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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   a5 

Πρώτη δημοσίευση 4/12/2013   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 αθλητικού μηνιαίου περιοδικού 

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

ιστότοπος" για τον 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 αρμόζει στη 

διαφύλαξη των δημόσιων πόρων που χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 
  

  

 

 

 

 

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! 

 

 

 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!  

  

 
Τρίτη, 26/11/2013, 14:45 :  Όπως μας κελάηδησε ένα ισπανικό πουλάκι Τσίου-

Τσίου, ακριβώς πριν μισή ώρα έφθασε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΕΛΟΚ 

καθώς και σε αυτό του προέδρου της Χρήστου Μπουλούμπαση επείγον email από 

την Πειθαρχική και Νομική Επιτροπή (ΠΝΕ) της WKF με την διευκρίνηση ότι η 

ποινή του εξάμηνου αποκλεισμού του Γιώργου Γερόλυμπου από κάθε στάδιο και 

κάθε χώρο κάθε διοργάνωσης της WKF προφανώς εννοεί και από κάθε εθνικής 

ομοσπονδίας-μέλους της καθιστώντας υπεύθυνους, βάσει του καταστατικού της WKF, για την 

πιστή εφαρμογή της ως άνω απόφασης την ΕΛΟΚ και τον πρόεδρό της για τον ειδικότερο χώρο 

της Ελλάδας! Σας το είπα ότι ήδη έχετε παραβιάσει την απόφαση της WKF και ιδού άνω 

αποδεδειγμένη η παραβίαση στους διασυλλογικούς αγώνες της ΕΛΟΚ στην Καρδίτσα την 

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/21promot/2121.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/14elok/145130824.htm
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16/11/2013!!! Ανεγκέφαλοι!!! Θα τιμωρηθεί η ΕΛΟΚ και η Ελλάδα!!! Είσαστε υποχρεωμένοι να 

καθαιρέσετε τον Γιώργο Γερόλυμπο από Επίτιμο 

Πρόεδρο της ΕΛΟΚ και να του απαγορεύσετε την 

είσοδό του σε κάθε στάδιο διοργάνωσης αγώνων 

της ΕΛΟΚ ή και συλλόγων της, στα γραφεία της 

ΕΛΟΚ, καθώς και σε κάθε "δωμάτιο", όπου γίνεται 

συγκέντρωση με πάνω από ... δυό άτομα για 

συζήτηση θεμάτων της ΕΛΟΚ!!!  Ήδη σας έχουν 

πετάξει έξω από τη Βαλκανική 

Ομοσπονδία!!!  Τώρα, αν το ΔΣ της Παγκόσμιας 

τον πέταξε "έξω από όλα"  ΟΜΟΦΩΝΑ  και αυτός 

λέει ότι θα είναι ο "επόμενος πρόεδρος", τι να πει 

κανείς! Μιλάμε για ... αυτοερωτισμό που πεταλώνει 

τζιτζίκια στον ανήφορο!!! 

 
Τετάρτη, 27/11/2013, 6:15, δεν με πιάνει ύπνος και 

αναρωτιέμαι το γιατί!   Είναι από την πολύ την ευτυχία, διότι 

ο Γερόλυμπος έχει τιμωρηθεί με έξι μήνες αποκλεισμό από 

την WKF για παράβαση άρθρου του καταστατικού περί 

δυσφήμησης της WKF, αφού με επιστολές στα μέλη της και 

δημοσιεύματά του στο διαδίκτυο έχει στραφεί εναντίον της και 

εναντίον του προέδρου της προκαλώντας ανυπολόγιστη ζημιά 

στο παγκόσμιο κύρος της WKF και συνεχίζει τα ίδια ακόμα 

και μετά την τιμωρία του. Η τιμωρία αυτή σημαίνει ότι 

εκπίπτει από όλες τις θέσεις του στις WKF/EKF, αλλά και στα μέλη αυτών τουτέστιν και στην 

ΕΛΟΚ, ήδη από την ημέρα εφαρμογής της ποινής του, δηλ. ήδη από εκείνη την ημέρα ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ 

ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΟΚ, ενώ απαγορεύεται να τον κάνετε 

ακόμα και ... παρέα στο καράτε!!! Χα, Χα, Χααααααααα!!! 

 
2-12-2013 

Επιβεβαιώνεται ότι έρχεται και δεύτερη εξάμηνη 

καμπανιά στο κεφάλι του Μικρού, αφού έχει εξευτελίσει την 

WKF και τον πρόεδρό της από την ιστοσελίδα του στο 

Facebook. Το ωραίο είναι ότι κατηγορεί την WKF για 

"διαφθορά" για όλο το διάστημα (19 χρόνια) που ήταν και ο 

ίδιος υψηλός αξιωματούχος της!!! Αυτός ΔΕΝ συμμετείχε 

στη διαφθορά??? Πώς να μην πάει το μυαλό του απλού 

φιλάθλου ότι τα ίδια γίνονται και στην ΕΛΟΚ επί δέκα εννιά 

ολόκληρα χρόνια που κρατάει τη θέση του δικτάτορα σε αυτήν!!! 

Θα πρέπει να γίνει έλεγχος της λειτουργίας της ΕΛΟΚ από τη ΓΓΑ και το ΣΔΟΕ, αλλά από 

ανθρώπους που ξέρουν και θέλουν να ελέγξουν, και όχι από εκείνους που σκεπάζουν και θάβουν 

τις λαμογιές σε βάρος του Ελληνικού λαού!!! Αν δεν θέλουν, δεν υπάρχει θεραπεία, αν όμως δεν 

ξέρουν ευχαρίστως να τους κάνω ένα σεμινάριο για το πώς ελέγχουν αθλητικές ομοσπονδίες!!! 

Και κυρίες ΓΓΑ, Εφορίες και ΣΔΟΕ μη μου κάνετε τις ... παρθένες, διότι έχουν βουίξει τα ΜΜΕ 

από τις δικές σας λαμογιές!!!  

 

 
Και πού 'σαι φίλε! Μη σκας! 
Υπάρχει και το ... κέρλινγκ! 

 
Και πού 'σαι φίλε! Μη σκας! 
Υπάρχει και το ... τρίαθλο! 

http://www.karate.gr/14elok/145131124.htm
http://www.karate.gr/14elok/145131124.htm
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3-12-2013 - ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Λυτούς και δεμένους έβαλε ο Μικρός να μάθει πώς διαρρέουν τα εσωτερικά μέιλ 

της ΕΛΟΚ προς τα έξω! (Η απάντηση είναι απλή: με ... Ριφιφί!) 

Την Πέμπτη 21-11-2013 ο Μικρός προέδρευσε του ΔΣ της ΕΛΟΚ μαζί με όλες 

τις επιτροπές! Δήλωσε ότι: "Σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχω ξηλώσει τον Εσπίνος 

και θα αναλάβω εγώ με τη βοήθεια του "αεροπλανοφόρου"! (Κάνει και ... ξυλογλυπτική 

τώρα!)   

Κάποιοι σύλλογοι της Χαλκίδας επαναστάτησαν και έκαναν αγώνες χωρίς να ζητήσουν έγκριση 

και όλοι  λύσσαξαν στην ΕΛΟΚ! (Και ... αργήσανε!) 

Ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ Χρήστος Μπουλούμπασης (κάποια νταν Wado Ryu) διαγράφηκε από 

τις οργανώσεις των Wado International και Wado-kai αμέσως μόλις έχασε την διεθνή υποστήριξη 

του Μικρού. (Και πού είσαι ακόμα!) 

 
4-12-2013 - Στις 6-8/12/2013 διοργανώνεται OPEN διεθνές τουρνουά υπό την αιγίδα 

της ΕΛΟΚ με συμμετοχή 35 € για κάθε αθλητή σε κάθε αγώνισμα (κάτα ή κούμιτε)! Φυσικά οι 

φωτογραφικές μηχανές θα απαγορευτούν και οι Γερόλυμπος-Μπουλούμπασης θα μιλάνε κοντά-

κοντά μόνο στις ... τουαλέτες και όχι στο στάδιο μήπως και τους πιάσουν σε φωτογραφία και την 

στείλουν στον Εσπίνος!!! (Θα την βρω, πού θα μου πάει!) 
  

Σύμφωνα όμως με ισπανικά πουλάκια, εδόθη το στίγμα πως το τουρνουά δεν είναι 

διαπιστευμένο από την WKF και πως οι χώρες που θα το στηρίξουν "θα δουν ... τα ραδίκια ανάποδα" 

ή αριστοκρατικότερα "δεν θα τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης", οι Έλληνες Διαιτητές θα 

διαιτητεύσουν δίχως να πληρωθούν, οι δε διαιτητές που θα διαιτητεύσουν, ενώ ανήκουν στην 

Ευρωπαϊκή ή την Παγκόσμια Ομοσπονδία, θα πάρουν ενθύμιο μια ... Ισπανική Διαγραφή!!!  Αλήθεια 

οι Έλληνες διαιτητές έχουν δηλώσει στις εφορίες τους όσα εισέπρατταν τόσα χρόνια από το ... 

διαιτητιλίκι ή ήταν μαύρο το χρήμα και η ΕΛΟΚ το κάλυπτε και η ΓΓΑ το κάλυπτε? Ο Αγρότης, ο 

επαγγελματίας, ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος και όλοι οι άλλοι άμοιροι πληρώνουν φόρο για κάθε 

ευρώ και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ κυκλοφορούν μαύρο χρήμα???  

Πουθενά δεν φαίνονται οι χώρες που θα συμμετέχουν στο τουρνουά! Μήπως για να μην φανεί 

ότι είναι πολύ λίγες? 

ΣΔΟΕ, ΣΔΟΕ είσαι εδώ??? Η Κοκκινοσκουφίτσα (επαγγελματίας διοργανωτής 

αγώνων καράτε!) με την ΕΛΟΚ οργανώνουν διεθνές τουρνουά με πληρωμές 

συμμετοχών από την ιστοσελίδα της SPORT DATA (και άλλες) στο PayPal (εκτός 

Ελλάδας!) κάτω δεξιά! 
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Αυτό πλέον είναι μια μοντέρνα επιχείρηση καραμπινάτης φοροδιαφυγής: ο 

ιδιώτης Γερόλυμπος (επιχειρηματίας διοργάνωσης διεθνών αγώνων χωρίς να 

φαίνεται) υπό την αιγίδα της κρατικής ΕΛΟΚ, που από τον αθλητικό νόμο, 

αλλά και τις οδηγίες της παγκόσμιας, απαγορεύεται να διοργανώσει τέτοιους 

αγώνες (μη διαπιστευμένο τουρνουά), συγκεντρώνουν ένα μεγάλο πλήθος 

αθλητών, που πληρώνουν τη συμμετοχή τους σε αγώνες (35+35 = 70€) σε 

τράπεζα του εξωτερικού, χωρίς να εκδίδεται καμιά απόδειξη! Εσύ ΣΔΟΕ, τι 

υποτίθεται ότι κάνεις???  Προσωπικά θα το έλεγα τορνουά της ... αρπαχτής!!! 
 

10-12-2013 - ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι αγώνες του OPEN διεθνούς τουρνουά υπό την 

αιγίδα της ΕΛΟΚ των 6-8/12/2013 έγιναν στο στάδιο της Γλυφάδας και ... απέτυχαν! Μη μου πείτε 

πως πέτυχαν, όταν οι φιλοξενούμενες χώρες ήταν 5-6 και με τόσο πολύ φτωχή συμμετοχή, ώστε 

σε πολλές κατηγορίες να υπάρχει μόνον ... ένας αθλητής με αποτέλεσμα να μην γίνεται η κατηγορία! 

Η αποτυχία του τουρνουά επαληθεύει τον προηγούμενο χαρακτηρισμό που του έδωσα ως τουρνουά 

"της αρπαχτής", διότι απλούστατα αποδεικνύει ότι δεν έγινε από αθλητική αναγκαιότητα αφού δεν 

υπήρχαν οι απαιτούμενοι αθλητές να το "γεμίσουν", αλλά από ... εισπρακτική επιθυμία που πάντα 

υπάρχει "για τσέπες να γεμίσουν"!!!!  
  

Η σπαρταριστή, όμως, πληροφορία είναι ότι ο Μικρός ΔΕΝ τόλμησε να 

εμφανιστεί καθ' όλο το τριήμερο των αγώνων στο στάδιο κάτω από τον φόβο μήπως 

και τον ... φωτογραφήσω να συμμετέχει στη διοργάνωση!!! (Είμαι ξαπλωτός και έχω 

πεθάνει από τα ... γέλια!!!) Κρίμα και έχω πάρει ειδική μηχανή με zoom 90x, δηλαδή 

τη Γλυφάδα την πιάνει σε φυσικό μέγεθος από την ... Πάρνηθα με αντανάκλαση στις 

κεραίες του ... Υμηττού!  

Εσύ πριν 19 χρόνια έβαλες τον Οικονομάκη να με βγάλει από το στάδιο, εγώ σε έβγαλα από 

το στάδιο από αραχτός στο γραφείο μου!  

Βεβαίως πότε-πότε έβλεπα από την κερκίδα όλο και κάποια ... κότα να ανοίγει το κινητό της, 

που μόλις είχε κουδουνίσει, να χτυπάει ... προσοχή και να δίνει πληροφορίες ή να δέχεται οδηγίες 

από τον Δικτάτορα! Οι μαριονέτες παίζουν ακόμα και με μακριά νήματα! Και παίζουν καλά και 

υπάκουα, ξεσπώντας τις σκευωρίες τους στους αθλητές, πού αλλού! 

Η συνέχεια φαίνεται από χιλιόμετρα: ΕΚΛΟΓΕΣ και όλοι φαντάζονται τον εαυτό τους 

πρόεδρο! Αυτό, όμως, δεν θα γίνει ποτέ, διότι ΕΝΑΣ είναι ο Γερόλυμπος και κανείς σας δεν τον 
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φτάνει στη διοίκηση μιας ήδη διεφθαρμένης ομοσπονδίας! Όταν άχρηστοι παίρνουν νταν 

"απονομής", "αναγνώρισης" ή "τιμής ένεκεν", όταν έχετε "θεσμοθετήσει" πλέον και τα νταν 

"πώλησης ψήφου",  όταν άχρηστοι είναι προπονητές, όταν άχρηστοι καμαρώνουν σαν αρχηγοί 

ανύπαρκτων στυλ καράτε, όταν άχρηστοι συγκεντρώνουν πολλές ψήφους συλλόγων-μελών της 

ΕΛΟΚ, και κυρίως όταν όλων αυτών των άχρηστων τα συμφέροντα είναι αλληλοσυγκρουόμενα, τότε 

μην περιμένετε καμιά πολιτισμένη συνεννόηση μεταξύ σας! 

Με την τεράστια βλακεία σας καταστρέψατε όλοι σας ό,τι καλό και σωστό είχαμε φτιάξει όλοι 

μαζί μέχρι το 1992, όταν οργάνωσα την πρώτη σχολή προπονητών και βγήκαν οι πρώτοι 80 σωστοί 

προπονητές της ΕΛΟΚ! Μετά τα κάνατε σαν τα μούτρα σας!  

Το καράτε έχει μια δική του κατάρα: Δεν δίνονται τα χτυπήματα! Αν δίνονταν, ο καθένας θα 

είχε μαζεμένη τη γλώσσα του και τις φιλοδοξίες του, γιατί θα ήξερε πραγματικά τη θέση του! Τώρα 

όλοι νομίζουν ότι είναι ... αστέρια αθλητές, ... αστέρια προπονητές και ... αστέρια διοικητικοί!  

Καλά ξεμπερδέματα!  

 

 12-12-2013 -  Σας μούτζωσε και ο Κανέλλης με χέρια και πόδια!  

Αναδημοσίευση από το http://hellaskarate.blogspot.gr/ , με τίτλο "Ελληνικό Καράτε", 

όνομα που ήταν ο συνδυασμός των Γερόλυμπου-Μπουλούμπαση-Δημητριάδη στις 

εκλογές της ΕΛΟΚ του ΝΟΕ 2012. 
  

 
  

http://hellaskarate.blogspot.gr/
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 Περιοδικό που βγαίνει για 

τη διαιτησία στο 

ποδόσφαιρο! Μήπως και το 

καράτε έχει ανάγκη από 

κάποιο αντίστοιχο???  

 Τι είναι αυτό που ζητήθηκε από τον Κανέλλη (ή χρεώθηκε στον 

Κανέλλη?), ώστε να τον εξωθήσει στην ανωτέρω επιστολή παραίτησης 

με διατύπωση πλήρους αποτροπιασμού προς τις απαξιωτικές για την 

ΕΛΟΚ μεθοδεύσεις της διοίκησής της, όσον αφορά καθαρά, όπως 

πληροφορήθηκα, την επιλογή των αθλητών που θα στελεχώσουν την 

Εθνική Ομάδα Νέων στο Πανευρωπαϊκό της Πορτογαλίας τον 

Φεβρουάριο 2014 (?). Μήπως η στημένη διαιτησία??? Και ιδού η 

ανακοίνωση  από το site της ΕΛΟΚ! 

 

  

 

13-12-2013.α - Η εξήγηση που δόθηκε από το ανωτέρω blogspot σχετικά με την 

παραίτηση του Κανέλλη ήταν ότι το ... είχε τάμα στον "Άγιο Σπυρίδωνα", επειδή του ... 

βρήκε θέση προπονητή σε γνωστά εκπαιδευτήρια! Γερόλυμπε, δεν το έβλεπες ότι και 

οι "Άγιοι" θα γύριζαν εναντίον σου! Επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι η εξήγηση του 

blogspot και αναμένεται η απόδειξη του συλλογισμού με αποδεικτικά στοιχεία ή η 

επιβεβαίωση από την πραγματική ζωή! 
 

13-12-2013.β - Οι πληροφορίες λένε ότι παραιτήθηκε και ο γραμματέας της 

Τεχνικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ Δημήτρης Τσακατάνης!!! 
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  Η θέση του γραμματέα της Τεχνικής Επιτροπής, όπως και του προέδρου των Εξεταστών, 

προτάθηκαν από τον Μικρό σε μερικούς γνωστούς για να τους ευνουχίσει, αλλά δεν μασήσανε! 

Όλοι τώρα πλέον πάνε για ... πρόεδροι!!!  Και έτσι οι θέσεις τις πήραν κάποιοι που δεν στοχεύουν 

σε περισσότερα! Φαντάζεσαι ένα 15μελές διοικητικό συμβούλιο με 15 ... Προέδρους! Γιατί όχι!!! 

Τον ... Γκάζι έχω χάσει!!! Θα κάνει ... ποδήλατο στο ... τρίαθλο (μάρκας ... ISSO)!!!  

 
13-12-2013.γ -  Ο Μικρός είναι στην ... Κίνα και αγωνίζεται μην χάσει τα ... χαμένα!!! (Όπου και 

να πας θα σε βρω!)  Φυσικά δίνει από εκεί τις οδηγίες του στους αχυράνθρωπους της ΕΛΟΚ μέσω 

κινητού τηλεφώνου! Πρόβλημα προς κάθε ... βλήμα: Χρησιμοποιεί το κινητό που του πληρώνει η 

ΕΛΟΚ φορτώνοντας με τα προσωπικά του έξοδα την ΕΛΟΚ!  

 Θα πρέπει να γίνει αυστηρός έλεγχος από την ΓΓΑ αν οι Μπουλούμπασης, Δημητριάδης και 

Βόβλας από τον προϋπολογισμό της ΕΛΟΚ πληρώνουν έξοδα που δεν είναι δικά της!!!  Αν ΝΑΙ, 

θα είμαι ο πρώτος που θα τους καταγγείλει!  

Παραιτηθείτε ... εχθές!!!  

 

 15-12-2013 - Φωτό και κείμενο αναδημοσίευση από το 

http://hellaskarate.blogspot.gr/ :  

Φίλοι και συναθλητές για πάνω από 20 χρόνια, τσακώθηκαν για λίγα ευρώ;  

 
  

Μπορεί η παραίτηση του Αρχιπροπονητή να έχει να κάνει με λίγα ευρώ;Έτσι τουλάχιστον λέει ο 

παραιτημένος.  Άλλοι λένε ότι η πίστη του Αρχιπροπονητή στον "Άγιο Σπυρίδωνα" είναι τόσο 

http://hellaskarate.blogspot.gr/
http://hellaskarate.blogspot.gr/2013/12/20.html
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μεγάλη και έτσι τον κρατάει, ο "Άγιος",  κοντά του.  

Για την επόμενη εβδομάδα έχω δύο ιστορίες. 

 
Παρατηρήσεις-Σχόλια-Πληροφορίες:  

1) Ο Κανέλλης δεν λέγεται "παραιτημένος", διότι ΔΕΝ τον "παραιτήσανε" άλλοι, αλλά 

"παραιτηθείς", διότι παραιτήθηκε μόνος του!  

2) Το θέμα του "Αγίου", μεγάλη η χάρη του, θέλει αποδεικτικά στοιχεία κύριε blogspot! 

Όταν τα παρέχεις επώνυμα είσαι σωστός! Όταν πετάς υπονοούμενα ανώνυμα, είσαι λασπολόγος! 

Πες μας τι είσαι?  

3) Κατά πληροφορίες, κάποιος ξεσπάει τα δικά του απωθημένα στα παιδιά των αντιπάλων 

του! Ε, αυτός είναι και ο ορισμός του ... "μαλάκα"! 

4) Τώρα που πετάξανε τον Γερόλυμπο "έξω από όλα (!)" είναι ευκαιρία να απαλλαγεί από 

αυτόν και ο καθένας "σκλάβος του"! Το άκουσες εσύ αυτό κύριε Γκαγκάου??? 

5) Κάποιες διοργανώσεις ή και συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες ακούστηκαν με φουσκωμένα 

έξοδα: πετάξτε έξω τις βδέλλες από την ΕΛΟΚ.  

6) Όταν η ΓΓΑ επιχορηγούσε την ΕΛΟΚ, αυτά τα πλήρωνε το ταμείο της ΕΛΟΚ! Τώρα τα 

πληρώνουν οι αθλητές και οι γονείς τους! Οι βδέλλες, όμως, πάντα υπήρχαν.  

7) Και μην ξεχνάτε ότι, ακόμα και τη μεγαλύτερη επανάσταση κατά του Μικρού και των 

Αχυράνθρωπων να κάνετε έρχεστε δεύτεροι, καταϊδρωμένοι και με καθυστέρηση 19 ολόκληρων 

χρόνων! Τόσο ακριβώς προηγούμαι! Αλλά "Καλώς τατα κι ... ας άργησαν"!!!  

8) Και μην ξεχνάτε επίσης ότι επί 19 χρόνια "κολυμπάτε" μέσα σε μια διεφθαρμένη από τον 

Δικτάτορα ομοσπονδία, με συνυπαιτιότητα δική σας (!), την οποία έχετε υποχρέωση να καθαρίσετε 

τουλάχιστον για χάρη των παιδιών σας, ειδάλλως τους έχετε διδάξει ότι μόνο με την απάτη θα 

κερδίζουν τη ζωή τους! Μια ομοσπονδία που επί 19 χρόνια, και ήμουν ο μόνος που είχα την 

γενναιότητα να το φωνάζω, λειτούργησε σε καθεστώς διαφθοράς από τον Δικτάτορα υπό τη 

φιλοσοφία της ΚΛΙΜΑΚΑΣ του ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ, όπου α) η ΕΞΑΓΟΡΑ των συνειδήσεων γινόταν 

με τίτλους, αρμοδιότητες, διπλώματα νταν και εξεταστών, εύνοια σε αθλητές και συλλόγους, και 

οικονομικά οφέλη, β) όταν αυτό δεν έπιανε, τότε επιστρατευόταν η ΑΠΕΙΛΗ κατά προσώπων, 

προπονητών, αθλητών και συλλόγων, γ) όταν και αυτό δεν έπιανε, τότε επιστρατευόταν ο 

ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ του τύπου "αν μιλήσεις θα σε καταγγείλω για το τάδε που έκανες και θα πας φυλακή", 

δ) όταν και αυτό δεν έπιανε, τότε επιστρατευόταν η ΤΙΜΩΡΙΑ με την έκφραση "κόψτε τους 

αθλητές του", "δεν παίρνεις δίπλωμα νταν, διαιτητή ή προπονητή", "δεν μπαίνουν αθλητές σου στην 

εθνική ομάδα", κτλ., ε) όταν και αυτό δεν έπιανε, τότε ερχόταν το τελευταίο και μεγάλο 

χαρακτηριστικό του εκδικητικού Δικτάτορα: η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ !!! Ε! 

Αυτό κι αν έπιανε με την έννοια ότι σε βγάζει από την ομοσπονδία και τίποτα άλλο.  

 9) Μην είσαστε ... "κότες"! Πάρτε μια ... τρίχα από τη ... χαίτη μου για να αισθανθείτε 

καλύτερα (έχω πολλές, παρ' όλο που μου ... πέφτουν)! Αντισταθείτε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!!!  

10) Και σε μένα εφάρμοσε ολόκληρη την ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ, αλλά όχι μόνο 

τον είχα αποδεδειγμένα γραμμένο, αλλά τον έκανα και αλοιφή για τους ... κάλους! Μην ... αλείφεστε, 

λοιπόν, με αυτόν!!!  

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
 

http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   a13 

Πρώτη δημοσίευση 5/3/2014.  

Τελευταία ενημέρωση 8/3/2014. 
  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! 

  

 
  

 Το παρόν δημοσίευμα αποστέλλεται με email προς την ΓΓΑ και το ΣΔΟΕ! 

(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Πολύ ευχαρίστως, με κλικ εδώ!) 
  

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/21promot/2121.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/14elok/144080130.htm
http://www.karate.gr/14elok/144080130.htm
http://www.karate.gr/14elok/144080130.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.pdf
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 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!  

  

 

 Ερμηνεία μερικών βασικών άρθρων του αθλητικού νόμου 2725/1999, τα οποία 

εσκεμμένα αγνοούνται ή παρακάμπτονται και από τις ομοσπονδίες και από τη ΓΓΑ: 

 

 

 

Το αριστερά Άρθρο 3, παρ. 2 και 
3 αναφέρεται στα κωλύματα για τις 
θέσεις διοίκησης σε "ομαδικά" και 
"ατομικά" αθλήματα. 

Το καράτε τι είναι από τα δύο? 
Όλοι μέχρι σήμερα ισχυρίζονται και εφαρμόζουν 
ότι είναι "ατομικό" άθλημα, επειδή βλέπουν να 
αγωνίζονται ένας εναντίον ενός! Και όμως αυτό 
είναι λάθος! Υπάρχει ή όχι το αγώνισμα του 
"ομαδικού κάτα", που εκτελείται από τρεις 
αθλητές ή αθλήτριες ανάμεσα στα αγωνίσματα 
του καράτε? Προφανώς και υπάρχει! ΄Όταν. 
λοιπόν, ο αγώνας είναι ένας εναντίον ενός τότε 
πρόκειται για ατομικό άθλημα. Όταν όμως ο 
αγώνας είναι από κοινού παρουσίαση από τρεις 
αθλητές ή αθλήτριες, τότε πρόκειται για ομαδικό 
αγώνισμα. 

Συνεπώς, το καράτε είναι ταυτόχρονα 
ατομικό και ομαδικό άθλημα και άρα σε αυτό 
έχουν εφαρμογή και οι δύο παράγραφοι 2 και 
3 του Άρθρου 3 του νόμου. 

 Και ναι μεν η παράγραφος 3 γράφει ότι οι 
εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, 
κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι 
συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού 
αθλήματοςμπορούν να είναι μέλη ενός 
σωματείου, αλλά δεν μπορούν να είναι μέλη 
του ΔΣ αυτού ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
αυτού ούτε μπορούν να είναι αντιπρόσωποί 
του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες, 
αλλά ... 

Έρχεται όμως, η αυστηρότερη 
παράγραφος 2 για ομαδικά αθλήματα, η 
οποία όπως δείξαμε ισχύει και για το καράτε, 
και αποκλείει όλους τους ανωτέρω από μέλη 
σωματείων. 

Η παράγραφος 6 δεν θέλει ιδιαίτερη 
ερμηνεία! Αν πληρώνεσαι από σωματείο, 
προφανώς και δεν μπορείς να το 
εκπροσωπείς! Αλλά, επίσης, δεν μπορείς να 
πληρώνεσαι από ένα σωματείο και να είσαι 
αντιπρόσωπος άλλου σωματείου στο ίδιο 
άθλημα, όπως κάνουν όλα τα λαμόγια της 
ΕΛΟΚ!!! 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ 2013 – 2016. 

15 / 204 

 

Το Άρθρο 4, αριστερά, περιλαμβάνει την 
απαγόρευση σε μέλη του ΔΣ να συνάπτουν 
συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, 
έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες. 

Αυτό σημαίνει ότι σε κανένα μέλος του 
ΔΣ δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνει θέση, 
στην οποία μπορεί να υπάρχει έστω και το 
ενδεχόμενο να αμείβεται φανερά ή κρυφά για 
τις υπηρεσίες του! 

 

Το αριστερά Άρθρο 19 το παραθέτω για 
να θυμίσω στους ανεγκέφαλους, όποιοι κι αν 
είναι αυτοί, οι οποίοι δεν εννοούν να το 
καταλάβουν, ότι η ΠΟΠΚ είναι η μοναδική 
ελληνική ομοσπονδία που καλύπτει το 
"παραδοσιακό καράτε" στην Ελλάδα, πράγμα 
που αποτελεί πλέον νομολογία του 
κράτους! Και αυτό να μην το ξεχνάνε! 

Αν κάποιος ανεγκέφαλος Διευθυντής 
Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ μας είπε να 
πάμε να γραφτούμε στο ... κουνγκ-φου είναι ... 
ηλίθιος από κούνια! 

 

Το Άρθρο 24 του αθλητικού νόμου λέει 
πεντακάθαρα ότι οι αρχαιρεσίες για τα όργανα 
των αθλητικών ομοσπονδιών διεξάγονται από 
εφορευτική επιτροπή, ο αριθμός των μελών της 
οποίας ορίζεται από το καταστατικό της 
ομοσπονδίας. Της εφορευτικής επιτροπής 
προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος! 

Το καταστατικό της ΕΛΟΚ στο Άρθρο 13 
παρ. 4 λέει: "Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από 
τριμελή Εφορευτική Επιτροπή της οποίας 
προεδρεύει αντιπρόσωπος της δικαστικής 
αρχής." 

Ο συνδυασμός των δύο ανωτέρω 
άρθρων προφανώς εννοεί ότι τα μέλη της 
εφορευτικής επιτροπής είναι τρία μέλη της 
ΕΛΟΚ και ο δικαστικός αντιπρόσωπος είναι 
ένα τέταρτο άτομο ανεξάρτητο και επί πλέον 
αυτών! 

Αντίθετα, πάντα και μέχρι σήμερα οι 
ανεγκέφαλοι της ΕΛΟΚ ερμήνευαν τα ανωτέρω 
ως: η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία 
μέλη και ο δικαστικός αντιπρόσωπος είναι ένα 
από αυτά, πράγμα που είναι λάθος! Το λάθος 
αυτό ήταν ένας από τους δύο λόγους που έχω 
κερδίσει δικαστήριο ακύρωσης εκλογών στην 
ΠΟΠΚ! 

Συνεπώς οι εκλογές της 3-11-2012 ήταν άκυρες και για αυτό τον λόγο εκτός των άλλων!!! 



Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ 2013 – 2016.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

16 / 204 

 

Από τον συνδυασμό των παραγράφων του 
αριστερά Άρθρου 31 προκύπτουν: 

1 - Άδεια προπονητή δίνει μόνο η ΓΓΑ. 
(Φυσικά για τις ομοσπονδίες και αθλήματα που 
αυτή αναγνωρίζει. Για τα άλλα ΔΕΝ της πέφτει 
λόγος!) 

2 - Πρέπει να υπάρχει ενημερωμένο μητρώο 
εν ενεργεία προπονητών καράτε στην ΕΛΟΚ και 
στην ΓΓΑ. 

3 - Το αριστερά Άρθρο 31 ορίζει 
ότι προπονητή με σύμβαση δηλωμένη στην 
εφορία πρέπει να απασχολούν ΟΛΑ ΤΑ 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΤΕ που έχουν αθλητές κάτω 
των 18 ετών. 

4 - Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι πρέπει 
να υπάρχει και μητρώο παλαιότερων 
προπονητών που αποποιήθηκαν αυτή τους την 
ιδιότητα για να αναλάβουν ίσως διοικητικές 
θέσεις! 

Δεν μπορεί να είναι κάποιος γραμμένος 
στις λίστες προπονητών, να προπονεί σε 
σχολές, συλλόγους ή να δίνει σεμινάρια, να 
πληρώνεται "μαύρα", δηλαδή χωρίς 
αποδείξεις, και να είναι και αντιπρόεδρος της 
ΕΛΟΚ σαν τον Κοσμίδη για παράδειγμα! Είναι 
εξαπάτηση των πάντων, όταν τον 

συλλαμβάνουν "κλέπτοντα οπώρας", να φωνάζει "έχω παραιτηθεί από προπονητής από 
πρόπερσι" ή "διδάσκω δωρεάν"! Αυτό αποτελεί παράβαση και του αθλητικού νόμου και 
της φορολογικής νομοθεσίας, η βαρύτητα και οι ποινές της οποίας εξαρτώνται από το 
ύψος των κατ' εκτίμηση αποκρυπτόμενων εσόδων του και η τιμωρεία του πρέπει να είναι 
παραδειγματική.  

Συνεπώς, σε συνδυασμό με το Άρθρο 3 παρ. 6, ο προπονητής σωματείου δεν μπορεί 
να είναι μέλος του, αλλά ούτε και μέλος άλλου σωματείου με αντικείμενο το ίδιο άθλημα, 
διότι τότε καταστρατηγείται με πλάγιο τρόπο το πνεύμα του νόμου! 

Μερικοί απατεώνες προπονητές της ΕΛΟΚ μπαίνουν ο ένας εκπρόσωπος του 
συλλόγου του άλλου! Τόσο έξυπνοι! 

Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα από τον κορυφαίο ειδικό στο Καράτε! 
Κλικ στις εικόνες και συνεχίζεται! 

Ίδρυση και Πορεία της 
ΕΟΕΚ. (1977 – 1994) 

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF 
(1995-2004) 

Δίκες με την ΕΛΟΚ. 
Επικράτηση στην 
ΠΟΠΚ(2004-2012) 

 
Οι Δίκες με τον Γερό-
λυμπο. (2004-2013) 

 

http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
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ΔΣ (αριστερά) και Επιτροπές κάτω

 

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, όπως τα δηλώνουν οι ίδιοι, ας κατατάξουμε σε ένα "Πίνακα 

Παρανομιών" τους "πολυθεσίτες" της ΕΛΟΚ με τις παράλληλες δραστηριότητές τους!!! 

 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΟΚ, 

που επισύρουν την άμεση έκπτωση από το αξίωμα του μέλους του ΔΣ! 

  

Μέλη ΔΣ 
Τεχνική 

Επιτροπή 

Επιτροπή 
Εξεταστών 

Επιτροπή 
Διαιτησίας 

Πειθαρχική 
Επιτροπή 
Διαιτησίας 

Κεντρική 
Επιτροπή 
Αγώνων 

Οργανω
τική 

Επιτροπ
ή 

Μπουλούμπαση
ς 

            

Ποντίδα-
Γερολύμπου 

  ΜΕΛΟΣ         

Δημητριάδης         ΜΕΛΟΣ   

Κοσμίδης   ΜΕΛΟΣ     ΜΕΛΟΣ   

Χανικιάν             

Βόβλας   ΜΕΛΟΣ   ΜΕΛΟΣ     

Ράλλης           ΜΕΛΟΣ 

Γκουβούσης             

Καρβούνης           ΜΕΛΟΣ 

Χονδροματίδης ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ     ΜΕΛΟΣ   

Πάσης   ΜΕΛΟΣ     ΜΕΛΟΣ   

http://www.karate.gr/14elok/14-img3/elok-08.jpg
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Στα επόμενα, όμως, θα αποδείξουμε ότι οι ανωτέρω παραβάτες της αθλητικής 

νομοθεσίας είναι ταυτόχρονα και παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας! 
 

 01 - Σχετικά με τον πρόεδρο της ΕΛΟΚ Χρήστο Μπουλούμπαση, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στο Αρχείο Προπονητών Καράτε της ΓΓΑ, βρήκαμε στο διαδίκτυο: 
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ Χρήστος 

Μπουλούμπασης διαφημίζεται ως "ενεργός δάσκαλος 8 

νταν WKF" (η παγκόσμια, μέλος της οποίας είναι η ΕΛΟΚ) και 

διδάσκει Wado-ryu καράτε υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ, δίνοντας 

μάλιστα και διπλώματα, στο προπονητικό κέντρο που έχει 

παραχωρήσει η ΓΓΑ (ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής!!!) στην ΕΛΟΚ!!! 

Πείθεται το ΣΔΟΕ ότι ο Μπουλούμπασης 

δουλεύει ΔΩΡΕΑΝ για τις ψυχές των 

παππούδων του??? Πώς να μην είναι πειθήνιο όργανο του 

Γερόλυμπου, όταν έχει εξασφαλισμένη την επαγγελματική του 

απασχόληση. Όπως όλοι τους, είναι "μη αμειβόμενο μέλος" του ΔΣ 

της ΕΛΟΚ, αλλά αναντίρρητα εκμεταλλεύεται άκρως επαγγελματικά 

την ΕΛΟΚ κατά τον πλέον θρασύτατο τρόπο!!! 
  

 ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΟΚ! 
  

 
Χρήστος 

Μπουλούμπασης. 
πρόεδρος ΕΛΟΚ 

http://www.karate.gr/15athlet/153dh28.htm
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 Μόλις έμαθα ότι ο Χρήστος Μπουλούμπασης είχε εχθές ένα σοβαρό καρδιακό 

επεισόδειο! Τα ήθελε ο πισινός του! Του εύχομαι ολόψυχα ταχεία ανάρρωση, αλλά 

ταυτόχρονα πρέπει να παραιτηθεί από πρόεδρος της ΕΛΟΚ, που βράζει σαν καζάνι 

έτοιμο να εκραγεί, για να 

αποφύγει τα χειρότερα, και να μην αφήσει τον Γερόλυμπο να τον 

εκμεταλλεύεται όπως έκανε με τον Αντρέα Παπαδημητρόπουλο, 

που τον είχε για δέκα χρόνια πρόεδρο-μαϊμού παρά τα δύο 

εγκεφαλικά που εκείνος είχε περάσει!!! 
 

(02) - Σχετικά με την Αναπληρώτρια Πρόεδρο της ΕΛΟΚ 

Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου, η οποία περιλαμβάνεται στο 

αρχείο προπονητών της ΓΓΑ και είναι μέλος της Επιτροπής 

Εξεταστών: 

Όσοι από το ΔΣ είναι μέλη της Eπι-τρο-

πής Eξεταστών, όπως η Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου 

(02), παραβαίνουν το πνεύμα της αθλητικής νομοθεσίας, διότι ως 

εξεταστές (δηλαδή υψηλόβαθμοι τεχνικοί) ελέγχουν τους εξεταζό-

μενους από όλους τους συλλόγους και άρα έχουν δυνατότητα να 

χειραγωγούν τις ψήφους των συλλόγων. Το πνεύμα του 2725/1999 

είναι ο διαχωρισμός των διοικητικών από τους τεχνικούς του κάθε 

αθλήματος, ώστε να μην χειραγωγείται η ομοσπονδία από τους ίδιους 

και τους ίδιους και διαιωνίζονται με αυτόν τον τρόπο τα ίδια άτομα 

στις διοικήσεις των ομοσπονδιών! Άρα έχουμε παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας! 
 

03 - Σχετικά με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΛΟΚ Μανώλη Δημητριάδη, ο οποίος είναι 

μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Αγώνων: 

Η Κεντρική Επιτροπή Αγώνων διαχειρίζεται τις ενστάσεις των συλλόγων κατά την 

διεξαγωγή των αγώνων και αποφαίνεται επ' αυτών, οι οποίες ενστάσεις αναφέρονται 

καθαρά σε θέματα διαδικασιών και διαιτησίας, και συνεπώς τα μέλη της εκτελούν 

"διαιτητικό" έργο! Άρα ο Μανώλης Δημητριάδης, βάσει του Άρθρου 3 παρ. 3 του 

αθλητικού νόμου, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ και μέλος της Κεντρικής 

Επιτροπής Διαιτησίας! Με όλη την οικειότητα που έχει αναπτυχθεί μεταξύ μας (και θα 

αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο!) μπορώ να σας απευθύνω την διαπίστωση: "Είκοσι 

χρόνια κολυμπάτε στην παρανομία ... λαμόγια"!!! 
 

 04 - Σχετικά με τον αντιπρόεδρο της ΕΛΟΚ Γιώργο Κοσμίδη, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στο Αρχείο Προπονητών Καράτε της ΓΓΑ, βρήκαμε στο διαδίκτυο τα 

εξής: 
  

 
Εμμανουέλα Ποντίδα-

Γερολύμπου, 
Αναπληρώτρια 

Πρόεδρος της ΕΛΟΚ. 

 
Μανώλης 

Δημητριάδης, 
Γενικός Γραμματέας 

ΕΛΟΚ 

http://www.karate.gr/14elok/144080130.htm
http://www.karate.gr/14elok/144080130.htm
http://www.karate.gr/14elok/144080130.htm
http://www.karate.gr/14elok/144080130.htm
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Άνω: Προφανής επαγγελματική προβολή του Γιώργου Κοσμίδη! 

Δεξιά: Προφανής διδασκαλία του Γιώργου Κοσμίδη επί πληρωμή! 

Κάτω: Υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ το πρωτάθλημα του Κυόκουσιν Καράτε, στο οποίο 

αρχηγός είναι ο Γιώργος Κοσμίδης, δηλαδή του στέλνει και πελάτες!!! 
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Για τα επόμενα να μην σας κουράζω! Καλά αυτός δεν πιάνεται! 

Είκοσι χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά και γι' αυτό έχει πουλήσει την ψυχή του στον 

Γερόλυμπο!!! 
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 Ιδού και ο ιστότοπος του Κοσμίδη, όπου ανεβάζει βίντεο στο Toutube με τις 

δραστηριότητες του συλλόγου του, όπου είναι εν κρυπτώ προπονητής! 
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Το θράσος του δεν περιγράφεται: δημοσιεύει ο αθεόφοβος: "Επιτυχία και για τον 

Βολιώτη παράγοντα και προπονητή Γιώργο Κοσμίδη κτλ. που εξελέγει για 6η συνεχή 

τετραετία!!!, κτλ." Αυτός θέλει εφ' όρου ζωής αφαίρεση της φίλαθλης ιδιότητας!  

Κάτω, ο Κοσμίδης (3) μοστράρεται δίπλα στον ΓΓ Αθήτισμού Πάνο Μπιτσαξή (4), ενώ 

αριστερά του το δίδυμο Γερόλυμπος (1) και Δημητριάδης (2)!! 

 

 
Ο υπουργός Πολιτισμού 

κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

 
Ο υφυπουργός 

Αθλητισμού κ. Γιάννης 
Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού κα Κυριακή 
Γιαννακίδου 
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 Είκοσι χρόνια η ΕΛΟΚ λειτουργεί ως "μαγαζί" του Γερόλυμπου και 

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

αερίζονται τα ... πόδια σας! 

Ή είσαστε ανίκανοι να προστατεύσετε τα συμφέροντα του Ελληνικού 

λαού ή έχετε μετατρέψει τη ΓΓΑ στο κορυφαίο κομματικό άντρο της 

λαμογιάς!!! 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο αντιπρόεδρος της 

ΕΛΟΚ Γιώργος Κοσμίδης διαφημίζεται ως "ενεργός 

δάσκαλος καράτε υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ", δίνοντας 

μάλιστα και διπλώματα Κυόκουσιν Καράτε!!! Πείθεται το 

ΣΔΟΕ ότι ο Κοσμίδης δουλεύει ΔΩΡΕΑΝ για τις ψυχές 

των παππούδων του??? Πώς να μην είναι πειθήνιο 

όργανο του Γερόλυμπου, όταν έχει εξασφαλισμένη την 

επαγγελματική λειτουργία της σχολής του. Όπως όλοι 

τους, είναι "μη αμειβόμενο μέλος" του ΔΣ της ΕΛΟΚ, αλλά αναντίρρητα 

εκμεταλλεύεται άκρως επαγγελματικά την ΕΛΟΚ κατά τον πλέον θρασύτατο τρόπο!!! Η τιμωρία 

του πρέπει να είναι παραδειγματική! 

  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΟΚ! 

 
  06 - Σχετικά με το επόμενο "φρούτο" του ΔΣ/ΕΛΟΚ, τον ταμία Γρηγόρη Βόβλα (αυτός κάνει και 

περιοδείες!), ο οποίος περιλαμβάνεται στο Αρχείο Προπονητών Καράτε ΓΓΑ, βρήκαμε τα εξής: 

  

 
Γιώργος Κοσμίδης. 

αντιπρόεδρος ΕΛΟΚ 

http://www.karate.gr/14elok/144080130.htm
http://www.karate.gr/14elok/144080130.htm
http://www.karate.gr/14elok/144080130.htm
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Αυτός στις επόμενες φωτογραφίες για τι σας φαίνεται: για Ταμίας της ΕΛΟΚ που 

μαζεύει συνδρομές από συλλόγους της, ή για "δάσκαλος των δασκάλων" καράτε, που 

πληρώνεται για να διδάξει??? Αν ρωτήσετε βέβαια τον ίδιο θα σας πει ότι ... περιμένει 

το τρόλεϊ ... Πύργος-Αθήνα!!! 
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο ταμίας της ΕΛΟΚ και 

"δάσκαλος των δασκάλων" ταυτόχρονα Γρηγόρης 

Βόβλας διαφημίζεται ως "ενεργός δάσκαλοςκαράτε 

υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ", δίνοντας μάλιστα και 

διπλώματα!!! Πείθεται το ΣΔΟΕ ότι ο Βόβλας 

δουλεύει ΔΩΡΕΑΝ για τις ψυχές των παππούδων 

του??? Πώς να μην είναι πειθήνιο όργανο του 

Γερόλυμπου, όταν έχει εξασφαλισμένη την 

επαγγελματική λειτουργία της σχολής του και τα 

σεμινάριά του στην επαρχία. Όπως όλοι τους, είναι "μη αμειβόμενο 

μέλος" του ΔΣ της ΕΛΟΚ, αλλά αναντίρρητα εκμεταλλεύεται άκρως επαγγελματικά την 

ΕΛΟΚ κατά τον πλέον θρασύτατο τρόπο!!! 

  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΟΚ! 
 

 09 - Σχετικά με το μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ Γιώργο Καρβούνη, ο οποίος περιλαμβάνεται 

στο Αρχείο Προπονητών Καράτε της ΓΓΑ, βρήκαμε στο διαδίκτυο τα εξής: 

(Παρένθεση: ο Γιώργος Καρβούνης είναι μαθητής του Πέρση αρχιψευταρά Κέιβαν 

Γκάζι που ήρθε, μόνον αυτός, μάρτυρας του Γερόλυμπου στην δίκη του εναντίον μου 

και αράδιασε τα ψέματά του!) 
 

Ο Γιώργος Καρβούνης και ο δάσκαλός 

του, Διευθυντής Αθλήματος 

παρακαλώ, Κέιβαν Γκάζι!  

 
Ο Γιώργος Καρβούνης δημοσιεύει το 

αριστερά βιογραφικό του ... ενώ στον 

ιστότοπο του συλλόγου, που κάνει τις 

προπονήσεις καράτε, δημοσιεύει τα 

ακόλουθα: 

 
Γρηγόρης Βόβλας, 
ο Ταμίας της ΕΛΟΚ. 

Θα πρέπει να 
ελεγχθεί το Ταμείο 

της ΕΛΟΚ! 
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Να είναι καλά ο άνθρωπος και να προπονεί όσους και όποιους θέλει, αλλά παρανομεί 

καραμπινάτα όταν είναι επαγγελματίας προπονητής συλλόγου και ταυτόχρονα μέλος του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ!!! 
  

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και 

Έφορος της Εθνικής Ομάδας Γιώργος Καρβούνης διαφημίζεται ως 

"δάσκαλος καράτε υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ"!!! Πείθεται το ΣΔΟΕ 

ότι ο Καρβούνης δουλεύει ΔΩΡΕΑΝ για τις ψυχές των παππούδων 

του??? Καλά θα κάνει να παραιτηθεί μη τυχόν και τον στριμώξει ο ... 

