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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 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 οτι 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 ΕΛΟΚ  
2. κ. Μπουλούμπασης Χρήστος, Πρόεδρο της ΕΛΟΚ  
3. κ. Κραββαρίτη �ρη 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 άλλης λύσης 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. Δημητριάδης 
(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, ότι 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 καλυμένα 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. Μπογαίτη ο οποίος αγωνίζεται στην 
Ισπανική Γρανάδα, να μεσολαβήσει για χάρη των Αθητών μας με αποτέλεσμα η εταιρία 
να «αλλάξει» την πολιτική της προκειμένου να μην υπάρχει επεισόδιο. 

Την ώρα άφιξης της Αποστολής την πληροφορήθηκαμε 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 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 καταγγελλόμενα παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά.   

  

             Με Τιμή                                                                                

 Τσανγκαλίδου Μαρίνα  

  

 


