘΛΗΤΕΣ-ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΕ Κ.Λ.Π.), ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ . 
 
ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΛΟΚ ΕΙΝΑΙ  : ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ , ΟΛΟΙ ΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΝΑ 
ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΤΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΗΣ. 
ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ : ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ (ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ), ΔΕΝ 
ΚΗΔΕΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ (ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ), ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΝΕΝΟΣ 
ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ (ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ)     
 
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων - παρερμηνειών και προκειμένου να αποφύγουμε  
«κακόβουλους και κυρίως ανώνυμους-ανόητους !!! χρήστες» που δραστηριοποιούνται 
τελευταία και δίνουν απαντήσεις επί παντός επιστητού, ελπίζω να λάβω, ενυπογράφως, ΑΝ 
ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ, και την ΔΙΚΗΝ ΣΑΣ θέση σχετικά με τα παραπάνω.   
 
 
 
Ευχαριστώ για την φιλοξενία  
     Με σεβασμό 
 
 
 
  Ιωάννης  Σταπάκης   