Έφορος της Εφορίας Ζωγράφου, αν δεν έχει σύμβαση με τον σύλλογό 

του (!), και αν έχει τότε να παραιτηθεί από το ΔΣ/ΕΛΟΚ, διότι το 

απαγορεύει ο αθλητικός νόμος! Πώς να μην είναι πειθήνιο όργανο 

του Γερόλυμπου, όταν έχει εξασφαλισμένη την επαγγελματική λειτουργία της σχολής 

του. Όπως όλοι τους, είναι "μη αμειβόμενο μέλος" του ΔΣ της ΕΛΟΚ, αλλά αναντίρρητα 

εκμεταλλεύεται άκρως επαγγελματικά την ΕΛΟΚ κατά τον πλέον θρασύτατο τρόπο!!! 
  

 ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΟΚ! 
 

  



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ 2013 – 2016. 

31 / 204 

  10 - Σχετικά με το μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής 

Παναγιώτη Χονδροματίδη, ο οποίος περιλαμβάνεται στο Αρχείο Προπονητών Καράτε 

της ΓΓΑ, βρήκαμε στο διαδίκτυο τα εξής: 
  

 

Αριστερά ο εν λόγω κύριος διατηρεί 

επαγγελματική καταχώρηση ως 

ιδιοκτήτης σχολής καράτε και άρα είναι 

προπονητής. Στην ιστοσελίδα του 

"Σαμουράι24" υπάρχει καταχώρηση 

ειδήσεων σχετικά με την σχολή 

προπονητών της ΕΛΟΚ, όπου δηλώνεται 

ως "μέλος της εξεταστικής επιτροπής" 

της σχολής και "υψηλόβαθμος δάσκαλος" 

!!! 
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Η τελευταία φωτογραφία μεγεθύνεται εδώ και διακρίνονται επίσης οι Πέτρος Πάσης και 

Γιώργος Κοσμίδης, οι οποίοι στην είδηση του έγκριτου "Σαμουράι24" δηλώνονται ως 

Εκπαιδευτές της Σχολής Προπονητών και Εξεταστές! 

 

 "Σιχάν" Πάσης στο (1) και "Σιχάν" Κοσμίδης στο (2)! 
 

Απορία προς την ΓΓΑ: Αυτή πάλι η "Σχολή Εκπαιδευτών", που λένε τα λαμόγια 

της ΕΛΟΚ, τι σόι ΜΑΪΜΟΥ είναι? Άλλο "προπονητές της ΓΓΑ" και άλλο "εκπαιδευτές 

της ΕΛΟΚ"??? Άντε-άντε η ΕΛΟΚ δημιουργεί νέες ψευδο-ορολογίες, 

νέες απάτες προς το φίλαθλο κοινό και νέες ευκαιρίες αφαίμαξης των 

αθλητών και των συλλόγων? Διότι όλοι αυτοί οι "μαϊμουδο-

εκπαιδευτές" πληρώνουν και με λεφτά και με τις 

ψήφους των συλλόγων τους για να βγούν να 

εξαπατήσουν τον κόσμο!!! Εκτός αν όλα αυτά είναι 

νόμιμα, οπότε να τα κάνουμε και εμείς!!! 

Από τα ανωτέρω, πάντως, προκύπτει ότι το μέλος 

του ΔΣ/ΕΛΟΚ και πρόεδρος της τεχνικής 

επιτροπής Παναγιώτης Χονδροματίδης είναι "υψηλόβαθμος ενεργός 

προπονητής καράτε υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ"!!! Πείθεται το ΣΔΟΕ 

ότι ο Χονδροματίδης δουλεύει ΔΩΡΕΑΝ για τις ψυχές των 

παππούδων του??? Καλά θα κάνει να παραιτηθεί από το ΔΣ/ΕΛΟΚ! 
  

 ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΟΚ! 
 

 

  11 - Σχετικά με το μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ Πέτρο Πάση, ο οποίος περιλαμβάνεται στο 

Αρχείο Προπονητών Καράτε της ΓΓΑ, βρήκαμε στο διαδίκτυο τα εξής: 
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Ο shihan (δηλαδή ο πλέον υψηλόβαθμος εκπαιδευτής) 
Πέτρος Πάσης διαφημίζεται να διοργανώνει το 21ο 
Πανελλήνιο ΠρωτάθλημαGoju-kai Karate-do, δηλαδή του 
στυλ στο οποίο φέρεται ως αρχηγός στην Ελλάδα, την 
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013. 

Εξ αυτού προκύπτει ότι ο Πέτρος Πάσης επί 21 
χρόνια που ήταν μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΚ ήταν 
ταυτόχρονα και ο επικεφαλής εκπαιδευτής του 
στυλ Goju-ryu με κάθε ευχέρεια να χειραγωγεί το σύνολο 
των συλλόγων που έχουν υιοθετήσει αυτό το στυλ 
καράτε! 

Αυτά για τους αδαείς, διότι για τους γνώστες ήδη το 
ξέρουμε από τότε που τον γνωρίσαμε! 
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Στα σχόλια μετά τη δημοσίευση ανακοινώνεται ότι ο ... 

σιχανάρας αρχηγός του συστήματος Goju-ryu θα κάνει σεμινάριο 

κάτα και κούμιτε για όλους τους αθλητές κάθε 

βαθμίδας! Μιλάμε για ενδεχόμενο χοντρής 

κονόμας!   
  

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το 

μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ Πέτρος Πάσης είναι 

"υψηλόβαθμος ενεργός προπονητής καράτε 

υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ"!!! Πείθεται το ΣΔΟΕ ότι ο Πάσης 

δουλεύει ΔΩΡΕΑΝ για τις ψυχές των παππούδων του???  Καλά θα κάνει να παραιτηθεί 

από το ΔΣ/ΕΛΟΚ! 
  

 ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΟΚ! 
 

  

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  

Αν όλες τις προηγούμενες παρατηρήσεις περί προπονητών, τις ενσωματώσουμε στον 

αρχικό Πίνακα Παρανομιών των Μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ, θα έχουμε την όχι και τόσο 

ευχάριστη κατάσταση για την "επιχείρηση" ΕΛΟΚ και την άχρηστη ΓΓΑ του επόμενου 

πίνακα: 
  

Μέλη ΔΣ 
Προπονητές 
Εκπαιδευτές 

Τεχνική 
Επιτροπή 

Επιτροπή 
Εξεταστών 

Επιτροπή 
Διαιτησίας 

Πειθαρχική 
Επιτροπή 
Διαιτησίας 

Κεντρική 
Επιτροπή 
Αγώνων 

Οργανωτική 
Επιτροπή 

Μπουλούμπασης ΝΑΙ             

Ποντίδα-
Γερολύμπου 

    ΜΕΛΟΣ         

Δημητριάδης           ΜΕΛΟΣ   

Κοσμίδης ΝΑΙ   ΜΕΛΟΣ     ΜΕΛΟΣ   

Χανικιάν               

Βόβλας ΝΑΙ   ΜΕΛΟΣ   ΜΕΛΟΣ  ΜΕΛΟΣ   

Ράλλης             ΜΕΛΟΣ 

Γκουβούσης               

Καρβούνης ΝΑΙ           ΜΕΛΟΣ 

Χονδροματίδης ΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ     ΜΕΛΟΣ   

Πάσης ΝΑΙ   ΜΕΛΟΣ     ΜΕΛΟΣ   
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1 - Όσοι από το ΔΣ είναι προπονητές με συμβάσεις 

παραβαίνουν την αθλητική νομοθεσία και χωρίς συμβάσεις 

παραβαίνουν ΚΑΙ την φορολογική νομοθεσία! Κανένας δεν μπορεί να 

αρνηθεί ότι είναι σαφέστατα ανοιχτό το ενδεχόμενο το οποιοδήποτε 

μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, που διδάσκει καράτε, να επιτυγχάνει με τις 

πράξεις του παράνομο πλουτισμό! Άρα έχουμε παραβάσεις της 

αθλητικής και της φορολογικής νομοθεσίας! 

2 - Όσοι από το ΔΣ είναι μέλη της Eπιτροπής Eξετα-

στών, όπως η Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου (02), παραβαίνουν 

το πνεύμα της αθλητικής νομοθεσίας, διότι ως εξεταστές (δηλαδή 

υψηλόβαθμοι τεχνικοί) ελέγχουν τους εξεταζόμενους από όλους τους συλλόγους και άρα 

έχουν δυνατότητα να χειραγωγούν τις ψήφους των συλλόγων. Το πνεύμα του 

2725/1999 είναι ο διαχωρισμός των διοικητικών από τους τεχνικούς του κάθε 

αθλήματος, ώστε να μην χειραγωγείται η ομοσπονδία από τους ίδιους και τους 

ίδιους! Άρα έχουμε παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας! 

3 - Το μέλος του ΔΣ Γρηγόρης Βόβλας, εκτός των άλλων, είναι και μέλος της 

Πειθαρχικής Επιτροπής Διαιτησίας! Δηλαδή, τι παραμύθι είναι αυτό? Δεν είναι 

διαιτητής αλλά είναι  προϊστάμενος των διαιτητών και κριτής όλων των διαιτητών! Αν 

δεν είναι αυτός διαιτητής, τότε ποιός είναι??? Η Γιαγιά μου??? Άσε που σαν Ταμίας είναι 

τελείως ακατάλληλος, διότι έχει μεσάνυχτα από το διπλογραφικό σύστημα (όμοιο με των 

ανωνύμων εταιρειών) καταγραφής των οικονομικών της ΕΛΟΚ και άρα δεν μπορεί να 

ελέγχει τις εγγραφές των οικονομικών της ΕΛΟΚ! Δεν καταλαβαίνει ότι γι' αυτό τον 

διάλεξε ο Γερόλυμπος??? 

4 - Αυτή η Κεντρική Επιτροπή Αγώνων τι ρόλο παίζει? Δεν αποφασίζει για τις 

ενστάσεις επί των διαδικαστικών και των διαφορών διαιτησίας κατά τη διάρκεια των 

αγώνων? Προφανώς! Οι ενστάσεις επί της διαιτησίας δεν είναι εξ ορισμού διαιτητικό 

έργο? Προφανώς, γι' αυτό είναι και γεμάτη τεχνικούς! Επομένως, τα μέλη της δεν 

μπορούν να είναι μέλη του ΔΣ. Άρα έχουμε παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας από 

τον Μανώλη Δημητριάδη! 
 

5 - Μας μείνανε οι Χανικιάν, Ράλλης και Γκουβούσης: Ο πρώτος ήδη απέχει για 

λόγους υγείας και θα παραιτηθεί! Ο τρίτος είναι προπονητής στο σύλλογό του και 

επίσης θα παραιτηθεί! Και μας μένει ο Ράλλης, ο οποίος είναι μαθητής του 

Μπουλούμπαση!!! Γίνεται ΔΣ αθλητικής ομοσπονδίας με ... ένα μέλος??? 

  

 
(02) - Εμμανουέλα 

Ποντίδα-Γερολύμπου, 
Αναπληρώτρια 

Πρόεδρος της ΕΛΟΚ. 

http://www.karate.gr/14elok/144080130.htm
http://www.karate.gr/14elok/144080130.htm
http://www.karate.gr/14elok/144080130.htm
http://www.karate.gr/14elok/144080130.htm
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Ο υπουργός Πολιτισμού 

κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

 
Ο υφυπουργός 

Αθλητισμού κ. Γιάννης 
Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού κα Κυριακή 
Γιαννακίδου 

 Σας απέδειξα ότι η ΕΛΟΚ λειτουργεί ως "επιχείριση" και μάλιστα "οι 

εταίροι της" "εισπράττουν μαύρα" και άμεσα και μέσω διεθνούς 

εισπρακτικής εταιρείας συμμετοχών σε διοργανώσεις! Τουλάχιστον ... 

βγάλτε τα τσαρούχια! 

Δίνετε επιχορηγήσεις χωρίς κανένα έλεγχο! Και μην κάνετε τους 

ελέγχους της πλάκας, όπως τους έκαναν οι Ορφανός και Μεντεσίδης 

με αυτήν (με κλικ) την κριτική! Αν θέλετε να σας κάνω ένα σεμινάριο, 

ας θυσιαστώ για άλλη μια φορά! Όλα για την Πατρίδα!!! 

 

 Θύμιος Περσίδης, R.E.D. 
 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
 

 

 

 

 
Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα από τον κορυφαίο ειδικό στο Καράτε! 

Κλικ στις εικόνες και συνεχίζεται! 

Ίδρυση και Πορεία της 
ΕΟΕΚ. (1977 – 1994) 

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF 
(1995-2004) 

Δίκες με την ΕΛΟΚ. 
Επικράτηση στην 
ΠΟΠΚ(2004-2012) 

 
Οι Δίκες με τον Γερό-
λυμπο. (2004-2013) 

 
 

http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub a37   

Πρώτη δημοσίευση 10/3/2014.  

Τελευταία ενημέρωση 1/3/2015. 
  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

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

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 

 Καταγγέλλω τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 1) για εγκληματική αδιαφορία όσον αφορά στα 
τεκταινόμενα στην ομοσπονδία του καράτε ΕΛΟΚ, 2) για τη διαιώνιση του χαρακτηριστικού της Νέας 
Δημοκρατίας «Συνδρόμου του Γερόλυμπου», που έχει γίνει πλέον «Σήμα Κατατεθέν» της τελευταίας!  
Αλλά και (1/3/2015) 3) Καταγγέλλω και την απόλυτη αδιαφορία της Κυβέρνησης της Κωλοτούμπας για 
ό,τι συμβαίνει στις αθλητικές ομοσπονδίες. Ένα ολόκληρο μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της 

ΔΕΝ έχουμε ακόμα ούτε υφυπουργό ούτε Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού!!! 

 
  

Ο πρωθυ-
πουργός 

της Αριστερής 
Κωλοτούμπας 

Αλέξης 
Τσίπρας. 

 
Ο Υπουργός 
Πολιτισμού & 
Παιδείας της 

Αριστερής Κωλοτού-
μπας 

Αριστείδης Μπαλτάς 

 
Ο ΥφυπουργόςΑθλητισμ

ού της Αριστερής 
Κωλοτούμπας 

Σταύρος Κοντονής 

 
Ο Γενικός 

Γραμματέας 
Αθλητισμού της 

Αριστερής 
Κωλοτούμπας Ιούλιο

ς Συναδινός 

 
  

Για να δούμε τι θα 
κάνει στον 

Αθλητισμό, τη ΓΓΑ 
και το Καράτε το 

Κόμμα της ... 
Αριστερής 

Κωλοτούμπας!!! 

 

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/21promot/2121.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
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 Σας βλέπω όλους που διαβάζετε το παρακάτω άρθρο μου για να 

οργανώσετε τα Λαμόγια τους ψεύτικους αντιπροσώπους (κοτούλες!!!) των 

Λαμόγιων συλλόγων σας για την επερχόμενη Γενική Συνέλευση, ώστε να 

διαγράψετε τους συλλόγους!!! Τους περιμένω να τους κάνω ... ρόμπες 

πάλι!!! 
 

 Σας φτύνουν  

 και λέτε … «βρέχει»! 
  

 Εκτεταμένη ΝΟΘΕΙΑ στις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Καράτε - ΕΛΟΚ! 
 

 Το παρόν δημοσίευμα αποστέλλεται με email προς την ΓΓΑ και το ΣΔΟΕ! 

 Αποδεικτικό αποστολής και λήψης email προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

 
 

 

 

 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!  

 

 

http://www.karate.gr/14elok/144150223.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150223.htm
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 Εκτεταμένη και μεθοδική νοθεία στις εκλογές της ΕΛΟΚ του Νοεμβρίου 
2012 με καθοδήγηση του Γερόλυμπου και σύμπραξη όλου του 

προηγούμενου και τωρινού ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά και παραπλάνηση της 
Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ! 

  
Κατά πρώτο λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συλλόγους που μου έστειλαν 

ανώνυμα (και ήταν τρεις, παρακαλώ) τα αποτελέσματα των εκλογών της ΕΛΟΚ του 2012, 
ώστε να αποκαλύψω τεκμηριωμένα την εκτεταμένη νοθεία, που έγινε από τους 
αθλητοπατέρες της ΕΛΟΚ! Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το να κλέβεις το δημοκρατικό 
δικαίωμα του συμπολίτη σου της συμμετοχής στις αποφάσεις για θέματα, που τον 
αφορούν, στον τομέα του αθλητισμού είναι μια άθλια, χυδαία και καταδικαστέα 
εγκληματική πράξη, η οποία κάτω από το πρίσμα του κομματικού φανατισμού, που 
επικρατεί στον αθλητισμό της «διευθύντριας» ΓΓΑ, έχει παραμορφωθεί σε πολιτική 
εξυπνάδα και μαγκιά! Αλλά αυτή η πολιτική εξυπνάδα και μαγκιά δημιούργησε 
«προσωποπαγή τέρατα» τα οποία, αφού γιγαντώθηκαν σε «αθλητικές βδέλλες» με τη 
στήριξη συγκεκριμένων κομματικών κέντρων, και αφού μετέτρεψαν αυτή την αθλητική 
τους ισχύ σε οικονομικό όφελος, είναι πλέον δύσκολο έως αδύνατο να αποκολληθούν 
από το σώμα της υγιούς αθλητικής κίνησης ρουφώντας στυγνά και συστηματικά το αίμα 
του αθλητικού ιδεώδους! 

Κατά δεύτερο λόγο, για πολλοστή φορά στα τελευταία … είκοσι χρόνια 
καταγγέλλω την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 1) επιεικώς για εγκληματική αδιαφορία 
όσον αφορά στα τεκταινόμενα στην ομοσπονδία του καράτε ΕΛΟΚ, και 2) μη επιεικώς 
αλλά αυστηρώς για την διαιώνιση του χαρακτηριστικού της Νέας Δημοκρατίας 
«Συνδρόμου του Γερόλυμπου», που έχει γίνει πλέον «Σήμα Κατατεθέν» της τελευταίας. 
Ο αθλητικός αυτός παράγοντας, που ενισχύεται από ισχυρά και γνωστά στελέχη της ΝΔ 
έχει κατεξευτελίσει το αθλητικό ιδεώδες και χρησιμοποιείται από τον αθλητικό τομέα της 
ΝΔ για την βρώμικη δουλειά της αρπαγής των διοικήσεων ομοσπονδιών. ’λλωστε είναι 
γνωστός ο βρώμικος πόλεμος μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ για το ποιος θα επικρατήσει στον 
τομέα του αθλητισμού! 

  
Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι να καταδείξει τη ΝΟΘΕΙΑ που έλαβε χώρα 

κατά τις εκλογές του 2012 της ΕΛΟΚ για Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και Ελεγκτική 
Επιτροπή (ΕΕ), πράγμα που σημαίνει ότι το ίδιο γινόταν για όλα τα είκοσι τελευταία 
χρόνια, που βγαίνει διοίκηση η πλευρά του Γερόλυμπου με ποσοστά 95-100%!!! Απορίας 
άξιον είναι γιατί η ΝΔ δεν βάζει τον Γερόλυμπο … Ευρωβουλευτή να πάρουμε … όλη την 
Ευρώπη μέσα σε μια νύχτα! Με απλό περίπατο θα τους παίρναμε και τα … σώβρακα! 

Η ΝΟΘΕΙΑ των εκλογών θα αποδειχθεί από τη μελέτη των επομένων σχετικών 
εγγράφων, που περιήλθαν ανωνύμως, αλλά ασφαλώς στα χέρια μου, και σας δίνονται 
εδώ σε pdf: 

1) του Πρακτικού Ανάδειξης Εφορευτικής Επιτροπής, 
2) του Πρακτικού Αρχαιρεσιών, και 
3) του Πίνακα Ψηφισάντων Αντιπροσώπων κατά σύλλογο. 

 

 Σύντομο Ιστορικό 
Πριν από την ημέρα των εκλογών, όμως, και για να διενεργηθούν νόμιμες 

και διαφανείς εκλογές θα έπρεπε να είναι δημοκρατικά και ισότιμα διαθέσιμα 
στους συνδυασμούς, που λάμβαναν μέρος στις εκλογές, και σε εύλογο χρόνο πριν 
από τις εκλογές: 

http://www.karate.gr/14elok/14-img4/121103a-EfEp-ekl.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img4/121103b-prakt-ekl.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img4/121103c-PinPsif-ekl.pdf
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 4) τα Αρχεία-Μητρώα των νόμιμων συλλόγων-μελών της ΕΛΟΚ και των νόμιμων 
αντιπροσώπων τους, με πληρωμένες συνδρομές μέχρι και το 2012, καθώς και με 10 και 
άνω αθλητές στους αγώνες της ΕΛΟΚ του 2011, ώστε να ελέγχεται ο πίνακας (3), και 
όχι να υφίσταται κατά δήλωση του ΔΣ, το οποίο είχε στόχο την επανεκλογή του! 

5) τα Αρχεία-Μητρώα των Προπονητών των συλλόγων της ΕΛΟΚ, αφού αυτή η 
ιδιότητα αποτελεί κώλυμα στην αντιπροσώπευση συλλόγων καθώς και για 
υποψηφιότητα στα όργανα διοίκησης της ΕΛΟΚ, 

6) τα Αρχεία-Μητρώα των Διαιτητών-Κριτών της ομοσπονδίας, αφού αυτή η 
ιδιότητα αποτελεί κώλυμα στην αντιπροσώπευση συλλόγων καθώς και για 
υποψηφιότητα στα όργανα διοίκησης της ΕΛΟΚ, 

7) τα Αρχεία-Μητρώα των υπολοίπων ασχολουμένων με διαιτητικό έργο (ζυγιστές, 
χρονομέτρες, γραμματεία κτλ.), αφού και αυτή η ιδιότητα αποτελεί κώλυμα στην 
αντιπροσώπευση συλλόγων καθώς και για υποψηφιότητα στα όργανα διοίκησης, ενώ 
τέλος, 

8) λίγο πριν από τη διενέργεια των εκλογών θα έπρεπε να επιδειχθούν τα 
απαραίτητα ποινικά μητρώα των υποψηφίων ατόμων για ΔΣ και ΕΕ της ΕΛΟΚ. 

  
Εκτός των ανωτέρω, και επί μονίμου βάσεως θα έπρεπε η ΕΛΟΚ να διατηρεί 

ως διαρκή και διαθέσιμα αρχεία στον ιστότοπό της: 
  

9) τα Αρχεία-Μητρώα των συλλόγων-μελών της με πλήρεις διευθύνσεις, 
10) τα Αρχεία-Μητρώα των μαύρων ζωνών κατά εξετάσεις και συνολικά 

11) τα Αρχεία-Μητρώα των συνθέσεων των διοικήσεών της καθ’ όλα τα έτη από 
την ίδρυσή της, 

12) το ιδρυτικό καταστατικό και τις νόμιμες τροποποιήσεις του από ιδρύσεώς της, 
13) τον αρχικό Εσωτερικό της Κανονισμό και τις επόμενες τροποποιήσεις του, 
14) τους απολογισμούς μηνών και ετών με βάση την υποχρέωση στο νόμο περί 

ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (καλά τώρα!). 
  
Αλλά όταν τις ομοσπονδίες τις εποπτεύει μια άχρηστη 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι πολύ φυσικό η ΕΛΟΚ να 
εισπράττει μεγάλα ποσά για τη διατήρηση του ιστότοπού 
τηςwww.elok.gr και αυτόν να τον διατηρεί εσκεμμένα ΑΔΕΙΟ! 
Συνεπώς, η ΕΛΟΚ δεν διατηρεί δημοσιευμένα τα ως άνω 9 έως 
14, διότι μας έχει γραμμένους και εμάς και την ΓΓΑ! Και επίσης 
συνεπώς, η ΕΛΟΚ δεν δημοσιεύει, όπως έχει υποχρέωση, τα ως 
άνω 4 έως 8, διότι, εκτός του ότι μας έχει γραμμένους και εμάς και 

την ΓΓΑ, με την έλλειψη στοιχείων διατηρεί την ευχέρεια να ΝΟΘΕΥΕΙ τα 
αποτελέσματα των εκλογών κάθε τέσσερα χρόνια, ώστε να διατηρείται στην 
εξουσία ο Γερόλυμπος δια μέσου των ανδρεικέλων του, που βάζει κάθε τόσο στο 
Διοικητικό της Συμβούλιο! 

Τελικό συμπέρασμα, το ΔΣ/ΕΛΟΚ διενήργησε εκλογές μέσα στο σκοτάδι 
βγάζοντας σαν λαγό από το καπέλο ως Νέο ΔΣ τον ίδιο του τον παλιό εαυτό!!! Τα 
ίδια άτομα στις ίδιες θέσεις και ο Επίτιμος στο Θρόνο του Δικτάτορα! Κάτι ανάμεσα 
σε … Κεντρική Αφρική, Κεντρική Ασία και … Λατινική Αμερική! Με μια 
λέξη: Αυνανιστάν!!! 

 

http://www.elok.gr/
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  Οι μεγαλομέτοχοι της ... "εταιρείας LA MOYA" και "κολλητοί" τους!!!  
 οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ΕΛΟΚ σαν να είναι προσωπική τους επιχείρηση 

 υπό την άγνοια, αδιαφορία και ανοχή της άχρηστης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!!! 

 
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! 

  

Γιατί Σκοπελίτης???  Ο Πέτρος Σκοπελίτης είναι, κατά 
πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της SPORTDATA, η οποία προμηθεύει το 
διαδικτυακό λογισμικό αναγγελίας πληροφοριών, δηλώσεων συμμε-
τοχών, κληρώσεων των αγώνων κάθε κατηγορίας και έκδοσης και 
δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των αγώνων της ΕΛΟΚ! Δηλαδή είναι 
«προμηθευτής» της ΕΛΟΚ και, αν είναι έτσι, σε Πρώτη φάση βάσει του 
αθλητικού νόμου είναι καραμπινάτος ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

συλλόγου! Σε δεύτερη φάση είναι ο ίδιος και τα τρία παιδιά του γραμμένοι στο σύλλογο 
Γουάντο-ρύου καράτε του Μπουλούμπαση, ενώ εδώ αντιπροσωπεύει άλλον σύλλο-
γο από αυτόν του Μπουλούμπαση! Μιλάμε για ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ! Σε 
Τρίτη φάση, η ΕΛΟΚ είχε ήδη άλλο αγορασμένο λογισμικό, με το οποίο διενεργούσε τους 
αγώνες της και το αχρήστευσε για να το αντικαταστήσει με αυτό της SPORTDATA! Η 
απλή Διαπλοκή γίνεται ΔΙΑΠΛΟΚΆΡΑ! Σε Τέταρτη φάση δεν υπάρχει λογισμικό στον 
κόσμο, το οποίο μεταξύ των επιλογών του να μην έχει και επιλογές «κατά τις επιθυμίες 
του χρήστη» (απλούστατα, διότι τότε δεν θα το αγόραζε κανείς), πράγμα που σημαίνει 
ότι οι κληρώσεις μπορούν άνετα να μην είναι «τυχαίες» όπως σας λένε, αλλά έχουν τη 
δυνατότητα να μαγειρεύονται με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει: από απλή αισχρή κλοπή 
της νίκης από έναν άξιο αθλητή προς όφελος άλλου ευνοούμενου αθλητή μέχρι … μόρια 



Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ 2013 – 2016.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

42 / 204 

για τις ανώτατες σχολές (!), διότι η κλήρωση είναι η δεύτερη μετά την ζύγιση ευκαιρία για 
αλλοίωση του αποτελέσματος. Η τρίτη είναι βέβαια ο … κωλοδιαιτητής! 

Δηλαδή ο αετονύχης του λογισμικού των αγώνων Πέτρος Σκοπελίτης, ο οποίος ως 
ειδικός διενεργεί τις κληρώσεις, έχει τρία παιδιά στον Μπουλούμπαση, είναι και ο ίδιος 
μέλος αυτού του συλλόγου Γουάντο-ρύου Καράτε, γι’ αυτό του φτιάχνει συνεχώς και 
“OPEN SEMINARS”, και αντιπροσώπευσε τον σύλλογο “401 – Κέντρο Καράτε Σότοκαν 
Ιλισίων”!!! Η απλή Διαπλοκή έχει γίνει ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΆΡΑ, διότι οι δύο αυτοί κύριοι δεν 
συνδέονται μόνο με αθλητικούς κοινούς στόχους και πεποιθήσεις, αλλά έχουν 
αλληλένδετα οικονομικά συμφέροντα εις βάρος του αγνού αθλητισμού και σας εξαπατούν 
όλους ανεξαιρέτως!!! 

Τέλος, προσωρινά για εδώ διότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, οι εισπράξεις από 
τις συμμετοχές σε αγώνες δεν πάνε σε λογαριασμό της ΕΛΟΚ, που ελέγχεται, λέμε τώρα 
(τρομάρα σας!), αλλά περνάνε από ιδιωτική εταιρεία, όπου ο έλεγχος 
χάνεται!!! Καταλήξαμε σε … ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΑΡΆΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ … ΓΟΝΕΩΝ, που λένε!!!  

ΣΦΑΛΙΑΡΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ !!! 
  

Με τα αποδεικτικά στοιχεία, που εκτίθενται εδώ, αποδεικνύω ότι οι εκλογές του 
ΝΟΕ-2012 ήταν παράνομες, το ΔΣ που πρόκυψε από αυτές 1) είναι και για αυτό το λόγο 
παράνομο, 2) αλλά και εκ της συνθέσεώς του, η οποία κάθε στιγμή αντίκειται στον 
αθλητικό νόμο, καθώς και 3) διότι παραβαίνει κάθε στιγμή και την φορολογική νομοθεσία! 
Όποιος θέλει δικαστική σύγκρουση, ψοφάω για τέτοια, τον προειδοποιώ ότι ποτέ δεν 
εκθέτω όλα τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου, ενώ επιπλέον τώρα έχω και μάρτυρες!!! 

Εκ των ανωτέρω και ο πιο βλάκας πιστεύω ότι θα καταλαβαίνει ότι όλες οι 
αποφάσεις για δικαστικές επιτροπές, δαπάνες, γενικές συνελεύσεις και άλλα 
θέματα, που έχει πάρει αυτό το παράνομο ΔΣ, είναι ΑΚΥΡΕΣ και υπόκεινται στον 
κίνδυνο αγωγών ή μηνύσεων από συλλόγους, γονείς και αθλητές! Γι' αυτό καλά 
θα κάνουν τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ να παραιτηθούν ... εχθές, ώστε να λειτουργήσει 
η ΕΛΟΚ νόμιμα με άλλη διοίκηση! Μην ακούτε τι σας λέει ο Γερόλυμπος ότι όλα 
θα πάνε καλά! Αυτός όταν στριμώξουν τα πράγματα θα πει "Εγώ είμαι στο 
τρίαθλο, τι δουλειά έχω με το καράτε! ’λλοι διοικούσαν!" Τότε, οι δαπάνες της 
ΕΛΟΚ θα πληρωθούν από τις περιουσίες των μελών του ΔΣ, κορόιδα! 

 

 Η μελέτη του Πρακτικού Ανάδειξης Εφορευτικής Επιτροπής. 
Πρώτη καραμπινάτη παρανομία είναι ότι το καταστατικό της ΕΛΟΚ ορίζει ότι «οι 

εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή της οποίας προεδρεύει 
δικαστικός αντιπρόσωπος», ενώ στην πραγματικότητα δεν έγινε έτσι. Να σας το δώσω 
πιο κατανοητά: οι εκλογές διενεργούνται: 1) «από τριμελή εφορευτική επιτροπή» και 2) 
«της οποίας προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος»! Δηλαδή πρώτα φτιάχνουμε την 
εφορευτική επιτροπή από τρία άτομα της ΕΛΟΚ και την έχουμε στο χέρι (!) και μετά σε 
αυτά τα τρία άτομα βάζουμε έναν δικαστικό αντιπρόσωπο για πρόεδρο ως τέταρτο 
άτομο! Τι δεν καταλαβαίνετε βρε βλήματα??? Είκοσι χρόνια κάνετε άκυρες εκλογές! 
Βάσει του Πρακτικού η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείτο από δύο άτομα και αυτό είναι 
αιτία ακύρωσης των εκλογών! 

  
Το Πρακτικό Αρχαιρεσιών γράφει: 

«Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε τις δηλώσεις υποψηφιότητας που είχαν 
υποβληθεί και αφού τις έλεγξε για να διαπιστώσει το δικαίωμα της εκλογιμότητας, 
προχώρησε στην ανακήρυξη των υποψηφίων.» 
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Η έκφραση αυτή αποδεικνύει ότι η Εφορευτική Επιτροπή είχε την ανωτέρω 
υποχρέωση και αρμοδιότητα, αλλά ενήργησε παράνομα, διότι δεν αναφέρεται αναλυτικά 
ποια ακριβώς στοιχεία έλεγξε η Εφορευτική Επιτροπή, δηλαδή δεν καθίσταται επακριβώς 
βέβαιο ότι ελέγχθηκαν για όλους τους υποψήφιους ένα-ένα όλα τα κωλύματα από τα 
σχετικά Αρχεία-Μητρώα, που καθιστούν απαράδεκτη την υποψηφιότητά τους, και 
βρέθηκαν «καθαροί», όπως επίσης δεν αναφέρεται καθόλου αν υποβλήθηκαν και 
ελέχθησαν τα απαραίτητα ποινικά τους μητρώα! Ελλείψει της αναλυτικής διατύπωσης 
των ανωτέρω και άρα της εύλογης αμφιβολίας για τον απαραίτητο τυπικό έλεγχο, το 
Πρακτικό αυτό είναι παράνομο και οδηγεί σε ακύρωση των εκλογών! Με τις τόσες φορές 
που με σύρατε στα δικαστήρια έχω γίνει ... μισός δικηγόρος! 

Το Πρακτικό Αρχαιρεσιών γράφει ότι βρέθηκαν 95 έγκυρα ψηφοδέλτια, 1 
άκυρο και 0 λευκά. Ο συνδυασμός «Ελληνικό Καράτε» (και όχι … 
Αλαμπουρνέζικο!) έλαβε 83 ψηφοδέλτια και ο συνδυασμός «Καράτε 2012» 
(φοβερή φαντασία στην ονομασία, ρε Μπίκα!) έλαβε 12 ψήφους, κάτω από 20%, 
και πήρε ένα … τζιτζίκι να το … πεταλώσει στον ανήφορο! Ακολουθούν οι 
μετρήσεις των ψήφων και η ανάδειξη των μελών του ΔΣ και της ΕΕ. 

 
 [ Παρένθεση: Τελευταία εμφανίστηκε ένα ανώνυμο blog με ονομασία «Ελληνικό 

Καράτε», που γράφει κοτσάνες αναφερόμενες στην ΕΛΟΚ! Μπορεί να είναι σύμπτωση 

του ονόματος με τον πιο πάνω συνδυασμό στιςεκλογές της ΕΛΟΚ, μπορεί και όχι! Σε 

αυτό το blog εκτός από τις ακαταλαβίστικες βλακείες δημοσιεύεται έξω από τα 

εσωτερικά της ΕΛΟΚ και μια ηλίθια επιστολή του Προέδρου της ITKF Richard 

Jorgensen προς εμένα με κοινοποίηση στον Vladimir Yorga! Ο μόνος τρόπος να βρέθηκε 

αυτή η επιστολή σε αυτό το blog είναι να την έδωσε ο Yorga στον Παναγιώτη 

Δρακόπουλο, αυτός στον Γιώργο Γερόλυμπο και αυτός να την δημοσίευσε! Η επιστολή 

αυτή και ο τίτλος του blog ίδιος με την ονομασία του συνδυασμού, που κέρδισε τις 

εκλογές στην ΕΛΟΚ, ενώ ταυτόχρονα η ΕΛΟΚ δεν έχει ήδη διαχωρίσει τη θέση της από 

αυτό το blog, δίνει την εντύπωση ότι το blog το γράφουν δύο συγκεκριμένα άτομα! Όπως 

και να έχει το πράγμα, επειδή σιχαίνομαι τις ανωνυμίες και με δεδομένο ότι πάντα σε 

ό,τι έγραφα έβαζα την υπογραφή μου αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την ευθύνη, 

λαμβάνω την … οικειότητα να δωρίσω στις "Κότες-ιδιοκτήτες-συντάκτες" του εν λόγω 

blog … το σετάκι από στριγκάκια στην φωτό αριστερά με την υποσημείωση ότι μπροστά 

τους ο … Λάκης Γαβαλάς (δεξιά) φαντάζει ως … το απόλυτο αρσενικό!!!  Κλείνει η 

παρένθεση! ]  

 

 "ΡΕΣΙΤΑΛS"  ΝΟΘΕΙΑΣ 
 Το ΠΡΩΤΟ ΡΕΣΙΤΑΛ ΝΟΘΕΙΑΣ έγινε πριν από τις εκλογές από τα ίδια μέλη του 

ίδιου ΔΣ/ΕΛΟΚ με τη χρήση και βοήθεια της παράνομης Δικαστικής Επιτροπής της 
ΕΛΟΚ, όπως αναλυτικά δημοσίευσα στο άρθρο μου με τίτλο «19/2/2014 - Η πειθαρχική 
δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα απο τη ΔΕ/ΕΛΟΚ και η 
πανηγυρική τους αθώωση από το ΑΣΕΑΔ.» Σε αυτό το δημοσίευμα αποδεικνύεται η 
εκ των προτέρων βρώμικη και μεθοδευμένη από τον Γερόλυμπο και το ΔΣ/ΕΛΟΚ 
ΝΟΘΕΥΣΗ των εκλογών 2012 της ΕΛΟΚ. Ήταν στημένο σχέδιο να εμποδίσουν τους 
υποψήφιους για το ΔΣ ΕΛΟΚ Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα να λάβουν μέρος στις εκλογές: 
τους κατηγόρησαν με ψεύτικες κατηγορίες, τους τιμώρησε η δικαστική επιτροπή με 

http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm
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ασαφή αποκλεισμό, τους εμπόδισαν να πάρουν μέρος στις εκλογές, πράγμα που 
ανετράπη με απόφαση του ΑΣΕΑΔ, εμπόδισαν παράνομα επτά συλλόγους τους να 
ψηφίσουν, χάθηκε η ημέρα των εκλογών, και έτσι πήρε ο συνδυασμός «Ελληνικό 
Καράτε» όλες τις θέσεις της διοίκησης. Και η άχρηστη ΓΓΑ χρηματοδοτεί τους «κλέφτες» 
των εκλογών! Μην μου προβάλετε το «αυτοδιοίκητο» των αθλητικών ομοσπονδιών, διότι 
όταν θέλετε να προωθήσετε κομματικά σας συμφέροντα, πνίγετε τις ομοσπονδίες με 
στέρηση των επιχορηγήσεων! ’ρα συμμετέχετε στην εκτεταμένη διαφθορά και διαπλοκή! 

Οι σύλλογοι που αποκλείστηκαν παράνομα από τις εκλογές (με Αριθμό 
Μητρώου ΕΛΟΚ, Όνομα και Αντιπρόσωπο) είναι οι επόμενοι: 

  
ΑΜ Όνομα Συλλόγου Αντιπρόσωπος 

27 Γ. Α. Σ. Κατερίνης Καρυπίδης Γ. 

31 Ακαδημία Μαχητικών Τεχνών Αμύντας Χατζή Παντελή 

35 Λέσχη Παραδ. Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών Κατερίνης Σταυριανίδης Στ. 

152 Α. Γ. Σ. Καράτε Λεκάκος Β. 

206 Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Σότοκαν Σανιώτης Γ. 

222 Αθλητικός Σύλλογος Σότοκαν Καράτε Μυλωνάκη Αν. 

374 Αθλητικός Σύλλογος Αθλοκίνηση Αλιβερίου Δράκος Στ. 

  
Αν οι Μπίκας-Σανιώτης ήταν υποψήφιοι και οι ανωτέρω σύλλογοι ψήφιζαν 

θα έπαιρναν "Ελληνικό Καράτε" = 83 και "Καράτε 2012" = 12 + 7 = 19 (ενώ και 
άλλοι σύλλογοι θα ψήφιζαν υπέρ Μπίκα και Σανιώτη), οπότε ο δεύτερος συν-
δυασμός θα είχε αντιπροσώπους στο ΔΣ/ΕΛΟΚ: Οι Μπίκας και Σανιώτης τώρα θα 
ήταν μέσα στο ΔΣ! 

Ταυτόχρονα, όπως αρμόζει σε διπλωματούχα λαμόγια που θεωρούν το 
«κλέψιμο» στις εκλογές ως «έξυπνη πολιτική κίνηση», το παλιό ΔΣ της ΕΛΟΚ θα έβαλε 
κατά εκτιμήσεις μου 20-30 δικούς του συλλόγους με αντιπροσώπους, που δεν θα είχαν 
δικαίωμα ψήφου, για να κερδίσει ψήφους και έτσι δημιουργήθηκε η συντριπτική διαφορά 
υπέρ του «Ελληνικού Καράτε», που ξανάβγαλε το ίδιο ΔΣ! Τρομάρα και στους δυό σας: 
στους μεν γιατί είσαστε κλέφτες, στους δε γιατί είσαστε κορόιδα! 

 

Η "άψογη" ΓΓΑ παρακολουθεί ... από κοντά τις εξελίξεις του 

"προστατευόμενού" της!!! 

 
Ο υπουργός Πολιτισμού 

κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

 
Ο υφυπουργός 

Αθλητισμού κ. Γιάννης 
Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού κα Κυριακή 
Γιαννακίδου 

 Ο πρωθυπουργός υπόσχεται: Μηδενική ανοχή σε όσους έχουν 

διασπαθίσει δημόσιο χρήμα! 

Και εσείς ξεφτέρια τους ... επιχορηγείτε!!! 

 
Το ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΕΣΙΤΑΛ ΝΟΘΕΙΑΣ έγινε κατά την ημέρα των εκλογών και 

αποδεικνύεται με τη μελέτη του Πρακτικού των Ψηφισάντων (εδώ με κλικ). Αυτό το 
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Πρακτικό περιέχει κατά σειρά τις στήλες: 1) Α/Α = Αύξων Αριθμός, 2) Κωδικός ΕΛΟΚ, 
δηλαδή Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) στο Βιβλίο των Μελών ΕΛΟΚ, 3) Επωνυμία 
Συλλόγου, 4) Τακτικός Αντιπρόσωπος, και 5) Αναπληρωματικός Αντιπρόσωπος. Για την 
πιο εύκολη παρατήρηση και μελέτη κρατώ τις στήλες 1) Αριθμού 
Μητρώου, 2) Ψηφίσαντος Αντιπροσώπου και προσθέτω ενδιάμεσα την στήλη 
του Τόπου, που βρίσκεται ο σύλλογος, οπότε παίρνω το συμπτυγμένο πίνακα στον 
οποίο έχω προσθέσει ακόμα μια στήλη (ΛΕΥΚΟ), την οποία θα εξηγήσω πιο κάτω: 

(Α) - Ταξινόμηση κατά ΑΜ 

Από τον ΑΜ συλλόγου βρίσκετε το όνομά του από τον Πίνακα Ψηφισάντων 
Αντιπροσώπων κατά σύλλογο. 

  

ΑΜ 
ΠΟΛΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ
Σ 

ΛΕΥΚ
Ο 

  ΑΜ 
ΠΟΛΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ
Σ 

ΛΕΥΚ
Ο 

1 ΑΘΗ-Χαλάνδρι Ιωαννίδη     268 Πλατύ Ημαθίας Κάτσικας ΝΑΙ 

3 ΑΘΗ-Γουδί Δαμάσκος     269 Αγκαθιά Καίσαρης ΝΑΙ 

4 
ΑΘΗ-Ν. 
Ηράκλειο 

Μπουλούμπασης     270 
ΑΘΗ-Κάτω 
Αχαρναί 

Δουκλίας   

10 
Σκάλα 
Λακωνίας 

Γκουβούσης     273 Αιτωλικό Αναστασιάδου   

11 Βόλος Κοσμίδης     275 Καρδίτσα Μάρκου ?? ΝΑΙ 

17 ΑΘΗ-Μαρούσι Δρακόπουλος     294 ΑΘΗ-Αιγάλεω Κουγιουμτζίδης   

20 
ΑΘΗ-Άγ. 
Δημήτριος 

Βόβλας Λ.     296 
Ξηροβρύση/Χαλ
κίδα 

Καρυτινός ΝΑΙ 

21 ΑΘΗ-Ελληνικό Κιρλόγλου     298 
Κάνηθος/Χαλκίδ
α 

Μαρούγκα   

28 
ΑΘΗ-
Αμπελόκηποι 

Καβακόπουλος     307 ΑΘΗ-Νίκαια Γερόλυμπος ΝΑΙ 

30 Πατήσια Γιαννέλης     316 Ανδραβίδα Μοχάμαντ ΝΑΙ 

45 Ξυλόκαστρο Φώλιας     317 Ηράκλειο Σιαμπάνη ΝΑΙ 

46 Ξυλόκαστρο Λιβανός     319 Κέρκυρα Ράλλης (Μπουλ) ΝΑΙ 

49 
ΑΘΗ-Ν. 
Σμύρνη 

Παπαδόπουλος     322 Μαντούδι Γκάζι ΝΑΙ 

62 
ΑΘΗ-Αγ. 
Δημήτριος 

Λιόντη     323 
Μαργαρίτι/Θεσπ
ρωτία 

Σκυλαρίκης ΝΑΙ 

64 ΑΘΗ-Καλλιθέα Λιβάνιος ΝΑΙ   343 Φλώρινα Καλλίνης   

67 
ΑΘΗ-Ν. 
Φάληρο 

Μουλαβασίλης     345 Βέροια Σακελλάρης   

69 Λάρισα Προβατάς     347 Ηράκλειο Λαγόγερος ΝΑΙ 

72 Καλαμπάκα Γιατράς     349 Σέρρες Καλυβιώτη   

91 Κατερίνη Παπαδημητρίου ΝΑΙ   350 Σίνδος Μαυράκη   

94 ΑΘΗ-Γαλάτσι Μπούρας     353 Σαλαμίνα Χαρίσης ΝΑΙ 

99 Εύοσμος Λαΐου     354 
ΑΘΗ-
Πετρούπολη 

Μανωλάκη ΝΑΙ 

113 Κιάτο Πετούμενος     361 Βραχάτι 
Τσανγκαλίδου Μ. 
?? 

ΝΑΙ 

119 Χίος Κωστούρος     367 Αίγιο Μηλιά ΝΑΙ 

127 ΑΘΗ-Καλλιθέα Παπαγεωργίου ΝΑΙ   368 Πύργος Μπεντέβης ΝΑΙ 

132 ΑΘΗ-Περιστέρι Κόνταλης ΝΑΙ   370 Πτολεμαΐδα 
Μαρτίνου 
Λουκάς 

  

135 Λαμπρινή Γερολύμπου Εμ.     371 ΑΘΗ-Χαλάνδρι Λόλος   

150 Χανιά Γκέντζογλου ΝΑΙ   375 Σκύδρα Παυλίδης ΝΑΙ 

162 
ΑΘΗ-
Πετρούπολη 

Μακρής     376 ΑΘΗ-Γουδή Τζίμα (Μπουλ) ΝΑΙ 

http://www.karate.gr/14elok/14-img4/121103c-PinPsif-ekl.pdf
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164 
ΑΘΗ-
Πετρούπολη 

Κοντογιάννης     379 Ηράκλειο Καρουζάκης ΝΑΙ 

167 
ΑΘΗ-Αγ. 
Παρασκευή 

Χωριανοπούλου     391 Χανιά Μονεμβασίου ΝΑΙ 

172 Ν. Αρτάκη Δήμας Δημήτρης ΝΑΙ   395 Κόρινθος Δεληκλιτσιώτης   

178 Ψαχνά Καβακοπούλου ΝΑΙ   401 ΑΘΗ-Ιλίσια Σκοπελίτης   

179 Χαλκίδα Δήμας Διονύσης ΝΑΙ   404 ΑΘΗ-Κερατσίνι Βουζέκης   

183 Άγ. Θεόδωροι Χανικιάν     410 Καμίνια Γκούμας   

192 Καλαμάτα Ζάρας ΝΑΙ   411 Κυδωνία Κρήτης Περβανίδης ΝΑΙ 

211 Οινόφυτα Φράγκου     419 Λευκάδα Κατσένος   

212 Βέροια Αβραάμ ΝΑΙ   424 ΑΘΗ-Μαρούσι 
Μπουλούμπαση 
Αφρ. 

ΝΑΙ 

218 ΑΘΗ-Ίλιον Ζουμποπούλου ΝΑΙ   431 
ΑΘΗ-Αγ. 
Παρασκευή 

Δημητριάδης ΝΑΙ 

228 Αριδαία Πάσης ΝΑΙ   432 Ηράκλειο Λυγερού ΝΑΙ 

231 Φλώρινα Βόβλας  ΝΑΙ   439 Μαλεσίνα 
Μπαρμπουτσίνα
ς 

  

234 Μοσχάτο Ρέτσας ΝΑΙ   441 ΑΘΗ-Πέραμα Πάρδαλη   

236 
ΑΘΗ-Ν. 
Σμύρνη 

Αθανασόπουλος     445 Αιγείρα Καλαντζής ΝΑΙ 

239 ΑΘΗ-Αιγάλεω Λεκαράκου ΝΑΙ   448   
Πολυδωρόπουλο
ς 

  

249 
Τυμπάκι 
Κρήτης 

Παπαδόπουλος ΝΑΙ   453   Μουραντιάν   

251 Ηράκλειος Καρκασλί ΝΑΙ   458 Γαστούνη Μητσιούλης   

263 
Καναλάκι 
Πρεβέζης 

Παπαδημητρίου(
υπάλ 

ΝΑΙ   459   Χονδροματίδης ΝΑΙ 

267 Έδεσσα Κοσμίδου ΝΑΙ   463   
Τσανγκαλίδου Η. 
?? 

ΝΑΙ 

          464 ΑΘΗ-Φιλοθέη Ζήση   

 Σε αυτές τις εκλογές (και σε πολλές προηγούμενες) υπάρχουν μάρτυρες που δηλώνουν 
ότι κυκλοφόρησαν συστηματικά λευκά «αντιπροσωπευτήρια», δηλαδή βεβαιώσεις 
αντιπροσώπων από συλλόγους, που τις έδιναν ασυμπλήρωτες σε άτομα που θα 
κατεύθυναν τις εκλογές για να βάλουν πρόσωπα που εκείνοι ήθελαν, ώστε να 
διαμορφώσουν το αποτέλεσμα! Βέβαια, τα πρόσωπα και οι σύλλογοι που συμμετείχαν 
σε αυτό τα αθλητικό έγκλημα πρέπει να τιμωρηθούν ανάλογα, αλλά η πραγματικότητα 
δυστυχώς είναι αυτή! Ενδεικτικό της εκτεταμένης ΝΟΘΕΙΑΣ αυτού του είδους είναι ότι σε 
πολλούς συλλόγους επαρχίας οι αντιπρόσωποί τους ήταν Αθηναίοι! Και ναι μεν αυτό σε 
μικρή κλίμακα μπορεί να είναι ανεκτό και σε λογικά πλαίσια, αλλά σε μεγάλη κλίμακα 
αποδεικνύει ΝΟΘΕΙΑ καραμπινάτη, ενώ οι κύριοι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί είναι οι … 
«CUI BONO?», δηλαδή αυτοί που αποτελούν απάντηση στην ερώτηση «Ποιοι 
ωφελούνται», που είναι ο Γερόλυμπος και το ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

Για τη μελέτη, λοιπόν, του Πίνακα Ψηφισάντων θα πρέπει να λάβουμε 
υπόψη τα κατ’ εκτίμηση ΛΕΥΚΑ «αντιπροσωπευτήρια», τα οποία σημειώνονται 
με ΝΑΙ στην τέταρτη στήλη ως ανωτέρω, αλλά ακόμα και τα Κωλύματα 
Υποψηφιότητας και Αντιπροσώπου! Επομένως, ενδείκνυται να προσθέσουμε σε μία 
πέμπτη στήλη τα κωλύματα με αριθμητικό συμβολισμό ως: (1) Προπονητές-Διαιτητές 
(δεν μπορούν να είναι αντιπρόσωποι συλλόγων), (2) Συγγενείς εξ ονόματος (όχι μεμπτό 
από μόνο του, αλλά ενδεικτικό στημένης αντικατάστασης αντιπροσώπου), (3) σε 
Διατεταγμένη Αποστολή κατά ομάδες των στυλ καράτε (οργανωμένοι κατά στυλ καράτε, 
όχι μεμπτό από μόνο του, αλλά ενδεικτικό επίσης στημένης αντικατάστασης 
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αντιπροσώπου), (4) εκλεγμένοι σε ΔΣ ή ΕΕ, και (5) υπάλληλος της ΕΛΟΚ χωρίς να 
φαίνεται (δηλαδή εργάζεται στην ΕΛΟΚ χωρίς να έχει δηλωθεί)! 

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ο επόμενος σύνθετος Πίνακας Εξαγωγής 
Συμπερασμάτων ταξινομημένος (σορταρισμένος) πρώτα κατά ΛΕΥΚΟ και μετά 
κατά όνομα αντιπροσώπου, διότι αντικείμενο μελέτης είναι πλέον η νομιμότητα 
των αντιπροσώπων των συλλόγων! 

 (Β) - Πίνακας Εξαγωγής Συμπερασμάτων 

Ταξινόμηση κατά ΛΕΥΚΟ και ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ με σημείωση των Κωλυμάτων 1-2-
3-4-5, (δηλαδή πρώτα θα δείτε τα νόμιμα "αντιπροσωπευτήρια" χωρίς "ΝΑΙ" 

κατά αντιπρόσωπο και 
στη συνέχεια τα παράνομα "αντιπροσωπευτήρια" με "ΝΑΙ" κατά αντιπρόσωπο)! 

(και ακόμα το ψάχνω!) 
ΑΜ ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΕΥΚ 1-2-3-4-5 ΣΤΥΛ 

236 ΑΘΗ-Ν. Σμύρνη Αθανασόπουλος       

273 Αιτωλικό Αναστασιάδου       

20 ΑΘΗ-Άγ. Δημήτριος Βόβλας Λ.   2   

404 ΑΘΗ-Κερατσίνι Βουζέκης       

30 Πατήσια Γιαννέλης       

72 Καλαμπάκα Γιατράς       

10 Σκάλα Λακωνίας Γκουβούσης   1?-4   

410 Κανμίνια Γκούμας       

3 ΑΘΗ-Γουδί Δαμάσκος       

395 Κόρινθος Δεληκλιτσιώτης       

270 ΑΘΗ-Κάτω Αχαρναί Δουκλίας       

17 ΑΘΗ-Μαρούσι Δρακόπουλος       

464 ΑΘΗ-Φιλοθέη Ζήση       

1 ΑΘΗ-Χαλάνδρι Ιωαννίδη       

28 ΑΘΗ-Αμπελόκηποι Καβακόπουλος/Γκάζι   1-2 SK 

343 Φλώρινα Καλλίνης       

349 Σέρρες Καλυβιώτη       

419 Λευκάδα Κατσένος       

21 ΑΘΗ-Ελληνικό Κιρλόγλου       

164 ΑΘΗ-Πετρούπολη Κοντογιάννης       

11 Βόλος Κοσμίδης   1-4   

294 ΑΘΗ-Αιγάλεω Κουγιουμτζίδης       

119 Χίος Κωστούρος   4   

99 Εύοσμος Λαΐου       

62 ΑΘΗ-Αγ. Δημήτριος Λιόντη       

371 ΑΘΗ-Χαλάνδρι Λόλος       

162 ΑΘΗ-Πετρούπολη Μακρής       

298 Κάνηθος/Χαλκίδα Μαρούγκα       

370 Πτολεμαΐδα Μαρτίνου Λουκάς       

350 Σίνδος Μαυράκη       

458 Γαστούνη Μητσιούλης       

67 ΑΘΗ-Ν. Φάληρο Μουλαβασίλης       

453   Μουραντιάν       

439 Μαλεσίνα Μπαρμπουτσίνας/Μπουλ    3   

4 ΑΘΗ-Ν. Ηράκλειο Μπουλούμπασης   1-3-4   

94 ΑΘΗ-Γαλάτσι Μπούρας       

49 ΑΘΗ-Ν. Σμύρνη Παπαδόπουλος Δ.     SK 

441 ΑΘΗ-Πέραμα Πάρδαλη   4   

113 Κιάτο Πετούμενος       
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448   Πολυδωρόπουλος       

69 Λάρισα Προβατάς       

345 Βέροια Σακελλάρης       

211 Οινόφυτα Φράγκου       

45 Ξυλόκαστρο Φώλιας       

183 Άγ. Θεόδωροι Χανικιάν   4   

212 Βέροια Αβραάμ ΝΑΙ     

231 Φλώρινα Βόβλας  Γρ. ΝΑΙ 1-2-4   

307 ΑΘΗ-Νίκαια Γερόλυμπος Γ. ΝΑΙ 2-555   

135 Λαμπρινή Γερολύμπου Εμ.  ΝΑΙ 1-2-4   

322 Μαντούδι Γκάζι ΝΑΙ 1   

150 Χανιά Γκέντζογλου ΝΑΙ     

172 Ν. Αρτάκη Δήμας Δημήτρης ΝΑΙ 2   

179 Χαλκίδα Δήμας Διονύσης ΝΑΙ 2   

431 ΑΘΗ-Αγ. Παρασκευή Δημητριάδης ΝΑΙ 4   

192 Καλαμάτα Ζάρας ΝΑΙ     

218 ΑΘΗ-Ίλιον Ζουμποπούλου ΝΑΙ     

178 Ψαχνά Καβακοπούλου/Γκάζι ΝΑΙ 2   

269 Αγκαθιά Καίσαρης ΝΑΙ     

445 Αιγείρα Καλαντζής ΝΑΙ     

251 Ηράκλειος Καρκασλί ΝΑΙ     

379 Ηράκλειο Καρουζάκης ΝΑΙ     

296 Ξηροβρύση/Χαλκίδα Καρυτινός ΝΑΙ     

268 Πλατύ Ημαθίας Κάτσικας ΝΑΙ     

132 ΑΘΗ-Περιστέρι Κόνταλης ΝΑΙ     

267 Έδεσσα Κοσμίδου ΝΑΙ 2   

347 Ηράκλειο Λαγόγερος ΝΑΙ     

239 ΑΘΗ-Αιγάλεω Λεκαράκου ΝΑΙ     

64 ΑΘΗ-Καλλιθέα Λιβάνιος ΝΑΙ     

46 Ξυλόκαστρο Λιβανός ΝΑΙ 1   

432 Ηράκλειο Λυγερού ΝΑΙ     

354 ΑΘΗ-Πετρούπολη Μανωλάκη ΝΑΙ     

275 Καρδίτσα Μάρκου ?? ΝΑΙ +     

367 Αίγιο Μηλιά ΝΑΙ     

391 Χανιά Μονεμβασίου/Γκάζι ΝΑΙ  3   

316 Ανδραβίδα Μοχάμαντ ΝΑΙ     

368 Πύργος Μπεντέβης ΝΑΙ     

424 ΑΘΗ-Μαρούσι Μπουλούμπαση Αφρ. ΝΑΙ 2-3   

127 ΑΘΗ-Καλλιθέα Παπαγεωργίου ΝΑΙ     

91 Κατερίνη Παπαδημητρίου ΝΑΙ 2   

263 Καναλάκι Πρεβέζης Παπαδημητρίου(υπάλ ΝΑΙ 2-5   

249 Τυμπάκι Κρήτης Παπαδόπουλος Γ. ΝΑΙ   SK 

228 Αριδαία Πάσης ΝΑΙ 1-4   

375 Σκύδρα Παυλίδης ΝΑΙ     

411 Κυδωνία Κρήτης Περβανίδης ΝΑΙ 4   

319 Κέρκυρα Ράλλης (Μπουλ) ΝΑΙ 3-4 W 

234 Μοσχάτο Ρέτσας ΝΑΙ     

317 Ηράκλειο Σιαμπάνη ΝΑΙ     

401 ΑΘΗ-Ιλίσια Σκοπελίτης/Μπουλ  ΝΑΙ  333   

323 Μαργαρίτι/Θεσπρωτία Σκυλαρίκης (Πάση) ΝΑΙ     

376 ΑΘΗ-Γουδή Τζίμα (Μπουλ) ΝΑΙ 3   

463   Τσανγκαλίδου Η. ?? ΝΑΙ + 2   

361 Βραχάτι Τσανγκαλίδου Μ. ?? ΝΑΙ + 2   
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353 Σαλαμίνα Χαρίσης ΝΑΙ 4   

459   Χονδροματίδης ΝΑΙ 4   

167 ΑΘΗ-Αγ. Παρασκευή Χωριανοπούλου/Μπουλ  ΝΑΙ  3   

  
 ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 50 

ΛΕΥΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ !!! 
  

 ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:  ΟΧΙ ΟΡΓΙΟ, ΑΛΛΑ “Ο Ρ Γ Ι Ά Ρ Α” 

ΝΟΘΕΙΑΣ !!! 
 Αν στον παραπάνω πίνακα μετρήσουμε τα παράνομα «αντιπροσωπευτήρια» χωριστά 

για τους συλλόγους Αθήνας και Επαρχίας, θα έχουμε τα επόμενα: 
  

Τόπος Νόμιμα 
Παράνομα 

(με ΝΑΙ) 
Σύνολο 

Αθήνα 20 11 – 35% 31 

Επαρχία 25 39 – 61% 64 

  45 50 95 (= 85 +12) 

  
Δηλαδή, στους 31 συλλόγους από την Αθήνα τα παράνομα αντιπροσωπευτήρια 

ήταν 11 (35%), ενώ στους 64 συλλόγους από την Επαρχία τα παράνομα 
«αντιπροσωπευτήρια» ήταν 39 (61% σχεδόν διπλάσιο της Αθήνας). Αυτό 

σημαίνει ότι η απόσταση των συλλόγων της Επαρχίας και η εξάρτηση από τα 
κέντρα των αποφάσεων στην Αθήνα τους κάνει ευάλωτα θύματα στα λαμόγια της 

διοίκησης με αποτέλεσμα την υποδούλωση της ψήφου τους με τα λευκά 
«αντιπροσωπευτήρια»! Άντε να δούμε τι άλλο θα … δώσετε!!! 

Αν αυτοί οι 50 “αντιπρόσωποι-μαϊμούδες” αντί για μαϊμούδες ήταν πραγμα-
τικοί αντιπρόσωποι και ψήφιζαν μισοί τον ένα συνδυασμό και μισοί τον άλλο, τότε 
θα έπαιρναν το "Ελληνικό Καράτε" = 83-50+25 = 58 ψήφους και το "Καράτε 2012" 
= 17+25 = 42 ψήφους! Τελείως άλλο αποτέλεσμα! Και ας μην ξεχνάμε ότι η 
αλλοίωση των αποτελεσμάτων εκλογών είναι ποινικό αδίκημα και για τους 
συλλόγους και για τους “αντιπροσώπους-μαϊμούδες”!!! 

Η «ψυχή» όμως, κάθε συλλόγου είναι ο προπονητής του, ο οποίος εξαρτάται 
από τον δάσκαλό του (διότι αυτός τον προάγει!) και πολλές φορές σε αυτόν δίνει την 
ψήφο του συλλόγου του! Συνεπώς, καλό θα ήταν να μαζέψουμε 
τα ΛΕΥΚΑ «αντιπροσωπευτήρια» κατά τις αιτίες που τα συνδέουν, οι οποίες στην ουσία 
είναι μία αιτία: η εξαρτημένη συνεργασία του συλλόγου, που αντιπροσωπεύεται, από το 
άτομο που βάζει τον εικονικό αντιπρόσωπο, μια συνεργασία λόγω στυλ καράτε, όπου τα 
στυλ είναι SHotokan, Wado-ryu, Goju-ryu, Sito-ryu και Kyokusin. Ούτε αυτό είναι από 
μόνο του επιλήψιμο, αλλά όταν γίνεται σε εκτεταμένη κλίμακα αποδεικνύει 
εσκεμμένη ΝΟΘΕΙΑ των εκλογών. Τραβάει όμως η δουλειά και αφήνουμε 
προσωρινά τη στήλη ΣΤΥΛ για αν και όταν χρειαστεί! 

 

 Δύσκολο ως τώρα, Εύκολο στο εξής! 
Μέχρι τώρα ίσως το είδατε πολύπλοκο, αλλά τώρα τα έχουμε όλα πλέον στο 

χέρι. Για παράδειγμα, όσοι έχουν (4) στον Πίνακα Β εκλέχθηκαν στο ΔΣ ή την ΕξΕπ 
και είναι αυτοί που ωφελήθηκαν από την γενικευμένη ΝΟΘΕΙΑ, κατά τον επόμενο 
πίνακα. Όσοι από αυτούς έχουν και (1), τότε είναι και προπονητές φανεροί ή 
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κρυπτόμενοι (δηλαδή καραμπινάτοι φοροφυγάδες!), πλην της Γερολύμπου, η 
οποία ανέλαβε διαιτητικό έργο μετά την εκλογή της και άρα είναι διαιτητής! 

  

 Αυτοί που ωφελήθηκαν (όφελος είναι η εκλογή τους!) από την γενικευμένη ΝΟΘΕΙΑ: 

 ΑΜ ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΕΥΚ 1-2-3-4-5 ΣΤΥΛ 

10 Σκάλα Λακωνίας Γκουβούσης   1?-4   

11 Βόλος Κοσμίδης   1-4   

119 Χίος Κωστούρος   4   

4 ΑΘΗ-Ν. Ηράκλειο Μπουλούμπασης   1-3-4   

441 ΑΘΗ-Πέραμα Πάρδαλη   4   

183 ’γ. Θεόδωροι Χανικιάν   4   

228 Αριδαία Πάσης ΝΑΙ 1-4   

231 Φλώρινα Βόβλας  Γρ. ΝΑΙ 1-2-4   

307 ΑΘΗ-Νίκαια Γερόλυμπος Γ. ΝΑΙ 2-555   

135 Λαμπρινή Γερολύμπου Εμ.  ΝΑΙ 1-2-4   

431 ΑΘΗ-Αγ. Παρασκευή Δημητριάδης ΝΑΙ 4   

411 Κυδωνία Κρήτης Περβανίδης ΝΑΙ 4   

319 Κέρκυρα Ράλλης (Μπουλ) ΝΑΙ 3-4 W 

353 Σαλαμίνα Χαρίσης ΝΑΙ 4   

459   Χονδροματίδης ΝΑΙ 1-4   

 
Παράδειγμα της εκτεταμένης ΝΟΘΕΙΑΣ είναι ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ Χρήστος 

Μπουλούμπασης, ο οποίος κατέβηκε να πάρει τις εκλογές με τους επόμενους 
συγγενείς, φίλους και αθλητές της σχολής του ως εικονικούς αντιπροσώπους 

συλλόγων! 
ΑΜ ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΕΥΚ 1-2-3-4-5 ΣΤΥΛ 

439 Μαλεσίνα Μπαρμπουτσίνας/Μπουλ   3    

4 ΑΘΗ-Ν. Ηράκλειο Μπουλούμπασης   1-3-4   

424 ΑΘΗ-Μαρούσι Μπουλούμπαση Αφρ. ΝΑΙ 2-3   

319 Κέρκυρα Ράλλης (Μπουλ) ΝΑΙ 3-4 W 

401 ΑΘΗ-Ιλίσια Σκοπελίτης/Μπουλ  ΝΑΙ  333   

376 ΑΘΗ-Γουδή Τζίμα (Μπουλ) ΝΑΙ 3   

167 ΑΘΗ-Αγ. Παρασκευή Χωριανοπούλου/Μπουλ  ΝΑΙ 3    

 
 Όσοι έχουν (1) στον Πίνακα Β στη στήλη 1-2-3-4-5 είναι 

Προπονητές-Διαιτητές, 
 δεν μπορούσαν να είναι αντιπρόσωποι συλλόγων και άρα 

ψήφισαν παράνομα, 
ενώ όσοι από αυτούς εκλέχθηκαν είναι παράνομοι! 

ΑΜ ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΕΥΚ 1-2-3-4-5 ΣΤΥΛ 

10 Σκάλα Λακωνίας Γκουβούσης   1?-4   

28 ΑΘΗ-Αμπελόκηποι Καβακόπουλος   1?-2 SK 

11 Βόλος Κοσμίδης   1-4   

4 ΑΘΗ-Ν. Ηράκλειο Μπουλούμπασης   1-3-4   

231 Φλώρινα Βόβλας  Γρ. ΝΑΙ 1-2-4   

135 Λαμπρινή Γερολύμπου Εμ.  ΝΑΙ 1-2-4   

322 Μαντούδι Γκάζι ΝΑΙ 1   

46 Ξυλόκαστρο Λιβανός ΝΑΙ 1   

228 Αριδαία Πάσης ΝΑΙ 1-4   

459   Χονδροματίδης ΝΑΙ 1-4   
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Όσοι έχουν (2) είναι συγγενείς εξ ονόματος (όχι μεμπτό από μόνο του, αλλά 

ενδεικτικό στημένης αντικατάστασης αντιπροσώπου). Αυτοί είναι ύποπτοι 
ψευδούς βεβαίωσης ότι είναι μέλη των αντίστοιχων συλλόγων και άρα 
παράνομης ψήφου! 

Όσοι έχουν (3) βρίσκονταν σε Διατεταγμένη Αποστολή κατά ομάδες των στυλ 
καράτε (οργανωμένοι κατά στυλ καράτε, όχι μεμπτό από μόνο του, αλλά 
ενδεικτικό επίσης στημένης αντικατάστασης αντιπροσώπου). Αυτοί είναι 
ύποπτοι ψευδούς βεβαίωσης ότι είναι μέλη των αντίστοιχων συλλόγων και 
άρα παράνομης ψήφου! 

5) Τέλος, το αυτί μου, που ακούει πολλά, πήρε και την πληροφορία ότι ο (5) είναι 
κρυφός υπάλληλος της ΕΛΟΚ, δηλαδή εργάζεται στην ΕΛΟΚ χωρίς να έχει 
δηλωθεί! Αλήθεια με ποιά λαμογιά πληρώνεται αυτός και από ποιόν??? 

6) Τέλος, ο 555 είναι ... ο ιδιοκτήτης της ΕΛΟΚ!!! 
ΑΜ ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΕΥΚ 1-2-3-4-5 ΣΤΥΛ 

20 ΑΘΗ-Άγ. Δημήτριος Βόβλας Λ.   2   

28 ΑΘΗ-Αμπελόκηποι Καβακόπουλος   1-2 SK 

4 ΑΘΗ-Ν. Ηράκλειο Μπουλούμπασης   1-3-4   

231 Φλώρινα Βόβλας  Γρ. ΝΑΙ 1-2-4   

307 ΑΘΗ-Νίκαια Γερόλυμπος Γ. ΝΑΙ 2-555   

135 Λαμπρινή Γερολύμπου Εμ.  ΝΑΙ 1-2-4   

322 Μαντούδι Γκάζι ΝΑΙ 1   

172 Ν. Αρτάκη Δήμας Δημήτρης ΝΑΙ 2   

179 Χαλκίδα Δήμας Διονύσης ΝΑΙ 2   

178 Ψαχνά Καβακοπούλου ΝΑΙ 2   

267 Έδεσσα Κοσμίδου ΝΑΙ 2   

424 ΑΘΗ-Μαρούσι Μπουλούμπαση Αφρ. ΝΑΙ 2-3   

91 Κατερίνη Παπαδημητρίου ΝΑΙ 2   

263 Καναλάκι Πρεβέζης Παπαδημητρίου(υπάλ ΝΑΙ 2-5   

228 Αριδαία Πάσης ΝΑΙ 1-4   

319 Κέρκυρα Ράλλης (Μπουλ) ΝΑΙ 3-4 W 

376 ΑΘΗ-Γουδή Τζίμα (Μπουλ) ΝΑΙ 3   

463   Τσανγκαλίδου Η. ?? ΝΑΙ + 2   

361 Βραχάτι Τσανγκαλίδου Μ. ?? ΝΑΙ + 2   

 

Ποιοί και πόσο οφελούνται??? 
Με βάση και τα άρθρα μου « ΕΛΟΚ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ:  Ακόμα μια μεγαλειώδης 

Απάτη των Πολιτικών!» και «ΕΛΟΚ-ΓΓΑ:  Η Πυραμίδα της Απάτης!  Πώς η ΓΓΑ 
υποθάλπει μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή!», θεωρώ ότι το ΣΔΟΕ (όχι η ΓΓΑ, γιατί 
αυτή τα κουκουλώνει!) θα πρέπει να κάνει οικονομικό έλεγχο σε βάθος χρόνου 
στους συλλόγους των μελών του ΔΣ και της ΕΕ της ΕΛΟΚ, δηλαδή στους 
συλλόγους των επομένων προσώπων, όπου τονίζονται τα μέλη των ΔΣ και ΕξΕπ: 

  
ΑΜ ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΕΥΚ 1-2-3-4-5 ΣΤΥΛ 

20 ΑΘΗ-Άγ. Δημήτριος Βόβλας Λ.   2   

10 Σκάλα Λακωνίας Γκουβούσης   1?-4   

28 ΑΘΗ-Αμπελόκηποι Καβακόπουλος/Γκάζι   1-2 SK 

11 Βόλος Κοσμίδης   1-4   

4 ΑΘΗ-Ν. Ηράκλειο Μπουλούμπασης   1-3-4   

183 Άγ. Θεόδωροι Χανικιάν   4   

231 Φλώρινα Βόβλας  Γρ. ΝΑΙ 1-2-4   

http://www.karate.gr/14elok/144140302.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140302.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140302.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
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307 ΑΘΗ-Νίκαια Γερόλυμπος Γ. ΝΑΙ 2-555   

135 Λαμπρινή Γερολύμπου Εμ.  ΝΑΙ 1-2-4   

322 Μαντούδι Γκάζι ΝΑΙ 1   

431 ΑΘΗ-Αγ. Παρασκευή Δημητριάδης ΝΑΙ 4   

178 Ψαχνά Καβακοπούλου/Γκάζι ΝΑΙ 2   

267 Έδεσσα Κοσμίδου ΝΑΙ 2   

424 ΑΘΗ-Μαρούσι Μπουλούμπαση Αφρ. ΝΑΙ 2-3   

91 Κατερίνη Παπαδημητρίου ΝΑΙ 2   

263 Καναλάκι Πρεβέζης Παπαδημητρίου/υπάλ ΝΑΙ 2-5   

228 Αριδαία Πάσης ΝΑΙ 1-4   

319 Κέρκυρα Ράλλης/Μπουλ ΝΑΙ 3-4 W 

376 ΑΘΗ-Γουδή Καρβούνης ΝΑΙ 3   

353 Σαλαμίνα Χαρίσης ΝΑΙ 4   

459   Χονδροματίδης ΝΑΙ 1-4   

  

 

 
Ο υπουργός Πολιτισμού κ. 
Πάνος Παναγιωτόπουλος 

 
Ο υφυπουργός 

Αθλητισμού κ. Γιάννης 
Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού κα Κυριακή 
Γιαννακίδου 

 Σας απέδειξα ότι η ΕΛΟΚ λειτουργεί παράνομα, με παράνομες εκλογές, με 

παράνομο ΔΣ, κυριολεκτικά σαν επιχείρηση επί είκοσι χρόνια υπό την 

διαχείρηση του Γιώργου Γερόλυμπου και με μέλη ΔΣ-Εκπαιδευτές Καράτε, οι 

οποίοι διοργανώνουν σεμινάρια υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ και μάλιστα με 

είσπραξη των "μαύρων" συμμετοχών μέσω της ... εισπρακτικής 

εταιρείας Sportdata, όπως ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ!!! Και η εποπτεύουσα ΓΓΑ 

κοιμάται με τα τσαρούχια!!!  Καληνύχτα! 

  Ζητήσατε από την ΕΛΟΚ ποιοι σύλλογοι είναι "σύλλογοι" και ποιοι είναι "σχολές"! Αν 

αυτό είναι σωστό, τότε ποιος ηλίθιος έγραψε τέτοια επιστολή και ποιοι άλλοι ηλίθιοι την 
υπέγραψαν??? 

Χέστηκε η φοράδα στ' αλώνι! Ζητήσατε από τον κλέφτη να σας κάνει ένα κατάλογο τι 
έκλεψε! Για να ερευνήσετε στα άδυτα της ΕΛΟΚ θέλετε ΤΟΝ  ... Ειδικό και Αδέκαστο!!! 
Αλλά πώς να παραδεχτείτε ότι τη μισή ευθύνη την φέρετε εσείς!!! Γι’ αυτό είναι βέβαιο 

ότι θα προσπαθήσετε να τα σκεπάσετε ως οι δεινόσαυροι της ηθικής διαφθοράς!!! 

 

14/3/2014, 7:00 μ.μ. - Τελευταία προσθήκη πριν από την αυριανή Γενική 

Συνέλευση της ΕΛΟΚ! Προς τους συλλόγους: 

 Οπωσδήποτε τα τελευταία μου άρθρα έχουν προκαλέσει … ψυχικό τραλαλά σε 

συλλόγους και αντιπροσώπους, αλλά και  … νταϊλίδικο παραλήρημα σε πολλούς 

ανεγκέφαλους στο facebook και αλλού! Δεν λύνονται έτσι οι διαφορές: Θέλετε 

πολιτισμένη συζήτηση και διευκρινήσεις? Είμαι διαθέσιμος! Θέλετε τσαμπουκά? Τότε 

αποδεικνύετε την ενοχή σας και σας έχω γραμμένους! 

http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
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1         - Για την αυριανή Γενική Συνέλευση, πάντως, οπωσδήποτε δεν σας έδωσαν 

τον πίνακα των δικαιουμένων ψήφου, ώστε να μην γνωρίζετε ποιοι ψηφίζουν και έτσι να 

επιβάλουν τις απόψεις τους την τελευταία στιγμή! 

2 - Οπωσδήποτε δεν σας έδωσαν τους προς διαγραφή συλλόγους, ώστε να μην 

γνωρίζετε ποιοι και γιατί διαγράφονται και έτσι να επιβάλουν τις απόψεις τους πάλι την 

τελευταία στιγμή! 

3 - Οπωσδήποτε δεν σας έδωσαν τα Πρακτικά του ΔΣ, ώστε να μην γνωρίζετε τι 

έκαναν όλο το διάστημα που διοικούσαν, ώστε να επιτύχουν την έγκριση των 

πεπραγμένων και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και έτσι να επιβάλουν τις απόψεις 

τους για τρίτη φορά την τελευταία στιγμή! 

4 - Οπωσδήποτε δεν σας έδωσαν τον οικονομικό απολογισμό ούτε λεπτομερώς 

ούτε χονδρικά, ώστε να σας κρατήσουν στο σκοτάδι και έτσι να επιτύχουν την έγκρισή 

του! Ούτε την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής σας έχουν δώσει και ίσως μόνο να σας 

την διαβάσουν χωρίς να σας την δώσουν, διότι πολλές φορές παίρνουν τις υπογραφές 

των μελών της αφού πρώτα έχει εγκριθεί ο απολογισμός για να μην τους εμπλέκουν σε 

δικαστήρια!!! Συνεπώς επιδιώκουν να επιβάλουν φασιστικά τις απόψεις τους για τέταρτη 

φορά την τελευταία στιγμή! 

5 - Οπωσδήποτε οι αντιπρόσωποι των συλλόγων θα είναι οι μισοί από ότι στις 

εκλογές και ίσως και λιγότεροι! Τα λαμόγια θα εκλείψουν, αν και όχι όλα! 

6 - Οπωσδήποτε η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, όποιοι και αν είναι αυτοί, δεν έχει τα 

κότσια να καταθέσει πρόταση μομφής για την φασιστική διοίκηση και τα κρυφά οικονομικά 

πεπραγμένα! Ακόμα και αυτοί που θίχτηκαν από αποφάσεις και από κατηγορίες στην 

παράνομη Δικαστική Επιτροπή δεν έχουν τα κότσια να αντιδράσουν μήπως και 

καταφέρουν να αρπάξουν τυχόν κάποιο επόμενο … «κοκαλάκι θέσης» στην πυραμίδα της 

διοίκησης, αν και όταν ο … Μεγάλος βέβαια αποφασίσει να πετάξει πάλι τέτοια … 

«κοκαλάκια»! 

7 - Οπωσδήποτε ο Γερόλυμπος θα έχει πάλι το θράσος να διευθύνει την Γενική 

Συνέλευση δηλώνοντας περίτρανα με θράσος αυτό που πάντα δήλωνε!!! 

8 - Οπωσδήποτε η Γενική αυτή Συνέλευση τίθεται για δέκα διαφορετικούς λόγους 

υπό την αίρεση της ΑΚΥΡΩΣΗΣ με δικαστική απόφαση αν χειρισθείτε σωστά το θέμα! 
  

 Εκτός αν σας αρέσει η κατάσταση όπως είναι, οπότε να μην ασχολούμαι με εσάς! 

(Αλλά έλα που μ’ αρέσει!!!) 

 
  

 Θύμιος Περσίδης, R.E.D. 

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 

http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
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Ίδρυση και Πορεία της ΕΟΕΚ.  
(1977 – 1994) 

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF 
(1995-2004) 

Δίκες με την ΕΛΟΚ. Επικράτηση 
στην ΠΟΠΚ. (2004-2012)  

Οι Δίκες με τον Γερόλυμπο. 
(2004 – 2013) 

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο 
Καράτε. (2004 – 2015) 

Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ. 
(2013 – 2016) 

Εγκληματική ΕΛΟΚ, Άχρηστη 
ΓΓΑ. (2014 – 2016) 

 
ΕΛΟΚ/ΓΓΑ: Απόλυτα Παράνομη η 
Σχολή Προπονητών. (2014–2015) 

 
Απόλυτα Παράνομες οι Εκλογές 
ΕΛΟΚ 2012 και 2016. (2014–2018) 

 

http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/05t-LK-Yero-2004-2015-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/06t-LK-ELOK-2013-2016-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/07t-LK-ELOK-GGA-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/08t-LK-SxoPro2014-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/09t-LK-EkloELOK12.16-31.3.18.pdf
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub  a55  

Πρώτη δημοσίευση 19/3/2014.   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 

 
 

Άδεια κουστούμια διοικούν 
τον αθλητισμό της χώρας!!! 

“Πλαστογραφεί” την Αλήθεια με έγγραφό της η ΓΓΑ!!!  

Ποιοι κρύβονται πίσω από την παραγωγή ψευδών και ανεύθυνων 

εγγράφων??? 

 

 

 Ποιοι Καραγκιόζηδες διοικούν τον Αθλητισμό της χώρας? 
  

 

 

 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!  

  

  

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/21promot/2121.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
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 Το παρόν δημοσίευμα αποστέλλεται με email προς την ΓΓΑ και το ΣΔΟΕ! 

 Αποδεικτικό αποστολής και λήψης email προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

 
 

 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: 

 
 

Με την από 6/12/2007 Απόφασή του το ΕΔΔΑ στην υπόθεση “Κατράμη 

κατά Ελλάδος” δικαίωσε την Α. Κατράμη και την απήλλαξε από το αδίκημα της 

συκοφαντικής δυσφήμησης και εξύβρισης, ως ακολούθως. Η Α. Κατράμη ήταν 

τότε δημοσιογράφος και εξέδιδε τοπικό περιοδικό της Αιδηψού. Σε άρθρο της 

σχετικό με αυτοκινητιστικό ατύχημα της αδελφής της κατήγγειλε, εις βάρος 

του Δημάρχου τότε της Ιστιαίας και του επιληφθέντος της υποθέσεως 

Ανακριτού, παρατυπίες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών 

αποκαλώντας αυτούς «επίορκους» καθώς και «καραγκιόζη δήμαρχο» και «καραγκιόζη ανακριτή». 

Μετά από μηνύσεις των ανωτέρω δύο αρχικά για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση η Κατράμη 

καταδικάστηκε τελικά (μετά από Πρωτοδικείο, Εφετείο, Άρειο Πάγο, πάλι Εφετείο και πάλι Άρειο 

Πάγο) μόνο για εξύβριση σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή. Η Κατράμη προσέφυγε στο ΕΔΔΑ 

για παραβίαση του Άρθρου 10 της ΕΣΔΑ περί ελευθερίας της έκφρασης από τα Ελληνικά 

Δικαστήρια. Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι πραγματικά υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 10 της ΕΣΔΑ και 

απήλλαξε την προσφεύγουσα από το αδίκημα και την ποινή θεωρώντας ότι οι ανωτέρω εκφράσεις 

αποτελούν «αξιολογικές κρίσεις» δημοσιογράφου που κρίνει δημόσια πρόσωπα κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους! Επομένως, όπου κατά τις κρίσεις των πράξεων και παραλήψεων δημοσίων 

προσώπων στα επόμενα αναφέρεται η λέξη «καραγκιόζης», αυτή αποτελεί «αξιολογική κρίση» και 

όχι εξύβριση ή συκοφαντική δυσφήμηση!!! Φιλάκια!!! 
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 Σχετικά με την Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ: 

  

 
Η Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ άνω αποτελείται 
από τρεις δικηγόρους, που έσπασε ο διάβολος το 

ποδάρι του και τελείως τυχαία είναι κολλητοί με τον 
δικηγόρο του Γερόλυμπου στο ίδιο κτίριο, στον ίδιο 

όροφο και στο ίδιο γραφείο δεξιά!!! 
 

 

Ως γνωστό, την Παρασκευή 21/2/2014 είχε οριστεί να συγκληθεί η Δικαστική 

Επιτροπή για να δικάσει τρία άτομα και ένα σύλλογο της ΕΛΟΚ, επειδή το ήθελε ο 

Γερόλυμπος. Το karate.gr, με το άρθρο του19/2/2014 Η πειθαρχική δίωξη και 

καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα απο τη ΔΕ/ΕΛΟΚ και η πανηγυρική τους 

αθώωση από το ΑΣΕΑΔ, είχε αποκαλύψει και αποδείξει ότι η Δικαστική Επιτροπή της 

ΕΛΟΚ ήταν μαϊμού, αφού δεν είχε συγκροτηθεί από αντιπροσώπους συλλόγων, όπως 

καθορίζουν ο νόμος και το καταστατικό της, αλλά από εκτός ΕΛΟΚ δικηγόρους του 

Γερόλυμπου, ο οποίος θέλει να ελέγχει τις αποφάσεις της. Παράλληλα και ανεξάρτητα 

οι «κατηγορούμενοι» αρνήθηκαν με εξώδικο να αναγνωρίσουν την ΔΕ/ΕΛΟΚ και να 

δικαστούν από αυτήν. Τελικά τα μέλη της ΔΕ/ΕΛΟΚ πήγαν στο στάδιο των Άνω Λιοσίων 

για να δικάσουν και έφυγαν με τα … δικόγραφα στο χέρι! ΔΕΝ ΔΙΚΑΣΑΝ! Αυτό 

αποδεικνύει ότι ακόμα και η ΔΕ-μαϊμού αποδέχθηκε ότι ήταν … Μαϊμού με ... 

περικεφαλαία!!! 
  

 
  

Θορυβημένοι οι καραγκιόζηδες της ΕΛΟΚ 

έτρεξαν να επιβεβαιώσουν τη νομιμότητα 

συγκρότησης της ΔΕ με έγγραφο της ΓΓΑ! Αυτή 

είναι η αγαπημένη μέθοδος του Γερόλυμπου: να 

κατασκευάζει αποδεικτικά στοιχεία κατά την 

ψυχωτική του λογική, δηλαδή ακόμα και εκεί που 

http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm
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δεν … κατασκευάζονται. Γιατί όχι, αφού στη ΓΓΑ υπάρχουν αρκετοί … κομματοκύωνες 

(δηλαδή στυλοβάτες του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας!) έτοιμοι να τον 

εξυπηρετήσουν!!! Και είναι γνωστότατος από το παρελθόν ο τρόπος κατασκευής ψευδών 

εγγράφων: ζητάει ο “ψεύτης” (ΓΓΑ) από τον “καραψεύτη” (ΕΛΟΚ) 1-2 έγγραφα που να 

βεβαιώνουν το ψέμα, του τα δίνει ο “καραψεύτης” και ο “ψεύτης” βεβαιώνει και αυτός με 

τη σειρά του το ψέμα, οπότε το ψέμα με τις υπογραφές υπαλλήλων του δημοσίου γίνεται 

… αλήθεια στα χέρια του καραψεύτη!!! 

Το blog “Ελληνικό Καράτε” των κακέκτυπων καραγκιόζηδων του συνδυασμού 

“Ελληνικό Καράτε” των εκλογών του 2012 της ΕΛΟΚ δημοσίευσε ανάμεσα στις βλακείες 

που γράφει και τα επόμενα: 

  
  

 Ανάλυση της ανωτέρω δημοσίευσης των καραγκιόζηδων: 

1)      Η παρομοίωση με το παιδικό καρτούν αποδεικνύει ότι οι καραγκιόζηδες αυτοί 

δεν έχουν αφήσει ακόμα τα παιδικά τους ελαττώματα! 
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2)    Η ημερομηνία της δημοσίευσης 10/3/2014 σημαίνει ότι θορυβηθήκαν με τις 

αποκαλύψεις του karate.gr και τα εξώδικα των κατηγορουμένων και έτρεξαν για ... 

"βούλα"! 

3) Η βούλα της ΓΓΑ είναι σαν την βούλα που βαφτίζει τα βουλγάρικα κατσίκια 

ελληνικά! Τόσο αξιόπιστη! Αλλά μερικοί το χάβουν αυτό! Πάντως θαυμάζω 

την ... αντίσταση των ιθυνόντων της ΓΓΑ στις απαιτήσεις του Γερόλυμπου! Πέρασαν 

10 ημέρες μέχρι να τους καταφέρει! 

4)    Άντε, ακόμα να δημοσιεύσετε, καραγκιόζηδες, την επιστολή! Τι περιμένετε? Από 

10 Μαρτίου την περίμενα και φτάσαμε στις 19, ακόμα να την δω για να την … «εγκρίνω» 

ή όχι και σήμερα δικάζουν οι καραγκιόζηδες της ΔΕ/ΕΛΟΚ!!! 

5)    Τι θα έγραφε μια τέτοια επιστολή όμως? Απλούστατα ότι η Δικαστική Επιτροπή 

συγκροτήθηκε νόμιμα και μπορεί να προχωρήσει στο έργο της! Αλλά ποιο είναι το νόμιμο? 

Και οι τρεις δικηγόροι να είναι από το γραφείο του δικηγόρου του Γερόλυμπου και να 

βγάζουν αποφάσεις κατά παραγγελία του Γερό-

λυμπου??? 

6)    Εγώ θα την δημοσίευα, διότι πρώτον 

 είμαι όχι αμερόληπτος αλλά αντικειμενικός, 

και δεύτερον για να πάρω στη συνέχεια στο 

κυνήγι τον ηλίθιο αρχικαραγκιόζη της ΓΓΑ που 

την υπέγραψε! Διότι είναι ποινικό αδίκημα 

«απιστίας περί την υπηρεσία» η έκδοση 

δημοσίου εγγράφου από δημόσιο υπάλληλο 

χωρίς να ελέγξει και να βεβαιωθεί για την 

αλήθεια των περιλαμβανόμενων στο δημόσιο 

αυτό έγγραφο! 

7)    Κατά το οργανόγραμμα, όμως, λειτουργίας της ΓΓΑ εκτιμώ ότι αρμοδιότητα για 

την έκδοση και υπογραφή ενός τέτοιου εγγράφου έχει ο Διευθυντής Αγωνιστικού 

Αθλητισμού, ο οποίος είναι πολιτικό πρόσωπο! Τώρα τα πιάσαμε τα λεφτά μας! Θα είναι 

ένας ακόμα καραγκιόζης σαν τον Τσιτρούλη που είπε το περίφημο «Τι τη θέλετε τη νέα 

ομοσπονδία καράτε? Πηγαίνετε να γραφτείτε στο … κουνγκ-φού!» Για να κατοχυρωθεί 

όμως αυτό το πολιτικό πρόσωπο, που έχει μεσάνυχτα από τις ιδιαιτερότητες των 

αθλημάτων και των ομοσπονδιών, θα ζητήσει μια εισήγηση από τον δήθεν "σχετικό" 

μόνιμο υπάλληλο της ΓΓΑ, που δουλεύει είκοσι χρόνια τις ομοσπονδίες. 

8)    Ψάχνοντας στα κατωτέρω κιτάπια της ΓΓΑ, βρήκα ότι Διευθυντής Αγωνιστικού 

Αθλητισμού είναι ο κύριος Τρύφωνας Ζαχαρόπουλος και ως αρμόδιος αυτός θα 

βεβαίωσε ό,τι του ζήτησε ο Γερόλυμπος ή αυτόν εξαπάτησε ο Γερόλυμπος. Είτε το ένα 

έγινε είτε το άλλο ο Τρύφωνας Ζαχαρόπουλος και μαζί του όλοι οι ανώτεροί του, που 

του έδωσαν την αρμοδιότητα να υπογράφει αντί αυτών, φέρουν την ευθύνη για την 

οπωσδήποτε ψευδή βεβαίωση που εκδόθηκε από τη ΓΓΑ προς την ΕΛΟΚ, ώστε η 

τελευταία να νομιμοποιήσει μια παράνομη ΔΕ-Μαϊμού και να δικάσει του αντιπάλους του 

 
Αμετανόητοι οι πολιτικοί μας ευνοούν με 

παρανομίες τους κολλητούς τους! 
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Γερόλυμπου! Την εισήγηση για την "ορθότητα" της σοφής βεβαίωσης του Ζαχαρόπουλου 

οπωσδήποτε θα την έκανε ο προϊστάμενος του τμήματος Υγρού Στίβου και Βαρέων 

Αθλημάτων, όπου ανήκει και το καράτε, Κώστας Βαλεργάκης, παλιός γνώριμος! 
  

 
 9)   Και εδώ εντοπίζεται η διαπλοκή [πολιτικής ηγεσίας] και [μονίμων υπαλλήλων της 

ΓΓΑ] με τους λεγόμενους [ομοσπονδιάρχες], Η πολιτική ηγεσία της ΓΓΑ εξυπηρετεί 

τους μόνιμους υπαλλήλους με την έγκριση δημιουργίας επιτροπών-μαϊμού και 

συμμετοχής αυτών σε αυτές, ώστε να παίρνουν από 2-3 μέχρι 10-20 κατοστάρικα το 

μήνα επιπλέον, ενώ από … ευγνωμοσύνη οι μόνιμοι υπάλληλοι της ΓΓΑ «εξυπηρετούν» 

τους κολλητούς των πολιτικών προϊσταμένων τους! 
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10)  Απόδειξη για όσα γράφω αποτελούν η έκθεση του Επιθεωρητή Δημόσιας 

Διοίκησης, η οποία έφερε τον τέως ΓΓ Αθλητισμού Πάνο Μπιτσαξή σε θέση να ποιήσει 

την ανάγκη φιλοτιμία και να κόψει τα επιδόματα από τις επιτροπές-μαϊμού στους 

υπαλλήλους της ΓΓΑ (το 2008 η ΓΓΑ πλήρωνε επιτροπή για τήρηση αλληλογραφίας των 

... Ολυμπιακών Αγώνων, που είχαν τελειώσει το 2004), τα δημοσιεύματα της 

“REALnews”, όπως ήδη έχω αναπτύξει (με κλικ εδώ) σε άλλο site μου! 

11) Αλλά όλα αυτά τα λεφτά για τις μαϊμούδες επιτροπές τώρα κόβονται με βάση 

την οικονομική κρίση που μας έριξαν οι άχρηστοι πολιτικοί μας, ως κατωτέρω: 

 
12) Το πλέον σοφό, όμως, θα ήταν να κλείσει η ΓΓΑ, διότι από την πρώτη ημέρα 

δημιουργίας της λειτουργεί ως η ... Αυτοκρατορία του Κομματικού Ρουσφετιού, απομυζώντας 

εκατομμύρια από τον εθνικό προϋπολογισμό για ψηφοθηρία μέσω των ημετέρων, οι οποίοι 

ημέτεροι έγιναν στη συνέχεια ... Αθλητοπατέρες-Καρεκλοκένταυροι, που διοικούν αθλητικές 

ομοσπονδίες επί δεκαετίες οι ίδιοι και οι ίδιοι γαντζωμένοι σαν βδέλλες με νύχια και δόντια 

στις διοικήσεις των ομοσπονδιών τους!!! Παράδειγμα η ΕΛΟΚ, η οποία διοικείται από τον 

πρόεδρο του ... τρίαθλου Γιώργο Γερόλυμπο εκ του μακρόθεν με ... remote control τους 

υπόλοιπους κάτω!!! 

http://www.pothenesxes.gr/04-athlit-skan/0401100420.htm
http://www.pothenesxes.gr/04-athlit-skan/0401100420.htm
http://www.pothenesxes.gr/04-athlit-skan/0401100420.htm
http://www.pothenesxes.gr/04-athlit-skan/0401100420.htm
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Όσον αφορά στο ΔΣ της ΕΛΟΚ, δηλαδή ... "τα δικά μας παιδιά": 

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, ΚΑΝΕ 

ΝΑ προπονητή, ΚΑΝΕΝΑ αθλητή, ΚΑΝΕΝΑ αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα οποιασδή-

ποτε χρονιάς, ΚΑΜΙΑ φωτογραφία, ΚΑΝΕΝΑ βίντεο! Οι δραστηριότητές της δείχνουν 

να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ! Το έμχυχο 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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  1) Με τα επόμενα άρθρα μου σας απέδειξα ότι ο Γερόλυμπος είναι ξοφλημένος 

από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε: 
20/11/2013 - Ο Πόλεμος Εσπίνος - Γερόλυμπου, ή αλλιώς: "και κλάμα ... η κυρία"! Μέρος Α΄! 

22/11/2013 - Ο Πόλεμος Εσπίνος - Γερόλυμπου, ή αλλιώς: "και κλάμα ... η κυρία"! Μέρος Β΄! 

22/11/2013 - Ο Πόλεμος Εσπίνος - Γερόλυμπου, ή αλλιώς: "και κλάμα ... η κυρία"! Μέρος Γ΄! 

26/11/2013 - Από Δήμαρχος, ... κλητήρας! Τελικά συμπεράσματα και οι πραγματικές επιπτώσεις 
στον Γερόλυμπο και στην ΕΛΟΚ. 

 

2) Με το άρθρο μου 4/12/2013 - Οι τελευταίες ανανεούμενες πληροφορίες για τις 

εξελίξεις στην ΕΛΟΚ! Δεκέμβριος 2013! σας απέδειξα ότι τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ 

κάνουν συστηματικές εκκαθαρίσεις όσων διαμαρτύρονται για τις παρανομίες 

τους!  (Εκτυπώστε το άρθρο με κλικ εδώ σε αρχείο PDF με περιθώρια 1 εκ. αριστερά-δεξιά και 2 εκ. 

πάνω-κάτω.) 

 

3) Με το άρθρο μου 30/1/2014 - Οι τελευταίες 

ανανεούμενες πληροφορίες για τις εξελίξεις στην 

ΕΛΟΚ! Ιανουάριος 2014! σας απέδειξα ότι οι 

εκκαθαρίσεις στην ΕΛΟΚ γίνονται συγκεκριμένα 

από τον Γερόλυμπο για προσωπικούς του λόγους 

κατά προσωπικών του αντιπάλων!  (Εκτυπώστε το 

άρθρο με κλικ εδώ σε αρχείο PDF με περιθώρια 1 εκ. 
αριστερά-δεξιά και 2 εκ. πάνω-κάτω.) 

 

4) Με το άρθρο μου 4/2/2014 -  Πωλούνται ... Αντιαρματικά Βλήματα! ΕΛΟΚ, 

Φεβρουάριος 2014! σας απέδειξα ότι στο «εκδικητικό» παιχνίδι του Γερόλυμπου 

μπαίνουν ως ανδρείκελα και όλα τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά και η Δικαστική 

Επιτροπή της ΕΛΟΚ!  (Εκτυπώστε το άρθρο με κλικ εδώ σε αρχείο PDF με περιθώρια 1 εκ. 

αριστερά-δεξιά και 2 εκ. πάνω-κάτω.) 

 

5) Με το άρθρο μου 17/2/2014 - 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??? σας απέδειξα ότι η διοικούντες την ΕΛΟΚ την έχουν καταποντίσει στην 

αφάνεια εξαφανίζοντας εσκεμμένα κάθε της δραστηριότητα πλην αυτών δια των οποίων 

χειραγωγούν συλλόγους, εκπαιδευτές, αθλητές και γονείς!  (Εκτυπώστε το άρθρο με κλικ 

εδώ σε αρχείο PDF με περιθώρια 1 εκ. αριστερά-δεξιά και 2 εκ. πάνω-κάτω.) 

 

6) Με το άρθρο μου 19/2/2014 Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη 

και Γ. Μπίκα απο τη ΔΕ/ΕΛΟΚ και η πανηγυρική τους αθώωση από το 

ΑΣΕΑΔ, ********** σας απέδειξα ότι η Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ αποτελείται 

από τρεις δικηγόρους από το γραφείο του δικηγόρου του Γερόλυμπου, ώστε οι αποφάσεις 

τους να είναι κατά παραγγελία του Γερόλυμπου!!!  (Εκτυπώστε το άρθρο με κλικ εδώ σε 

αρχείοPDF με περιθώρια 1 εκ. αριστερά-δεξιά και 2 εκ. πάνω-κάτω.) 
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7) Με το άρθρο μου 2/3/2014 -  ΕΛΟΚ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ:  Ακόμα μια μεγαλειώδης 

Απάτη των Πολιτικών! σας απέδειξα ότι η ΕΛΟΚ, αλλά και η ΓΓΑ ως εποπτεύουσα 

αρχή, λειτουργούν διαπράττοντας παρανομίες, διότι η πρώτη παρανόμως δεν αναρτά 

στο διαδίκτυο κάθε της οικονομική και διοικητική απόφαση, όπως έχει υποχρέωση 

βάσει του νόμου για την ΔΙΑΥΓΕΙΑ στη λειτουργία του Κράτους, και η δεύτερη 

εξακολουθεί να την επιχορηγεί παρά τις πολυετείς παρανομίες της χωρίς κανένα 

έλεγχο!  (Εκτυπώστε το άρθρο με κλικ εδώ σε αρχείο PDF με περιθώρια 1 εκ. αριστερά-δεξιά 

και 2 εκ. πάνω-κάτω.) 

 

8) Τέλος, με τα επόμενα άρθρα μου σας απέδειξα ότι η ΕΛΟΚ διοικείται παράνομα από 

ΔΣ με παράνομα μέλη, που είναι τεχνικοί (προπονητές, διαιτητές, επιχειρηματίες 

που πλουτίζουν από την εκμετάλλευση της ΕΛΟΚ,κτλ.) και όχι μόνο διοικητικοί 

ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΟΚ! Οι άνθρωποι αυτοί έχουν εγκαθιδρύσει ένα εκτεταμένο πολυετές (20 χρόνια 

τώρα!) σύστημα παράνομου πλουτισμού δια της απομύζησης συλλόγων, αθλητών και 

γονέων δια της πλαγίας οδού και με τρομακτικό θράσος, εκμεταλλευόμενοι τα δήθεν 

«στυλ καράτε» με διοργανώσεις «υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ»,έχοντας εφαρμόσει 

ταυτόχρονα και ένα φοβερό σύστημα εκτεταμένης και προκλητικής φοροδιαφυγής!!! 

5/3/2014 -   ΕΛΟΚ-ΓΓΑ:  Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια 

εκτεταμένη φοροδιαφυγή!    (Εκτύπωση σε PDF). 

  

10/3/2014 -  Σας φτύνουνε και λέτε … «βρέχει»! Εκτεταμένη ΝΟΘΕΙΑ στις 

εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε - ΕΛΟΚ!   (Εκτύπωση σε PDF). 

  

 
 

Αν σας πει κανείς όλους μαζί 

“καραγκιόζηδες”, 

τότε θα του κάνει μήνυση … ο 

Καραγκιόζης και θα έχει δίκιο!!! 

 

  

 

 Θύμιος Περσίδης, R.E.D. 
 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
 

 

  

http://www.karate.gr/14elok/144140302.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140302.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140302.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140302.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144140302.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144140305.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144140310.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140310.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140310.pdf
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ 2013 – 2016. 

65 / 204 

 
 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   a65 

Πρώτη δημοσίευση 24/3/2014. 
  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 

 
 

Άδεια κουστούμια 
διοικούν τον αθλητισμό 

της χώρας!!! 

Προς την ΓΓΑ: Δύο αμαρτωλές θητείες του ΔΣ της ΕΛΟΚ 

επιχορηγείτε  με χρήματα του Ελληνικού Λαού χωρίς έλεγχο! 

Είστε Άχρηστοι στον Ελληνικό Λαό! Κλείστε το!!! 

 

 

 

 

 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!  

  

  

 Το παρόν δημοσίευμα αποστέλλεται με email προς την ΓΓΑ και το ΣΔΟΕ! 
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 Αποδεικτικό αποστολής και λήψης email προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

 
 

Το παρόν άρθρο αποτελεί συνέχεια του άρθρου: "5/3/2014 -   ΕΛΟΚ-ΓΓΑ:  Η 

Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή!" και 

εξειδικεύει κατά μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΚ τις παραβιάσεις της αθλητικής 

νομοθεσίας αλλά και αυτές της φορολογικής νομοθεσίας, που διαπράττουν 

θρασύτατα επί χρόνια τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ υπό την εύνοια και τις 

επιχορηγήσεις της Γ. Γ. Αθλητισμού!!! 
 

Βάση για τα επόμενα αποτελεί επίσης ο τρόπος, με τον οποίο δημιουργείται ένας 

σύλλογος καράτε. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες συλλόγων καράτε: αυτοί που ιδρύονται μέσα σε 

μεγάλους αθλητικούς συλλόγους με επιδοτούμενες εγκαταστάσεις ως τμήμα τους (σε 

ποσοστό περίπου 5-10%), και αυτοί που δημιουργούνται σε γειτονιές με πρωτοβουλία 

ιδιωτών που αγαπούν το καράτε και ταυτόχρονα θέλουν να συμπληρώνουν με αυτό το 

εισόδημά τους (σε ποσοστό 90-95%). Είναι προφανές ότι το νόμο 2725/1999 τον 

έγραψαν άσχετοι και το μόνο αποτέλεσμα που έχει είναι όλοι οι σύλλογοι καράτε να 

λειτουργούν παράνομα! 

Η "ψυχή δημιουργίας" ενός συλλόγου καράτε "της γειτονιάς" είναι ο προπονητής 

του! Αυτός είναι ο άνθρωπος, που χρηματοδοτεί την ενοικίαση και τον εξοπλισμό ενός 

κατάλληλου χώρου, παίζοντας κορώνα-γράμματα τα λεφτά του και όχι η ΓΓΑ ή κάποιος 

άλλος κρατικός οργανισμός. Ο προπονητής αυτός πιστεύει ότι έχει τις γνώσεις να 

αναλάβει την εκπαίδευση των αθλητών, που θα γραφούν στον σύλλογο, με τους γονείς 

και τους αθλητές δημιουργεί το καταστατικό του, το διοικητικό του συμβούλιο και γενικά 

τη νόμιμη λειτουργία του. Αν ο προπονητής είναι καλός, ο σύλλογος κρατιέται στη ζωή 

και του βγάζει και ένα μικρό μεροκάματο! Αν ο προπονητής είναι μάπας, ο σύλλογος 

σβήνει! Σε κάθε βήμα της λειτουργίας, όμως, όλων των συλλόγων, όπως και της 
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ομοσπονδίας στην οποία αυτοί ανήκουν, υπάρχουν ο αθλητικός και ο φορολογικός νόμος 

της χώρας στους οποίους ο σύλλογος και η ομοσπονδία θα πρέπει να υπακούουν, 

ειδάλλως και το ΔΣ αυτού (και αυτής) και ο προπονητής του διαπράττουν αθλητικά, 

φορολογικά και ποινικά αδικήματα! 

Η ομοσπονδία, τέλος, έχει την ευθύνη του αθλητικού ελέγχου των συλλόγων-

μελών της χωρίς να θίγει το αυτοδιοίκητο αυτών! Δηλαδή το ΔΣ της ομοσπονδίας φέρει 

ευθύνη για τυχόν αθλητικές παρανομίες των συλλόγων-μελών της, αλλά και πολύ 

μεγαλύτερη ευθύνη για τη νομιμότητα της λειτουργίας της ίδιας! Δηλαδή, τα μέλη του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ φέρουν ευθύνη για τους συλλόγους, για τους εαυτούς τους και για τα άλλα 

διοικητικά ή τεχνικά μέλη της διοίκησής της! Ας δούμε, λοιπόν, παρακάτω την μέχρι 

τώρα αυταπόδεικτη συμπεριφορά αυτών των μελών, αυτού του ΔΣ, αυτής της ΕΛΟΚ σε 

συνδυασμό με το άρθρο του karate.gr, που αναφέρεται παραπάνω!!! 
 

 ELOK-Crime Scene Investigation (C.S.I.-ELOK) 

ή "Η Συμμορία των Έντεκα, Δώδεκα και Δεκατριών 

μαζί! 3 σε 1!" 

 
(Σας προειδοποίησα να μη μου λερώνετε με την παρουσία σας το karate.gr και 

δεν συμμορφωθήκατε! Μου στείλατε χιλιάδες junk-mails και μου μπλοκάρατε 

το mailbox! Την αλητεία δεν την αντέχω, αλλά τη βλακεία δεν την αντέχω ακόμα 

περισσότερο! Δεν ήταν τίποτα για μένα να το αντιμετωπίσω, αλλά θα πληρώσετε 

γι' αυτό!) 

 
Χρήστος Μπουλούμπασης, πρόεδρος της ΕΛΟΚ: 

Ο Μπουλούμπασης "διδάσκει" Γουάντο-ρύου καράτε από τη δεκαετία του 

'70 και είναι ο πλέον υψηλόβαθμος σε αυτό το στυλ καράτε. Πάντα 

ήταν επαγγελματίας προπονητής των (2?) συλλόγων που δημιούργησε. Εδώ και 

χρόνια έχει δημιουργήσει τον σύλλογο "Αθλητικός Σύλλογος Καράτε ΕΙΡΗΝΗ" 

στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, στον οποίο επίσης ήταν πάντα προπονητής. Στις 

εκλογές της 3/11/2012 της ΕΛΟΚ εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος του συλλόγου 

του. Το πιθανότερο να είναι και πρόεδρος αυτού. Ναι, αλλά απαγορεύεται σε 

προπονητές να είναι υποψήφιοι ή να καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις στην ΕΛΟΚ! Στις εκλογές 

αυτές κατέλαβε το αξίωμα του προέδρου της ΕΛΟΚ, αφού κατέβασε (για να τον ψηφίσουν) ως 

αντιπροσώπους συλλόγων τουλάχιστον 7-8 άτομα, που έχουν άμεση σχέση με αυτόν (μαθητές του 

ή μέλη του συλλόγου του, ακόμα και τη γυναίκα του) νοθεύοντας έτσι τις εκλογές. Εξ αυτού 

προκύπτει ότι το προεδριλίκι έχει ... μέλι! Και πώς να μην έχει όταν ο Μπουλούμπασης "διδάσκει" 

σε σεμινάρια "υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ", δηλαδή "προπονεί" αθλητές της ΕΛΟΚ κρυπτόμενος στην 

πιο ασφαλή κρυψώνα, που είναι η "κοινή θέα"!!!! Και όταν προπονεί αθλητές άλλων συλλόγων λέτε 

ότι δεν θα προπονεί τους αθλητές του δικού του συλλόγου? Ε, όχι βέβαια! Φυσικά προπονεί και 

αυτούς, δηλαδή εργάζεται και μέσα στον σύλλογό του!!! 

Συνεπώς, ο Χρήστος Μπουλούμπασης: 1) προπονεί στον σύλλογό του χωρίς συμβόλαιο και 

άρα χωρίς ασφάλιση και συνεπώς υπεξαιρεί από το ΙΚΑ τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές 

 
1-Μπουλούμπασης 

Πρόεδρος 
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παραβιάζοντας την ασφαλιστική νομοθεσία, 2) οι αμοιβές του από το σύλλογό του φυσικά και δεν 

μπορούν να δικαιολογηθούν και γι' αυτό δεν δηλώνονται στην Εφορία, συνεπώς παραβιάζει και την 

φορολογική νομοθεσία, 3) κρύβοντας την δραστηριότητά του ως προπονητής (έχει και πτυχίο 

προπονητή της ΓΓΑ, διότι πέρασε από την Σχολή Προπονητών, στην οποία εγώ ήμουν διευθυντής 

και το έχω υπογράψει!!!) παραβιάζει και την αθλητική νομοθεσία, αφού εμφανίστηκε ως 

αντιπρόσωπος συλλόγου, υποψήφιος για τις εκλογές και πήρε και τη θέση του προέδρου!, και 4) 

Τέλος, το κυριότερο, ως πρόεδρος της ΕΛΟΚ έχει βάλει μπροστά την απάτη να χρησιμοποιεί τους 

ίδιους τους μαθητές του και αυτήν την ΕΛΟΚ να του δημιουργούν σεμινάρια που πολλαπλασιάζουν 

τα έσοδά του ΠΡΟΣΟΧΗ: εις βάρος των εσόδων των μικρών συλλόγων που προσπαθούν να 

επιβιώσουν!!! 

Επί πλέον των ανωτέρω, ο Μπουλούμπασης συμμετέχει ενεργά δια της γνώσεως και της 

ανοχής του σε κάθε διοικητική και οικονομική παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

 
Εμμανουέλα Ποντίδα Γερολύμπου, Αναπληρώτρια Πρόεδρος 

της ΕΛΟΚ: 

Σύζυγος του Γιώργου Γερόλυμπου, δηλαδή συνέταιρος στη ζωή και στις 

επιχειρήσεις! Στις εκλογές της ΕΛΟΚ ψήφισε ως αντιπρόσωπος του συλλόγου 

"Αθλητικός Σύλλογος Γαλατσίου Η ΔΟΞΑ" του αθλητή και προπονητή 

Δημήτρη Τριανταφύλλη, ο οποίος είναι μαθητής του Άρη Κραββαρίτη, κολλητού 

του Γιώργου Γερόλυμπου! 

Καυτό ερώτημα: Πώς μπορεί ένας απλός αθλητής, όσο καλός και να 

είναι, να εκτελεί χρέη και προπονητή? Αυτοδιαφημίζεται ότι προπονεί και στην 

αστυνομία! Έχει περάσει από σχολή προπονητών? Και αν έχει περάσει γιατί είναι ακόμα αθλητής, 

ενώ παρέχει υπηρεσίες προπονητή? Έχει συμβόλαιο με τον σύλλογο? Και άλλα πολλά! Ένα θλιβερό 

συμβάν έλαβε χώρα στο γυμναστήριο του Τριανταφύλλη! Ας το εξιχνιάσουν οι αρμόδιοι! 

Μετά την εκλογή της ως μέλους του ΔΣ, η Γερολύμπου, ανέλαβε και μέλος της πενταμελούς 

Επιτροπής Εξεταστών μαζί με τους καθαρά τεχνικούς και προπονητές και δασκάλους και εξεταστές 

και, και , και ... Κοσμίδη, Βόβλα, Χονδροματίδη, Πάση, οι οποίοι διδάσκουν και σε Σχολές 

Εκπαιδευτών της ΕΛΟΚ! Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια! Ένας ... σκύλος με ... ξένες γλώσσες! 

Δηλαδή μια κυρία με καθαρές ιδιότητες "τεχνικού" που το παίζει "διοικητικός", ή μια "διοικητικός" 

που βάζει χέρι και στις αποφάσεις των "τεχνικών εξεταστών" (έχει και πτυχίο προπονητή της 

ΓΓΑ, διότι πέρασε από την Σχολή Προπονητών, στην οποία εγώ ήμουν διευθυντής και 

το έχω υπογράψει!!!)! Δηλαδή, ένα μέλος του ΔΣ που δίνει μαύρες ζώνες, πράγμα που 

προϋποθέτει γνώσεις και ιδιότητα "προπονητή-εξεταστή", καθήκοντα του οποίου στην ουσία 

εξασκεί η Γερολύμπου! 

Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε? Η Εμμανουέλα Γερολύμπου ασκεί ταυτόχρονα καθήκοντα 

"αναπληρώτριας προέδρου" και "προπονητή-εξεταστή" και συνεπώς εκ των θέσεών της έχει κάθε 

δυνατότητα να χειραγωγεί συλλόγους, προπονητές και αθλητές μέσα στην ΕΛΟΚ! Συνεπώς, 

παραβιάζει καραμπινάτα το κεντρικό νόημα του αθλητικού νόμου, που είναι να μην χειραγωγούνται 

οι ομοσπονδίες από τους τεχνικούς των αθλημάτων! Επί πλέον αυτών, ως μέλος του ΔΣ και 

σύζυγος του ... "μαριονετο-παίχτη" Γερόλυμπου είναι το αυτί και το μάτι του δεύτερου στο 

ΔΣ/ΕΛΟΚ, ενώ έχει τη δυνατότητα να μην παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του ΔΣ και να φέρεται 

παρούσα ή και να είναι παρών ο "σύζυξ" αντ' αυτής! 

 
2-Γερολύμπου 

Αναπλ. 
Πρόεδρος 
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Επί πλέον των ανωτέρω, η Γερολύμπου συμμετέχει δια της γνώσεως και της ανοχής της σε 

κάθε διοικητική και οικονομική παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

 

Εμμανουήλ Δημητριάδης, Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ: 

Από πληροφορίες που έχω, μιλάμε για έναν καινούριο ... 

Παπαδημητρόπουλο! Θυμάστε, τον επί πολλά χρόνια πρόεδρο της 

ΕΛΟΚ, ανδρείκελο του Γερόλυμπου, που σερνότανε έξω από το τατάμι 

(ούτε καν πάνω σε αυτό!), παρίστανε το κορυφαίο έκτο νταν του Σίτο-

ρύου και ήταν να τον κλαίνε και οι ... ρέγγες! Το ίδιο σέρνεται και ο 

Δημητριάδης! Πάλι κατά πληροφορίες, ο Δημητριάδης ... "προπονεί" σε 

υποτιθέμενο καράτε στο κολυμβητήριο των Βριλησσίων, ενώ εμφανίστηκε ως αντι-

πρόσωπος συλλόγου της Αγίας Παρασκευής!!! Θα πάω να τον δω να γελάσω! Ανεξάρτητα 

από αυτό, ο Δημητριάδης είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Αγώνων, η οποία 

προφανέστατα διενεργεί διαιτητικό έργο, αφού κρίνει τις ενστάσεις επί του διαδικαστικού 

και της διαιτησίας των συλλόγων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Συνεπώς ο Δημητριάδης 

παραβαίνει τον αθλητικό νόμο και ως αντιπρόσωπος συλλόγου, αλλά και από τη θέση του 

Γενικού Γραμματέα της ΕΛΟΚ! 
Επί πλέον των ανωτέρω, ο Δημητριάδης 

συμμετέχει δια της γνώσεως και της ανοχής 

του σε κάθε διοικητική και οικονομική 

παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος 

του ΔΣ/ΕΛΟΚ! Και μάλιστα στον πλέον 

αυξημένο βαθμό, διότι ως Γενικός Γραμματέας 

ευθύνεται, οργανώνει και διεκπεραιώνει κάθε 

κίνηση εξαπάτησης προς κάθε κατεύθυνση, 

όπως π.χ. τα χρυσοφόρα σεμινάρια καράτε των 

μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ "υπό την αιγίδα της 

ΕΛΟΚ", οι στημένες διώξεις για ανύπαρκτες 

κατηγορίες συλλόγων της ΕΛΟΚ και μελών 

τους, αλλά και κάθε άλλη διοικητική και 

τεχνική διεκπεραίωση! 
 

Γιώργος Κοσμίδης, Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΟΚ: 

Πρόκειται για τον πλέον θρασύτατο της παρέας, ο οποίος μετά 

από προηγούμενα άρθρα μου ΑΠΕΙΛΗΣΕ ΚΙΟΛΑΣ!!! Ο Κοσμίδης, 

όπως περιγράφεται αναλυτικά και στο άρθρο μου "5/3/2014 -   ΕΛΟΚ-

ΓΓΑ:  Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη 

φοροδιαφυγή!" επί είκοσι χρόνια θρασύτατα και προκλητικότατα 

αυτοδιαφημίζεται με καταχωρίσεις στο διαδίκτυο και με βίντεο στο Youtube ως 

"αρχηγός του Κυόκουσιν Καράτε" προπονεί στο σύλλογό του στο Βόλο, 

δημιουργεί νέους μαθητές και συλλόγους, κάνει αγώνες και σεμινάρια, και όλα αυτά ενώ ταυτόχρονα 

είναι μέλος επί είκοσι χρόνια του ΔΣ/ΕΛΟΚ! Επί είκοσι χρόνια εξαπατά συλλόγους και αθλητές 

 
3-Δημητριάδης 

Γεν. Γραμματέας 

 

Σατυρικόν: Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΟΚ!!! 

Στο βάθος η ... λειράτη!!!  (Σόρυ, αλλά ο 

γιατρός μου είπε να γελάω πολύ!!!) 

 
4-Κοσμίδης 

Α'  Αντιπρόεδρος 
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προωθώντας τα συμφέροντά του από τη διπλή αυτή θέση και εκμεταλλευόμενος την αφέλεια, την 

ευπιστία και την εμπιστοσύνη όλων γύρω του! Όλα αυτά αποδεικνύονται ακράδαντα από την 

αυτοπροβολή του στο διαδίκτυο με την αμέριστη συμπαράσταση των άλλων μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ 

και με την ... "αιγίδα της ΕΛΟΚ" για κάθε διοργάνωσή του στο τσεπάκι!!! Επιπρόσθετα έφερε και τη 

γυναίκα του από το Βόλο ως αντιπρόσωπο συλλόγου από την Έδεσσα νοθεύοντας έτσι το 

αποτέλεσμα των εκλογών! 

Συνεπώς, ο Γιώργος Κοσμίδης: 1) προπονεί στον σύλλογό του χωρίς συμβόλαιο και 

άρα χωρίς ασφάλιση και συνεπώς υπεξαιρεί από το ΙΚΑ τις αναλογούσες ασφαλιστικές 

εισφορές παραβιάζοντας την ασφαλιστική νομοθεσία, 2) οι αμοιβές του από το σύλλογό 

του φυσικά και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και γι' αυτό δεν δηλώνονται στην Εφορία, 

συνεπώς παραβιάζει και την φορολογική νομοθεσία, 3) κρύβοντας την δραστηριότητά 

του ως προπονητής (έχει και πτυχίο προπονητή της ΓΓΑ, διότι πέρασε από την Σχολή 

Προπονητών, στην οποία εγώ ήμουν διευθυντής και το έχω υπογράψει!!!) παραβιάζει και 

την αθλητική νομοθεσία, αφού εμφανίστηκε ως αντιπρόσωπος συλλόγου, υποψήφιος για 

τις εκλογές και πήρε και τη θέση του αντιπροέδρου!, και 4) Τέλος, το κυριότερο, έχει 

βάλει μπροστά την απάτη να χρησιμοποιεί τους ίδιους τους μαθητές του και αυτήν την 

ΕΛΟΚ να του δημιουργούν σεμινάρια που πολλαπλασιάζουν τα έσοδά του ΠΡΟΣΟΧΗ: εις 

βάρος των εσόδων των μικρών συλλόγων που προσπαθούν να επιβιώσουν!!! 
Επί πλέον των ανωτέρω, ο Κοσμίδης συμμετέχει δια της γνώσεως και της ανοχής του σε κάθε 

διοικητική και οικονομική παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

 

Γρηγόρης Βόβλας, Ταμίας της ΕΛΟΚ: 

Πρόκειται για τον πλέον αφελή και ψιλικατζή της παρέας, που 

ανέλαβε το καυτό ταμείο της ΕΛΟΚ για το οποίο δεν καταλαβαίνει 

τίποτα απολύτως, αφού οι εγγραφές γίνονται σε πρόγραμμα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή με το διπλογραφικό σύστημα των ανωνύμων 

εταιρειών, όπως αρέσκετο να κομπάζει ο Γερόλυμπος!!! (Αυτό το 

πρόγραμμα η ΕΛΟΚ το έχει πληρώσει 3-4 φορές!) Ο Βόβλας, όπως 

περιγράφεται αναλυτικά και στο άρθρο μου "5/3/2014 -   ΕΛΟΚ-ΓΓΑ:  Η Πυραμίδα της 

Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή!" επί είκοσι χρόνια είναι 

υψηλόβαθμο στέλεχος του στυλ Γουάντο-ρύου Καράτε, προπονεί στο σύλλογό του στη Δάφνη, 

Αττικής, έβαλε αντιπρόσωπο στο σύλλογό του το γιό του, ενώ ο ίδιος αντιπροσώπευσε το σύλλογο 

"Αθλητικός Σύλλογος Παγκράτιον Φλώρινας" προκαλώντας τον ... θαυμασμό μας για το βεληνεκές 

της επιρροής του και φυσικά νοθεύοντας τις εκλογές! Και ο Βόβλας διδάσκει σε προπονητικά 

σεμινάρια, ενώ ταυτόχρονα είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ! Εξαπατά συλλόγους και αθλητές 

προωθώντας τα συμφέροντά του από τη διπλή αυτή θέση και εκμεταλλευόμενος την αφέλεια, την 

ευπιστία και την εμπιστοσύνη όλων γύρω του! Όλα αυτά αποδεικνύονται από τις δημοσιεύσεις στο 

διαδίκτυο με την αμέριστη συμπαράσταση των άλλων μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ και με την ... "αιγίδα της 

ΕΛΟΚ" για κάθε διοργάνωση!!! 

Συνεπώς, ο Γρηγόρης Βόβλας: 1) προπονεί στον σύλλογό του χωρίς συμβόλαιο και 

άρα χωρίς ασφάλιση και συνεπώς υπεξαιρεί από το ΙΚΑ τις αναλογούσες ασφαλιστικές 

εισφορές παραβιάζοντας την ασφαλιστική νομοθεσία, 2) οι αμοιβές του από το σύλλογό 

του φυσικά και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και γι' αυτό δεν δηλώνονται στην Εφορία, 

 
6-Βόβλας 

Ταμίας 
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συνεπώς παραβιάζει και την φορολογική νομοθεσία, 3) κρύβοντας την δραστηριότητά 

του ως προπονητής (έχει και πτυχίο προπονητή της ΓΓΑ, διότι πέρασε από την Σχολή 

Προπονητών, στην οποία εγώ ήμουν διευθυντής και το έχω υπογράψει!!!) παραβιάζει και 

την αθλητική νομοθεσία, αφού εμφανίστηκε ως αντιπρόσωπος συλλόγου, υποψήφιος για 

τις εκλογές και πήρε και τη θέση του ταμία!, και 4) Τέλος, το κυριότερο, έχει βάλει 

μπροστά την απάτη να χρησιμοποιεί τους ίδιους τους μαθητές του και αυτήν την ΕΛΟΚ 

να του δημιουργούν σεμινάρια που πολλαπλασιάζουν τα έσοδά του ΠΡΟΣΟΧΗ: εις βάρος 

των εσόδων των μικρών συλλόγων που προσπαθούν να επιβιώσουν!!! 
Επί πλέον των ανωτέρω, ο Βόβλας συμμετέχει δια της γνώσεως και της ανοχής του σε κάθε 

διοικητική και οικονομική παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

 

Γιώργος Ράλλης, Ειδικός 

Γραμματέας ΕΛΟΚ: 

Μαθητής του 

Μπουλούμπαση, που γυμνάζεται 

στο γυμναστήριό του στο Νέο 

Ηράκλειο, αλλά βρέθηκε 

αντιπρόσωπος συλλόγου από την 

... Κέρκυρα παρακαλώ! Συνεπώς έλαβε ενεργό 

μέρος στη νόθευση του αποτελέσματος των εκλογών εσκεμμένα για να ενισχύσει τον 

δάσκαλό του και τους περί αυτόν! Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο σύλλογος "Αθλητικός 

Σύλλογος Αγ. Ματθαίου Κερκύρας", για τον οποίο ψήφισε ο Ράλλης, έστειλε λευκό 

"αντιπροσωπευτήριο" στον Μπουλούμπαση για να βάλει αυτός όποιον δικό του είχε 

εύκαιρο την ημέρα των εκλογών! Η Συμμορία της Νοθείας!!! Ο άγνωστος στο ευρύ κοινό 

του καράτε Γιώργος Ράλλης εκλέχθηκε στη νευραλγική θέση του Ειδικού Γραμματέα του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ πράγμα που αποδεικνύει κατευθυνόμενη ψήφο και άρα καρα-νοθευμένες 

εκλογές!!! 
Επί πλέον των ανωτέρω, ο Ράλλης συμμετέχει δια της γνώσεως και της ανοχής του σε κάθε 

διοικητική και οικονομική παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

 

Ηλίας Γκουβούσης, Έφορος Υλικού: 

Γιός του γνωστού τέως εθνικού προπονητή (χωρίς ... δίπλωμα 

προπονητή!) Κώστα Γκουβούση με σύλλογο στη Σκάλα Λακωνίας, του 

οποίου συλλόγου αντιπρόσωπος ήταν ο Γιώργος Γερόλυμπος επί πολλά 

χρόνια! Ο Κώστας Γκουβούσης έβαζε τον Γερόλυμπο, που δεν είχε 

σύλλογο, στην ΕΛΟΚ και ο Γερόλυμπος τον έβαζε με το έτσι θέλω 

εθνικό προπονητή χωρίς δίπλωμα ούτε γυμναστή ούτε από τη ΓΓΑ! 

Οι αλληλοεξυπηρετήσεις συνεχίζονται, διότι η θέση του Ηλία Γκουβούση μέσα στο 

ΔΣ είναι άκρως εμπιστευτική! Τι γνώσεις έχει ένα νέο παιδί από απαιτητική διοίκηση 

αναπτυγμένης ομοσπονδίας, όταν υπάρχουν πενηντάρηδες και εξηντάρηδες με είκοσι 

χρόνων πείρα στα θέματα της ΕΛΟΚ? Επί πλέον αυτού ο Ηλίας είναι ακόμα αθλητής και 

 
7-Ράλλης, Ειδικός 

Γραμματέας 

 
8-Γκουβούσης 

Έφορος Υλικού 
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προπονητής στο σύλλογό τους στη Σκάλα Λακωνίας και συνεπώς παραβαίνει τον 

αθλητικό νόμο με τη θέση του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ. (Σχετικά στοιχεία ακόμα συλλέγονται.) 
  

Επί πλέον των ανωτέρω, ο Ηλίας Γκουβούσης συμμετέχει δια της γνώσεως και της ανοχής 

του σε κάθε διοικητική και οικονομική παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

 

Γιώργος Καρβούνης, Έφορος Εθνικής Ομάδας: 
 

Ο Γιώργος Καρβούνης αποδεικνύεται από τις δημοσιεύσεις του 

στο διαδίκτυο ως ένας αξιόλογος προπονητής. Διατηρεί τον σύλλογο 

"Κέντρο Καράτε Σότοκαν Ζωγράφου" στο Γουδή, την παλιά μου 

γειτονιά, όπου από το 2000 τον έβλεπα με τα μάτια μου να προπονεί ο 

ίδιος στο καράτε,  και ως αστυνομικός είναι προπονητής τμημάτων της 

Αστυνομίας. Ο ίδιος δηλώνει στην ιστοσελίδα προβολής του συλλόγου 

του: "Διδάσκει ο sensei Γιώργος Καρβούνης, 5ο νταν SKIF, ISSO, 

WKF, Πτυχιούχος προπονητής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!" Μα επιτέλους! 

Τι μαλακίες κάνετε εκεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού??? Είναι νόμιμο αυτός ο 

άνθρωπος να είναι μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΚ??? Ο Καρβούνης αναβάθμισε τελευταία 

το χώρο του γυμναστηρίου του μετακομίζοντας σε έναν πολύ καλύτερο χώρο και 

βάζοντας και άλλα αθλήματα στο σύλλογό του! Πολύ καλά έκανε, αλλά να παραιτηθεί 

άμεσα από το ΔΣ/ΕΛΟΚ, διότι ήδη έχει πάρει ενεργό μέρος στη νοθεία των εκλογών 

της ΕΛΟΚ και η υποψηφιότητά του, η εκλογή του και η παραμονή του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ 

είναι παράνομες! Αστυνομικός και δεν ξέρει τι είναι παράνομο και τι όχι? Μην 

κουφαθούμε κιόλας!!! 

Συνεπώς, ο Γιώργος Καρβούνης: 1) προπονεί στον σύλλογό του χωρίς συμβόλαιο 

και άρα χωρίς ασφάλιση και συνεπώς υπεξαιρεί από το ΙΚΑ τις αναλογούσες 

ασφαλιστικές εισφορές παραβιάζοντας την ασφαλιστική νομοθεσία, 2) οι αμοιβές του από 

το σύλλογό του φυσικά και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και γι' αυτό δεν δηλώνονται 

στην Εφορία, συνεπώς παραβιάζει και την φορολογική νομοθεσία, 3) κρύβοντας την 

δραστηριότητά του ως προπονητής (έχει και πτυχίο προπονητή της ΓΓΑ, όπως ο ίδιος 

αυτοδιαφημίζεται!!!) παραβιάζει και την αθλητική νομοθεσία, αφού εμφανίστηκε ως 

αντιπρόσωπος συλλόγου, υποψήφιος για τις εκλογές και πήρε και τη θέση του Έφορου 

Εθνικής Ομάδας!, και 4) Τέλος, το κυριότερο, έχει βάλει μπροστά την απάτη να 

χρησιμοποιεί τους ίδιους τους μαθητές του και αυτήν την ΕΛΟΚ να του δημιουργούν 

σεμινάρια που πολλαπλασιάζουν τα έσοδά του ΠΡΟΣΟΧΗ: εις βάρος των εσόδων των 

μικρών συλλόγων που προσπαθούν να επιβιώσουν!!! 
Επί πλέον των ανωτέρω, ο Καρβούνης συμμετέχει δια της γνώσεως και της ανοχής του σε 

κάθε διοικητική και οικονομική παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

 

 
9-Καρβούνης 

Εφ. Εθν. Ομάδας 
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Παναγιώτης Χονδροματίδης, Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής! 

Λέει 5ο νταν στο Σίτο-ρύου! Ποιο Σίτο-ρύου? Του Τσόγκα, 

μαθητή αεριτζήδων, του Παπαδημητρόπουλου, μαθητή του ... Κανένα, ή 

του Γερόλυμπου και της ISSO, που τα έδιναν δι' αλληλογραφίας, όπως 

το διδακτορικό που πήρε ο ίδιος ο Γερόλυμπος από Πανεπιστήμιο του 

Δουβλίνου, που δεν ήταν παρά Κύπριος φοιτητής στο Λονδίνο, που 

τύπωνε διπλώματα για να βγάλει χαρτζιλίκι? Χωρίς να τον έχω δει 

είμαι βέβαιος ότι είναι άσχετος με το καράτε, ενώ έχει πάρει μέρος και 

... ως διδάσκων σε Σχολή Εκπαιδευτών της ΕΛΟΚ! Τρομάρα σας! Έχετε κάνει το καράτε 

χειρότερο και από το ... τάβλι! Προπονητής στον σύλλογο "Κρόνος Νικαίας", εμφάνισε 

τον Γερόλυμπο να ψηφίσει ως αντιπρόσωπο του συλλόγου του, ενώ ο ίδιος εμφανίστηκε 

και ψήφισε ως αντιπρόσωπος του "Αθλητικού Συλλόγου Μαχητικών Τεχνών 

ΥΠΕΡΙΩΝ", βάσει του σκεπτικού, που εφαρμόζουν όλοι οι ανεγκέφαλοι ότι ακόμα και 

αν είσαι προπονητής ενός συλλόγου είναι νόμιμο να αντιπροσωπεύεις άλλο σύλλογο, να 

είσαι υποψήφιος για το ΔΣ/ΕΛΟΚ και μπορείς άνετα να εκλεγείς!!! Τέτοια εκτεταμένη 

απάτη να εφαρμόσουν αυτό από τους επιτήδειους και βλακεία να το δεχθούν από τους 

θιγόμενους δεν έχω ξαναδεί! 

Συνεπώς, ο Παναγιώτης Χονδροματίδης: 1) προπονεί στον σύλλογό του χωρίς 

συμβόλαιο και άρα χωρίς ασφάλιση και συνεπώς υπεξαιρεί από το ΙΚΑ τις αναλογούσες 

ασφαλιστικές εισφορές παραβιάζοντας την ασφαλιστική νομοθεσία, 2) οι αμοιβές του από 

το σύλλογό του φυσικά και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και γι' αυτό δεν δηλώνονται 

στην Εφορία, συνεπώς παραβιάζει και την φορολογική νομοθεσία, 3) κρύβοντας την 

δραστηριότητά του ως προπονητής (έχει και πτυχίο προπονητή της ΓΓΑ, όπως ο ίδιος 

αυτοδιαφημίζεται!!!) παραβιάζει και την αθλητική νομοθεσία, αφού εμφανίστηκε ως 

αντιπρόσωπος συλλόγου, υποψήφιος για τις εκλογές και πήρε και τη θέση του Έφορου 

Εθνικής Ομάδας!, και 4) Τέλος, το κυριότερο, έχει βάλει μπροστά την απάτη να 

χρησιμοποιεί τους ίδιους τους μαθητές του και αυτήν την ΕΛΟΚ να του δημιουργούν 

σεμινάρια που πολλαπλασιάζουν τα έσοδά του ΠΡΟΣΟΧΗ: εις βάρος των εσόδων των 

μικρών συλλόγων που προσπαθούν να επιβιώσουν!!! 
Επί πλέον των ανωτέρω, ο Χονδροματίδης συμμετέχει δια της γνώσεως και της ανοχής του 

σε κάθε διοικητική και οικονομική παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

 

Πέτρος Πάσης, ειδικότητα ... Σουπιά! 

Πέτρο θα τρίζουν τα κόκκαλα του ... Γιαμαγκούτσι με αυτά που 

κάνεις! Τον είδα προχθές στο όνειρό μου, ναι τον ίδιο τον ... "Γάτο", να 

μου λέει "Μα πώς τα καταφέρνει αυτό το παιδί και μένει ... χωρίς άσπρη 

τρίχα στο μαλλί?" "Είναι από τα πολλά ... Κάτα που ρίχνει κάθε 

ξημέρωμα κάτω από τον καταρράκτη, μάστερ!" του λέω! "Ααα!" έκανε 

και χάθηκε! 

Αρχηγός του Γκότζου-ρύου στην Ελλάδα, 25 και πλέον χρόνια τώρα ο Πάσης και 

με πλήρη συνείδηση της καταστροφής που προκαλεί στο καράτε απλά και μόνο για να 

 
10-Χονδροματίδης 

Πρόεδρος Τεχν. 
Επιτροπής 

 
11-Πάσης 
... Σουπιά! 
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προστατεύει τα προσωπικά του συμφέροντα. 

Όλα αυτά τα χρόνια ήταν και μέλος του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ ως πειθήνιο ανδρείκελο του Γερό-

λυμπου και φέρει ακέραιη την ευθύνη για όλα τα 

διοικητικά ολισθήματα και τις οικονομικές 

ατασθαλίες, όσες και αν υπάρχουν αφού κανένας 

ουσιαστικός έλεγχος δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα! 

Συστηματικά και αυτός διατηρεί σύλλογο, στον 

οποίο προφανώς και προπονεί, ψήφισε σαν αντιπρόσωπος άλλου συλλόγου, διδάσκει σε 

οργανωμένα από την ΕΛΟΚ σεμινάρια και σχολές εκπαιδευτών, αναπτύσσει συλλόγους 

με μαθητές του και επωφελείται από την ταυτόχρονη διπλοθεσία του στον διοικητικό και 

τον τεχνικό τομέα της ΕΛΟΚ.  

Συνεπώς, ο Πέτρος Πάσης: 1) προπονεί στον σύλλογό του χωρίς συμβόλαιο και 

άρα χωρίς ασφάλιση και συνεπώς υπεξαιρεί από το ΙΚΑ τις αναλογούσες ασφαλιστικές 

εισφορές παραβιάζοντας την ασφαλιστική νομοθεσία, 2) οι αμοιβές του από το σύλλογό 

του φυσικά και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και γι' αυτό δεν δηλώνονται στην Εφορία, 

συνεπώς παραβιάζει και την φορολογική νομοθεσία, 3) κρύβοντας την δραστηριότητά 

του ως προπονητής (έχει και πτυχίο προπονητή της ΓΓΑ, διότι πέρασε από την Σχολή 

Προπονητών, στην οποία εγώ ήμουν διευθυντής και το έχω υπογράψει!!!) παραβιάζει και 

την αθλητική νομοθεσία, αφού εμφανίστηκε ως αντιπρόσωπος συλλόγου, υποψήφιος για 

τις εκλογές και πήρε και τη θέση μέλους της ΕΛΟΚ, και 4) Τέλος, το κυριότερο, έχει 

βάλει μπροστά την απάτη να χρησιμοποιεί τους ίδιους τους μαθητές του και αυτήν την 

ΕΛΟΚ να του δημιουργούν σεμινάρια που πολλαπλασιάζουν τα έσοδά του ΠΡΟΣΟΧΗ: εις 

βάρος των εσόδων των μικρών συλλόγων που προσπαθούν να επιβιώσουν!!! 
Επί πλέον των ανωτέρω, ο Πάσης συμμετέχει δια της γνώσεως και της ανοχής του σε κάθε 

διοικητική και οικονομική παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

 

Κέυβαν Γκάζι, Διευθυντής Αθλήματος! Δηλαδή τι κάνει? 
 

Τι έχει ο φουκαράς ο Γκάζι και καταφέρομαι εναντίον του? Τι 

θα πει "Διευθυντής Αθλήματος" και σε ποιο σημείο του αθλητικού 

νόμου αναφέρεται ή του καταστατικού της ΕΛΟΚ ή του Εσωτερικού 

Κανονισμού αυτής? Ένας τίτλος σαν ... πορδή! Δεν ξέρεις τι είναι, 

αλλά τον σέβεσαι, διότι δεν ξέρεις πότε και από πού ... θα σου 

πεταχτεί και θα σε εκθέσει! 

Ο Κέυβαν Γκάζι είναι "μάγος από την Περσία" και το πιο πιστό 

"εργαλείο" του Γερόλυμπου! Τον χρησιμοποιεί σε κάθε θέση μέσα και έξω από την ΕΛΟΚ 

και του δίνει και ένα τίτλο για να βγάζει κάτι! Τον χρησιμοποιεί σε διάφορες θέσεις μέσα 

στην ΕΛΟΚ για να βλέπει, να ακούει και να επιβάλει, σαν μάρτυρα στα δικαστήρια 

εναντίον μου για να πει τα ψέματά του, και μεταφερόμενο με το "Μαγικό Χαλί" σαν ... 

ειδικό στο Τρίαθλο (ακόμα και ... στο ΔΣ του Τριάθλου, αν θυμάμαι καλά!), το οποίο 

 
12-Γκάζι, Διευθυντής 
Αθλήματος, Δηλαδή? 
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άρπαξε ο Γερόλυμπος με συλλόγους καράτε για να διασφαλίσει τη θέση του στην Ελληνική 

Ολυμπιακή Επιτροπή, αφού το Τρίαθλο είναι Ολυμπιακό Άθλημα, ενώ το καράτε δεν 

είναι! Γερόλυμπος και Γκάζι συνεργάστηκαν και έφτιαξαν την ISSO (International 

Shotokan-Shito Organization, άλλη ... πορδή!) για να εκμεταλλευτούν το καράτε και από 

άλλη μεριά, αλλά τους την ... αέρισε ο Εσπίνος, ο πρόεδρος της WKF!!! 

Ο Γκάζι είναι προπονητής στον σύλλογο "Κέντρο Καράτε Σότοκαν Αμπελοκήπων", 

ενώ στις εκλογές της ΕΛΟΚ ψήφισε ως αντιπρόσωπος του συλλόγου "Αθλητικός 

Σύλλογος ΚΗΡΕΩΣ", που βρίσκεται στο Μαντούδι της Ευβοίας!!! Στην ψευδομαρτυρία 

του στη δίκη του Γερόλυμπου εναντίον μου κατέθεσε ότι έχει συμβόλαιο με το σύλλογο, 

όπου προπονεί, κατατεθειμένο στην Εφορία Ζωγράφου, συνεπώς παρανομεί εν γνώσει 

του και καραμπινάτα, όταν εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος συλλόγου και ψηφίζει 

νοθεύοντας με αυτό τον τρόπο το αποτέλεσμα των εκλογών της ΕΛΟΚ! 

Συνεπώς, ο Κέυβαν Γκάζι: 1) αν προπονεί στον σύλλογό του χωρίς συμβόλαιο και 

άρα χωρίς ασφάλιση, τότε υπεξαιρεί από το ΙΚΑ τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές 

παραβιάζοντας την ασφαλιστική νομοθεσία, 2) αν οι αμοιβές του από το σύλλογό του 

φυσικά και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και γι' αυτό δεν δηλώνονται στην Εφορία, 

τότε παραβιάζει και την φορολογική νομοθεσία, 3) είτε, όμως, κρύβει την δραστηριότητά 

του ως προπονητής είτε όχι (έχει και πτυχίο προπονητή της ΓΓΑ, διότι πέρασε από την 

Σχολή Προπονητών, στην οποία εγώ ήμουν διευθυντής και το έχω υπογράψει!!!), 

παραβιάζει και την αθλητική νομοθεσία, αφού εμφανίστηκε ως αντιπρόσωπος συλλόγου. 

ΝΕΟ: Είναι να ξεραίνεται κανείς στο γέλιο, όταν στην 

ιστοσελίδα https://sites.google.com/site/kkshotokani/poyanikoume της σχολής του 

Γκάζι διαβάζει ως "ηθικές αρχές" της σχολής και του δασκάλου της τις επόμενες: 

"ΗΘΟΣ-ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ-ΕΥΓΕΝΕΙΑ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ-ΣΩΣΤΗ 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ-ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ-ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ-ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.", ενώ 

ταυτόχρονα οι (μάλλον!) γονείς μαθήτριας του Γκάζι ψήφισαν ο ένας για το σύλλογο του 

Γκάζι στους Αμπελοκήπους, η άλλη για σύλλογο στα ... Ψαχνά Ευβοίας και ο Γκάζι 

(καραμπινάτα παράνομα, αφού είναι προπονητής και το απαγορεύει ο αθλητικός νόμος) 

για σύλλογο στο ... Μαντούδι Ευβοίας ΝΟΘΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ!!! ΗΘΟΣ - 

ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ - ΕΥΓΕΝΕΙΑ ... κτλ. ... του ... κώλου!!! Σόρυ, αλλά μου αρέσει να 

ακριβολογώ χωρίς ταμπού για τις "ηθικές αρχές" που ... διδάσκει ο "μεγάλος δάσκαλος"! 
 

Γιώργος Γερόλυμπος, Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΛΟΚ, ... 

και τα σκυλιά δεμένα (οι κότες ... τελείως ελεύθερες!): 

Για να μην πλατειάζω το άρθρο αυτό, θεωρώ ως γνωστά τα 

δημοσιεύματά μου για τον Γερόλυμπο, όπως αναφέρονται στα κεφάλαια: 

 

α) karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε  

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

γ) karate.gr: 15 - Γενικά Αθλητικά Θέματα  και 

 
13-Γερόλυμπος 

"ΕΠΙΤΙΜΟΣ" 
"Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ" 

https://sites.google.com/site/kkshotokani/poyanikoume
http://www.karate.gr/11dikast/110cont.htm
http://www.karate.gr/11dikast/110cont.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/15athlet/150contg.htm
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δ) karate.gr: 16 - Γενικά Πολιτικά Θέματα 

Απλά και περιληπτικά θα προσθέσω ότι είναι ο άνθρωπος που επί 

είκοσι χρόνια κατέστρεψε και καταστρέφει την ΕΛΟΚ, διότι την 

εκμεταλλεύεται για να απομυζά κάθε της πόρο, ηθικό, διοικητικό και 

οικονομικό! Ο Γερόλυμπος αποτελεί το εκθαμβωτικό παράδειγμα της 

ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ της κοινωνίας μας καθώς και της διαπλοκής των 

διεφθαρμένων πολιτικών με "επιχειρηματίες ομοσπονδιάρχες"! Είναι η 

γενεσιουργός αιτία όλων όσων συμβαίνουν στην ΕΛΟΚ, την οποία πλέον 

διοικεί εκ του μακρόθεν χωρίς να φαίνεται και χωρίς να υπογράφει! Τόσο 

ηλίθιοι είσαστε!!! 

Και οι μοχλοί της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ είναι: α) Όσοι υποτάσσονται, βγάζουν, β) Όσοι δεν 

υποτάσσονται, απομονώνονται, γ) όσοι αντιλέγουν, τιμωρούνται, δ) Όσοι επαναστατούν, 

εξοντώνονται! Δηλαδή, έχει φτιάξει ένα στρατό ηλιθίων με οικονομικά συμφέροντα, τα οποία 

υλοποιούνται όταν αυτοί οι ηλίθιοι συστρατευθούν και προστατεύσουν τα συμφέροντα της Κότας! 

Πότε συμβαίνει αυτό? Προφανώς, όταν καταστρατηγείται η αξιοκρατία, δηλαδή όταν οι ανάξιοι 

επικρατήσουν επί των άξιων! Και ο μόνος τρόπος να επικρατήσουν είναι να ισχυροποιήσουν την 

Κότα που θα τους πριμοδοτήσει την "αθλητική τους προσωπικότητα", 

ώστε να υπερισχύσουν επί των αξιότερών τους! Πιο είναι το 

αποτέλεσμα? Το λυπηρό αποτέλεσμα είναι, και το λέω αυτό για τους 

νέους αφού οι παλαιοί το έχουμε ζήσει και το ξέρουμε, οι σημερινοί 

αθλητές και εκπαιδευτές να μην φτάνουν ούτε στο δαχτυλάκι τους 

αθλητές και εκπαιδευτές της δεκαετίας 1980-1990, ενώ ταυτόχρονα 

το καράτε δεν τραβάει πλέον τους ενήλικες, αλλά έχει γίνει ,,, 

νηπιαγωγείο, αφού οι πλειονότητα των εκπαιδευτών είναι για τα 

μπάζα!!! 

Ποτέ μου δεν κατάλαβα τι το τρομερό έχει αυτή η Κότα!!! Εκτός από κορυφαίος ραδιούργος 

και χωρίς κανένα φραγμό δεν έχει ούτε γνώσεις, ούτε εξυπνάδα, ούτε τρομερή εμφάνιση να τον 

φοβηθεί κανείς, ούτε αντιμετωπίζει ποτέ κάποιον μόνος του και καταπρόσωπο, αλλά πάντα βάζει 

μπροστά σαν Κότα τον στρατό των ηλιθίων και τους διεφθαρμένους πολιτικούς και δημόσιους 

υπαλλήλους!  

 

Αυτή η συγκεκριμένη Κότα του καράτε: 

1) Το 1995 μου έκανε τέσσερεις αγωγές για αυτά που του έγραφα 

στο "ΔΥΝΑΜΙΚΟ" και τις έχασε όλες!!! 

2) Το 1995 προσπάθησε να μας πάρει από την ΠΟΠΚ τα 

δικαιώματα του Παραδοσιακού Καράτε και έχασε πανηγυρικά σε 

Πρωτοδικείο, Εφετείο και Άρειο Πάγο! Σε παγκόσμια κλίμακα ήταν ο 

κύριος υπεύθυνος που απέτυχε η συγχώνευση των WUKO και ITKF, 

ώστε να αναγνωριστεί το καράτε ως Ολυμπιακό Άθλημα. 

3) Το 1999 μου έκανε μήνυση για δημοσιεύσεις μου στο internet και 

το 2000 στο Εφετείο ζήτησε συμβιβασμό, ενώ είχα τιμωρηθεί με 7 μήνες από το Πρωτοδικείο! 

Μάλιστα είναι τόσο Κότα, ώστε στα πρόσφατα δικαστήριά μας δήλωνε ότι εγώ τον "παρακάλεσα" 

να συμβιβαστούμε!!! Δείχνω να παρακαλάω? Προτιμώ να πάω φυλακή παρά να παρακαλέσω .. μια 

Κότα!!! 

http://www.karate.gr/16polit/160cont.htm
http://www.karate.gr/16polit/160cont.htm
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4) Το 2004 τον έδιωξε κλοτσηδόν η Αγγελοπούλου από το "Αθήνα 2004", διότι ανέπτυξε 

"εξωεταιρικές δραστηριότητες" για να πάρει κομμάτι από την πίτα της ηλεκτρονικής ασφάλειας των 

Ολυμπιακών Αγώνων με δυο άλλους απατεώνες! 

5) Το 2005 με προσφυγή του στην ΕΕΤΤ επιχείρησε να μου πάρει το karate.gr και πήρε ένα 

... αγγούρι καλυβιώτικο! 

6) Από το 2000 μέχρι το 2009 (?) η WKF/WUKO έκανε δύο αιτήσεις στην ΔΟΕ για να μπει 

το καράτε στους Ολυμπιακούς, τις οποίες διαχειρίστηκε ο ίδιος λέγοντας σε ελληνικά και ξένα ΜΜΕ 

ότι ... "... να, όπου νάναι μπαίνουμε!", ενώ τάιζε όλη την ΕΛΟΚ κουτόχορτο (την αγαπημένη σας 

τροφή!)! Ξαναπήρε μαζί με την WKF/WUKO από ένα αγγούρι καλυβιώτικο! Η ζημιά ήταν 

τρομακτική και παγκόσμια, γι' αυτό και τον αποκάλεσα "Δολοφόνο του Παγκόσμιου Καράτε"! Το 

καράτε δεν θα μπει ποτέ πλέον στους Ολυμπιακούς! 

7) Από το 2005 με σέρνει στα δικαστήρια με δύο μηνύσεις κατά παραγγελία και για λογαριασμό 

μιας άλλης Κότας, του τέως υφυπουργού αθλητισμού Γιώργου Ορφανού, για άρθρα μου εναντίον της 

διεφθαρμένης πολιτικής του δεύτερου στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και της συνεργασίας του 

με την δική μας Κότα! Χαρακτηριστική ήταν η έκφραση του δικηγόρου του και τωρινού νομικού 

συμβούλου της ΕΛΟΚ: (περίπου) "Αν δεν τον 

σταματήσουμε να γράφει στο karate.gr η ΓΓΑ θα μας κόψει 

την επιχορήγηση!" 

8) Και στις δυο αυτές τελευταίες μηνύσεις του πήρε 

... να μην πω τι! 

9) Τέλος, το 2013 τον έδιωξε κλοτσηδόν και η 

Παγκόσμια του Καράτε και η Ευρωπαϊκή και η Βαλκανική, 

η οποία τελευταία έδιωξε κλοτσηδόν και την ΕΛΟΚ με 

ευθύνη και του Μπουλούμπαση και όλου του ΔΣ αυτής, 

ενώ η άχρηστη ΓΓΑ σφυράει αδιάφορα!!! 

10) Ο Γιώργος Γερόλυμπος είναι ο οργανωτής των πάντων μέσα στην ΕΛΟΚ και είναι αυτός 

που φέρει την αρχηγική ευθύνη για όλα χωρίς να φαίνεται πουθενά ο ίδιος! 

Τα ανωτέρω είναι ένα δώρο προς τους ηλίθιους-ανδρείκελα του Γερόλυμπου, που τον 

υποστηρίζουν, διότι αν και όταν βρεθείτε κατηγορούμενοι με όλες τις κατηγορίες στην πλάτη και 

η Κότα θα πει "Εγώ είμαι στο τρίαθλο και με την ΕΛΟΚ δεν έχω καμιά σχέση!", τότε εσείς θα πείτε 

"Όχι, κύριε Πρόεδρε, όλα αυτός τα έκανε! Απόδειξη, δείτε τι έγραφε ο Περσίδης επί είκοσι χρόνια 

τώρα"! "ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΗΘΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ!!!" Τότε ο 

Πρόεδρος θα σας ρωτήσει: "Γιατί λέτε και "φυσικός", αφού δεν συμμετείχε, αλλά έδινε οδηγίες εκ 

του μακρόθεν?" Εκεί ακριβώς μην ξεχάσετε να πείτε: "Διότι είχε τόση εμπιστοσύνη στην ... 

εξυπνάδα μας, ώστε ήθελε να τα κάνει όλα μόνος του!" Και τότε το Δικαστήριο θα καταλάβει και 

θα αποφανθεί: "ΑΘΩΟΙ"!!! Ορίστε, πάλι εγώ σας έσωσα! 

 
Γερόλυμπε, η διαφορές μας δεν λύνονται στα δικαστήρια, γιατί οι δικαστές πρώτον 

δεν καταλαβαίνουν τίποτα από καράτε και δεύτερον γελάνε από μέσα τους με τις 

μαλακίες που ασχολούμαστε! Αν αντέχεις δημόσιο διάλογο, σε προκαλώ εδώ, 

μπροστά σε όλο τον κόσμο του καράτε! Αλλά είσαι ΚΟΤΑ και τον αποφεύγεις, 

γιατί θα σε διαλύσω!!! 
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Πέτρος Σκοπελίτης, ιδιοκτήτης Sportdata: 

Έγραψα πέντε λόγια για τον Σκοπελίτη και πήρε ανάποδες γράφοντας 

βλακείες στο Facebook! Μάλιστα κάτι κουτσαβάκια προθυμοποιήθηκαν "να 

καθαρίσουν"! Για να δούμε αν έχω δίκιο ή όχι! 

Πραγματικά και αναντίρρητα περιστατικά: 

1) Ο Πέτρος Σκοπελίτης είναι, κατά πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης 

της SPORTDATA, η οποία προμηθεύει το διαδικτυακό λογισμικό αναγγελίας 

πληροφοριών, δηλώσεων συμμετοχών, κληρώσεων των αγώνων κάθε 

κατηγορίας και έκδοσης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των αγώνων 

της ΕΛΟΚ. Με το διαδικτυακό αυτό λογισμικό δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες αθλητές 

και συλλόγους σε σεμινάρια ή αγώνες να δηλώνουν τις συμμετοχές και να πληρώνουν για 

αυτές μέσω διαδικτύου. 

2) Ο ίδιος και τα τρία παιδιά του είναι γραμμένοι στο σύλλογο Γουάντο-ρύου καράτε στο Νέο 

Ηράκλειο του Μπουλούμπαση. 

3) Στις εκλογές της ΕΛΟΚ ψήφισε ως αντιπρόσωπος του συλλόγου Σότοκαν καράτε "Κέντρο 

Καράτε Σότοκαν Ιλισίων" με ΑΜ = 401 και με προπονητή έναν μαθητή του Κέυβαν Γκάζι! 

Βέβαιες παραβιάσεις του αθλητικού νόμου: 

Από το (1) προκύπτει ότι ο Σκοπελίτης είναι προμηθευτής της ΕΛΟΚ, διότι η ΕΛΟΚ πληρώνει 

για τη χρήση του διαδικτυακού online λογισμικού των αγώνων της,  αλλά ταυτόχρονα είναι 

προμηθευτής και όλων των συλλόγων της ΕΛΟΚ, διότι ένας έκαστος από τους συλλόγους αυτούς 

πληρώνει online για τους αθλητές, που δηλώνουν συμμετοχή σε αγώνες και σεμινάρια, μέσω του 

λογισμικού της Sportdata. Ο προμηθευτής, λοιπόν, της ΕΛΟΚ και όλων των συλλόγων της βρέθηκε 

αντιπρόσωπος συλλόγου και ψήφισε στις εκλογές της ΕΛΟΚ νοθεύοντας το αποτέλεσμά 

τους! Πρώτη καραμπινάτη παραβίαση του αθλητικού νόμου από τον Μπουλούμπαση, την ΕΛΟΚ και 

τον Σκοπελίτη! 

Σε δεύτερη φάση, από τα (2) και (3) προκύπτει ότι 

ο Σκοπελίτης είναι μέλος του συλλόγου Γουάντο-ρύου 

του Μπουλούμπαση στο Νέο Ηράκλειο! Τι δουλειά έχει 

να αντιπροσωπεύει έναν τελείως άλλο σύλλογο, άλλου 

στυλ καράτε (Σότοκαν), που είναι στα Ιλίσια?  Μιλάμε 

για "ρευστή" μετακίνηση ημετέρων, ώστε να νοθευτούν 

οι εκλογές της ΕΛΟΚ! Δεύτερη καραμπινάτη παραβίαση 

του αθλητικού νόμου από τον Μπουλούμπαση, την 

ΕΛΟΚ, τον σύλλογο των Ιλισίων, που "έχρισε" τον 

Σκοπελίτη αντιπρόσωπό του και τον Σκοπελίτη! 

Ενδεχόμενες παραβιάσεις, που θα πρέπει να 

ερευνηθούν: 

Η ΕΛΟΚ είχε ήδη άλλο αγορασμένο λογισμικό, με το οποίο διενεργούσε τους αγώνες της και 

το αχρήστευσε για να το αντικαταστήσει με αυτό της SPORTDATA! Πώς, πότε και γιατί έγινε η 

προτίμηση του νέου προγράμματος? 

Δεν υπάρχει λογισμικό στον κόσμο, το οποίο μεταξύ των επιλογών του να μην έχει και 

επιλογές «κατά τις επιθυμίες του χρήστη» (απλούστατα, διότι τότε δεν θα το αγόραζε κανείς), 

πράγμα που σημαίνει ότι οι κληρώσεις μπορούν άνετα να μην είναι «τυχαίες» όπως σας λένε, αλλά 

έχουν τη δυνατότητα να μαγειρεύονται με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει: από απλή αισχρή κλοπή της 

νίκης από έναν άξιο αθλητή προς όφελος άλλου ευνοούμενου αθλητή μέχρι … μόρια για τις ανώτατες 

 
14-Σκοπελίτης 

Ιδιοκτήτης 
"Sportdata" 

 
Ιδού και η περίφημη "Αιγίδα" της ΕΛΟΚ υπό 
τη ... σκιά της οποίας γίνονται τα σεμινάρια 

της καραμπινάτης φοροδιαφυγής των 
σενσέιδων-μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ και άλλων!!! 
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σχολές (!), διότι η κλήρωση είναι η δεύτερη μετά την ζύγιση ευκαιρία για αλλοίωση του 

αποτελέσματος. Η τρίτη είναι βέβαια ο … κωλοδιαιτητής! Η ΕΛΟΚ έχει πολλές φορές κατηγορηθεί 

για "στημένη διαιτησία" στους αγώνες της! 

Τέλος, παρατηρείται ότι οι εισπράξεις από τις συμμετοχές των αθλητών σε αγώνες και 

σεμινάρια δεν πάνε απευθείας σε λογαριασμό της ΕΛΟΚ, που ελέγχεται, λέμε τώρα (τρομάρα σας!), 

αλλά περνάνε από ιδιωτική εταιρεία, όπου ο έλεγχος χάνεται!!! Πείτε μου εσείς: Είναι δυνατόν τα 

έσοδα από αγώνες να εμφανίζονται στα έσοδα της ΕΛΟΚ, ενώ τα έσοδα από σεμινάρια και σχολές 

εκπαιδευτών (άλλη μηχανή αυτή) "υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ" να "πνίγονται" κανονικά??? Όχι, πείτε 

μου εσείς! Είναι δυνατόν??? 

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από τις συμμετοχές σε αγώνες της ΕΛΟΚ πληρώνονται 

στην Sportdata και αποδίδονται στην ΕΛΟΚ. Έτσι τουλάχιστον θα ήταν το λογικό. Αλλά, τα έσοδα 

από τις εισπράξεις από τα πάσης φύσεως σεμινάρια των "μεγάλων δασκάλων" "υπό την αιγίδα της 

ΕΛΟΚ", μελών ή όχι του ΔΣ, πού πάνε??? Προφανώς δεν πάνε στην ΕΛΟΚ, αλλά εις ένα έκαστον 

δάσκαλο! Έτσι τουλάχιστον θα ήταν λογικό! Δηλώνονται αυτά στην Εφορία??? Αν δηλώνονται, 

τότε προκύπτει καραμπινάτη παραβίαση του αθλητικού νόμου από τα μέλη του ΔΣ που διδάσκουν 

σε σεμινάρια και εισπράττουν χρήμα ζεστό, ενώ, αν ΔΕΝ δηλώνονται,τότε προκύπτει καραμπινάτη 

φοροδιαφυγή "υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ, της Sportdata και του Σκοπελίτη"!!! 

Επομένως, οι δύο κύριοι Μπουλούμπασης και Σκοπελίτης (και Γερόλυμπος πάντα, όπως 

λέμε ... "Batman for ever"!) ενδέχεται να μην συνδέονται μόνο με αθλητικούς κοινούς στόχους και 

πεποιθήσεις, αλλά ναέχουν αλληλένδετα οικονομικά συμφέροντα εις βάρος του αγνού αθλητισμού 

και σας εξαπατούν όλους ανεξαιρέτως μαζί και την Εφορία βέβαια!!! Ίσως κάποια ερωτήματα 

διευκρινίζονταν αν βλέπαμε το εταιρικό τηςSPORTDATA! Διόλου απίθανο να βλέπαμε μέσα 

συγγενικά ή "πολύ φιλικά" πρόσωπα των ... Γερόλυμπου ή/και Μπουλούμπαση!!! 

ΣΦΑΛΙΑΡΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ !!! 

 

 
Ο υπουργός 

Πολιτισμού κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

 
Ο υφυπουργός 
Αθλητισμού κ. 

Γιάννης Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού κα 
Κυριακή Γιαννακίδου 

 
Άδεια κουστούμια διοικούν 
τον αθλητισμό της χώρας!!! 

Προς την ΓΓΑ: Δύο αμαρτωλές θητείες του ΔΣ της ΕΛΟΚ επιχορηγείτε  με 

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

Κλείστε το!!! 

  

Επί πλέον, κύριοι της ΓΓΑ, ως Νέα Δημοκρατία κυνηγάτε τους Χρυσαυγίτες ως 

φασίστες, αλλά  είσαστε αδιάφοροι και άρα συνυπεύθυνοι για την φασιστική και παράνομη 

λειτουργία της ΕΛΟΚ, το ΔΣ της οποίας κρύβει φασιστικά από κάθε δημοσιότητα μέσω 

διαδικτύου και προς τους συλλόγους όλες τις διοικητικές και οικονομικές 

δραστηριότητες της ΕΛΟΚ κουκουλώνοντάς τις πάλι φασιστικά με "πλαστούς" δήθεν 

http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
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αντιπροσώπους συλλόγων στις Γενικές Συνελεύσεις έγκρισης διοικητικών πεπραγμένων 

και οικονομικών απολογισμών! 

Δεν μπορεί συμπολίτες μας να ζουν με 300 € το μήνα, ή στο δρόμο σαν άστεγοι ή 

ψάχνοντας στα σκουπίδια για κάτι φαγώσιμο, και εσείς να επιχορηγείτε τις παρανομίες 

της ΕΛΟΚ, του Γερόλυμπου και των φασιστοειδών που τον υποστηρίζουν ως 

ανδρείκελα!!! 

 
 

Αν σας πει κανείς όλους μαζί 

“καραγκιόζηδες”, 

τότε θα του κάνει μήνυση … ο 

Καραγκιόζης και θα έχει δίκιο!!! 

 

  

 

 Θύμιος Περσίδης, R.E.D. 
άλλα τα μπαλάκια του πινγκ-πόνγκ 

και άλλα τα μπαλάκια του Κινγκ-Κόνγκ!!!  

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
  

 

 

 

Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα από τον κορυφαίο ειδικό στο Καράτε! 
Κλικ στις εικόνες και συνεχίζεται! 

Ίδρυση και Πορεία της 
ΕΟΕΚ. (1977 – 1994) 

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF 
(1995-2004) 

Δίκες με την ΕΛΟΚ. 
Επικράτηση στην 
ΠΟΠΚ(2004-2012) 

 
Οι Δίκες με τον Γερό-
λυμπο. (2004-2013) 

 

  

http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
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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!!! 

 

 Γκαγκστεριλίκι και Τρομοκρατία στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΟΚ 

υπό την Αιγίδα της ΓΓΑ από τους Τρομοκράτες του ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

 Καραμπινάτες Παρανομίες στη ΓΣ/ΕΛΟΚ:  

 Άγριο Όργιο Παρανομιών από τα Μέλη του ΔΣ  

 και Αντιπροσώπους Συλλόγων!  

(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Ευχαρίστως, με κλικ εδώ!) 

 (Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων 

άρθρων και σχετικών 2000 περίπου σελίδων!)  

 Σημεία και Τέρατα κατά τις Γενικές Συνελεύσεις  

 της Ελληνικής Ομοσπονδίας ... Καραλαμόγιων, ΕΛΟΚ!!!  
 

 

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

Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, τέως Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος 

και Επίτ. Πρόεδρος!  

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων! 

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

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

 

 

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/21promot/2121.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144141028.pdf
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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: 

 
Special αφιέρωση σε 
όσους έπαιξαν ρόλο 
στη μη αναγνώριση 

της ΠΟΠΚ! 
################# 

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  
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 

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!!! Επί δέκα μήνες ο άχρηστος υφυπουργός Γιάννης 

Ανδριανός ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ!!!  

Μετά από πλήθος παρανομιών των μελών του ΔΣ της ΕΛΟΚ και την 

καταγγελία αυτών των παρανομιών στη ΓΓΑ, έρχονται τώρα οι ίδιοι αυτοί 

άνθρωποι να προσθέσουν ακόμα μία: την σύγκλιση Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης για την ψήφιση του προϋπολογισμού της ομοσποδνίας για το 2015! 

Από την πρόσκληση και μόνο φαίνεται το πρώτο παράνομο στοιχείο, που είναι 

η παντελής έλλειψη ... του Προϋπολογισμού που ζητείται να ψηφιστεί! Με 

δεδομένο ότι οι σύλλογοι-μέλη της ΕΛΟΚ ψηφίζουν δια αντιπροσώπου, ο 

οποίος μεταφέρει με την ψήφο του τίς επιθυμίες του συλλόγου του, είναι 

εμφανέστατα αυτονόητο ότι ο υπό ψήφιση Προϋπολογισμός του 2015 έπρεπε 

να κοινοποιηθεί στους συλλόγους ΜΑΖΙ με την πρόσκληση για ΓΣ, ώστε να 

συζητηθεί στα ΔΣ ή στις ΓΣ των συλλόγων και αυτά τα διοικητικά όργανα να 

δώσουν εντολές στους αντιπροσώπους τους! Κανένα, όμως, από αυτά τα δύο 

ΔΕΝ έχει γίνει από τα παράνομα μέλη και ταυτόχρονα ... φασιστόμουτρα του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ, ώστε να ελέγχουν τις ψήφους των αντιπροσώπων και να 

κατευθύνουν την ΕΛΟΚ στα προσωπικά τους συμφέροντα! 

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/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/14elok/Andrian.pdf
http://www.karate.gr/14elok/Andrian.pdf
http://www.karate.gr/14elok/Andrian.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/150contg.htm
http://www.karate.gr/15athlet/150contg.htm
http://www.karate.gr/15athlet/150contg.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100211-el.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153100403-Rn.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153100418-kath.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153110414-gaz.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153120916.htm
http://www.zougla.gr/greece/article/to-megalo-fagopoti-stin-gg-a8litismou
http://www.karate.gr/15athlet/153131020.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140202-el.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140203.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140209-el.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140216-el.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140217.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140218-el.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140218-el.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140221-apo.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140223-el.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140401-doc.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140528-ethn.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140610.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140624.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140721-docu.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140725.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140725.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140731.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140804.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140804.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140804.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140822.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153141009.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140430.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140430.htm
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 ΕΛΟΚ και ΓΓΑ: Συμμορία Διαφθοράς και Διαπλοκής!!!  
  

  Μια παράνομη ομοσπονδία, με παράνομο διοικητικό συμβούλιο, με 

παράνομα οικονομικά, με παράνομα πεπραγμένα, με παράνομους 

προπονητές, με παράνομους διαιτητές, με παράνομες ενώσεις, με παράνομες 

επιτροπές, με παράνομους αγώνες, με παράνομη Σχολή Προπονητών, με 

παράνομες αντιπροσωπεύσεις των συλλόγων, με παράνομες Γενικές 

Συνελεύσεις, με παράνομες και νοθευμένες εκλογές, με παράνομο ακόμα και 

το ... βρακί που φοράνε: έχει το θράσος να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για 

να ψηφίσει "δημοκρατικά" έναν ανύπαρκτο για τους συλλόγους και άρα 

παράνομο "Προϋπολογισμό 2015", υπό την εποπτεία του Δημόσιου Επόπτη για τον 

Αθλητισμό, που είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπό την πολιτική διεύθυνση του ... 

Θεόσταλτου Παράνομου Υφυπουργού Γιάννη Ανδριανού, που δεν χαμπαριάζει από τίποτα!!!   
 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!!! Επί δέκα μήνες ο άχρηστος υφυπουργός Γιάννης 

Ανδριανός ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ!!!  

 

 Η Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση  
από μερικές μέρες η ΕΛΟΚ ανήρτησε στην ... "άδεια" ιστοσελίδα της, για την οποία έχει 

πάρει εκατομμύρια δρχ. και τα "έπνιξε", την Πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση 

των μελών της για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2015 χωρίς, όμως, να δώσει 

ούτε τον Προϋπολογισμό του 2015, που θα ζητήσει να ψηφιστεί, ούτε τον Πίνακα των συλλόγων 

που έχουν δικαίωμα ψήφου και των αντιπροσώπων τους! Θα τα βγάλει ο Γερόλυμπος από το ... 

καπέλο στη διάρκεια της ΓΣ και όλοι θα χειροκροτήσουν τον ... ταχυδακτυλουργό!!! Η πρόσκληση 

αυτή είναι η επόμενη: 

 

 
Γνωρίζει ο 

πρωθυπουργός  
αυτά που κάνετε 

εκεί στην 
αμαρτωλή 

ΓΓΑ??? 

 Πριν 

http://www.karate.gr/14elok/144140430.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141031-gs-elok.pdf


Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ 2013 – 2016.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

84 / 204 

 

 

Τι προηγήθηκε, όμως, της Πρόσκλησης!  
 ο Γιώργος Γερόλυμπος είναι ο "δικτάτορας" και "απόλυτος εκμεταλλευτής" της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε, την οποία απομυζεί μαζί με τους συνεργάτες του - 

μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ και παραπλεύρως,  αξίζει να συζητηθούν αυτά που έχουν 

προηγηθεί αυτής της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία πολύ χονδρικά είναι τα επόμενα: 

1) Το karate.gr αποκάλυψε την καθαίρεση του Γιώργου Γερόλυμπου από τη θέση του 

Γενικού Γραμματέα της Παγκόσμιας WKF και την τιμωρία του από την WKF δύο φορές με δύο 

εξάμηνες απαγορεύσεις εμφάνισής του σε εκδηλώσεις οιασδήποτε φύσεως της Παγκόσμιας και των 

εθνικών ομοσπονδιών-μελών της: 
26/11/2013 - Από Δήμαρχος, ... κλητήρας! Τελικά συμπεράσματα και οι πραγματικές επιπτώσεις στον 

Γερόλυμπο και στην ΕΛΟΚ. 
25/5/2014 - Με το “τέως” στο χέρι έχει μείνει ο μεγαλοπαράγοντας του διεθνούς καράτε Γιώργος 

Γερόλυμπος! 

2) Το karate.gr αποκάλυψε ότι διογκώθηκε η αντιπολίτευση κατά του ΔΣ/ΕΛΟΚ από 

προπονητές, διαιτητές και συλλόγους:  
4/12/2013 - Οι τελευταίες ανανεούμενες πληροφορίες για τις εξελίξεις στην ΕΛΟΚ! Δεκέμβριος 2013! 
30/1/2014 - Οι τελευταίες ανανεούμενες πληροφορίες για τις εξελίξεις στην ΕΛΟΚ! Ιανουάριος 2014! 

3) Το karate.gr αποκάλυψε ότι το ΔΣ/ΕΛΟΚ στράφηκε εναντίον καταξιωμένων 

παραγόντων της ομοσπονδίας, που αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει στο Καράτε και τους καταδίωξε 

με ψευδείς κατηγορίες και με μια παράνομη και "πληρωμένη" Δικαστική Επιτροπή Καραγκιόζηδων: 
4/2/2014 -  Πωλούνται ... Αντιαρματικά Βλήματα! ΕΛΟΚ, Φεβρουάριος 2014!  
19/2/2014 - Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα απο τη ΔΕ/ΕΛΟΚ και η 

πανηγυρική τους αθώωση από το ΑΣΕΑΔ.  

 Επειδή 

http://www.karate.gr/14elok/144131126.htm
http://www.karate.gr/14elok/144131126.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140525.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140525.htm
http://www.karate.gr/14elok/144131204.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140130.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140204.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm
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4) Το karate.gr ενημέρωνε για κάθε άρθρο του τη ΓΓΑ, η οποία ως "Δημόσιο ... 

Παχύδερμο" δεν έδωσε ποτέ καμιά σημασία στις βάσιμες καταγγελίες του αφήνοντας το άθλημα του 

καράτε να βολοδέρνει στους πέντε ανέμους κάτω από μια διοίκηση "αθλητικών απατεώνων":  
5/2/2014 - Δείξε το σεβασμό σου στον αντίπαλο με το ... Κινέζικο Μαρτύριο της Σταγόνας!  

5) Το karate.gr απέδειξε σε αυτό το "Δημόσιο Παχύδερμο" ότι η ΕΛΟΚ λειτουργεί 

οικονομικά παράνομα και φοροδιαφεύγει εκτεταμένα αυτή, τα μέλη του ΔΣ αυτής καθώς και οι 

στενοί συνεργάτες τους κατά δεκάδες εμφανείς τρόπους, δηλαδή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για 

διάπραξη των ποινικών αδικημάτων α) του παράνομου πλουτισμού, β) της απόκτησης μαύρου 

χρήματος από παράνομες δραστηριότητες, και γ) του ξεπλύματος μαύρου χρήματος :  
17/2/2014 - 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??? 

2/3/2014 -  ΕΛΟΚ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ:  Ακόμα μια μεγαλειώδης Απάτη των Πολιτικών!  
5/3/2014 -   ΕΛΟΚ-ΓΓΑ:  Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή! 
19/3/2014 - Ο Καραγκιόζης … Βεζύρης!  Ποιοι Καραγκιόζηδες διοικούν τον Αθλητισμό της χώρας?  
24/3/2014 -  "Φοροδιαφυγή Καράτε" υπό την ... "Αιγίδα" της Γ. Γ. Αθλητισμού!!!  
31/3/2014 - Ο Πόλεμος για το Γάλα στην ΕΛΟΚ! Ποιοι Αρμέγουν τη … «Γελάδα» και Δουλεύουν την 

Ελλάδα! 

6) Το karate.gr απέδειξε ότι οι εκλογές του προηγούμενου ΔΣ/ΕΛΟΚ το 2012 κατά τις 

οποίες ξαναέβγαλε τον ... εαυτό του ήταν νοθευμένες κατά 1000% από τα Καραλαμόγια μέλη του 

ΔΣ και το Αρχι-Καραλαμόγιο Γιώργο Γερόλυμπο α) με τεχνητό αποκλεισμό υποψηφίων, β) με 

τεχνητό αποκλεισμό συλλόγων και γ) με 50 (!!!) εικονικούς αντιπροσώπους συλλόγων:  
10/3/2014 -  Σας φτύνουνε και λέτε … «βρέχει»! Εκτεταμένη ΝΟΘΕΙΑ στις εκλογές της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Καράτε - ΕΛΟΚ!  

7) Το karate.gr απέδειξε ότι οι οικονομικοί απολογισμοί παρελθόντων ετών της ΕΛΟΚ, 

όπως τους υπέβαλε (μάλλον απέκρυπτε) στις Γενικές Συνελεύσεις το ΔΣ/ΕΛΟΚ, ήταν ανύπαρκτοι, 

ανεπαρκείς ή ψευδείς με στόχο την παραπληροφόρηση και παραπλάνηση των συλλόγων:  
3/4/2014 - Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι  Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 2009 - 2010 

- 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση! Αδικαιολόγητα ποσά, πολλές ασάφειες, καμιά διευκρίνηση!  
14/4/2014 - Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι  Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 2009 - 2010 

- 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση! Αδικαιολόγητα ποσά, πολλές ασάφειες, καμιά διευκρίνηση! Μέρος Πρώτο - 
Μέρος Δεύτερο. 

8) Το karate.gr δημοσίευσε επώνυμες καταγγελίες της ΕΛΟΚ στις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές, αλλά αυτές κοιμούνται με τα ... τσαρούχια: 
16/4/2014 - Kαταγγελία της ΕΛΟΚ στην Εφορία από γονείς αθλητών!!! 
30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με αίτημα έκπτωσής του!!! 
5/5/2014 - Καταγγελία της ΕΛΟΚ στη Εφορία και στο ΣΔΟΕ!!! 

9) Το karate.gr δημοσίευσε την εγκληματική ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της ΕΛΟΚ στην 

Βαλκανική Ομοσπονδία Καράτε και στους Βαλκανικούς της Κωνσταντινούπολης, επειδή και μόνο ο 

Γερόλυμπος έχει εκδιωχθεί πλήρως και απόλυτα από κάθε θέση από την Παγκόσμια και από κάθε 

εκδήλωσή της και επειδή η Βαλκανική Ομοσπονδία επανασυστάθηκε, ώστε συγκεκριμένα αυτός να 

πεταχτεί κλοτσηδόν έξω και από αυτήν!!!  
9/6/2014 - Βαλκανικό Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων 2014 στην Κωνσταντινούπολη. Μέρος Α: Η 

Προκήρυξη. 
18/6/2014 - Βαλκανικό Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων 2014 στην Κωνσταντινούπολη. Μέρος Β: Η 

Συμμετοχή. 
30/6/2014 - Βαλκανικό Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων 2014 στην Κωνσταντινούπολη. Μέρος Γ: Ο 

Απόηχος. 
  

10) Το karate.gr σας ανέπτυξε τεκμηριωμένα σε πληθώρα αναλυτικών άρθρων 

του την παράνομη Ίδρυση και Λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε, όπως την 

ζήτησε και την λειτούργησε παράνομα η ΕΛΟΚ, η οποία Σχολή είναι και η ... 
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ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 

ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΓΑ, διεκδικώντας 

... Νόμπελ Απάτης και Ηλιθιότητας μαζί με το ... Όσκαρ και την .. Χρυσή Άρκτο και όποιο 

άλλο βραβείο έχει επινοήσει ο Άνθρωπος του 21ου Αιώνα, συμπεριλαμβανομένου και 

αυτού της ... Ανοιχτής Παλάμης, εννοείται!!!   
 

15/7/2014 - Σχολή Προπονητών Καράτε: Οι Ηλίθιοι, οι Πανηλίθιοι και η Τελευταία Αρπαχτή! 
22/7/2014 - Καραμπινάτες Παρανομίες κατά την Ίδρυση και Λειτουργία της Σχολής Προπονητών 

Καράτε! 
6/8/2014 - Επιστολή Απόστολου Θύμιου προς Ηλιθίους και Λαμόγια: Η Σχολή Προπονητών 

Καράτε διακόπηκε ήδη, βούρλα!  
 23/8/2014 - Γερόλυμπος-Κοσμίδης: Από το “μέλι-γάλα” στην … Ηλεκτρική Καρέκλα!  

26/8/14-Ενημέρωση: Καραμπινάτες Παρανομίες κατά την Ίδρυση και Λειτουργία της Σχολής 
Προπονητών Καράτε. 

5/9/2014 - Θα πάω στη Ζούγκλα με τον Ταρζάν, θα φύγω σ' ένα μήναααα! Παρέα με τον ... 
ελέφαντα, θα την περνάμε φίναααα!!! 

8/9/2014 - 100 Καραμπινάτες Παρανομίες στη Σχολή Προπονητών Καράτε από την ΕΛληνική 
Ομοσπονδία ... Καραλαμόγιων και τη Γενική Γραμματεία ... Αρμεχτής!  

20/9/14-Το Λαμόγιο Μπουλούμπασης και το βιβλίο του "Karate Way"!!! Παράνομη η Σχολή 
Προπονητών!!!   

1/10/14 - And the Winner of ... "Kafti Patata" is Dimitris Karastathis!!! Ούτε ψύλλος στον κόρφο 
του!!! 

16/10/2014 - Καραμπινάτες Παρανομίες στη Σχολή Προπονητών Καράτε:  Άγριο Όργιο 
Παρανομιών από την ΕΛληνική Ομοσπονδία Καράτε και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού! Νέα 

Στοιχεία! Μέρος Α, Μέρος Β, Μέρος Γ! 
20/10/14 - Ανθρωποθυσίες στο Βωμό της ... Θεάς Αρπαχτής, ή Το Χρονικό ενός 

Προαναγγελθέντος Φόνου εκ Προμελέτης!  
  

(Α) Εκ των ανωτέρω γίνεται επίσης προφανές ότι:  

α) αν οι εξετάσεις της Σχολής ακυρωθούν από τη ΓΓΑ, επειδή, ενώ είχε αποφασισθεί 

αναβολή, ο Μπουλούμπασης, η Ποντίδα-Γερολύμπου και η ΕΛΟΚ τις έκαναν, μόνοι υπαίτιοι είναι ο 

Γερόλυμπος, το ΔΣ/ΕΛΟΚ και οι παρανομίες τους,  

β) αν η Σχολή ακυρωθεί από τον Υφυπουργό, επειδή ο Κοσμίδης ήταν παράνομο μέλος του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ και της Επιτροπής Διοίκησης και η Ποντίδα-Γερολύμπου και η ΕΛΟΚ "έγραψαν 

κανονικά" την απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης, μόνοι υπαίτιοι είναι ο Γερόλυμπος, το ΔΣ/ΕΛΟΚ 

και οι παρανομίες τους,  

γ) αν οι κόποι σας, ο χρόνος και τα έξοδά σας πάνε στράφι, μόνοι υπαίτιοι γι' αυτό είναι ο 

Γερόλυμπος, το ΔΣ/ΕΛΟΚ και οι παρανομίες τους!!!  
  

(Β) Εκ των ανωτέρω και ακριβώς με την σημερινή (Τετάρτη 29-10-2014) αντικειμενική 

κατάσταση στη ΓΓΑ γίνεται επίσης προφανές ότι:  

α) Η απόφαση αναβολής λήφθηκε με ψήφους 4 προς 1 (της Γερολύμπου) από την Επιτροπή 

Διοίκησης τρεις ημέρες πριν από τις εξετάσεις. (αυτό είναι βέβαιο)  

β) Η διενέργεια του "πραξικοπήματος" της διενέργειας των εξετάσεων 

κόντρα στην απόφαση αναβολής αποτελεί "εκβιασμό προς την ΓΓΑ"! (αυτό είναι 

βέβαιο)  

γ) Τα Πρακτικά της συνεδρίασης την αναβολής γράφηκαν, όπως πάντα, 

πρόχειρα και στη συνέχεια καθαρογράφονται και υπογράφονται, ίσως και μετά μια 

εβδομάδα, αλλά προφανώς με την ημερομηνία της συνεδρίασης! (αυτό είναι 

βέβαιο)  
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δ) Την τελική απόφαση σε καυτά θέματα "εκβιασμού της διοίκησης" την 

παίρνει πάντα ο ίδιος ο Υπουργός, είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε του ασκούμε 

οξεία κριτική είτε όχι!  (κατά την άποψή μου) 

ε) Τα Πρακτικά προφανώς θα τα υπογράψουν οι τέσσερις, που ψήφισαν 

"Αναβολή". Αν υπογράψει και η Γερολύμπου, τότε οι εξετάσεις ακυρώνονται! 

(κατά την άποψή μου) 

ζ) Αν αρνηθεί να υπογράψει η Γερολύμπου, τότε η Γερολύμπου αποσχίζεται 

από την Επιτροπή Διοίκησης και με ευθύνη της Γερολύμπου νομικά ακυρώνεται  η Επιτροπή 

Διοίκησης και άρα ακυρώνεται ολόκληρη η Σχολή Προπονητών!  (κατά την άποψή μου) 

η) Αν αρνηθεί να υπογράψει η Γερολύμπου και θεωρηθούν έγκυρες οι εξετάσεις, τότε αυτο-

ακυρώνεται ο ... Υπουργός και η Κυβέρνηση, διότι ενέδωσαν στον εκβιασμό!!!  (κατά την άποψή μου) 

θ) Νομίζω ότι είναι φανερό τι θα συμβεί!!!  
,  

11) Αλλά το karate.gr  ΔΕΝ μπορεί και κάνει τίποτα, όταν αφενός τους φτύνεις 

και αυτοί απτόητοι συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται και να εξαπατούν τους συλλόγους με 

προτελευταίο επίτευγμά τους την κατάργηση των τοπικά εκλεγμένων διοικήσεων των 

Τοπικών Ενώσεων και την αντικατάσταση αυτών από Επιτροπές των Νέων Ανδρείκελων 

του Γερόλυμπου, ώστε να ελέγχουν απόλυτα τα πρόσωπα, και αφετέρου αυτοί που τους 

στηρίζουν για μικρο-οφέλη "δήθεν τίτλου", όπως αυτοί δημοσιεύονται στην παρακάτω 

ανακοίνωση της ΕΛΟΚ, να αποδέχονται τους "τίτλους διορισμού τους" δίνοντας τις 

ψήφους των συλλόγων τους στον Γερόλυμπο!!! Και μάλιστα, αφού έχει καταστραφεί η 

Σχολή Προπονητών και βρισκόμαστε δέκα μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση!!!  

 Ο Πίνακας με τις Επιτροπές των Νέων Ανδρείκελων του Γερόλυμπου!  

 

http://www.karate.gr/15athlet/153140822.htm
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12) Αλλά το karate.gr  επίσης ΔΕΝ μπορεί και κάνει τίποτα,  όταν πάτε σαν 

πρόβατα στο μαντρί, σαν κότες στο κοτέτσι, σαν γίδια στη σφαγή και πουλάτε την ηθική 

σας, αν έχετε, τη λογική σας, αν έχετε, και τα "παντελόνια σας", αν φοράτε ( οι ... 

"φουστίτσες" εξαιρούνται!), σε μια Λειράτη Κότα, που σαν τελευταίο επίτευγμα θέλει να 

περάσει έναν Προϋπολογισμό, που δεν το έχουν δει τι χρώμα έχει οι σύλλογοί σας, που 

οργανώνει μια Γενική Συνέλευση από παράνομους αντιπροσώπους, που τους κρύβει 

μέχρι την τελευταία στιγμή, ενώ έχει υποχρέωση να δημοσιοποιήσει τον πίνακά τους 

πέντε μέρες πριν από τη συνεδρίαση και δεν το κάνει, ασκώντας την ίδια στρατηγική με 

την οποία αρμέγει την ΕΛΟΚ και το Καράτε επί είκοσι χρόνια!!!!!!   

Αυτή τη φορά, όμως, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, διότι:  

α) η αδικούμενη αντιπολίτευση ή και ένας σύλλογος μόνος του γνωρίζουν ότι έχουν 

το δικαίωμα να ζητήσουν με Εισαγγελική παραγγελία τα πλήρη Πρακτικά της ΓΣ, με τον 

Πίνακα των αντιπροσώπων φυσικά, για έλεγχο νομιμότητας πριν, κατά ή και μετά την 

ΓΣ,  

β) οι σύλλογοι και οι αντιπρόσωποι ήδη θα έχουν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση για 

το νόμιμο των αντιπροσώπων τους βάσει της πρόσκλησης, η οποία αν αποδειχθεί 

ψευδής, τότε πάνε μέσα για το ποινικό αδίκημα της ψευδούς υπεύθυνης δηλώσεως: 

http://www.karate.gr/15athlet/153140822.htm
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γ) οι αθλητές, οι προπονητές, οι υποψήφιοι προπονητές, οι διαιτητές, τα παράνομα 

μέλη του ΔΣ, ο ... Κέιβαν Γκάζι,  και όλοι οι άλλοι παράνομοι απατεώνες που 

εμφανίζονται ως "νόμιμοι αντιπρόσωποι συλλόγων" για να ψηφίσουν ό,τι τους ζητάει ο 

Γερόλυμπος, ενώ παραβαίνουν τον αθλητικό νόμο και το γνωρίζουν αυτό, θα αντι-

μετωπίσουν το ποινικό αδίκημα της ψευδούς υπεύθυνης δηλώσεως, ενώ οι σύλλογοι θα 

αντιμετωπίσουν πιθανή ανάκληση της φίλαθλης αναγνώρισής τους!  

δ) Άμα θέλετε , κοπιάστε, να δούμε πόσα ... απίδια έχει ο σάκος της ... Γενικής 

Συνέλευσης!!!  
 

 Μετά από την Πρόσκληση για ΓΣ που λάβατε,  

 δείτε άλλη μια φορά ποιούς "αθλητικούς απατεώνες" ψηφίζετε!  

Μια γενική παρανομία στην οποία συμμετέχουν όλοι οι κατωτέρω , ο Γερόλυμπος και 

τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ και για να μην την γράφω στον καθένα, είναι το ότι διενήργησαν 

εκτεταμένη νοθεία στις εκλογές των φασιστόμουτρων της ΕΛΟΚ του 2012 με σκοπό να 

επανεκλεγούν και έτσι να κρατήσουν υπό τον έλεγχό τους την αθλητική και οικονομική 

εκμετάλλευση της ΕΛΟΚ, την οποία έχουν μετατρέψει σε ΧΑΒΟΥΖΑ "ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ"!!!  
 

  

1) Γιώργος Γερόλυμπος, "Ο Γητευτής των Ηλιθίων", 

Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της ΕΛΟΚ από το 1995 

μέχρι το 2006, Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΛΟΚ 

σήμερα, ο οποίος με μεταξύ των άλλων με μήνυσε και 

επειδή ειρωνεύτηκα το Διδακτορικό του Δίπλωμα ως 

... Κωλόχαρτο:  

α) Παράνομος "Δικτάτορας" της ΕΛΟΚ από το 

1995! Οργανωτής όλων ανεξαιρέτως των παρανομιών της ΕΛΟΚ και 

ηθικός αυτουργός επίσης όλων των παρανομιών, που αναφέρονται 

παρακάτω για όλους τους επόμενους.  

 
Γερόλυμπος 

"Ο Διδάκτορας" 
Γητευτής των Ηλιθίων! 

 
Και με κλικ 
στην εικόνα 

το "Πανεπιστήμιο! 

http://www.karate.gr/11dikast/112141006.htm#Στα_άρθρα_μου_για_τα_οποία_με_μήνυσε
http://www.karate.gr/11dikast/112141006.htm#Στα_άρθρα_μου_για_τα_οποία_με_μήνυσε
http://www.karate.gr/11dikast/112141006.htm
http://www.dmuedu.org/
http://www.karate.gr/11dikast/11-img2/dublin-0.jpg
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β) Χρησιμοποίησε την ΕΛΟΚ για να αποκομίζει οικονομικά οφέλη και να ανέλθει στο αθλητικό 

στερέωμα. 

γ) Επειδή το καράτε δεν είχε αντιπροσώπευση στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) και 

για να καταλάβει μια τέτοια θέση-κλειδί για προσωπική του εκμετάλλευση, άρπαξε με συλλόγους 

καράτε πρώτα το Χόκεϋ (1996), μετά το κέρλινγκ (2000) και μετά το τρίαθλο (2006), ενώ 

ενδιάμεσα κατάφερε να προταθεί ως αντιπρόσωπος στην ΕΟΕ και από το σόφτμπολ και το 

μπέιζμπολ!!!  

δ) Είναι ο κορυφαίος "αθλητικός απατεώνας" του Ελληνικού Αθλητισμού!!!  

(Μην τα βλέπετε λίγα του Γερόλυμπου! Βαρύνεται και με όλα όσα διαπράττουν ένας-ένας όλοι 

οι υπόλοιποι!)  

 
2) Χρήστος Μπουλούμπασης, Πρόεδρος της ΕΛΟΚ, για τους φίλους "Ο 

Αυτοφωράκιας":  

α) Παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ από το 1999 που βγήκε ο αθλητικός 

νόμος, διότι, εφόσον περιλαμβάνεται στους καταλόγους προπονητών της ΓΓΑ 

και ΔΕΝ έχει αποποιηθεί αυτή την ιδιότητα με δήλωσή του βεβαίας 

ημερομηνίας, είναι προπονητής καράτε και επικεφαλής της παρα-ομοσπονδίας 

Γουάντο-ρύου Καράτε την οποία και διακινεί χωρίς δηλωμένη φορολογική 

οντότητα με συνεχείς παραβάσεις του φορολογικού κώδικα, φοροδιαφυγή και 

μαύρο χρήμα!  

β) Ποτέ δεν αποποιήθηκε την άδεια του προπονητή της ΓΓΑ για να ακολουθήσει πορεία 

διοικητικού, ενώ διδάσκει παράνομα στο σύλλογό του, σε άλλους συλλόγους και σε σεμινάρια 

πανελλήνιου βεληνεκούς, ακόμα και στη Σχολή Προπονητών Καράτε, θέση εκ του νόμου 

αμειβόμενη, ενώ ο ίδιος ως μέλος του ΔΣ απαγορεύεται να αμείβεται για υπηρεσίες του προς την 

ομοσπονδία, πάντα παραβαίνοντας την αθλητική και τη φορολογική νομοθεσία!!! Όλες οι Υπεύθυνες 

Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει δώσει ως σήμερα στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, 

πως δήθεν δεν εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου 2725/1999, ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!  

γ) Διοργανώνει παράνομους πανελλήνιους αγώνες παράνομης οργάνωσης καράτε! 

δ) Τελευταία ανέλαβε Διευθυντής της υπό την εποπτεία της ΓΓΑ Σχολής Προπονητών 

Καράτε και παρά το ασυμβίβαστο παρίστανε και τον "διδάσκοντα" στην Σχολή με κίνδυνο να 

ακυρωθεί η Σχολή Προπονητών, ενώ επιχείρησε να πουλήσει παράνομα και το βιβλίο του στους 

μαθητές της Σχολής πράγμα που τελικά δεν κατάφερε!  

ε) Κατά τη λειτουργία της Σχολής υπέβαλε ψευδή αναφορά κατά συγκεκριμένου μαθητή της 

Σχολής, ώστε με την παρέμβαση και την ψευδομαρτυρία του μέλους του ΔΣ Παναγιώτη 

Χονδροματίδη (αρχηγού του στυλ Σίτο-ρίου Καράτε) και άλλων να τον τιμωρήσει η Επιτροπή 

Διοίκησης και να αποβληθεί με αποτέλεσμα να του απαγορευθούν οι εξετάσεις στη Σχολή!  

ζ) Ενήργησε με καραμπινάτη απιστία στα καθήκοντα του Διευθυντή της Σχολής εις βάρος της 

αξιοπιστίας των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ απέναντι στους μαθητές της Σχολής και με πρόθεση εκβιασμού και 

εξαπάτησης αυτών των ίδιων μαθητών της Σχολής, όταν επέτρεψε τις παράνομες εξετάσεις της 

Σχολής παρά την εν γνώση του απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής για 15νθήμερη 

αναβολή των εξετάσεων.  

η) Προσπάθησε να εκβιάσει με την ανωτέρω συμπεριφορά την Επιτροπή Διοίκησης και κατ' 

επέκταση τη ΓΓΑ φέρνοντάς τις προ τετελεσμένου γεγονότος! 

 
Μπουλούμπασης 

"Ο Αυτοφωράκιας" 

http://www.karate.gr/14elok/144141020.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141020.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141020.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141020.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141020.htm
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θ) Σε αυτές τις εξετάσεις και εκτελώντας εν ψυχρώ απόφαση του Γερόλυμπου, εμπόδισε την 

ομαλή συμμετοχή του ανωτέρω αναφερόμενου μαθητή, κατά του οποίου είχε στραφεί, και προκάλεσε 

την επέμβαση της Άμεσης Δράσης μετά από 

διαμαρτυρία του τελευταίου. 

ι) Στη συνέχεια, και αναλαμβάνοντας 

το ρόλο του "Αυτοφωράκια" του 

Γερόλυμπου, μεταφέρθηκε με τον μαθητή 

στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα και, ενώ 

μπροστά στην απειλή να κρατηθούν 

Σαββατοκύριακο, ώστε να δικαστούν τη 

Δευτέρα με τη διαδικασία του Αυτόφωρου, 

ο Μπουλούμπασης υπαναχώρησε και 

υποσχέθηκε να επιτρέψει τη συμμετοχή του 

μαθητή στις εξετάσεις, στη συνέχεια ... 

έβγαλε τα παντελόνια του και φόρεσε τη ... 

φούστα την κλαρωτή προσποιούμενος τον ... 

καρδιοπαθή και εξαφανιζόμενος από τις 

εξετάσεις, ώστε να αναλάβει τον εμπαιγμό 

του μαθητή το ... φίδι το κολοβό Εμμανουέλα 

Ποντίδα-Γερολύμπου, η οποία και ενέπαιξε 

τον μαθητή κατά τον προσφιλή της τρόπο! 

Πού ακούστηκε να γίνονται εξετάσεις 

Σχολής Εμπειρικών Προπονητών της ΓΓΑ 

και να απουσιάζει ο Διευθυντής της!!!  

κ) Δηλαδή, από το 1999 ο πρόεδρος 

της ΕΛΟΚ Μπουλούμπασης δεν είναι απλός 

"αθλητικός απατεώνας", αλλά δεν άφησε 

και τίποτα παράνομο που να μην το κάνει. 

Είναι φανερό ότι μιλάμε για μαφιόζο του 

πεζοδρομίου!  Συνεπώς, ο Χρήστος Μπουλούμπασης, μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και Διευθυντής της 

Σχολής Προπονητών Καράτε, κατατάσσεται ... παμψηφεί στους "αθλητικούς απατεώνες", που 

απομυζούν την ΕΛΟΚ συστηματικά και μακροχρόνια!!!  

 
3) Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου, Αναπληρώτρια Πρόεδρος της ΕΛΟΚ:  

α) Ανέλαβε να προωθεί τα συμφέροντα της "οικογένειας Γερόλυμπου" από 

μέσα από το ΔΣ της ΕΛΟΚ. 

β) Έχει δίπλωμα προπονητή της ΓΓΑ, εφόσον περιλαμβάνεται στους 

καταλόγους προπονητών της ΓΓΑ και ΔΕΝ έχει αποποιηθεί αυτή την ιδιότητα με 

δήλωσή της βεβαίας ημερομηνίας, ώστε να καταλάβει διοικητική θέση! Αυτό 

σημαίνει ότι μπορεί ήδη να έχει δηλώσει προπονήτρια σε σύλλογο (ακόμα και για 

να συμπληρώσει ... ένσημα για συνταξιοδότηση!!!), πράγμα που η οκνηρή ΓΓΑ αδιαφορεί να ελέγξει! 

γ) Τελευταία ανέλαβε μέλος της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Καράτε, 

ώστε να υποστηρίξει και να προστατεύσει εκ των έσω και πολλαπλά τα "οικογενειακά συμφέροντα 

του ... Γερολυμπέικου" στην απομύζηση της ΕΛΟΚ!  

δ) Ως μέλος της Επιτροπής Διοίκησης και συμμετέχουσα στην αντίστοιχη συνεδρίαση γνώριζε 

πολύ καλά ότι η αναβολή των εξετάσεων της Σχολής είχε ψηφιστεί με ψήφους 4 προς 1, όπου η μία 

 
Η απατεώνες Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου, 

Αναπληρώτρια Προέδρου της ΕΛΟΚ και μέλος της 
Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Προπονητών (όρθια, ... 

επιβλέπει στις εξετάσεις!), και ο Χρήστος Μπουλούμπασης, 
Πρόεδρος της ΕΛΟΚ και Διευθυντής της Σχολής, 

παραβίασαν την Απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της 
Σχολής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για αναβολή 
των εξετάσεων της Σχολής και διενήργησαν παράνομα τις 
εξετάσεις κατά τις απαιτήσεις του Γιώργου Γερόλυμπου με 

απώτερο σκοπό να επιβάλουν τις επιθυμίες τους στα 
πλαστά δικαιολογητικά των μαθητών και στα αποτελέσματα 

των εξετάσεων παρακάμπτοντας εν ψυχρώ τη ΓΓΑ και τη 
νομιμότητα!!! 

 ΜΠΟΥΡΔΕΣ της ΕΛΟΚ  ή  ΜΠΟΥΡΔ-ΕΛΟΚ !!!  
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και μοναδική ήταν η δική της, όπως επίσης γνώριζε ότι η συμμετοχή του Καραλαμόγιου Μανόλη 

Δημητριάδη, γενικού γραμματέα της ΕΛΟΚ είχε αποκλεισθεί με ψήφους 5-0 (την είχε ψηφίσει και 

αυτή!). Παρ' όλα αυτά, όμως, επέτρεψε να γίνουν παράνομα οι εξετάσεις, συμμετείχε σε αυτές ως 

"επιβλέπουσα", ώστε να αντιγράψουν οι ημέτεροι και να απομονωθούν οι αντίπαλοι, ενώ επέτρεψε 

να συμμετέχει ο ... Μάνος (!) στις παράνομες εξετάσεις της Σχολής. Και όλα αυτά ενεργώντας με 

καραμπινάτη απιστία στα καθήκοντα του Μέλους της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής εις βάρος 

της αξιοπιστίας των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ απέναντι στους μαθητές της Σχολής και με πρόθεση εκβιασμού 

και εξαπάτησης αυτών των ίδιων των μαθητών της Σχολής, αλλά και της ΓΓΑ!!!  

ε) Αν, λοιπόν, ακυρωθεί η Σχολή Προπονητών εξ αιτίας και της Γερολύμπου, τις μηνύσεις 

και τις αγωγές σας όλες στην κεφάλα του αθλητικού εγκληματία Αρχι-Καραλαμόγιου Γιώργου 

Γερόλυμπου και των κολλητών του τού ΔΣ/ΕΛΟΚ, που σας εξαπάτησαν όλους και σας 

δημιούργησαν τη φοβερή αυτή ζημιά!!!  

ζ) Μετά το επεισόδιο με τους Μπουλούμπαση, Πελέκη και την Άμεση Δράση ανέλαβε ως ... 

φίδι κολοβό τον εμπαιγμό του εν λόγω μαθητή κατά τον προσφιλή της τρόπο!  

η) Συνεπώς, η Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου, μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και μέλος της 

Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Καράτε, κατατάσσεται ... παμψηφεί στους 

"αθλητικούς απατεώνες", που απομυζούν την ΕΛΟΚ συστηματικά και μακροχρόνια!!!  

 
4) Μανόλης Δημητριάδης, Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ: 

α) Παριστάνει το Γενικό Γραμματέα της ΕΛΟΚ, ταυτόχρονα είναι και 

αθλητής, πράγμα που απαγορεύεται. Ταυτόχρονα θέλει να γίνει και 

προπονητής, πράγμα που απαγορεύεται, και παρακολουθεί γι' αυτό τη 

Σχολή Προπονητών, πράγμα που απαγορεύεται!  

β) Παίρνει μέρος σε αγώνες ... "βετεράνων" (κάτι σαν τον ... Τσακ 

Νόρις, να πούμε!) σαν αθλητής του συλλόγου (371) "Α. Σ. Σότοκαν Καράτε" 

και στις εκλογές των φασιστόμουτρων της ΕΛΟΚ του 2012 ψήφισε σαν 

αντιπρόσωπος του συλλόγου (431) "Α.Σ. Ακαδημία Πρωταθλητών 

Πολεμικών Τεχνών", πράγμα που απαγορεύεται! Τι βούρλο! Κρύβεται πίσω 

από το δάχτυλό του?  

γ) Επομένως, όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει δώσει ως 

σήμερα στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, πως δήθεν δεν εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου 

2725/1999, ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!  

δ) Είναι φανερό ότι, βλέποντας ότι όλα τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ είναι ταυτόχρονα και 

προπονητές συλλόγων, φιλοδοξεί να μιμηθεί τις λαμογιές τους!  

ε) Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών τον έκοψε με ψήφους 5-0, πράγμα που ... 

επιτρέπεται, ταυτόχρονα πήρε μέρος στις παράνομες εξετάσεις, πράγμα που απαγορεύεται, 

ταυτόχρονα σέρνεται πάνω στο τατάμι, πράγμα που είναι αλήθεια, και τέλος θέλει να παραμείνει 

μέλος του ΔΣ και ... προπονητής ταυτόχρονα σε σύλλογο στα Μελίσια (?), πράγμα που 

απαγορεύεται!  

ζ) Ταυτόχρονα από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Πλάκας υπέγραψε μαζί με τον 

Πρόεδρο της Πλάκας την ψευδή "βεβαίωση 5ετούς ενασχόλησης με το καράτε" της Πλάκας για 

τον ... εαυτό του.  

η) Ταυτόχρονα, μερικοί από τους διδάσκοντες, άλλα βούρλα αυτά, έδωσαν τα θέματα στη 

Γραμματεία της ΕΛΟΚ, δηλαδή στον Δημητριάδη, που ήταν και μαθητής διαγωνιζόμενος σε αυτά τα 

θέματα!!!  

θ) Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε, ρε Καραλαμόγια!!! 

 
Δημητριάδης: 

Γενικός Γραμματέας, 
Αθλητής, Προπονητής, 
Πράκτορας Ταξιδίων. 
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ι) Εδώ και ενα-δυό χρόνια, ο Δημητριάδης ανέλαβε και την οργάνωση των ταξιδιών των 

ομάδων της ΕΛΟΚ στους αγώνες του εξωτερικού μη δίνοντας λογαριασμό σε κανέναν! Δεν είναι 

κακή ιδέα ένα μόνιμο εισόδημα από τα πορτοφόλια των αθλητών και των γονιών τους!  

κ) Συνεπώς, ο Μανόλης Δημητριάδης κατατάσσεται ... παμψηφεί στους "αθλητικούς 

απατεώνες", που απομυζούν την ΕΛΟΚ συστηματικά και μακροχρόνια!!!  

 
5) Γρηγόρης Χανικιάν, Β' Αντιπρόεδρος της ΕΛΟΚ! 

α) Γείτονας του Γερόλυμπου στην Πάχη των Μεγάρων και θύμα του ως 

προς τον μεγάλο τίτλο, που του έδωσε ο Γητευτής των ... Ηλιθίων! 

β) Συμμετείχε στο προηγούμενο ΔΣ/ΕΛΟΚ σε κάθε απατεωνιά των 

Καραλαμόγιων είτε καταλαβαίνοντας τι γίνεται είτε όχι! 

γ) Από την αρχή της θητείας του παρόντος ΔΣ/ΕΛΟΚ κατά πληροφορίες 

τον χτύπησε εγκεφαλικό και δεν παρέστη σε καμιά συνεδρίαση! 

δ) Ο Στυγνός Εγκληματίας και Εκμεταλλευτής των Πάντων και η Συμμορία του, όμως, δεν 

τον απαλλάσσουν από τα καθήκοντα του μέλους του ΔΣ λόγω μη συμμετοχής σε πάνω από τρεις 

συνεδριάσεις, όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό, αλλά τον κρατάνε μη σεβόμενοι ούτε την 

κατάστασή του προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους! 

ε) Είναι το δεύτερο θύμα εγκεφαλικού που εκμεταλλεύεται ο Απάνθρωπος Μαφιόζος του 

Καράτε μη σεβόμενος ούτε τον ίδιο, ούτε την οικογένειά του!! 

ζ) Η μη απαλλαγή του Χανικιάν από το ΔΣ για λόγους υγείας αποδεικνύει ότι ο Γερόλυμπος 

δεν έχει άλλους ανθρώπους! Έχει εξαντλήσει όλους τους άσους, που τράβαγε βαθιά από ... τα 

μανίκια του κατά καιρούς για μέλη του ΔΣ, και έχει τραβήξει και ... τις τρίχες από τις μασχάλες 

του! Να δούμε ποιές άλλες ... τρίχες θα τραβήξει τώρα για ... Νέα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ!!! (Αυτές 

που σκέπτεστε ... πονάνε, αλλά τον τελευταίο καιρό τις τραβάει καθημερινά!!!)  

η) Συνεπώς, η περίπτωση του Γρηγόρη Χανικιάν βαραίνει όλα τα άλλα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ 

και τους αποδεικνύει "αδίστακτους αθλητικούς απατεώνες", που απομυζούν την ΕΛΟΚ συστηματικά 

και μακροχρόνια, ακόμα και εις βάρος αρρώστων και των οικογενειών τους!!!  

 
6) Γρηγόρης Βόβλας, Ο Ταμίας της ΕΛΟΚ! 

α) Βλέπει και ξέρει τι γίνεται στο Ταμείο της ΕΛΟΚ! 

β) Είναι υπόλογος και με την προσωπική του περιουσία για κάθε ατασθαλία 

στο Ταμείο της ΕΛΟΚ! 

γ) Δεν τηρεί κανένα βιβλίο για την περιουσία της ΕΛΟΚ, η οποία έχει 

εξατμιστεί!  

δ) Επαγγελματίας προπονητής καράτε με σύμβαση στο σύλλογό του και 

"δάσκαλος" σε άλλους συλλόγους και προπονητές, εφόσον περιλαμβάνεται στους καταλόγους 

προπονητών της ΓΓΑ και ΔΕΝ έχει αποποιηθεί αυτή την ιδιότητα με δήλωσή του βεβαίας 

ημερομηνίας. Διδάσκει σε παράνομα σεμινάρια καράτε.  

ε) Παράνομος αντιπρόσωπος άλλου συλλόγου από τον δικό του και συμμετέχων με αυτό τον 

τρόπο στην εκτεταμένη νοθεία των φασιστόμουτρων της ΕΛΟΚ των εκλογών του 2012! 

ζ) "Διδάσκων" με κεφαλαίο στη Σχολή Προπονητών Καράτε, θέση εκ του νόμου αμειβόμενη, 

ενώ ο ίδιος ως μέλος του ΔΣ απαγορεύεται να αμείβεται για υπηρεσίες του προς την ομοσπονδία, 

πάντα παραβαίνοντας την αθλητική και τη φορολογική νομοθεσία!!!  

η) Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει δώσει ως σήμερα στις 

Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, πως δήθεν δεν εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου 2725/1999, 

ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!  

http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
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θ) Συμμετέχει σε όλες τις παρανομίες του ΔΣ/ΕΛΟΚ ως πιστό και υπάκουο ανδρείκελο του 

Γερόλυμπου!  

ι) Συνεπώς, ο Γρηγόρης Βόβλας κατατάσσεται ... παμψηφεί στους "αθλητικούς απατεώνες", 

που απομυζούν την ΕΛΟΚ συστηματικά και μακροχρόνια!!!  

 
7) Γιώργος Ράλλης, Ειδικός Γραμματέας του ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

α) Μαθητής στο σύλλογο του Μπουλούμπαση στο Γουάντο-ρύου Καράτε και 

πιστός υποστηρικτής του ίδιου και του Γερόλυμπου! 

β) Συμμετέχει σε όλες τις παράνομες αποφάσεις του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

γ) Βλέπει, ακούει και συνειδητοποιεί κάθε τι που γίνεται μέσα στην ΕΛΟΚ και 

συμμετέχει ενεργά ως Εδικός Γραμματέας! 

δ) Συμμετείχε ενεργά στις παράνομες και νοθευμένες εκλογές των 

φασιστόμουτρων της ΕΛΟΚ του 2012, διότι, ενώ είναι αθλητής του Μπουλούμπαση στο σύλλογό του 

στο Νέο Ηράκλειο, πήγε και ψήφισε παράνομα ως αντιπρόσωπος του συλλόγου (319) "Α.Σ. Καράτε 

Αγ. Ματθαίου Κέρκυρας" (... 5 λεπτά απόσταση!)!  

ε) Επομένως, όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει δώσει ως 

σήμερα στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, πως δήθεν δεν εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου 

2725/1999, ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!  

ζ) Συμμετέχει στις παράνομες αποφάσεις του ΔΣ, στους παράνομους διορισμούς επιτροπών, 

στις παράνομες διώξεις παραγόντων του καράτε, στις παρανομίες κατά την ίδρυση και λειτουργία 

της Σχολής Προπονητών και σε κάθε άλλη παρανομία του ΔΣ/ΕΛΟΚ, που τυχόν διαφεύγει την 

υπόμνησή της σε αυτό το σημείο!!!  

η) Δεν είναι εμφανή δικά του προσωπικά οικονομικά συμφέροντα, αλλά συμμετέχει ενεργά και 

απαρέγκλιτα σε όλες τις παρανομίες των άλλων!  

θ) Συνεπώς, ο Γιώργος Ράλλης κατατάσσεται ... παμψηφεί στους "αθλητικούς απατεώνες", 

που απομυζούν την ΕΛΟΚ συστηματικά και μακροχρόνια!!!  

 

8) Ηλίας Γκουβούσης, Έφορος Υλικού! 

α) Έφορος ποιανού Υλικού? Αυτού που η ΕΛΟΚ πλήρωνε με εκατομμύρια 

δρχ. και σήμερα ΔΕΝ υπάρχει? 

β) Είναι υπόλογος και με την προσωπική του περιουσία για όλο το Υλικό της 

ΕΛΟΚ και για την λεπτομερή τήρηση του Βιβλίου Υλικού με τις ημερομηνίες, τα 

ποσά και την τύχη της κάθε ... καρφίτσας, που αγοράστηκε με λεφτά του δημοσίου από την ίδρυσή 

της μέχρι σήμερα! 

γ) Επαγγελματίας προπονητής καράτε στο σύλλογο του πατέρα του στη Σκάλα Λακωνίας 

κατέχει παράνομα θέση στο ΔΣ της ΕΛΟΚ! 

δ) Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει δώσει ως σήμερα στις 

Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, πως δήθεν δεν εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου 2725/1999, 

ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!  

ε) Στις συνεδριάσεις του ΔΣ/ΕΛΟΚ δεν παρευρίσκετο, ενώ η υπογραφή του ... έμπαινε με 

πλαστογραφίες!!!  
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ζ) Παρ' όλο που είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ δήλωσε ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ 

υποψήφιος προπονητής στη Σχολή Προπονητών!  

η) Ίσως νομίζει ότι η παρανομία (Β) να είναι μέλος ΔΣ και να παίρνει μέρος στη Σχολή 

προπονητών είναι ... αντίθετη και εξαλείφει την παρανομία (Α) να είναι προπονητής στο σύλλογό 

του και να αναλαμβάνει μέλος σε ΔΣ, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι: πρόκειται για ΔΥΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ παρανομίες! 

θ) Βλέπει, ακούει και συνειδητοποιεί κάθε τι που γίνεται μέσα στην ΕΛΟΚ και συμμετέχει 

ενεργά ως Έφορος Υλικού!  

ι) Συμμετέχει ενεργά στις παράνομες και νοθευμένες εκλογές των φασιστόμουτρων της 

ΕΛΟΚ, στις παράνομες αποφάσεις του ΔΣ, στους παράνομους διορισμούς επιτροπών, στις 

παράνομες διώξεις παραγόντων του καράτε, στις παρανομίες κατά την ίδρυση και λειτουργία της 

Σχολής Προπονητών και σε κάθε άλλη παρανομία του ΔΣ/ΕΛΟΚ, που τυχόν διαφεύγει την 

υπόμνησή της σε αυτό το σημείο!!!  

κ) Συνεπώς, ο Ηλίας Γκουβούσης κατατάσσεται ... παμψηφεί στους "αθλητικούς απατεώνες", 

που απομυζούν την ΕΛΟΚ συστηματικά και μακροχρόνια!!!  

 

9) Ο Αστυνομικός Γιώργος Καρβούνης, παράνομος Έφορος Εθνικών Ομάδων και 

ο πλέον φανατικός υποστηρικτής του Αρχι-Καραλαμόγιου Γερόλυμπου!!! 

α) Ο Αστυνομικός που υποτίθεται ότι μας φυλάει από τους παράνομους είναι 

ο ίδιος πιο ... παράνομος από τους παράνομους και δεν απαγκιστρώνεται από την 

παρανομία με τίποτα προσβάλλοντας 

τον εαυτό του, τους συναδέλφους του 

και ολόκληρη την Αστυνομία!!! 

β) Έφορος Εθνικών Ομάδων, Επαγγελματίας 

Πολυθεσίτης Προπονητής, εφόσον περιλαμβάνεται 

στους καταλόγους προπονητών της ΓΓΑ και ΔΕΝ έχει 

αποποιηθεί αυτή την ιδιότητα με δήλωσή του βεβαίας 

ημερομηνίας, και προπονητής με σύμβαση στον δικό του σύλλογο, όπως αυτοδιαφημίζεται στο 

διαδίκτυο στη φωτό δεξιά (με κλικ)! 

γ) Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει δώσει ως σήμερα στις 

Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, πως δήθεν δεν εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου 2725/1999, 

ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!  

δ) Διακρίθηκε 13 φορές στα πρωταθλήματα της S.K.I. Hellas, Ε.Λ.Ο.Κ. και Α.Σ.Α.Ε.Δ. 

(Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων) και συμμετείχε σε Βαλκανικά και 

Παγκόσμια πρωταθλήματα, ως αθλητής και προπονητής με το S.K.I.F. και την Εθνική ομάδα της 

Ελληνικής Αστυνομίας. 

ε) Από το 1996 έχει υπό την προπονητική του καθοδήγηση την – πρωταθλήτρια Ελλάδος και 

Βαλκανίων από το 1998 – ομάδα KARATE της ΕΛ.ΑΣ και την Εθνική Ομάδα του Α.Σ.Α.Ε.Δ. 

ζ) Δηλώνει ό ίδιος στο διαδίκτυο (με κλικ στην φωτό δεξιά): "Ο Γεώργιος Καρβούνης είναι 

μέλος του Δ.Σ. και έφορος της Εθνικής ομάδας της ΕΛ.Ο.Κ. Επίσης είναι μέλος της Τεχνικής 

Επιτροπής στο Α.Σ.Α.Ε.Δ. για τα αθλήματα Karate – Judo – Tae Kwon Do. Παράλληλα είναι 

http://shotokan-karate-center.com/?page_id=17
http://shotokan-karate-center.com/?page_id=17
http://www.karate.gr/14elok/14-img6/takushoku.jpg
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καθηγητής στην Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Σήμερα συνεχίζει το παραγωγικό του έργο στο 

ΚΕΝΤΡΟ KARATE SHOTOKAN ΖΩΓΡΑΦΟΥ δουλεύοντας με παιδιά, έφηβους και ενήλικους 

αθλητές και αθλήτριες."  

η) Δηλαδή δηλώνει: "Και παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ είμαι και γούστο μου και καπέλο μου 

είναι να είμαι ότι γουστάρω!!!" Τι είδους αστυνομικός είναι αυτός???  

θ) Συνεπώς, ο Γιώργος Καρβούνης κατατάσσεται ... παμψηφεί στους "αθλητικούς 

απατεώνες", που απομυζούν την ΕΛΟΚ συστηματικά και μακροχρόνια!!!  

 

10) Παναγιώτης Χονδροματίδης, επαγγελματίας προπονητής και στο σύλλογό του 

και σε σεμινάρια και θρασύτατος Διδάσκων στη Σχολή Προπονητών! 

α) Δεν έχει κανένα δίπλωμα από αξιόπιστη Ιαπωνική ομοσπονδία, διότι η 

ΕΛΟΚ δεν θεωρείται αξιόπιστη, αφού δίνουν μόνοι τους τα διπλώματα μεταξύ 

τους και σε αυτούς που αξίζουν και σε άχρηστους, δεδομένου ότι ο 

Παπαδημητρόπουλος είχε 6 νταν-μαϊμού και όλοι τον δέχονταν για ... έκτο νταν!!! 

β) Ανδρείκελο του Γερόλυμπου στον έλεγχο των συλλόγων Σίτο-ρύου Καράτε με τόσο χαμηλό 

επίπεδο καράτε, ώστε ρίχνουν όλο το επίπεδο καράτε της ΕΛΟΚ!  

γ) Επαγγελματίας προπονητής καράτε με σύμβαση στο σύλλογό του, εφόσον περιλαμβάνεται 

στους καταλόγους προπονητών της ΓΓΑ και ΔΕΝ έχει αποποιηθεί αυτή την ιδιότητα με δήλωσή 

του βεβαίας ημερομηνίας, αλλά και "δάσκαλος" σε άλλους συλλόγους και προπονητές. Διδάσκει σε 

παράνομα σεμινάρια καράτε. Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει δώσει 

ως σήμερα στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, πως δήθεν δεν εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου 

2725/1999, ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!  

δ) Για να προστατεύσει την παράνομη θέση του και στο ΔΣ και στην ΕΛΟΚ γενικότερα 

ενήργησε ως ανδρείκελο του Γερόλυμπου με ιδιαίτερο δόλο υπό την καθοδήγηση του Γερόλυμπου 

και με την αρωγή του Μπουλούμπαση και της Γερολύμπου, ώστε να δημιουργηθεί επεισόδιο μεταξύ 

της μαθήτριας της Σχολής Προπονητών Σπυριδούλας Πιθαμίτση και του μαθητή της Σχολής 

Γιώργου Πελέκη με αντικειμενικό τελικό σκοπό να αποκλειστεί ο Πελέκης από τη Σχολή! Ας 

σημειωθεί εδώ ότι ο Πελέκης έχει 4ο νταν από την Ιαπωνική Ομοσπονδία Σίτο-ρύου και είναι ο 

ένας από τους δύο αντιπροσώπους αυτής της επίσημης διεθνώς ομοσπονδίας στην Ελλάδα! 

Συνεπώς, οι Χονδροματίδης, Γερόλυμπος, Μπουλούμπασης, Ποντίδα-Γερολύμπου και λοιποί 

ενήργησαν με δόλο, ώστε να αποκλειστεί ο Πελέκης, διότι είναι φανερό ότι κινδυνεύει η θέση του 

Χονδροματίδη στην ΕΛΟΚ και ο έλεγχος των συλλόγων Σίτο-ρύου από το ... Γερολυμπέικο, αφού 

όλοι οι σύλλογοι του Σίτο-ρύου θα στραφούν στον δάσκαλο Πελέκη, όταν αυτός μπει στην ΕΛΟΚ!!!  

ε) Ο Χονδροματίδης εμφανίζεται ως προπονηταράς, αφού κάνει σεμινάρια και είναι και 

"Διδάσκων" στη Σχολή Προπονητών. Συνεπώς, είναι και προπονητής στον σύλλογό του (307) 

"Α.Σ. Κρόνος Νικαίας" για τον οποίο αντιπρόσωπο στις εκλογές των φασιστόμουτρων της ΕΛΟΚ 

του 2012 είχε βάλει τον Γερόλυμπο, ενώ ο ίδιος ο Χονδροματίδης είχε ψηφίσει ως αντιπρόσωπος 

του συλλόγου (459) "Α.Σ. Μαχητικών Τεχνών Αυτοάμυνας ΥΠΕΡΙΩΝ" νοθεύοντας ενεργά και 

κατά κόρον τις εκλογές των φασιστόμουτρων της ΕΛΟΚ της ΕΛΟΚ!!!  

ζ) Συνεπώς, ο Παναγιώτης Χονδροματίδης κατατάσσεται ... παμψηφεί στους "αθλητικούς 

απατεώνες", που απομυζούν την ΕΛΟΚ συστηματικά και μακροχρόνια!!!  

http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
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11) Σιχάν Πέτρος 

Πάσης,  7 νταν, ο 

Δάσκαλος των 

δασκάλων ... των 

δασκάλων!!! 

α) Συνεχιστής του έργου του 

θρυλικού Gogen Yamaguchi, 10 νταν, 

του επονομαζόμενου "Γάτου του 

Goju-ryu Karate-Do", φωτό δεξιά!  

β) Είκοσι χρόνια στηρίζει πιστά 

και απαρέγκλιτα με κάθε τρόπο μέσα 

και έξω από το ΔΣ της ΕΛΟΚ τον 

Γερόλυμπο και τις απάτες του!  

γ) Από το 1999 παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Επαγγελματίας προπονητής καράτε με 

σύμβαση σε σύλλογό του, εφόσον περιλαμβάνεται στους καταλόγους προπονητών της ΓΓΑ και ΔΕΝ 

έχει αποποιηθεί αυτή την ιδιότητα με δήλωσή του βεβαίας ημερομηνίας, αλλά και "δάσκαλος" σε 

άλλους συλλόγους και προπονητές. Διδάσκει σε πανελλήνια σεμινάρια και διοργανώνει παράνομους 

πανελλήνιους αγώνες παράνομης οργάνωσης καράτε! 

δ)  Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει δώσει ως σήμερα στις 

Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, πως δήθεν δεν εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου 2725/1999, 

ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!  

ε) Διδάσκων στη Σχολή Προπονητών Καράτε πράγμα που αποδεικνύει το εν ενεργεία 

επάγγελμα του προπονητή και την παρανομία του να κατέχει αμειβόμενη θέση, ενώ ως μέλος του 

ΔΣ απαγορεύεται να αμείβεται για υπηρεσίες προς την ομοσπονδία!  

ζ) Στην ουσία δεν έχει κάνει και τίποτα σπουδαίο για το Γκότζου-ρύου στην Ελλάδα!  

η) Αλλά και Αναλυτής-Σύμβουλος της σχέσης Καράτε και ... Σεξ από χόμπι (με κλικ εδώ)!!!  

θ) Συνεπώς, ο Πέτρος Πάσης κατατάσσεται ... παμψηφεί στους "αθλητικούς απατεώνες", που 

απομυζούν την ΕΛΟΚ συστηματικά και μακροχρόνια!!!  

 

12) Γιώργος Κοσμίδης, είκοσι χρόνια επαγγελματίας προπονητής καράτε και 

ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

α) Τέως Α' Αντιπρόεδρος και νυν απλό μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ μετά από τη 

γνωστή σύγκρουση με το ... Γερολυμπέικο!!!  

β) Ήδη ομολόγησε στη ΓΓΑ ότι είναι επαγγελματίας προπονητής καράτε με 

σύμβαση στο σύλλογό του και "δάσκαλος" σε άλλους συλλόγους και προπονητές.  

 
Δύο διαχρονικά θρυλικοί δάσκαλοι: 
ο "Γάτος" του Καράτε και η ... 
"Κότα" του Καράτε!!!  

 
Άσχετο: "Φαντασίωση της 
Κότας-Πάσης"! 

http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
http://www.emovie.gr/movies?task=viewvideo&video_id=137
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm


Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ 2013 – 2016.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

98 / 204 

γ) Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει δώσει ως σήμερα στις 

Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, πως δήθεν δεν εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου 2725/1999, 

ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ.   

δ) Διοργανώνει παράνομα πανελλήνια σεμινάρια και παράνομους πανελλήνιους αγώνες 

παράνομης οργάνωσης καράτε!  

ε) Επομένως είναι παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά και της Επιτροπής Διοίκησης της 

Σχολής Προπονητών στην οποία είχε προταθεί από την ΕΛΟΚ, η οποία εξαπάτησε σε πολλά σημεία 

τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!!!  

ζ) Αν, λοιπόν, ακυρωθεί η Σχολή Προπονητών, τις μηνύσεις και τις αγωγές σας όλες στην 

κεφάλα του αθλητικού εγκληματία Αρχι-Καραλαμόγιου Γιώργου Γερόλυμπου και των κολλητών του 

τού ΔΣ/ΕΛΟΚ, που σας εξαπάτησαν όλους και σας δημιούργησαν τη φοβερή αυτή ζημιά!!!  

η) Υπό διωγμό πλέον από τον Γερόλυμπο και τους κολλητούς του, αλλά και γνωρίζων όλα τα 

μυστικά της λειτουργίας του ΔΣ όλα αυτά τα χρόνια! 

θ) Τουτέστιν, όχι απλά ωρολογιακή βόμβα, αλλά ... αποθήκη ωρολογιακών βομβών, που θα 

σκάνε μία-μία όποτε θέλει εκείνος!!!  

 
13) Κέιβαν Γκάζι, Διευθυντής 

Αθλήματος της ΕΛΟΚ! (Δηλαδή, τι 

διευθύνει!?) 

α) Αν θυμάμαι καλά, αρχικά 

ήταν στο ΔΣ/ΕΛΟΚ, ενώ στη 

συνέχεια παρέμεινε τεχνικός του 

καράτε. Το πιο πιστό ανδρείκελο του 

Γερόλυμπου! Και μάρτυρας σε δικαστήρια πάει κατά 

του Περσίδη και τεχνικός υπεύθυνος του τρίαθλου 

βαφτίστηκε, όταν ο Γερόλυμπος άρπαξε το τρίαθλο με 

συλλόγους καράτε, και πρωτεργάτης της απάτης του 

ISSO (International Shotokan Shito-ryou 

Organisation) αναλαμβάνει, που δημιούργησε ο 

Γερόλυμπος σαν προσωπικό του δήθεν διεθνή 

οργανισμό καράτε, διότι έβλεπε την αποπομπή του από 

την Παγκόσμια, οργανισμό που του τον "έσβησε" ο 

Πρόεδρος της Παγκόσμιας Αντόνιο Εσπίνος με μια 

του επιστολή!  

β) Στο δικαστήριο κατέθεσε ψευδώς ότι οι 

αθλητές, που δίνουν για νταν στα στυλ, ... δεν 

πληρώνουν εξέταστρα και ότι ο ίδιος είχε σύμβαση 

προπονητή με το σύλλογό του κατατεθειμένη στην Εφορία!  

 
Ιδού η μηχανή για να βγάζετε λεφτά κορόιδα: Θα 
πάρετε 7 νταν του Σιχάν της πλάκας, θα ... 
καλογλύφετε τον Γερόλυμπο, θα σας οργανώνει 
σεμινάρια και αγώνες "υπό την Αιγίδα της ΕΛΟΚ" 
και θα μαζεύετε 150 άτομα με 35  μαύρα  € το 
κεφάλι!!! 
Αυτό έγινε πριν 4 μέρες! (Κατά πληροφορίες!) 

http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
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γ) Αν δεχθούμε, όμως, πως είχε σύμβαση προπονητή με το σύλλογό του, τότε πώς είχε το 

θράσος και ψήφισε ο ίδιος σαν αντιπρόσωπος του συλλόγου (322) "Αθλητικός Σύλλογος Κηρέως" 

(Μαντούδι, Ευβοίας) στις εκλογές των φασιστόμουτρων της ΕΛΟΚ του 2012 νοθεύοντας τα 

αποτελέσματα των εκλογών, το Λαμόγιο? 

δ) Επομένως, όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει δώσει ως 

σήμερα στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, πως δήθεν δεν εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου 

2725/1999, ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!  

ε) Και όχι μόνο ψήφισε ο ίδιος, αλλά και έστειλε και 4-5 αθλητές ή/και γονείς του συλλόγου 

του να ψηφίσουν παράνομα σαν αντιπρόσωποι άλλων συλλόγων παίρνοντας με αυτό τον τρόπο 

ενεργό μέρος στην εκτεταμένη νοθεία των εκλογών του 2012, ώστε να βγουν οι αθλητικοί 

απατεώνες στο ΔΣ/ΕΛΟΚ με το αζημίωτο βέβαια! Το Καρα-Λαμόγιο!  

ζ) Αν του πει "σήκω" ο Γερόλυμπος, θα σηκωθεί, αν του πει "κάτσε", θα καθίσει, και αν του 

πει "κάνε μια τούμπα", θα την κάνει όσο πιο καλά μπορεί, με το αζημίωτο βέβαια!!! 

η) Τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει εμπλέξει στο επικίνδυνο παιχνίδι της αρπαχτής του 

Γερόλυμπου και τη μαθήτριά του Ελπίδα Χριστοδούλου, όπως θα δούμε πιο κάτω, με το αζημίωτο 

βέβαια!  

ι) Συνεπώς, ο Κέιβαν Γκάζι κατατάσσεται ... παμψηφεί στους "αθλητικούς απατεώνες", που 

απομυζούν την ΕΛΟΚ συστηματικά και μακροχρόνια!!!  

 

14) Πέτρος Σκοπελίτης, ο ιδιοκτήτης της SPORTDATA! 

a) Μαθητής αρχικά (ο ίδιος και τα δύο παιδιά του) του προέδρου της ΕΛΟΚ 

Χρήστου Μπουλούμπαση στο σύλλογο του τελευταίου. 

β) Ξαφνικά η ΕΛΟΚ πετάει στα σκουπίδια το λογισμικό βάσει του οποίου 

δεχόταν τις συμμετοχές αθλητών και συλλόγων, έκανε τις κληρώσεις και διοργάνωνε τους αγώνες 

της, και "αποκτά τον νεοεμφανιζόμενο εξωτερικό συνεργάτη" SPORTDATA για να της κάνει αυτές 

τις δουλειές! 

γ) Η χρέωση 0,5 ή 1 ευρώ για κάθε αθλητή ακούγεται λογική, αλλά δεν είναι αυτό το μυστικό 

της συνεργασίας!  

δ) Το μυστικό είναι ότι όλες οι ιδιωτικές διοργανώσεις όλων των Καραλαμόγιων της ΕΛΟΚ, οι 

οποίες ΔΕΝ μπορούν να ενταχθούν νόμιμα στις δραστηριότητες της ΕΛΟΚ, περνάνε ως "δήθεν 

νόμιμες", όταν διοργανώνονται από ιδιωτική φορολογούμενη επιχείρηση!  

ε) Το μυστικό είναι ότι όλες οι εισπράξεις των συμμετοχών (15-20 € ανά αθλητή με 100 έως 

500 αθλητές ανά αγώνα, σεμινάριο ή πρωτάθλημα) σε αγώνες, πρωταθλήματα και σεμινάρια της 

ΕΛΟΚ, των παρα-ομοσπονδιών της που πλασάρονται ως "στυλ", αλλά και μεμονωμένων ατόμων 

(προπονητών, διαιτητών ή και πρωταθλητών) ΔΕΝ περνάνε από το Ταμείο της ΕΛΟΚ, αλλά 

μπαίνουν στο Ταμείο της SPORTDATA, που ως ιδιωτική εταιρεία δεν ελέγχεται, και από εκεί 

διανέμονται  "καρα-μαύρα"  στις τσέπες των Καραλαμόγιων!!! 
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ζ) Αλλά το ... Αντιμυστικό αδύνατο σημείο της στημένης μηχανής είναι ότι (Α) η ΕΛΟΚ 

εμπλέκεται ενεργά σε αυτές τις διοργανώσεις διαφημίζοντας μέσω των ιστοσελίδων της ότι "τελούν 

υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ", πράγμα που αποτελεί συμμετοχικό εκβιασμό για τους αθλητές και τους 

συλλόγους, δηλαδή και συμμετέχει και εκβιάζει, ενώ επεκτείνεται στο ότι (Β) οι εισπράξεις από τις 

συμμετοχές δεν μένουν στην τσέπη του Σκοπελίτη, αλλά περνάνε με ή όχι νόμιμο τρόπο (με 

αποδείξεις ή μαύρα) στα Καραλαμόγια του ΔΣ της ΕΛΟΚ ή συνεργατών!  

η) Συνεπώς, υπάρχει βάσιμο ενδεχόμενο να συντελείται εκτεταμένη φοροδιαφυγή από τα 

Καραλαμόγια της ΕΛΟΚ με εργαλείο την SPORTDATA!  

θ) Ταυτόχρονα, ο Πέτρος Σκοπελίτης, ενώ είναι αθλητής του συλλόγου του Μπουλούμπαση 

στο Νέο Ηράκλειο και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ της ΕΛΟΚ, στις εκλογές των φασιστόμουτρων της ΕΛΟΚ 

του 2012 ψήφισε ως αντιπρόσωπος του συλλόγου (401) "Κέντρο Καράτε Σότοκαν Ιλισίων" των 

Κέιβαν Γκάζι και Ελπίδας Χριστοδούλου (βλέπε κατωτέρω)!!!  

ι) Επομένως, όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει δώσει ως 

σήμερα στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, πως δήθεν δεν εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου 

2725/1999, ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!  

κ) Συνεπώς, ο Πέτρος Σκοπελίτης κατατάσσεται ... παμψηφεί στους "αθλητικούς 

απατεώνες", που συμμετέχουν στην απομύζηση της ΕΛΟΚ συστηματικά και 

μακροχρόνια!!!  

 

15) Ελπίδα 

Χριστοδούλου, 5 νταν 

στο καράτε της SKIF, 

ιδιοκτήτρια της 

επιχείρησης ταξιδίων 

Elpida STAR tours!!!  

a) Από τους 

τελευταίους 

εξωτερικούς πιστούς συνεργάτες του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ μέσω του δασκάλου της Κέιβαν 

Γκάζι! 

β) Ευνοούμενη μαθήτρια του Γκάζι και πρωταθλήτρια, με την οποία ο Γκάζι άνοιξε τελευταία 

και μια μάλλον συνεταιρική σχολή καράτε (δεξιά). Το 2000 είχε καφέ ζώνη και το 2013 ... 5 νταν!!!   

γ) Πριν από αυτό, όμως, εδώ και 4-5 χρόνια και επειδή η Χριστοδούλου είχε και πτυχίο 

τουριστικών επαγγελμάτων, όλως ξαφνικά και εκ του μηδενός, απέκτησε τουριστική επιχείρηση 
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ταξιδίων, την Elpida STAR Tours, παρ' όλο που  με το καράτε φαίνεται να απασχολείται καθημερινά 

και επαγγελματικά! Πώς τα προλαβαίνει και τα δύο? 

δ) Επίσης ξαφνικά, η τουριστική επιχείρηση  Elpida 

STAR Tours της Χριστοδούλου, αμέσως μόλις άνοιξε, άρχισε 

να παίρνει όλα τα ταξίδια των αποστολών της ΕΛΟΚ του 

εξωτερικού και όλες τις μετακινήσεις των ομάδων του 

εσωτερικού χωρίς φυσικά κανένα διαγωνισμό προμήθειας και 

χωρίς να έχει σπουδαίους άλλους πελάτες, αφού την Ελπίδα 

την απασχολεί το καράτε και όχι τα τουριστικά! 

Για παράδειγμα, δείτε το Πανευρωπαϊκό Γουάντο Ρύου 

2012 "Υπό την Αιγίδα της ΕΛΟΚ" (τελευταία σελίδα) καθώς και το Ανοιχτό Πρωτάθλημα 2013 για 

Όλα τα Στυλ πάλι της ΕΛΟΚ (σελίδα 14)!!!  

ε) Δεν είναι καθόλου παράλογο να σκεφθεί κανείς από τα ανωτέρω ότι η  Elpida STAR Tours 

στήθηκε απο τους Γερόλυμπο, Γκάζι και Χριστοδούλου με μοναδικό αντικείμενο να παίρνουν τα 

ταξίδια της ΕΛΟΚ, τα οποία ως γνωστόν έχουν αρκετό ... ψωμί εις βάρος των αθλητών και των 

συλλόγων, αφού τελευταία τα έχει αρπάξει ο ... Δημητριάδης!!!  

ζ) Δεν είναι καθόλου παράλογο να σκεφθούμε ότι οι Γερόλυμπος και Γκάζι εξαπάτησαν την 

Χριστοδούλου (ή έστω συναινεί εν γνώσει της) προς όφελος του Γερόλυμπου κυρίως, διότι ο Γκάζι 

είπαμε: σήκω-σήκω, κάτσε-κάτσε!  

η) Από την άλλη μεριά και επειδή η ΕΛΟΚ όλο αγόραζε στρώματα και όλο τα στρώματα 

χάνονταν "σε ενίσχυση συλλόγων", αναρωτιέμαι μήπως το γυμναστήριο των Κέιβαν-Χριστοδούλου 

άνοιξε (ή και δουλεύει ακόμα) με στρώματα περιουσία της ΕΛΟΚ? Αναρωτιέμαι δηλαδή!!!  

θ) Συνεπώς, η Ελπίδα Χριστοδούλου κατατάσσεται ... παμψηφεί στους συνεργάτες των 

"αθλητικών απατεώνων" στην απομύζηση της ΕΛΟΚ συστηματικά και μακροχρόνια!!!  

 

 Μετά από την έκθεση των ανωτέρω βέβαιων περιστατικών ή έστω βάσιμων 

ενδεχομένων, τι θα κάνετε εσείς οι 50 σύλλογοι που νοθεύσατε εν γνώσει σας, ως 

επίσης "αθλητικοί απατεώνες", τις εκλογές των φασιστόμουτρων της ΕΛΟΚ του 2012 

δίνοντας λευκές βεβαιώσεις αντιπροσώπων στον Γερόλυμπο?  Θα δώσετε για άλλη μια 

φορά "λευκές βεβαιώσεις αντιπροσώπων" στον Γερόλυμπο και θα πάτε φυλακή να 

βλέπετε τον κόσμο ... ριγέ ή όχι???  
 

Συνεπώς, η επερχόμενη Γενική Συνέλευση πρέπει να γίνει με παρουσία 

Δικαστικού, να ελεγχθούν όλα τα στοιχεία των αντιπροσώπων και των συλλόγων, να 

διανεμηθεί ο Λεπτομερής Προϋπολογισμός δέκα μέρες νωρίτερα, να αποκλεισθούν όλα 

τα Καραλαμόγια του ΔΣ, που υποπίπτουν στα κωλύματα του νόμου 2725/1999, και το 

κυριότερο πετάξτε έξω το Αρχι-Καραλαμόγιο Γιώργο Γερόλυμπο, που δηλητηριάζει το 

Καράτε και την ΕΛΟΚ είκοσι χρόνια τώρα!!! 
  

  

http://www.karate.gr/14elok/19WIKF.Euro.Champ.pdf
http://www.karate.gr/14elok/19WIKF.Euro.Champ.pdf
http://www.karate.gr/14elok/OPEN%20ATHENS%20%202013_ELOK.pdf
http://www.karate.gr/14elok/OPEN%20ATHENS%20%202013_ELOK.pdf
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Μοιραίο, όμως, συμπέρασμα όλων των ανωτέρω είναι το επόμενο 

χωρίς πολλά λόγια: 

ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ: 

 
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 

  

Η ΜΠΟΥΡΔ-ΕΛΟΚ είναι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ από τη ΓΓΑ!!! 

Τα Παράνομα Μέλη του Παράνομου Διοικητικού της 

Συμβουλίου και οι Παράνομοι Συνεργάτες τους: 

 
Γερόλυμπος 

 
Μπουλούμπασης 

 
Γερολύμπου 

 
Δημητριάδης 

 
Χανικιάν 

 
Βόβλας  

Ράλλης 
 

Γκουβούσης 
 

Καρβούνης 
 

Χονδροματίδης 

 
Πάσης 

  

 
Κοσμίδης  

Γκάζι 

 
Σκοπελίτης 

 
Χριστοδούλου 

 

http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
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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  
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 

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!!! Επί δέκα μήνες ο άχρηστος υφυπουργός Γιάννης 

Ανδριανός ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ!!!  

Μετά από πλήθος παρανομιών των μελών του ΔΣ της ΕΛΟΚ και την 

καταγγελία αυτών των παρανομιών στη ΓΓΑ, έρχονται τώρα οι ίδιοι αυτοί 

άνθρωποι να προσθέσουν ακόμα μία: την σύγκλιση Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης για την ψήφιση του προϋπολογισμού της ομοσποδνίας για το 2015! 

Από την πρόσκληση και μόνο φαίνεται το πρώτο παράνομο στοιχείο, που είναι 

η παντελής έλλειψη ... του Προϋπολογισμού που ζητείται να ψηφιστεί! Με 

δεδομένο ότι οι σύλλογοι-μέλη της ΕΛΟΚ ψηφίζουν δια αντιπροσώπου, ο 

οποίος μεταφέρει με την ψήφο του τίς επιθυμίες του συλλόγου του, είναι 

εμφανέστατα αυτονόητο ότι ο υπό ψήφιση Προϋπολογισμός του 2015 έπρεπε 

να κοινοποιηθεί στους συλλόγους ΜΑΖΙ με την πρόσκληση για ΓΣ, ώστε να 

συζητηθεί στα ΔΣ ή στις ΓΣ των συλλόγων και αυτά τα διοικητικά όργανα να 

δώσουν εντολές στους αντιπροσώπους τους! Κανένα, όμως, από αυτά τα δύο 

ΔΕΝ έχει γίνει από τα παράνομα μέλη και ταυτόχρονα ... φασιστόμουτρα του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ, ώστε να ελέγχουν τις ψήφους των αντιπροσώπων και να 

κατευθύνουν την ΕΛΟΚ στα προσωπικά τους συμφέροντα! 

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 

http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/150contg.htm
http://www.karate.gr/15athlet/150contg.htm
http://www.karate.gr/15athlet/150contg.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100211-el.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153100403-Rn.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153100418-kath.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153110414-gaz.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153120916.htm
http://www.zougla.gr/greece/article/to-megalo-fagopoti-stin-gg-a8litismou
http://www.karate.gr/15athlet/153131020.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140202-el.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140203.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140209-el.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140216-el.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140217.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140218-el.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140218-el.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140221-apo.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140223-el.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140401-doc.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140528-ethn.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140610.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140624.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140721-docu.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/153140725.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140725.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140731.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140804.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140804.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140804.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140822.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153141009.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140430.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140430.htm
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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"! 

 

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 

Τα καλύτερα ... έρχονται!!! 

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 

 
  

  
 

 

 

  

http://www.karate.gr/
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   a123 

Πρώτη δημοσίευση 3/1/2015.  
  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!!! 
  

 
  

 Και ένα αντιπροσωπευτικό και ωραίο άρθρο  

 από το Karate-News στο Facebook!  

  

 (Εμείς απλά προσθέτουμε μερικές φωτό των ηρώων της βλακείας!)  
  

Χρήζει τελικά επιστημονικής ανάλυσης και διερεύνησης 

από ειδικούς, ο τρόπος που σκέπτονται και ενεργούν οι 

διοικούντες την ΕΛΟΚ !!! Αναρωτιέται ο κάθε λογικός 

άνθρωπος πως είναι δυνατόν,  
  

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/21promot/2121.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
https://www.facebook.com/pages/Karate-News/1513911668820683
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1) ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ, να συντάσσουν βαρύγδουπες ανακοινώσεις εναντίον της Νέας 

Βαλκανικής Ομοσπονδίας, να δηλώνουν ότι η παρουσία αθλητών μας στις διοργανώσεις 

της, ισοδυναμεί περίπου με «εθνική προδοσία» και να τους απαγορεύουν την 

συμμετοχή τους !http://www.elok.gr/…/191-anakoinosi-karate-federation-of-ba…  

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, να υποβάλουν αίτηση σε αυτήν και ουσιαστικά να την 

εκλιπαρούν προκειμένου να τους δεχτεί στους κόλπους της !!! 

http://www.karate.gr/14elok/144141211.htm 

 
  

2) ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ, να ακούνε τις δηλώσεις του "persona non grata", σε ανοικτή 

συζήτηση μετά την Γενική Συνέλευση, τον Οκτώβριο του 2013, που διατυμπάνιζε 

ενώπιον μελών του ΔΣ, εκπροσώπων συλλόγων, προπονητών, αθλητών και γονέων, 

ως πρόεδρος του σωματείου «ΤΑΞΗ και ΗΘΙΚΗ»: «Δεν καταδέχομαι να ανήκω σε μια 

Ομοσπονδία (Νέα Βαλκανική Ομοσπονδία) που έχει πρόεδρο έναν κατάδικο»!!!  

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, να μαθαίνουν ατάραχοι για συνάντηση του με τον 

«κατάδικο» στην Βόρεια Ελλάδα για να «συζητήσουν»!!! Άραγε τι συζήτησαν και τι 

εκπροσωπούσε στην εν λόγω συνάντηση ο "persona non grata" ;;;  

 
Γερόλυμπος 

"Ο Δικτάτορας" 

 
Μπουλούμπασης 

"Το Ανδρείκελο" 

 
Γερολύμπου 

"Η_Συνεργός_Σύζυγος" 

 
Δημητριάδης 

"Το Αρπακτικό" 

3) ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ, να γνωρίζουν για την γνωστή «ανταρσία» του κ. 

Μπουλούμπαση (προσθήκη karate.gr: Και της ... κλώσας της Γερολύμπου! Οι ευγένειες 

μας φάγανε!), όπως περιγράφεται στο άρθρο του KARATE NEWS (20/12/2014), 

http://www.elok.gr/index.php/2011-11-06-16-15-42/191-anakoinosi-karate-federation-of-balkan
http://www.karate.gr/14elok/144141211.htm
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ενάντια στην απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής της Σχολής Προπονητών, περί 

αναβολής των εξετάσεων και τον απαράδεκτο, απίθανο, απίστευτο και νομικά διάτρητο 

τρόπο που αυτές παρανόμως διεξήχθηκαν 

http://www.karate.gr/14elok/144141020.htm  

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, με θράσος να απαιτούν επικύρωση από την ΓΓΑ, των 

αποτελεσμάτων, των αυθαιρέτως και παρανόμως διεξαχθέντων εξετάσεων !!! 

http://www.elok.gr/…/20111106161…/187sxoliapotelesmata 

  

 
  

4) ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ, η παγκόσμια κοινότητα του Καράτε να ανακηρύσσει τον κ. 

Γερόλυμπο "persona non grata" !!! http://www.karate.gr/14elok/144141217.htm 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, η ΕΛΟΚ να του διατηρεί τον τίτλο του επίτιμου, να του 

διαθέτει γραφείο με προσωπικό υπάλληλο, να του πληρώνει κινητό τηλέφωνο, να του 

εξασφαλίζει «πρώτο τραπέζι πίστα» στα διοικητικά συμβούλια και κυρίως να υπακούει 

δίχως την παραμικρή αντίρρηση στις εντολές του !!! 
  

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"! 

  

http://www.karate.gr/14elok/144141020.htm
http://www.elok.gr/index.php/20111106161542/187sxoliapotelesmata
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.karate.gr%2F14elok%2F144141217.htm&h=uAQEj3dcv&enc=AZPVYvUOhD5g7kw_hJYZMXeiTczCSCxUjM7Hgv9X9GbTVu64Q97Q6CYJer6JG40vA7XQfCDCEm2BEGl2FHHhwpw1Rg7FcUmwB0-Q9wB_6EEGslHYe8Nn2nEsmhN2Z0PDSOm1mniswdd-JTzkwYOlGVYlw5vWhz1GBwow5x3p7WQSPg&s=1
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
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5) ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ, να υποβάλλεται επίσημο έγγραφο (άρθρο Karate-News 

29/12/2014) από Διεθνή Ομοσπονδία προς την Ολυμπιακή Επιτροπή και την Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού «περιγράφοντας» κατορθώματα, έργα και ημέρες του επίτιμου 

προέδρου της ΕΛΟΚ !!!  

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, η ΕΛΟΚ να μην συγκινείται, να σφυρίζει αδιάφορα, να 

κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, σαν να ζει σε άλλο πλανήτη και κυρίως να αποκρύπτει τα 

γεγονότα και την αλήθεια από τα μέλη της !!! 
  

Κύριοι της ΕΛΟΚ,  

Δυστυχώς, για το Ελληνικό Καράτε, αποτύχατε οικτρά. Οι ως άνω αντιφατικές και 

«περίεργες» συμπεριφορές σας αποτελούν ένα ελάχιστο δείγμα των πεπραγμένων σας. 

Πριν λοιπόν παρασύρετε το αγαπημένο μας άθλημα στο μαρασμό και την διεθνή 

απομόνωση, πριν το εμπλέξετε σε δυσάρεστες για αυτό νομικές περιπέτειες, πριν το 

οδηγήσετε σε αδιέξοδα και πριν δούμε να αποκαλύπτονται δυσάρεστα για όλο τον χώρο 

 
0-Γερόλυμπος 

ΑΦΑΝΗΣ 
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ 

 
1-Μπουλούμπασης 

Παράνομος 
Πρόεδρος διότι 
προπονητής! 

 
2-Γερολύμπου 

Αναπλ. Πρόεδρος 
Υπό έλεγχο! 

 
3-Δημητριάδης 
Παράνομος Γεν. 

Γραμ. διότι 
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, διότι 

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!!! 
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γεγονότα και πρακτικές (είναι θέμα χρόνου να αποκαλυφθούν) που μόνο ντροπή θα μας 

κάνουν να νιώσουμε. 
   

Σας παροτρύνουμε για ακόμα μια φορά να ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ. Σταματήστε να 

υπηρετείτε, δίχως βούληση, τα σχέδια και τις προσωπικές φιλοδοξίες αυτών που με 

τις πράξεις τους προσβάλουν το Καράτε, αυτών που ότι είχαν να δώσουν το έδωσαν 

και ότι είχαν να πάρουν το πήραν. Σταματήστε την στήριξη του παρελθόντος και τα 

αρνητικά της. Δείξτε έστω και τώρα ότι ο Καρατέκα μπορεί να παραδέχεται με 

γενναιότητα τις αποτυχίες του, τα λάθη του, να αναλαμβάνει την ευθύνη των 

λανθασμένων επιλογών του και να υφίσταται τις συνέπειες αυτών. Μην ξεχνάτε η 

παραδοχή του λάθους θέλει κουράγιο και αποτελεί πράξη γενναιότητας.  

Εσείς μπορείτε;;; Έχετε κουράγιο ;;; Είστε γενναίοι ;;; 

Είστε Καρατέκα ;;; 

 

 

Η Συμμετοχή Ελλήνων Αθλητών στους Βαλκανικούς χωρίς την 

Έγκριση της ΕΛΟΚ! Από το Karate News 8/1/2015: 

  

Καταιγισμός μηνυμάτων κατέκλυσαν το inbox του Karate-News σχετικά με το αν 
επιτρέπεται η συμμετοχή Ελλήνων αθλητών στους Βαλκανικούς αγώνες, και αν 
νομιμοποιείται η ΕΛΟΚ να απαγορεύει την συμμετοχή αθλητών σε αυτούς 
(σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της), και να απειλεί αθλητές και συλλόγους 
με Δικαστικές Επιτροπές και τιμωρίες.  

Προκειμένου να ενημερώσουμε τους φίλους μας για την ορθή νομική βάση των 
ανακοινώσεων της ΕΛΟΚ σχετικά με το θέμα, ζητήσαμε την γνώμη έγκριτων νομικών 
κύκλων και την οποία σας παραθέτουμε δίχως σχόλια:  

 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

1ον) Σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/1999, όπως σήμερα ισχύει, 
σχετικά με την συμμετοχή αθλητών σε αγώνες προβλέπεται: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
άρθρο 7 - Υποχρεώσεις – Δικαιώματα  
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παράγραφος 6. «∆εν επιτρέπεται η συμμετοχή σωµατείου ή αθλητή του σε αγώνες που 
γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία 
αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.»  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΑΘΛΗΤΗΣ 
Άρθρο 33 - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις αθλητών 
παράγραφος 8 «Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί 
από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.» 

2ον) Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΛΟΚ σχετικά με την συμμετοχή 
αθλητών σε αγώνες προβλέπεται: 
άρθρο 29 - Συμμετοχή σε αγώνες 
«Τα μέλη πρέπει να γνωστοποιούν στην ΕΛΟΚ την οργάνωση ή τη συμμετοχή τους 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με συλλόγους, Ενώσεις ή Ομοσπονδίες των 
συστημάτων-στιλ Καράτε που καλλιεργούνται από την ΕΛΟΚ. Σε περίπτωση 
συμμετοχής τους σε αγώνες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με άλλα συστήματα-στιλ το 
μέλος πρέπει να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει την συμμετοχή του στην ΕΛΟΚ και 
να εξασφαλίσει την γραπτή έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΟΚ» 

3ον) οι Βαλκανικοί αγώνες  
α) Διεξάγονται και είναι εγκεκριμένοι από την KFB (Βαλκανική Ομοσπονδία)  
β) Είναι εγκεκριμένοι από την WKF (Κορυφαία Διεθνής Ομοσπονδία) 
γ) Τα συμμετέχοντα συστήματα-στιλ Καράτε είναι αυτά που καλλιεργούνται από την 
ΕΛΟΚ 

4ον) η ΕΛΟΚ δεν είναι μέλος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας.  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει, ότι οι ανακοινώσεις της ΕΛΟΚ περί 
απαγορεύσεως συμμετοχής Ελλήνων αθλητών στους Βαλκανικούς αγώνες αφ ενός και 
οι διαδικασίες που επιβάλει πέραν αυτών που προβλέπονται από τον αθλητικό νόμο 
2725/1999 και το καταστατικό της, αφ ετέρου, είναι αβάσιμες παράνομες και 
καταχρηστικές.  

Ο αθλητής που επιθυμεί (με ιδία πρωτοβουλία και δαπάνη) να συμμετάσχει στους 
Βαλκανικού αγώνες και γίνεται δεκτός από την διοργανώτρια αρχή, ΟΦΕΙΛΕΙ απλώς να 
το ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ στην ΕΛΟΚ. Πέραν αυτού ουδέν.  

Επικουρικά, σχετικά με το άρθρο 33 παρ.8 του Ν 3725/1999, όποια ερμηνεία και 
αν επικαλεστεί κανείς για το ποια είναι η «οικεία αθλητική Ομοσπονδία», προκειμένου 
για διεθνείς αγώνες που διεξάγονται στο εξωτερικό με την έγκριση της WKF και της 
KFB, είναι αβάσιμο και εσφαλμένο να ισχυρίζεται κανείς ότι απαιτείται έγκριση 
από την ΕΛΟΚ !!!  

Προφανώς ως «οικεία αθλητική Ομοσπονδία», νοείται η αθλητική Ομοσπονδία 
της διοργανώτριας χώρας.  
Οποιοδήποτε άλλος ισχυρισμός-ερμηνεία μόνο ως «νομικό άλμα» και «νομικός 
ακροβατισμός» θα μπορούσε να ληφθεί. 

Το Karate-News συνιστά στους αθλητές και συλλόγους να προστρέξουν και 
εκείνοι σε νομικούς της εμπιστοσύνης τους προκειμένου να διασαφηνισθεί επιτέλους η 
νομιμότητα ή μη, συμμετοχής αθλητών σε αγώνες, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται 
αυθαίρετες παρερμηνείες επί του θέματος. Επίσης, θα ήταν ευπρόσδεκτη και η νομική 
επιχειρηματολογία-αντίκρουση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε σχετικά με το 
συγκεκριμένο ζήτημα. 

  

Στα προηγούμενα που δημοσίευσε το Karate News προσθέτω τις 

απόψεις μου: 
Κατά την απλή έννοια σύνταξης της Ελληνικής γλώσσας, όταν γράφουμε «∆εν επιτρέπεται η 

συμμετοχή σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί 
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δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές 

ομοσπονδίες.», εννοούμε:  

1) «∆εν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην 

Ελλάδα, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία» και 

2) «∆εν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στο 

εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.» 

δηλαδή το "οικεία" αφορά μόνο στο εσωτερικό της Ελλάδας, και η απαγόρευση ισχύει για τον 

πρώτο τόπο (εντός Ελλάδας) υπό την πρώτη προϋπόθεση και για τον δεύτερο τόπο (εκτός Ελλάδας) 

υπό την δεύτερη προϋπόθεση. 

Επαναλαμβάνω και το: "η ΕΛΟΚ δεν είναι μέλος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας", προσθέτοντας 

εδώ: "με δική της ευθύνη και υπαιτιότητα και για να καλύψει τις παρανομίες ενός συγκεκριμένου 

ενός ατόμου!"  

Επομένως: 

α) Ό,τι ισχύει για το σωματείο, ισχύει και για κάθε ένα αθλητή του και αντιστρόφως. 

β) Αν οι αγώνες γίνονται εντός Ελλάδας και ΔΕΝ είναι της ΕΛΟΚ (π.χ. τοπικοί, περιφερειακοί, 

κτλ.), τότε πρέπει να είναι υπό την έγκριση της ΕΛΟΚ, διότι βάσει του αθλητικού νόμου αυτή και 

μόνο επιβλέπει και διαχειρίζεται το "άθλημα του μοντέρνου καράτε" εντός Ελλάδας! Αν οι αγώνες 

γίνονται εκτός Ελλάδας, όπως οι Βαλκανικοί, και είναι υπό την έγκριση της Παγκόσμιας, που είναι 

η ανώτερη υπερκείμενη της ΕΛΟΚ, τότε την ΕΛΟΚ τα σωματεία και οι αθλητές την έχουν γραμμένη 

εκεί που δεν πιάνει η μελάνη!!!  
  

Στη συνέχεια, όσον αφορά στο καταστατικό της ΕΛΟΚ που λέει: "το μέλος πρέπει να έχει 

προηγουμένως γνωστοποιήσει την συμμετοχή του στην ΕΛΟΚ και να εξασφαλίσει την γραπτή 

έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΟΚ", κατά την άποψή μου η απαίτηση της εξασφάλισης 

της έγκρισης του ΔΣ/ΕΛΟΚ για αγώνες εγκεκριμένους από την Παγκόσμια αποτελεί καραμπινάτη 

παρανομία των ... φασισταριών του ΔΣ/ΕΛΟΚ, ώστε να ποδοπατούν τα σωματεία και να παίρνουν 

τα λεφτά των αθλητών, όποτε αυτοί θέλουν!!! 

Τέλος, αν αφήσουμε στην άκρη το καταστατικό που διατύπωσαν τα φασιστόμουτρα για να 

ελέγχουν τους συλλόγους και δούμε ακριβώς αυτά που γράφει ο νόμος, τότε θα πρέπει να 

παρατηρήσουμε ότι ο νόμος για την ΕΛΟΚ αναφέρεται αυτονόητα και μόνο στο άθλημα που καλύπτει 

η ΕΛΟΚ και όχι στο ... ταεκβοντό, ούτε στο κουνγκ-φου, ούτε στην άρση βαρών, ούτε στο ... τάβλι, 

κτλ. Και ένα άθλημα καθορίζεται από τους κανονισμούς του κατά τους αγώνες και όχι από τους 

τρόπους ή τις μεθόδους προπόνησης! Αυτό σημαίνει ότι η ΕΛΟΚ, η οποία εξ ορισμού καλλιεργεί το 

"ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΚΑΡΑΤΕ" και όχι το "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΡΑΤΕ" (και με βάση αποφάσεις 

δικαστηρίων που έχουν καταστεί νομολογία πλέον για τη χώρα μας), επί είκοσι χρόνια παραβαίνει 

τον αθλητικό νόμο όταν διοργανώνει ή εγκρίνει υπό την αιγίδα της αγώνες των παραδοσιακών στυλ 

Σότοκαν, Γουάντο-ρύου, Γκοτζου-ρύου, Σίτο-ρύου, Κυόκουσιν και ό,τι άλλο κατεβάζει η ... γκλάβα 

του Αρχι-μαφιόζου Γερόλυμπου, διότι απλούστατα οι κανονισμοί αγώνων όλων αυτών των στυλ 

καράτε είναι τελείως διαφορετικοί από αυτούς της ΕΛΟΚ και της Παγκόσμιας στην οποία ανήκει, 

και (1) διότι πραγματικά είναι διαφορετικοί, αλλά και (2) διότι αν ήταν ίδιοι, τότε θα 

επαναλαμβάνονταν 5-6 πανελλήνια πρωταθλήματα με τους ίδιους κανονισμούς κάθε χρόνο κατά 

περίεργες ομάδες συμμετεχόντων κάθε φορά!!! 

Συνεπώς, όλοι σας παραβαίνετε τον αθλητικό νόμο με σκοπό να εξαπατάτε τους μαθητές σας 

με πολλαπλούς τρόπους στις προπονήσεις, στις ζώνες, στους αγώνες και στο τι καράτε κάνουν και 

να τους παίρνετε τα λεφτά τους για τον ίδιο λόγο κατά πέντε διαφορετικούς τρόπους, ΟΤΑΝ 

ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΥΛ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΛΟΚ!!! ΚΑΙ 
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ΜΑΛΙΣΤΑ, ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΦΟΡΟ-ΔΙΑΦΕΥΓΟΥΣΕΣ 

ΠΑΡΑ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ!!! 

 
Ανεξάρτητα από όλα τα ανωτέρω και σε πραγματικές συνθήκες  
η Βαλκανική Ομοσπονδία Καράτε ΔΕΧΘΗΚΕ για δεύτερη φορά  
την Ελληνική αποστολή ως χώρα-μέλος της και ως αρχηγό της 

αποστολής τον Ηλία Χρήστου, ο οποίος και έγινε δεκτός στη συνέλευση 
των μελών της Βαλκανικής ως εκπρόσωπος της Ελλάδας! 

Συνεπώς η μόνη παράνομη είναι η ΕΛΟΚ απέναντι στους συλλόγους 
και τους αθλητές!!!  

 

 ΜΕΜΝΗΣΟ ΤΩΝ ΚΑΡΑ-ΛΑΜΟΓΙΩΝ!!!  

"ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΕ ΠΙΑΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΟΥ!!!" 

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 

Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! 

Donations 20 €/y! 

Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF. 

 

 
0-Γερόλυμπος 

ΑΦΑΝΗΣ 
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ 

 
1-Μπουλούμπασης 

Παράνομος 
Πρόεδρος διότι 
προπονητής! 

 
2-Γερολύμπου 

Αναπλ. Πρόεδρος 
Υπό έλεγχο! 

 
3-Δημητριάδης 
Παράνομος Γεν. 

Γραμ. διότι 
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, διότι 

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!!! 

http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   a131 

Πρώτη δημοσίευση 10/1/2015.     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!!! 
  

 

 Καρατόμηση του διεθνή παράγοντα του Καράτε 

Γιώργου Γερόλυμπου  

 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Καράτε!!!  

 
English 

Version 

 15o Βαλκανικό Πρωτάθλημα Νέων-Εφήβων 2014 

& 4ο Κύπελλο για Κάτω των 21 στη Σόφια!  

 (Κύριο άρθρο) (Φωτογραφίες από τους αγώνες)  

 (Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων 

άρθρων και σχετικών εγγράφων 2000 περίπου σελίδων!)  

 

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

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

Πρόεδρος!  

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων! 

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

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

 

 

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/21promot/2121.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144141127.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141127.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141127.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141127.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107-engl.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144141107-engl.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144150110B.htm
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Όπως έγραψα και στο άρθρο 

20/9/2013 - "Ξήλωμα" του Γερόλυμπου και 

από τη θέση του προέδρου της Βαλκανικής!!! , 

ο κλοτσηδόν εκδιωχθείς Γιώργος Γερόλυμπος 

από όλες τις θέσεις του στην Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Καράτε και τις υποκείμενες 

ομοσπονδίες της καθώς και από κάθε 

διοργάνωση αυτών έχασε και τη θέση του 

προέδρου στην Βαλκανική Ομοσπονδία με 

έναν πρωτότυπο τρόπο: Η Βαλκανική διαλύθηκε και ξαναφτιάχτηκε από την αρχή με πρόσκληση 

βεβαίως και προς την Ελλάδα να συμμετέχει. Μια στρατηγική που αποδεικνύει ότι στο εξωτερικό 

τον βλέπουν πλέον σαν "μίασμα"! Βέβαια, τα μέιλ προς την ΕΛΟΚ δεν τα διαβάζει ο πρόεδρός της 

Μπουλούμπασης και το ΔΣ αυτής, αλλά πάνε στα χέρια μόνο του Γερόλυμπου! 

Ο Δικτάτορας όμως της ΕΛΟΚ, βλέποντας ότι ο ίδιος δεν θα μπορούσε να συμμετέχει στην 

Βαλκανική, αλλά και μη θέλοντας να συμμετέχει ο οποιοσδήποτε άλλος από την Ελλάδα, ώστε να 

μην έχει κανένας τη διεθνή ενημέρωση που κρατούσε μόνο για τον εαυτό του επί 20 χρόνια, 

απαγόρευσε στα πιόνια του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ να συμμετέχουν στην επανιδρυθείσα Βαλκανική 

Ομοσπονδία με αποτέλεσμα η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε να μην λαμβάνει μέρος στους 

Βαλκανικούς Αγώνες, ένα αθλητικό έγκλημα που την εκτρέπει καραμπινάτα από τους σκοπούς 

της, τις υποχρεώσεις της προς τους συλλόγους, τους αθλητές και τους τεχνικούς του καράτε, 

πράγμα που αποτελεί στοιχειώδη και βασικό λόγο έκπτωσης του ΔΣ αυτής! 

Οι ασυνείδητες κότες του ΔΣ/ΕΛΟΚ, τα ανδρείκελα που στελεχώνουν αυτό το αμαρτωλό 

ΔΣ, προτίμησαν να θυσιάσουν τους συλλόγους, τους αθλητές, τους εκπαιδευτές και τους 

διαιτητές της ΕΛΟΚ και τη συμμετοχή της χώρας μας στην Βαλκανική Ομοσπονδία στο βωμό της 

αλαζονείας και της αρπαχτο-αρμεχτής υπακούοντας στις διαταγές της Φραγκόκοτας που λέγεται 

Γερόλυμπος, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν τις αρρωστημένες παραξενιές του! Αυτή η 

συμπεριφορά όμως αποδεικνύει ότι οι ανεγκέφαλοι της ΕΛΟΚ καταστρέφουν και διασύρουν το 

ελληνικό καράτε, διασύρουν την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που τους επιχορηγεί επί 25 

χρόνια, έχουν εκτρέψει την ΕΛΟΚ από τους καταστατικούς σκοπούς της, την εκμεταλλεύονται σαν 

προσωπική τους επιχείρηση, ζημιώνουν αθλητές, συλλόγους, προπονητές και διαιτητές, δηλαδή 

όλο το έμψυχο υλικό του αθλήματος και διασύρουν τη χώρα μας δίνοντας την ακράδαντη 

βεβαιότητα προς τα έξω ότι η διαφθορά και η διαπλοκή έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται "Ελλάδα 

του Σαμαρά", πράγματα για τα οποία επιτέλους κάποτε θα πρέπει να λογοδοτήσουν. 

Έτσι η ΕΛΟΚ όχι μόνο ΔΕΝ συμμετέχει σε κάθε κατηγορία Βαλκανικών Αγώνων, αλλά και, 

ψευδόμενη προς το σύνολο των συλλόγων και αθλητών της, ισχυρίζεται ότι ... σνομπάρει την 

Βαλκανική Ομοσπονδία!!! 

 

Οι χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου με κλικ στο: 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B106/382/2534,9817/extras/gbg36_valkania-map/index.html 

 

 Σε συνέχεια της ύπουλης προσπάθειας των "Γερόλυμπου & Συμμορίας" να 

ματαιώσουν δια της εγκληματικής τους τρομοκρατίας και της ασυνείδητης 

"πατριδοκαπηλίας", που τους χαρακτηρίζουν "από κούνιας", την εθνική αποστολή 

Καράτε στους Βαλκανικούς της Σόφιας, όπως αυτή περιγράφεται στο προηγούμενο 

 

http://www.karate.gr/14elok/145130920.htm
http://www.karate.gr/14elok/145130920.htm
http://www.karate.gr/14elok/145130920.htm
http://www.karate.gr/14elok/145130920.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9817/extras/gbg36_valkania-map/index.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9817/extras/gbg36_valkania-map/index.html
http://www.karate.gr/14elok/144141211.htm
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άρθρο (με κλικ εδώ!), οι ίδιοι αυτοί ασύστολα θρασύτατοι αθλητικοί εγκληματίες με έξι 

απειλητικές επιστολές τους προς την Βαλκανική Ομοσπονδία προσπάθησαν να 

αποτρέψουν τη συμμετοχή της Ελληνικής Αποστολής στους Βαλκανικούς Αγώνες.  

 
Γερόλυμπος 

"Ο 
Ακατανόμαστος" 

 
Μπουλούμπασης 

"Ο 
Αυτοφωράκιας" 

 
Γερολύμπου 

"Η... 
Αναμάρτητη" 

 
Δημητριάδης 

"Το 
Αρπακτικό" 

 Έξι επιστολές έγραψαν τα ξεφτιλισμένα σκληροπυρηνικά Αρχι-

Καραλαμόγια προς τη διοίκηση της Βαλκανικής Ομοσπονδίας για να 

αποτρέψουν τη συμμετοχή της Ελληνικής Αποστολής στους 

Βαλκανικούς!!!  

Αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν και οι αθλητές να παίξουν στους Βαλκανικούς και οι 

προπονητές να τους κοουτσάρουν και οι διαιτητές να συμμετέχουν με επιτυχία και η 

εκκολαπτόμενη νέα διοίκηση της ΕΛΟΚ να γίνει δεκτή στο τραπέζι των συσκέψεων!!! 
 

 
 

Ο νέος υπουργός 
Πολιτισμού  

κ. Κων/νος Τασούλας 

 
Ο υφυπουργός 

Αθλητισμού 
κ. Γιάννης Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού 
κα Κυριακή Γιαννακίδου 

 Οι μεγάλοι Υπεύθυνοι για την Διαφθορά στην ΕΛΟΚ!!!  

 Οι Προστάτες του μαγαζιού του Γερόλυμπου!!!  
Όλα τα σχετικά με τη διαφθορά στην ΕΛΟΚ άρθρα του karate.gr 

έχουν σταλεί στη ΓΓΑ κατά τις ημερομηνίες ανάρτησής τους και οι 

υπεύθυνοι σφυρίζουν αδιάφορα! 

 

Οι χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου με κλικ στο: 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B106/382/2534,9817/extras/gbg36_valkania-map/index.html 

(Φωτογραφίες από τους αγώνες στη συνέχεια) 

 

http://www.karate.gr/14elok/144141211.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9817/extras/gbg36_valkania-map/index.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9817/extras/gbg36_valkania-map/index.html
http://www.karate.gr/14elok/144150110B.htm
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 Στην επόμενη φωτό βλέπετε τα μέλη της Ελληνικής αποστολής:  

 
1) Νεκτάριος Χρήστου, 2) Νίκος Δρακόπουλος, 3) Δημήτρης Τοτόμης, 4) Γιώργος-Μάριος Γκίκας, 5) Νίκος 

Μοιρισκλάβος, 6) Χρήστος Νικομάνης, 7) Πασχάλης Αδάμ, 8) Σταύρος Καρακασίδης, 9) Βασίλης-Παναγιώτης 
Μπέκας, 10) Γιάννης Πανουσόπουλος, 11) Σοφοκλής Τσαβδάρης, 12) Σπύρος Δρακόπουλος, 13) Νίκος 

Πολυτίδης, 14) Νίκος Μπασούκος, 15) Κώστας Χρυσικόπουλος, 16) Τάσος Βάθης, 17) Μελιάννα 
Καραστατήρη, 18) Κατερίνα Ράντου, 19) Ειρήνη Γεωργάκη, 20) Βίκτωρας Σιούρας, 21) Ελένη Βάθη, 22) 

Γιάννης Καλαφάτης, 23) Παναγιώτης Θανόπουλος, 24) Δημήτρης Αναστασιάδης, 25) Τάσος Πανουσόπουλος, 
26) Γιώργος Κοσμίδης, 27) Θεόδωρος Αθανασόπουλος, 28) Γιάννης Καραΐσκος, 29) Γιώργος Τζιμίκας, 31) 
Κατερίνα Παπουτσή, 32) Μαρκέλλα Ευαγγελάκου, 33) Τζένη Κουφοδόντη, 34) Χαρά Αδάμ, και 35) Μίνα-Ανν 

Τσάπελ.  (η φωτό χωρίς αριθμούς με κλικ εδώ) και 30) Ηλίας Χρήστου, αρχηγός αποστολής, ο 
οποίος και έγινε δεκτός στη συνέλευση των μελών της Βαλκανικής ως εκπρόσωπος της 

Ελλάδας (!). 

 
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή! 

Επάνω βλέπετε την πρόσκληση (με κλικ) και 

κατωτέρω (με κλικ) βλέπετε: 

1) Τους πίνακες αγώνων κάτα και κούμιτε, 

Κάτω βλέπετε εικόνες από τη σύσκεψη των 

αντιπροσώπων των Βαλκανικών χωρών: 1- 

Antonio Espinos, President of WKF and 

EKF, 2- Alexey Petrov, President of KFB, 3- 

Slavoljub  Piper, Secretary General of KFB, 

4 - Jelena Ruzic, interpreter, 5- Strahinja 

Tepavcevic, EC member, 6- Igor Zelinka, 

President of Slovenian Karate Federation, 

7- Murat Colakoglu, representative for 

Esat Delihasan, President of Karate 

Federation of Turkey, 8- Octavian 

Amzulescu, President of Romanian Karate 

Federation, 9- (???) the secretary of 

President of Romania, 10- Dragoljub Fatic, 

EC member, 11 - Dragan Sakotic, President 

of Karate Federation of Montenegro, 12- 

Besnik Murati, guest, 13- Goran Milkovski, 

representative of Karate Federation of 

FYROM, 14- Vice-President of Bulgarian 

http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0082.JPG
http://www.karate.gr/14elok/141214B-Balkan-Cadet-Junior-U21-Sofia-comp.pdf
http://www.karate.gr/14elok/141214A-Balkan_Champs_Sofia_2014.pdf
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2) Τα ρεπασάζ στα κούμιτε, 

3) Τους τελικούς στα κούμιτε, 

4) Τα τελικά αποτελέσματα, και  

5) Την κατανομή των μεταλλίων ανά χώρα. 

National Federation, 15- Andreas Vassiliou, 

president of Karate Federation of Cyprus, 

16- Stjepan Celan, Secretary General of 

EKF and President of Croatian Karate 

Federation, 17- Petrit Baba, President of 

Albanian Karate Federation, 18- Ilias 

Christou 

 

 

http://www.karate.gr/14elok/141214D-Balkan-Cadet-Junior-U21-Sofia-Poolwinners.pdf
http://www.karate.gr/14elok/141214D-Balkan-Cadet-Junior-U21-Sofia-Poolwinners.pdf
http://www.karate.gr/14elok/141214E-Balkan-Cadet-Junior-U21-Sofia-Results.pdf
http://www.karate.gr/14elok/141214F-Balkan-Cadet-Junior-U21-Sofia-Medals_Nation.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0043N.jpg
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0047N.jpg
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Τεθλιμμένοι συνοδοί και αθλητές 

... 

 
 

... πνίγουν την πίκρα τους ... 

 
... με ένα ποτήρι και μια 

μπριζόλα ... 

 
... για την απουσία των ... 

κορόιδων, που εξαπατά το 

ΔΣ/ΕΛΟΚ και συνεργάτες!!! 

 
Ηλίας Χρήστου και Γιώργος 

Κοσμίδης στο πάνελ των 

επισήμων! 

 
Η Ελληνική ομάδα με την 

Ελληνική σημαία. 

 
Καλή ... χώνεψη κορόιδα, που 

χάβετε ό,τι σας παραμυθιάζει ο 

Γερόλυμπος! 

 
Ο πρόεδρος της WKF Αντόνιο 
Εσπίνος και ο πρόεδρος της 
Βαλκανικής Αλεξέι Πετρόφ 

απευθύνουν χαιρετισμό κατά την 
τελετή έναρξης των αγώνων! 

 
Μπροστά στο φιλόξενο 

ξενοδοχείο! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0072.JPG
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0073.JPG
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0074.JPG
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0075.JPG
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0178.JPG
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0179.JPG
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0181.JPG
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0188c.jpg
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0079.JPG
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Μπροστά από το Στάδιο των 

αγώνων. 

 
Άποψη του Σταδίου. 

(Φωτογραφίες από τους 

αγώνες) 

 
Η "ψυχή της αποστολής" Ηλίας 

Χρήστου, Γιώργος Κοσμίδης και 

Γιάννης Κανέλλης. 

 
Ο Δημήτρης Τσακατάνης στο 

πάνελ των διαιτητών. 

 
Με τον Γιάννη Κανέλλη η 

γνωστή καταπληκτική 

Τουρκάλα πρωταθλήτρια σε 

ρόλο κόουτς για την Τούρκικη 

αποστολή. 

 
Ο Δημήτρης Αναστασιάδης σε 

ρόλο κεντρικού διαιτητή. 

 
Τους αγώνες παρακολούθησε και 

ο πρόεδρος της WKF Αντόνιο 

Εσπίνος! 

 
Οι Ηλίας Χρήστου, Γιώργος 

Κοσμίδης και ... 

 
... Τάσος Πανουσόπουλος σε 

προσωπική συζήτηση με τον 

Αντόνιο Εσπίνος, πρόεδρο της 

Παγκόσμιας. 

 
Μόνος έλληνας αθλητής 

ο  Πασχάλης Αδάμ πήρε την τρίτη 

θέση στην κατηγορία του στο 

κούμιτε. Δυστυχώς, για άλλη μια 

φορά, αναδεικνύονται οι ευθύνες  

 
... όλων των προπονητών και 

διοικητικών των συλλόγων, 

που ακολουθούν ως τυφλά 

πιόνια τη συμμορία των 

καραλαμόγιων της ΕΛΟΚ!!! 

ΒΙΝΤΕΟ  

Shinkyokushinkai - Bulgaria, 

demonstration 

 
 ΒΙΝΤΕΟ 

Πρώτο τραπέζι πίστα για το ΔΣ 

της ΕΛΟΚ!!! 

http://www.karate.gr/14elok/144150110B.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150110B.htm
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0083.JPG
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0091b.jpg
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0104.JPG
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0128.JPG
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0150.JPG
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0159.JPG
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0174.JPG
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0196.jpg
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0197.JPG
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0202.JPG
http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0203.JPG
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(Φωτογραφίες από τους αγώνες) 

 

Τελευταία ελπίδα των αθλητών είναι οι ίδιοι οι γονείς τους, που 

πρέπει να διαμαρτυρηθούν στους συλλόγους και τους 

προπονητές των παιδιών τους για την απαράδεκτη καταστροφή 

που προκαλούν αυτοί στο άθλημα ακολουθώντας τις παραινέσεις 

των κέντρων εκμετάλλευσης του αθλήματος, δηλ. του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

 
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"! 

Η πιο ... κραγμένη Διοίκηση Αθλητικής Ομοσπονδίας από τους ... 

Ολυμπιακούς των Αρχαίων Ελλήνων μέχρι σήμερα!!! 

 
Γαϊδούρια όρθια! Πού είναι στο site της ΕΛΟΚ οι φωτογραφίες και 

τα αποτελέσματα από όλους τους αγώνες εσωτερικού και όλες τις 

αποστολές εξωτερικού, που έχουν λάβει μέρος αθλητές της ΕΛΟΚ 

από το 1995 μέχρι σήμερα??? 

 Είκοσι χρόνια ... αρμέγετε το καράτε!!! 

 
0-Γερόλυμπος 

ΑΦΑΝΗΣ 
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ 

 
1-Μπουλούμπασης 

Παράνομος 
Πρόεδρος διότι 
προπονητής! 

 
2-Γερολύμπου 

Αναπλ. Πρόεδρος 
Υπό έλεγχο! 

 
3-Δημητριάδης 
Παράνομος Γεν. 

Γραμ. διότι 
προπονητής!  

http://www.karate.gr/14elok/144150110B.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
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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, διότι 

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!!! 

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 

Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! 

Donations 20 €/y! 

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF. 

 
 

 

 

Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα από τον κορυφαίο ειδικό στο Καράτε! 
Κλικ στις εικόνες και συνεχίζεται! 

Ίδρυση και Πορεία της 
ΕΟΕΚ. (1977 – 1994) 

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF 
(1995-2004) 

Δίκες με την ΕΛΟΚ. 
Επικράτηση στην 
ΠΟΠΚ(2004-2012) 

 
Οι Δίκες με τον Γερό-
λυμπο. (2004-2013) 

 

 

 

 

  

http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
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Ίδρυση και Πορεία της ΕΟΕΚ.  
(1977 – 1994) 

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF 
(1995-2004) 

Δίκες με την ΕΛΟΚ. Επικράτηση 
στην ΠΟΠΚ. (2004-2012)  

Οι Δίκες με τον Γερόλυμπο. 
(2004 – 2013) 

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο 
Καράτε. (2004 – 2015) 

Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ. 
(2013 – 2016) 

Εγκληματική ΕΛΟΚ, Άχρηστη 
ΓΓΑ. (2014 – 2016) 

 
ΕΛΟΚ/ΓΓΑ: Απόλυτα Παράνομη η 
Σχολή Προπονητών. (2014–2015) 

 
Απόλυτα Παράνομες οι Εκλογές 
ΕΛΟΚ 2012 και 2016. (2014–2018) 

 

http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/05t-LK-Yero-2004-2015-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/06t-LK-ELOK-2013-2016-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/07t-LK-ELOK-GGA-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/08t-LK-SxoPro2014-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/09t-LK-EkloELOK12.16-31.3.18.pdf
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub  a141  

Πρώτη δημοσίευση 30/11/2015.   

Ενημέρωση 2/12/2015. 
  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!!! 

 Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου 

αλληλένδετων άρθρων και σχετικών 3000 περίπου σελίδων!  
 (Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και 

διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)  

 

Πώς λέμε: "Ο Καραγκιόζης, Βεζίρης!" 

έτσι ακριβώς λέμε και  

"Ο Αλ Καπόνε, ... Αρεοπαγίτης!"  

Για να μην παρεξηγηθούμε και για να έχουν τα πράγματα τις πραγματικές τους διαστάσεις 

η παρομοίωση έχει το νόημα του ότι, όπως ο Αλφόνσο Καπόνε (αριστερά) ήταν ένας 

αρχιγκάνγκστερ στο Σικάγο του 1936, που παρίστανε τον καλό οικογενειάρχη, ευυπόληπτο 

πολίτη και έντιμο επιχειρηματία, έτσι και ο Γιώργος Γερόλυμπος, η Εμμανουέλλα 

Γερολύμπου και η συμμορία τους παριστάνουν τους "καλούς ομοσπονδιάρχες", 

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/21promot/2121.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
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ευυπόληπτους πολίτες και "νομοταγείς διοικητικούς", ενώ το παράνομο ΔΣ της 

παράνομης ΕΛΟΚ "κατασκευάζει" παράνομους Δικαστές για να δικάσουν αθώους!!! 

 

 

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

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

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!!! 

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

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

 

 

 

 Αγκαλιά με τη διαφθορά και τη διαπλοκή στον αθλητισμό οι Κοντονής και Συναδινός 

παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις  

του πρωθυπουργού τους και ενώ η χώρα έχει ήδη εξοκείλει!  

 
Ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας 

 
Ο Υπουργός 

Πολιτισμού & Παιδείας  
Αριστείδης Μπαλτάς 

 
Ο Υφυπουργός 

Αθλητισμού  
Σταύρος Κοντονής 

 
Ο Γενικός Γραμματέας 

Αθλητισμού 
Ιούλιος Συναδινός 

 

 Ακόμα ένα "χιουμοριστικό και αληθινό" βιντεάκι παραγωγής της "DYNAMIC 

KARATE PRODUCTIONS by Tim Pers":  

 30-11-2015 - Ο Κυνηγός των Παρανόμων της ΕΛΟΚ!!!  

 ΒΙΝΤΕΟ 

 Τυχαίες ομοιότητες προσώπων της ταινίας με πραγματικά πρόσωπα ... δεν 

αποτελούν σύμπτωση, αλλά για αυτούς μιλάμε!!!  

 

Εδώ θεωρείται σκόπιμο να θυμίσουμε τη "Συμμορία των Έντεκα" του ΔΣ/ΕΛΟΚ:  

 
Γερόλυμπος 

Επίτιμος πρόεδρος 
και "ιδιοκτήτης" της 

ΕΛΟΚ!!! 

 
Μπουλούμπασης 

Παράνομος 
Πρόεδρος διότι 
προπονητής! 

 
Γερολύμπου 
Παράνομη 

Γεν.Γραμ. στην 
"οικογενειακή 
επιχείρηση"! 

 
Καρβούνης 

Παράνομος Εφ. 
Εθν. Ομάδων, 
προπονητής, 
αστυνομικός! 

 
Χονδροματίδης 

Παράνομος 
Πρόεδρος Τεχν. 

Επιτροπής,  προ
πονητής! 

 
  

Ράλλης 
ΕιδικόςΓραμματέ

ας 
με πτυχίο 

προπονητή! 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ 2013 – 2016. 

143 / 204 

 
Γκουβούσης 

Παράνομος Έφορος 
Υλικού, διότι 
προπονητής! 

 
Δημητριάδης 

Παράνομο 
μέλος, διότι 

προπονητής! 

 
Πάσης 

 Παράνομος, 
διότι 

προπονητής! 
και Σουπιά! 

 
Βόβλας 

Παράνομος 
Ταμίας διότι 

προπονητής! 
Πρόσφατο 

εγκεφαλικό! 

 
Χανικιάν 

 Αντιπρόεδρος = 
Εκτός ΔΣ, διότι 

εγκεφαλικό! 

 
Ο ... 

Πουπουλιάρης
! 

Στον ανωτέρω πίνακα τους χωρίζω σήμερα πλέον σε δύο σειρές: στους "απόλυτα 

ενεργούς" άνω και στους "σχετικά ενεργούς" έως "πεθαμένους" κάτω! 
 

Δικαστική Επιτροπή για τα Μπάζα! 
Την προηγούμενη Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ την ξετινάξαμε ως παράνομη, το 

δήλωσε ακόμα και η ... δυσκοίλια ΓΓΑ, και οι άνθρωποι εξαφανίστηκαν από τη ζωή μας! Αρκετά 

μας τα είχαν πρήξει! 

Το έργο τους (εννοώ των κρίσεων, όχι του ... πρηξίματος!) ανέλαβε πλέον η Νέα 

Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ, αποτελούμενη από τους επόμενους, όπως γράφουν και στις 

πρόσφατες αποφάσεις τους: 

 
  

Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το πόσο πολύ "καίγονται" οι δικηγόροι να 

"παίξουν" τους δικαστές, ώστε χωρίς καμιά σκέψη να αφήνουν να διασύρεται το όνομά τους από 

γνωστούς-άγνωστους τυχοδιώκτες και σε γνωστά-άγνωστα χωράφια! Διότι ο Γερόλυμπος για τον 

Τζανάκο είναι γνωστότατος, αλλά για τους δύο συναδέλφους του είναι "άγνωστος τυχοδιώκτης", 

ενώ η ΕΛΟΚ επίσης για τον Τζανάκο είναι γνωστότατη, αλλά και πάλι για τους δύο συναδέλφους 

του είναι άγνωστο χωράφι!!! 

Αυτά τα λέω διότι και αυτή η Νέα Δικαστική Επιτροπή με πρόεδρο ως άνω τον Σωτήρη 

Τζανάκο και μέλη τους Νικόλαο Αθανασακόπουλο και Αικατερίνη Αγιακλόγλου είναι 

http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
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καραμπινάτα παράνομη καθώς και οι αποφάσεις της, 

ενώ οι κατηγορούμενοι πολύ κακώς την αποδέχθη-

καν και κάθισαν σαν κωθώνια να δικαστούν από 

αυτήν!  

Και όμως οι ανωτέρω τρεις "δικαστές της 

πλάκας" δίκασαν συλλόγους και άτομα, των οποίων 

οι υποθέσεις εκκρεμούν στη συνέχεια στο ΑΣΕΑΔ! 

Μεγαλύτερη βλακεία δεν υπάρχει! Προφανώς όταν 

ο "Δικαστής" είναι μαϊμού, τότε δεν υπάρχει 

δικαστήριο, δεν υπάρχει απόφαση και δεν υπάρχει 

ούτε καν υπόθεση!!! 

Γιατί είναι παράνομη η Νέα Δικαστική Επιτροπή? Για τους επόμενους λόγους: 

1) Η Δικαστική Επιτροπή (ΔΕ) της ΕΛΟΚ είναι τριμελής και στελεχώνεται από μέλη 

συλλόγων με τον έναν να είναι απαραίτητα νομικός. Προφανώς η διαδικασία της εκλογής τους 

και της συγκρότησής τους σε σώμα θα πρέπει να είναι διαφανέστατη! 

2) Η παρούσα ΔΕ ποτέ δεν γνωστοποιήθηκε από την ΕΛΟΚ προς τους συλλόγους ούτε 

γραπτώς ούτε στο site της μαζί με τις άλλες επιτροπές ως προς τα ονόματα των μελών της και 

τους συλλόγους από τους οποίους προέρχονται! Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία εκλογής της 

αποκρύπτεται εσκεμμένα και συνεπώς είναι Μαϊμού!!! 

3) Όπως αποδεικνύω πιο κάτω ο Σωτήρης Τζανάκος έχει δίπλωμα προπονητή της ΓΓΑ 

και είναι προπονητής στον ακόμα παρακάτω σύλλογό του και άρα δεν μπορεί να στελεχώσει τη 

Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ! Συνεπώς είναι πρόεδρος-μαϊμού της μαϊμούς-ΔΕ!!! 

4) Εν γνώσει τους Μαϊμού είναι και τα μέλη της ΔΕ, διότι όχι μόνο δεν γνωστοποίησε η 

ΕΛΟΚ τη νομιμοποίησή τους, αλλά ούτε και οι ίδιοι Νικόλαος Αθανασακόπουλος και Αικατερίνη 

Αγιακλόγλου την γνωστοποίησαν στους κατηγορουμένους (ποίων συλλόγων είναι μέλη και τι 

σχέση έχουν με το καράτε), ενώ είναι σαφέστατη αυτή τους η υποχρέωση, αφού αποτελεί 

απόδειξη της τήρησης της νομιμότητας και είναι λεπτή η θέση τους! Φυσικά αν ήταν νόμιμοι δεν 

θα είχαν κανένα λόγο να μας πουν ποίου συλλόγου είναι μέλη και από πότε! 

(Αν κάποιος στο δρόμο μου πει ξαφνικά: "Έλα εδώ ρε 'σύ! Πάμε απέναντι στο καφενείο 

να σε ... δικάσω!" θα του απαντήσω: "Άντε πάγαινε ρε μ@λ@κ@! Ποιός είσαι εσύ που θα με 

δικάσεις?") 

5) Η τριμελής ΔΕ έχει και ένα μέλος αναπληρωματικό, την κόρη του Σωτήρη Τζανάκου, 

και με τριμελή συγκρότηση με τον πατέρα, την κόρη και ένα τρίτο μέλος "δίκασε" και τον Απρίλιο 

κάποια υπόθεση αν θυμάμαι καλά! Μα ο Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΛΟΚ μιλάει για "τριμελή 

δικαστική επιτροπή" και πουθενά δεν αναφέρεται να εκλέγεται "αναπληρωματικό μέλος"! 

Δηλαδή μιλάμε για τρία "ξερά" μέλη και τίποτα άλλο! Παράλληλα, δεν υπάρχει τριμελής 

δικαστική επιτροπή με μέλη πατέρα και κόρη, διότι τότε η κάθε απόφαση θα ήταν "οικογενειακά 

ελεγχόμενη"! Συνεπώς και εκείνη η "δίκη" και "απόφαση" είναι "μαϊμούδες"!!! 

6) Από το επόμενο βιογραφικό στο καράτε του Σωτήρη Τζανάκου γίνεται απόλυτα 

φανερό ότι γνώριζε πολύ καλά τι έκανε, γνώριζε πολύ καλά ότι δεν έπρεπε να το κάνει, γνώριζε 

πολύ καλά τον Γερόλυμπο, γνώριζε πολύ καλά ότι τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ είναι όλα προπονητές, 

γνώριζε πολύ καλά ότι "εργάζεται" παράνομα για μια παράνομη ομοσπονδία με ένα παράνομο 

διοικητικό συμβούλιο, γνώριζε πολύ καλά ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός είναι λανθασμένος στις 

παραγράφους των τιμωριών των τυχόν ενόχων, αφού ο ίδιος τον συνέταξε, γνώριζε πολύ καλά 

ότι όποια απόφαση και να έβγαινε ο Γερόλυμπος θα την παραποιούσε εναντίον των αντιπάλων 

του! Συνεπώς, ενσυνείδητα συμμετείχε σε όλα όσα έγιναν και θα γίνουν παρασύροντας και τους 

συναδέλφους του δικηγόρους σε όλα αυτά! Γιατί???  
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Δηλαδή ο Σωτήρης Τζανάκος γνώριζε πολύ καλά ότι έμπαινε σε μια πολύ άσχημη 

περιπέτεια ο ίδιος και παράσερνε και τους συναδέλφους του σε αυτήν. Του το επισήμανα και εγώ 

με προηγούμενο άρθρο μου, το οποίο απέσυρα για να δω μέχρι πού θα φτάσει η υπόθεση, ότι 

ήταν ήδη παράνομος και ο ίδιος και οι συνάδελφοί του, θα αναγκαζόταν να αδικήσει ανθρώπους 

και συλλόγους, και άλλα πολλά, αλλά παρ' όλα αυτά τελικά ανέλαβε "να εξυπηρετήσει" το 

κάθαρμα τον Γερόλυμπο γνωρίζοντας ότι όπως και να διατυπώσει τις αποφάσεις του, ο 
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Γερόλυμπος θα τις διαστρέβλωνε ώστε να προκαλέσει όσο μεγαλύτερη ζημιά μπορούσε στους 

αντιπάλους του!!! 

 

Αποφάσεις των Μπάζων για τα Απόμπαζα!!! 
 Πριν από κάθε σχόλιο θα πρέπει να τονίσουμε ότι του "δεύτερου αυτού πακέτου για 

διαγραφή" συλλόγων από την ΕΛΟΚ είχε προηγηθεί ένα "πρώτο πακέτο συλλόγων για διαγραφή" 

ακριβώς για τις ίδιες παραβάσεις από την πρώτη-μαϊμού Δικαστική Επιτροπή, η οποία στη 

συνέχεια ακυρώθηκε ως παρανόμως συσταθείσα και άρα ακυρώθηκαν και οι αποφάσεις της. Το 

αμαρτωλό ΔΣ/ΕΛΟΚ κατέφυγε παρανόμως στη Γενική Συνέλευση της 14/3/2015, ώστε με 

απόφασή της να επιβάλει τις εκδικητικές του διαγραφές, για τους ίδιους λόγους συμμετοχής των 

διαφόρων αθλητών και προπονητών στους Βαλκανικούς Αγώνες, επί των συλλόγων: 

1 - Του Γιώργου Κοσμίδη (ιδρυτικός σύλλογος της ΕΛΟΚ) 

2 - Του Τάσου Πανουσόπουλου (ιδρυτικός σύλλογος της ΕΛΟΚ) 

3 - Του Γιάννη Κανέλλη (ιδρυτικό μέλος της ΕΛΟΚ) (αυτός ο γλύφτης εξαιρέθηκε από τον 

Γερόλυμπο!) 

4 - Των Εκπαιδευτηρίων Δούκα (ιδρυτικός σύλλογος της ΕΛΟΚ) 

5 - Της Φραντζέσκας Στρατούλη (Μυτιλήνη)  
Η ΓΣ διέγραψε τους συλλόγους του πρώτου αυτό πακέτου, οι οποίοι κατέφυγαν στα 

δικαστήρια! Η υπόθεση δικάστηκε την 3-8-2015 σε πολιτικό δικαστήριο και η σχετική απόφαση 

της ΓΣ για τις διαγραφές τους ακυρώθηκε πρωτόδικα με απόφαση δικαστηρίου την 30-8-2015, 

δίνοντας την κατεύθυνση που θα έπρεπε να ακολουθήσει και η παρούσα ΔΕ/ΕΛΟΚ στις 

αποφάσεις της για τις διαγραφές του δεύτερου πακέτου συλλόγων, αφού επρόκειτο για τα ίδια 

"αδικήματα", πράγμα που δεν έγινε από την παρούσα ΔΕ. 

Επί πλέον, επειδή η ολόιδια πρώτη υπόθεση είναι ακόμα στα χέρια των πολιτικών 

δικαστηρίων, η παρούσα ΔΕ δεν έπρεπε να δικάσει τη δεύτερη υπόθεση αναμένοντας την 

απόφαση της πρώτης. Αλλά οι παρούσες "δίκες και τιμωρίες" έγιναν στα πλαίσια της μόνιμης 

στρατηγικής του Γερόλυμπου να κατασκευάζει στοιχεία για τα δικαστήρια! Ετοίμαζε τις τιμωρίες 

από την παρούσα ΔΕ για να πει στο Εφετείο της πρώτης πολιτικής δίκης: "Ορίστε κύριοι 

δικαστές, και η Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ τους βρήκε ένοχους και τους τιμώρησε!" 

Και ξαναεπιπλέον: γιατί χωρίστηκαν οι πειθαρχικά διωκόμενοι άτομα και σύλλογοι σε 

δύο "πακέτα", αφού κατηγορούνται για τα ίδια αδικήματα? Είναι φανερό ότι χωρίστηκαν με τον 

στρατηγικό στόχο να προκληθεί ο διχασμός τους και η αποδυνάμωσή τους! Και φυσικά αυτό 

έγινε από τον Αρρωστημένο Πουπουλιάρη Γιώργο Γερόλυμπο!!! Αυτό δεν το είδε η Δικαστική 

Επιτροπή???  
  

Στη συνέχεια θα δώσουμε ενδεικτικά τις αποφάσεις της ΔΕ/ΕΛΟΚ με επιγραμματικά 

σχόλια.  

 

Η Απόφαση για τον Ηλία Χρήστου 

(ολόκληρη με κλικ εδώ) 
Η πρώτη απόφαση 8/2015 (άνω η εισαγωγή της) αφορούσε τον Ηλία Χρήστου. Και την 

συνεχίζουμε αποσπασματικά αριθμίζοντας τα σχόλια για τις παρατυπίες και τις παρανομίες: 

Α1) Στην εισαγωγή της απόφασης, που δίνεται πιο πάνω, θα έπρεπε να αποδεικνύεται η 

νομιμότητα ορισμού των Δικαστών, πράγμα που δεν γίνεται. Η Δικαστές λένε ότι αυτό είναι 

υποχρέωση και αρμοδιότητα του ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά διαφωνώ, διότι όταν βλέπουν ότι ΔΕΝ το κάνει 

το ΔΣ έπρεπε από ευθιξία να το κάνουν οι ίδιοι! Αν δεν είναι εύθικτοι, τότε δεν είναι και Δικαστές! 

Συνέχεια: 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1511/151010-1XH.pdf
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Α2) Του Σπύρου Δρακόπουλου δίνεται  η διεύθυνση. Του Γιώργου Καρβούνη γιατί δεν 

δίνεται? 

Α3) Ο Καρβούνης είναι καραμπινάτα παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ 

και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο πρόεδρος της ΔΕ Σωτήρης Τζανάκος, αφού 

είναι και στενοί συνεργάτες ανήκοντες και οι δύο στην ίδια παρα-ομοσπονδία 

της SKIF. Το γνωστοποίησε αυτό στους συναδέλφους του "Δικαστές" ο 

Τζανάκος? Γιατί τον δέχθηκε ως νόμιμο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ?  

Ο παράνομος Καρβούνης έχει υλικές απολαβές από την παράνομη 

συμμετοχή του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ γι' αυτό και κρατιέται από αυτό με νύχια και 

δόντια! Αυτό αποδεικνύει ότι είναι και αποφασισμένος ψευδομάρτυρας, αφού 

έχει προσωπικά οικονομικά συμφέροντα!!!  

Α4) Όλα τα μέλη του ΔΣ είναι παράνομα διότι είναι επαγγελματίες 

προπονητές! Ο Τζανάκος το ξέρει! Το γνωστοποίησε στα άλλα μέλη της Επιτροπής?  

Δικαστική Επιτροπή του ... κώλου είσαστε μου φαίνεται και ακόμα δεν άρχισα!!! 
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Α5) Το ΔΣ/ΕΛΟΚ άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά του Ηλία Χρήστου, 

επειδή "ατομικά και ως μέλος του συλλόγου του συμμετείχε στους Βαλκανικούς 

κτλ. κτλ"!!! Εξήγησε ο κύριος πρόεδρος της ΔΕ στους συναδέλφους του γιατί η 

Ελληνική Ομοσπονδία ΔΕΝ πήρε μέρος στους Βαλκανικούς? Εξήγησε γιατί η 

ΕΛΟΚ εδώ και δύο χρόνια ΔΕΝ είναι μέλος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας και 

άρα αυτή είναι ο μεγάλος παράνομος, επειδή παραβιάζει το καταστατικό της και 

τον αθλητικό νόμο, αφού αποτελεί υπαρξιακή της υποχρέωση η συμμετοχή της 

σε υπερκείμενες διεθνείς ομοσπονδίες??? 

Εξήγησε στους συναδέλφους του ο κ. Τζανάκος ότι η ΕΛΟΚ ΔΕΝ είναι 

μέλος της Βαλκανικής, επειδή ο Γερόλυμπος ως επί 15 χρόνια πρόεδρος της Βαλκανικής έβαζε 

τις εισπράξεις του ταμείου της στην τσέπη του και τον κυνηγάνε να του τα πάρουνε πίσω? 

Εξήγησε ότι για αυτό το λόγο ακριβώς οι Βαλκάνιοι απέσυραν τις συμμετοχές τους στην 

"προηγούμενη" Βαλκανική και ίδρυσαν άλλη με άλλο όνομα, ώστε αυτόματα να βρεθεί η Ελλάδα 

απέξω???  

Τι είδους Δικαστική Επιτροπή είσαστε και δικάζετε τα "θύματα" αθλητές και συλλόγους 

αντί να δικάζετε τους "αθλητικούς εγκληματίες" που αποτελούν το ΔΣ/ΕΛΟΚ (Γερόλυμπο, 

Γερολυμπίνα, Μπουλούμπαση, Καρβούνη, Χονδροματίδη και τους άλλους) και τους κλέφτες τον 

Γερόλυμπο με τη γυναίκα του την Ποντίδα, που άρπαξαν το Ταμείο της Βαλκανικής??? Αν δεν 

μπορείτε να τους δικάσετε, έχετε την ελάχιστη υποχρέωση "να μην δικάζετε στο όνομά τους" 

αθώους αθλητές, προπονητές και συλλόγους!  
  

Συμπέρασμα: ΔΕΝ έπρεπε ποτέ να αναλάβετε ρόλο στην Δικαστική Επιτροπή! 

Δικαστική Επιτροπή του ... κώλου είσαστε μου φαίνεται και ακόμα δεν άρχισα!!! 

  

 
Α6) Η ΔΕ της ΕΛΟΚ δεν είναι ένα τυχαίο πολιτικό δικαστήριο, που βλέπει για πρώτη 

φορά πρόσωπα και πράγματα, αλλά επειδή όλοι μας γνωριζόμαστε εδώ και 20-30 χρόνια, 

γνωρίζουμε και την ιστορία του καθενός και τις τοποθετήσεις του και τις επιδιώξεις του! Όπως 

ανέφερα και πιο πάνω είναι πασίγνωστο ότι "Ο Καρβούνης είναι καραμπινάτα παράνομο μέλος 

του ΔΣ/ΕΛΟΚ και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο πρόεδρος της ΔΕ Σωτήρης Τζανάκος, αφού 

είναι και στενοί συνεργάτες ανήκοντες και οι δύο στην ίδια παρα-ομοσπονδία της SKIF. Το 

γνωστοποίησε αυτό στους συναδέλφους του "Δικαστές" ο Τζανάκος? Γιατί τον δέχθηκε όχι μόνο 

ως νόμιμο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά και ως μάρτυρα κατηγορίας? Ο παράνομος Καρβούνης 

έχει υλικές απολαβές από την παράνομη συμμετοχή του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ γι' αυτό και κρατιέται 

από αυτό με νύχια και δόντια! Αυτό αποδεικνύει ότι είναι και αποφασισμένος ψευδομάρτυρας, 

αφού έχει προσωπικά οικονομικά συμφέροντα!!!" 

Με βάση τα ανωτέρω η μαρτυρία του Καρβούνη ΔΕΝ έπρεπε να γίνει δεκτή με το απλό 

λογικό σκεπτικό ότι σε κανένα πολιτικό δικαστήριο δεν γίνεται αποδεκτή η μαρτυρία κατηγορίας 

ενός αποδεδειγμένου αρχι-λήσταρχου κατά ενός πολίτη που κατηγορείται ότι έκλεψε μια 

φρατζόλα ψωμί, το οποίο δεν έχει αποδειχθεί ακόμα!!! 
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Α7) Η ανωτέρω επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Βαλκανικής σε συνδυασμό με το 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ των συλλόγων αποτελούν υπεραρκετά στοιχεία, ώστε να 

αθωωθούν όλοι οι καταχρηστικά κατηγορούμενοι!  

Όταν η υπερκείμενη ομοσπονδία αποδέχεται τις συμμετοχές των ατόμων (αθλητών κτλ.), 

τότε η εθνική ομοσπονδία κάνει ... τουμπεκί ψιλοκομμένο, διότι αν η ΕΛΟΚ της κουνηθεί της 

Βαλκανικής τότε η δεύτερη θα την τιμωρήσει για ανυπακοή ή/και ενέργειες ενάντια στα 

συμφέροντα του καράτε! Γιατί η ΕΛΟΚ δεν έλαβε αυτό υπόψη της? Προφανώς διότι γνώριζε ότι 

η Βαλκανική δεν αναμιγνύεται στα εσωτερικά της Ελλάδας! Δηλαδή η ΕΛΟΚ εκμεταλλευόμενη 

τη "νομική διακριτικότητα" της Βαλκανικής οργιάζει επί συλλόγων και αθλητών για να επιβάλει 

το μίσος του Γερόλυμπου!!! Και η Δικαστική Επιτροπή αυτό όχι μόνο το αποδέχεται, αλλά επί 

πλέον το υπηρετεί! Στην παρούσα υπόθεση βέβαια ο Ηλίας Χρήστου αθωώνεται, αλλά στους 

άλλους κατηγορούμενους η επιστολή Πίπερ δεν παίζει κανένα ρόλο και εκείνοι καταδικάζονται!!! 
 

 
 

Α8) Κανένα σχόλιο εδώ. Η ανωτέρω παράγραφος θα σχολιαστεί στον επόμενο 

κατηγορούμενο! 



Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ 2013 – 2016.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

150 / 204 

 
 

Α9) Απαλλάσσεται ο Ηλίας Χρήστου! 

 

Η Απόφαση για τον Σύλλογο "Αθλητικό Κέντρο Νέου 

Φαλήρου" 

(ολόκληρη με κλικ εδώ) 
Β1) Η παρούσα υπόθεση κακώς δικάζεται για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους 

λόγους και ιδιαίτερα επειδή ολόιδιες προηγούμενες υποθέσεις βρίσκονται ακόμα ανοικτές στα 

χέρια των πολιτικών δικαστηρίων. 

 
 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1511/151010-2AKNF.pdf
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Β2) Του Σπύρου Δρακόπουλου δίνεται  η διεύθυνση. Του Γιώργου Καρβούνη γιατί δεν 

δίνεται? 
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Β3) Από τα ανωτέρω διαχωρίζουμε στα μέρη του το κατηγορητήριο του ΔΣ κατά του 

ανωτέρω συλλόγου (τα ίδια θα ισχύουν και για τους άλλους συλλόγους): 

α) Ενεργώντας από κοινού, 

β) και χωρίς να προηγηθεί σχετική αίτησή σας ή γνωστοποίηση προς την ΕΛΟΚ και εν 

γένει χωρίς ... (αναφέρονται νόμοι και κανονισμοί που θα αναλυθούν στο τέλος) 

γ) καταρτίσατε αντιπροσωπευτική ελληνική ομάδα εν είδει Εθνικής Ελληνικής Ομάδας 

Καράτε,  

δ) συγκροτούμενη από αθλητές και εν γένει μέλη του Σωματείου σας και εν γένει μέλη 

άλλων σωματείων, 

ε) με την οποία δηλώσατε συμμετοχή και συμμετείχατε, ως μέλη αυτής, ... (στους 

Βαλκανικούς Αγώνες) 

ζ) με μέλη σας υπό διάφορες ιδιότητες (ενδεικτικά: συνοδούς, διαιτητές, αθλητές, 

προπονητές κλπ)  ...  ως αντιπροσωπευτική Εθνική Ελληνική Ομάδα Καράτε. 

η) "Επί πλέον των άνω", τα μέλη σας Χρήστου Ηλίας και Αναστασιάδης Δημήτριος, 

εκπαιδευτής καράτε, έχοντας την ιδιότητα μελών της ΕΛΟΚ 

θ) συμμετείχαν στη διεξαγωγή των αγώνων του άνω πρωταθλήματος ο μεν πρώτος ως 

συνοδός της ελληνικής ομάδας 

ι) ο δε δεύτερος ως ασκώντας κατ' αυτούς καθήκοντα διαιτητή 

κ) επίσης χωρίς να προηγηθεί σχετική αίτησή σας ή γνωστοποίηση προς την ΕΛΟΚ. 
  

Παρατηρήσεις στα ανωτέρω: 
 

α) Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα με ποιούς άλλους άτομα ή/και συλλόγους ο σύλλογος 

ενήργησε από κοινού? 

β) Δεν αναφέρονται επακριβώς τα άρθρα των νόμων, καταστατικού και εσωτερικού 

κανονισμού, που παραβιάστηκαν. 

γ) Δεν αναφέρεται επακριβώς και ονομαστικά η σύνθεση της υποτιθέμενης Εθνικής 

Ελληνικής Ομάδας, ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος της συμμετοχής του κατηγορούμενου 

συλλόγου. Ο σύλλογος συμμετείχε με έναν στους πενήντα ή με σαράντα εννιά στους πενήντα? 

Δεν αναφέρεται γιατί κρίνεται "αντιπροσωπευτική εθνική ομάδα" αυτή η ομάδα! 
δ) Δεν αναφέρονται επακριβώς όλα τα ονόματα αθλητών, εκπαιδευτών, διαιτητών και 

σωματείων, ώστε να ελέγχεται η "ίση μεταχείριση"! Για παράδειγμα, στους εν λόγω αγώνες είχα 

ακολουθήσει και εγώ την ομάδα ατόμων που είχαν πάει και βλέπω ότι το ΔΣ/ΕΛΟΚ κυνηγάει 

τους Ηλία Χρήστου και Γιώργο Κοσμίδη καθώς και τους συλλόγους τους, ενώ για τον αρχι-

γλύφτη Γιάννη Κανέλλη και το σύλλογό του δεν ακούγεται τίποτα! Κάτω και μια φωτογραφία 

(με κλικ μεγαλώνει) που τους τράβηξα με ημερομηνία 13/12/2014! Γιατί γίνεται αυτός ο 

διαχωρισμός?  
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Είναι φανερό ότι τα στοιχεία που έδωσε 

το ΔΣ και κατέθεσε ο ψευδομάρτυρας Γιώργος 

Καρβούνης είναι επιλεκτικά! Θα μου πείτε ότι ο 

Κανέλλης ξέρει και γλύφει! Τι να πω! Το 

παραδέχομαι!!! Αλλά αποδεικνύεται ότι η ΔΕ 

δικάζει μεροληπτικά εν γνώσει του προέδρου, ο 

οποίος γνωρίζει πώς λειτουργεί η ΕΛΟΚ και εν 

αγνοία των άλλων δύο μελών, τα οποία δεν 

ενημέρωσε! 

ε) Πώς αποδεικνύεται ότι δήλωσαν 

συμμετοχή ως ομάδα και όχι ως άτομα? 

ζ) Και πάλι δεν αναφέρονται 

συγκεκριμένα ονόματα! 

η) "Επιπλέον ποιών άνω"? αφού στα "άνω" δεν γράφουν τίποτα συγκεκριμένο? Τώρα 

μόλις αναφέρουν δύο ονόματα: του Χρήστου και του Αναστασιάδη! 

θ) Το "συνοδός" για τον Χρήστου από πού προκύπτει?  

ι) Οι διεθνείς διαιτητές δεν έχουν μόνο υποχρέωση στην ΕΛΟΚ αλλά και στη Βαλκανική 

να διαιτητεύουν στους αγώνες της! 

κ) Αυτό το είπατε παραπάνω! Τι το ξαναλέτε? Για να μακραίνει το κατηγορητήριο? 

 Συμπέρασμα: 
Ακόμα και αν όλα τα άλλα ήταν νόμιμα, που τίποτα δεν είναι, τότε και πάλι η υπόθεση 

είναι για τα σκουπίδια διότι το κατηγορητήριο είναι ελλιπές και σαθρό! 

Το κυριότερο, που δεν αναφέρεται καθόλου και πουθενά σε όλη την υπόθεση είναι το 

γιατί η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ με Ελληνική Εθνική Ομάδα σε αυτούς τους αγώνες, ενώ 

αυτό είναι η απόλυτη υποχρέωσή της με βάση τον αθλητικό νόμο και το καταστατικό της??? 

Μήπως είσαστε ...Δικαστική Επιτροπή του ... κώλου???  
 

 
 

http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0104.JPG
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Ο Καρβούνης κατέθεσε ψεύδη και αν τα καταθέσει και στο ΑΣΕΑΔ θα του κάνουν 

μήνυση για ψευδομαρτυρία! Δεν αναφέρει στη μαρτυρία του με ποιά ακριβώς μέλη του 

συμμετείχε το σωματείο στους Βαλκανικούς. Ψεύδεται ότι δήλωσαν συμμετοχή ηλεκτρονικά, 

διότι είναι αδύνατο να το γνωρίζει, ενώ η αλήθεια είναι ότι τα άτομα δήλωσαν όταν φτάσαμε στη 

Σόφια! Λέει ψέματα ότι χρειάζονται κωδικοί που τους έχει μόνο το σωματείο, διότι τα άτομα 

δήλωσαν συμμετοχή με την απλή παρουσία τους. Είναι και βλάκας διότι καταθέτει ότι η ΕΛΟΚ 

έχει μοναδικό κωδικό για τη συμμετοχή της στους Βαλκανικούς, διότι δεν υπάρχει τέτοιος αφού 

δεν είναι μέλος της! 

Με την επόμενη φωτό, που κάνετε ότι δεν την γνωρίζετε, σας αποδεικνύω για πολλοστή 

φορά ότι ο Γιώργος Καρβούνης εκτός από απατεώνας, διότι ως καραμπινάτος προπονητής είναι 

και παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, είναι και ψευδομάρτυρας, διότι με την παρουσία του 

δήλωσε νόμιμο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, ενώ είναι παράνομος!!! 

Επομένως η απόφασή σας είναι και άκυρη και παράνομη και για τα Μπάζα, αφού 

στηρίχτηκε στη μαρτυρία του απατεώνα Καρβούνη!!!  

Άιντε να δούμε πόσες μαλακίες θα κάνετε ακόμα! 
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Β7) Η ανωτέρω επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Βαλκανικής σε συνδυασμό με το 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ των συλλόγων αποτελούν υπεραρκετά στοιχεία, ώστε να 

αθωωθούν όλοι οι καταχρηστικά κατηγορούμενοι!  

Όταν η υπερκείμενη ομοσπονδία αποδέχεται τις συμμετοχές των ατόμων (αθλητών κτλ.) 

και το βεβαιώνει ονομαστικά για τον καθένα, τότε η εθνική ομοσπονδία κάνει ... τουμπεκί 

ψιλοκομμένο, διότι αν η ΕΛΟΚ της κουνηθεί της Βαλκανικής τότε η δεύτερη (ή/και η 

Παγκόσμια) θα την τιμωρήσει για ανυπακοή ή/και ενέργειες ενάντια στα συμφέροντα του 

καράτε! Γιατί η ΕΛΟΚ δεν έλαβε αυτό υπόψη της? Προφανώς διότι γνωρίζει ότι η Βαλκανική 

δεν αναμιγνύεται στα εσωτερικά της Ελλάδας! Δηλαδή η ΕΛΟΚ εκμεταλλευόμενη τη "νομική 

διακριτικότητα" της Βαλκανικής οργιάζει επί συλλόγων και αθλητών για να επιβάλει το μίσος 

του Γερόλυμπου!!! Και η Δικαστική Επιτροπή αυτό όχι μόνο το αποδέχεται αλλά επί πλέον το 

υπηρετεί! Στην παρούσα υπόθεση η επιστολή Πίπερ δεν έπαιξε κανένα ρόλο και αυτό είναι 

κάκιστο!!! 

 
 

 
 

 

Β8) Η ΕΛΟΚ δεν ήταν παρούσα στους αγώνες και ο ψευδομάρτυράς της Γιώργος 

Καρβούνης επίσης δεν ήταν παρών στους αγώνες! Ο μάρτυρας Σπύρος Δρακόπουλος ήταν ο 

μόνος παρών στους αγώνες και η λεπτομερειακή μαρτυρία του δεν ελήφθη υπόψη! Αυτό και 

μόνο αποδεικνύει καραμπινάτη κατά παραγγελία απόφαση!!! 
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Β9) Θα δούμε πιο κάτω το σκεπτικό της απόφασης επί των δηλώσεων του σωματείου. 

 
 

 
 

Β10) Αγαπητή Δικαστική Επιτροπή έχεις ξεχάσει το βασικότερο: Δεν μπορεί ο κάθε 

μαλάκας (και αυτός είναι ο Γερόλυμπος) χωρίς απόφαση Γενικής Συνέλευσης να απαγορεύει τη 

συμμετοχή της Εθνικής Ομοσπονδίας από την εγκεκριμένη -από την Παγκόσμια- Βαλκανική 

Ομοσπονδία. Ούτε καν το ΔΣ δεν μπορεί να αναλάβει τέτοια ευθύνη έναντι της Γενικής 

Συνέλευσης! Μόνον η Γενική Συνέλευση μπορεί να πάρει τέτοια απόφαση και μάλιστα 

λεπτομερώς αιτιολογημένη!  

Πόσο άσχετοι και πόσο κατευθυνόμενοι μπορεί να είσαστε, ώστε να περάσετε χωρίς "να 

ανατριχιάσετε" μια τέτοια απόφαση που στερεί από τους Έλληνες αθλητές την συμμετοχή τους 

σε Βαλκανικούς Αγώνες? Ποιά άλλη Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία έχει διατυπώσει 

οποτεδήποτε από συστάσεως του ελληνικού αθλητισμού τέτοια απαγόρευση? Είσαστε για τα 

Μπάζα επιεικώς!!! 
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Αντίθετα, όμως, ο Γερόλυμπος και η ΕΛΟΚ εκλιπαρούν να γίνουν μέλη της Βαλκανικής 

και αυτό αποδεικνύεται με επιστολή τους! Τι γίνονται αυτά τα στοιχεία? 

 

 

 
 

Β11) Δεν προκύπτει, λοιπόν, συμμετοχή του σωματείου στο σχηματισμό εθνικής ομάδας 

για τη συμμετοχή στους Βαλκανικούς.  
 

 
 

Β12) Προκύπτει, όμως, συμμετοχή του αθλητή Χρήστου και του "αθλητή-εκπαιδευτή" 

Αναστασιάδη! Αλλά ο Αναστασιάδης ΔΕΝ είναι αθλητής εδώ και 7-8 χρόνια και βάσει του 

αθλητικού νόμου η έννοια του "εκπαιδευτή" ΔΕΝ υπάρχει! Ως τι διώκεται πειθαρχικά ο ίδιος 

ή/και το σωματείο του? Το σωματείο δηλώνει ότι αρνείται τη γνώση του για τις κινήσεις των 

ανωτέρω δύο! Οφείλει να γνωρίζει κατά τη γνώμη σας? 
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Β13) Αγαπητή Δικαστική Επιτροπή με το άνω σκεπτικό με πείθεις ότι ... χρωστάς 

στη ... Μιχαλού και αυτό διότι:  
α) Θεωρείς ότι κατά την προκήρυξη οι δηλώσεις συμμετοχής έπρεπε να γίνουν μέχρι την 

9-12-2015. Αυτό το στοιχείο στο οποίο στηρίχτηκε η απόφαση είναι αέρας κοπανιστός! Η 

πραγματικότητα είναι τελείως άλλη και την περίγραψε ο μάρτυρας Σπύρος Δρακόπουλος, ο 

οποίος ήταν παρών και η μαρτυρία του ήταν μοναδική και αγνοήθηκε εσκεμμένα! 

β) Ο μάρτυρας Σπύρος Δρακόπουλος δήλωσε ότι οι αθλητές δηλώθηκαν επί τόπου όταν 

φθάσαμε στη Σόφια (λέω φθάσαμε διότι ήμουν και εγώ μαζί τους και τα γνωρίζω όλα προσωπικά 

και από πρώτο χέρι) την 12-12-2015, Παρασκευή πρωί. Πραγματικά, φύγαμε Πέμπτη βράδυ στις 

ή 20:00 με πούλμαν από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, περάσαμε νύχτα τα σύνορα και φθάσαμε στη 

Σόφια την Παρασκευή το πρωί στις 10:00 (14 ώρες περίπου από την αναχώρηση) στο ξενοδοχείο-

αρχηγείο των αγώνων. Το ίδιο απόγευμα στην σύσκεψη των αντιπροσώπων των χωρών 

ήμουν παρών, όπως γράφω και στο άρθρο: "15th Balkan Junior-Cadet Championships 2014, & 

4th Balkan Cup for U21, Sofia. 15o Βαλκανικό Πρωτάθλημα Νέων-Εφήβων 2014 & 4ο Κύπελλο 

για Κάτω των 21 στη Σόφια!", και έβγαζα φωτογραφίες όπως η επόμενη (με κλικ μεγαλώνει), 

όπου φαίνονται ημερομηνία και ώρα!  

Ο μάρτυρας Σπύρος Δρακόπουλος ήταν οργανωτής του ταξιδιού και ως εορτάζων αυτή 

την ίδια ημέρα (την 12/12/2015) τη μισή νύχτα του ταξιδιού έπαιρνε ευχές στο κινητό του 

μπροστά σε όλους και αυτό το κατέθεσε! 

 
 

http://www.karate.gr/14elok/144150110A.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150110A.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150110A.htm
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γ) Όλα αυτά όχι μόνο τα αγνοήσατε, αλλά διαστρεβλώσατε και τη μαρτυρία του μάρτυρα 

παραλείποντας τη δήλωσή του ότι το ταξίδι έγινε τη νύχτα 11/12/2015 προς 12/12/2015 και 

υιοθετώντας τον έωλο συλλογισμό της πλάκας ότι αφού η προκήρυξη έλεγε "δήλωση 

συμμετοχών μέχρι 9/12/2015" η αποστολή έφθασε οπωσδήποτε την 9/12/2015 στη Σόφια για να 

καταλήξετε στο πάνσοφο συμπέρασμα ότι όλοι έλλειπαν μια εβδομάδα από τις προπονήσεις τους 

και άρα οι σύλλογοί τους γνώριζαν ότι έλλειπαν για τους αγώνες και έπρεπε για αυτό να τους 

τιμωρήσουν! 

Μετά ισχυρίζεστε ότι ο αθλητής Χρήστου του σωματείου και ο Αναστασιάδης, που δεν 

είναι αθλητής ούτε προπονητής και ούτε μένει στην Αθήνα αλλά στη Χαλκίδα, δεν πήραν άδεια 

από το σωματείο για να λείψουν μια εβδομάδα (που δεν ήταν εβδομάδα αλλά μόνο Πέμπτη και 

Παρασκευή, δηλαδή στην ουσία μόνο μία ημέρα αφού οι προπονήσεις γίνονται τρεις φορές την 

εβδομάδα) και άρα το σωματείο έπρεπε να τους τιμωρήσει γι' αυτό!!!  

Τόσες μαλακίες συμπυκνωμένες μόνο η ... ΓΓΑ λέει!!! Από πού στο διάλο θα πάρει ο 

κάθε γονιός άδεια για να μην πάει το παιδί του στην προπόνηση γιατί έχει μαθήματα και 

διάβασμα? Από ποιόν έχει υποχρέωση ο κάθε αθλητής να πάρει άδεια για το πώς θα διαθέσει τον 

εαυτό του? Ο αθλητής ανήκει στον ΕΑΥΤΟ του και μόνο! Άλλωστε είναι πασίγνωστο ότι πολλοί 

αθλητές κάνουν προπονήσεις με διάφορους δασκάλους και σε διάφορα στυλ για να αποκτήσουν 

ευρύτερη εμπειρία στις τεχνικές του καράτε, απουσιάζοντας μήνες από το σύλλογό τους. Και 

αυτό το κάνουν και μόνοι τους και με τους γονείς τους χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν! 

Ποιό σωματείο έχει τιμωρήσει αθλητή του επειδή έλειψε μια εβδομάδα? 

Προσέχετε, διότι αν στις αποφάσεις σας δεν βάζετε κόμμα όπου σας λέει ο ... 

Γερόλυμπος, τότε κινδυνεύετε να σας κόψει τον ... κώλο!!! 
 

 

http://www.karate.gr/14elok/14-img8/SAM_0047N.jpg
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δ) Καμιά απολύτως υποχρέωση δεν έχει το σωματείο να τιμωρεί τους αθλητές του κατά 

τις ορέξεις του Αρρωστημένου. Είναι απόλυτα αυτόνομο και οι σχέσεις του με τους αθλητές του 

καθορίζονται από τη δική του και μόνο διοίκηση και κανενός άλλου! 
 

 
 

ε) Εκ των ανωτέρω άρθρων που επικαλείστε εκείνα του Καταστατικού της ΕΛΟΚ είναι 

άσχετα, εκείνα του Εσωτερικού της Κανονισμού περιλαμβάνουν το επόμενο και αποτελούν βάση 

για να δικαστούν τα μέλη του ΔΣ και της ΔΕ:  
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 και εκείνα του νόμου 2725/99 είναι τα επόμενα: 

 
 

Το ανωτέρω σαφέστατα γράφει "Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών 

λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί.", πράγμα που σημαίνει ότι "εφόσον 

η Βαλκανική δέχθηκε τους Έλληνες όπως τους δέχθηκε, η ΕΛΟΚ και εσείς παρανομείτε 
όταν τους δικάζετε επειδή τους δέχθηκε!!! Και στο Άρθρο 31 γράφεται: 

 

 
 

Διαστρεβλώνετε, επίσης, εσκεμμένα την έννοια του Άρθρου 31 παράγραφος 8 του ν. 

2725/99 ανωτέρω, διότι αυτό διατυπώθηκε καθαρά για το εσωτερικό της χώρας μας, όπως 

αποδεικνύεται από την προηγούμενη παράγραφο 7. Ξεκάθαρα, όμως, οι Αγώνες της 

Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε αυτομάτως θεωρούνται εγκεκριμένοι από την ΕΛΟΚ 

(αυτό δα μας έλλειπε!), αφού η δεύτερη είναι υποκείμενη της πρώτης και η ΕΛΟΚ είναι 
υποχρεωμένη από το νόμο να είναι μέλος της πρώτης! Αντίθετα, το επιλήψιμο είναι η "μη 

συμμετοχή της ΕΛΟΚ" στην Βαλκανική πράγμα για το οποίο θα πρέπει να καθίσει το ΔΣ/ΕΛΟΚ 

στο σκαμνί!!! Ποιά ισχυρή αιτιολογία σας υποβλήθηκε από την ΕΛΟΚ για την μη συμμετοχή της 

στην Βαλκανική και εσείς την υιοθετήσατε και την αναφέρετε στην απόφασή σας? Καμιά! 
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ζ) Εδώ μπλέξατε τα ... αυτιά σας, διότι:  

α) για τις ίδιες κατηγορίες ο αθλητής Χρήστου απαλλάσσεται, ενώ ο διαιτητής 

Αναστασιάδης τιμωρείται. 

β) ενώ στο σκεπτικό σας δέχεστε ότι το σωματείο κατάλαβε την απουσία των μελών του 

μετά τους Βαλκανικούς επειδή έλλειπαν από τις προπονήσεις, το τιμωρείτε διότι δεν έκανε 

αίτηση για αυτή τη συμμετοχή τους ... πριν από τους Βαλκανικούς! 

Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε? 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ 2013 – 2016. 

163 / 204 

 
 

  

η) Εδώ είναι το μεγάλο λάθος! Γιατί να τραβιέται το 

σωματείο και να πληρώνει δικηγόρους για ανώτερα δικαστήρια με 

μηδενικές κατηγορίες? Γιατί να διασύρεται η αξιοπρέπεια αθλητών 

και παραγόντων μεταξύ των συλλόγων της ΕΛΟΚ? Γιατί να 

ενσπείρει κλίμα τρομοκρατίας στο καράτε και στους συλλόγους και 

αθλητές ο αθλητικός εγκληματίας Γιώργος Γερόλυμπος, η γυναίκα 

του Εμμανουέλλα Ποντίδα-Γερολύμπου και η Συμμορία τους?  

Γιατί όσοι παρακολουθούν αυτή την υπόθεση να 

συγκαταλέγουν και εσάς σε αυτή τη Συμμορία??? 

 

Παρόμοια σχόλια με τα ανωτέρω ισχύουν και για τις Αποφάσεις για τον Γιάννη 

Πανουσόπουλο (ολόκληρη με κλικ εδώ) και για τον "Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο 

ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ" (ολόκληρη με κλικ εδώ)! 
 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!  

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
  

  
 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1511/151010-3PI.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1511/151010-4AGSE.pdf
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
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Ίδρυση και Πορεία της ΕΟΕΚ.  
(1977 – 1994) 

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF 
(1995-2004) 

Δίκες με την ΕΛΟΚ. Επικράτηση 
στην ΠΟΠΚ. (2004-2012)  

Οι Δίκες με τον Γερόλυμπο. 
(2004 – 2013) 

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο 
Καράτε. (2004 – 2015) 

Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ. 
(2013 – 2016) 

Εγκληματική ΕΛΟΚ, Άχρηστη 
ΓΓΑ. (2014 – 2016) 

 
ΕΛΟΚ/ΓΓΑ: Απόλυτα Παράνομη η 
Σχολή Προπονητών. (2014–2015) 

 
Απόλυτα Παράνομες οι Εκλογές 
ΕΛΟΚ 2012 και 2016. (2014–2018) 

 

http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/05t-LK-Yero-2004-2015-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/06t-LK-ELOK-2013-2016-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/07t-LK-ELOK-GGA-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/08t-LK-SxoPro2014-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/09t-LK-EkloELOK12.16-31.3.18.pdf
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Πρώτη δημοσίευση 28/12/2015.    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!!! 

 Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου 

αλληλένδετων άρθρων και σχετικών 3000 περίπου σελίδων!  
 (Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και 

διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)  

 

 
  

 

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

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

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!!! 

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

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

 

 

 Αγκαλιά με τη διαφθορά και τη διαπλοκή στον αθλητισμό οι Κοντονής και 

Συναδινός παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού τους και ενώ 

η χώρα έχει ήδη εξοκείλει!  

Πληροφορίες από αξιόπιστη πηγή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής λένε ότι 

έχει ληφθεί απόφαση να ανακληθεί η αθλητική αναγνώριση από το Τρίαθλο λόγω μη 

επαρκούς αριθμού ενεργών σωματείων! Πρόεδρος στο Τρίαθλο και αντιπρόσωπός του 

στην ΕΟΕ είναι ο Γερόλυμπος, που άρπαξε το Τρίαθλο το 2006 με συλλόγους καράτε! 

Ο Διευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ Πρόδρομος Τσολακίδης "έψαχνε" να 

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/21promot/2121.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
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βρει το Τρίαθλο ενάμιση χρόνο τώρα και δήθεν δεν το ... έβρισκε για να δώσει χρόνο 

στον Γερόλυμπο να βρει πολιτικό γλείψιμο να το διατηρήσει στα χέρια του! Από την 

τήρηση της νομιμότητας και σε αυτό το θέμα θα κριθεί αν οι Κοντονής και Συναδινός 

διαπλέκονται ευθέως με τον Γερόλυμπο ή όχι, οι οποίοι έχουν αφήσει επιδεικτικά τον 

Γερόλυμπο να λυμαίνεται την ΕΛΟΚ, τον μοναδικό άνθρωπο που έχει κυρηχθεί "Persona 

non Grata" από Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία! 

 
Ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας 

 
Ο Υπουργός 

Πολιτισμού & Παιδείας  
Αριστείδης Μπαλτάς 

 
Ο Υφυπουργός 

Αθλητισμού  
Σταύρος Κοντονής 

 
Ο Γενικός Γραμματέας 

Αθλητισμού 
Ιούλιος Συναδινός 

 

 Ακόμα ένα "χιουμοριστικό και αληθινό" βιντεάκι παραγωγής της "DYNAMIC 

KARATE PRODUCTIONS by Tim Pers":  

 Δεκέμβριος 2020 - Η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε πρωταθλήτρια στον Χορό της 

Κοιλιάς!  

 BINTEO 
 Τυχαίες ομοιότητες προσώπων της ταινίας με πραγματικά πρόσωπα ... δεν 

αποτελούν σύμπτωση, αλλά για αυτούς μιλάμε!!!  

 

Εδώ θεωρείται σκόπιμο να θυμίσουμε τη "Συμμορία των Έντεκα" του ΔΣ/ΕΛΟΚ:  

 
Γερόλυμπος 

Επίτιμος πρόεδρος 
και "ιδιοκτήτης" της 

ΕΛΟΚ!!! 

 
Μπουλούμπασης 

Παράνομος 
Πρόεδρος διότι 
προπονητής! 

 
Γερολύμπου 
Παράνομη 

Γεν.Γραμ. στην 
"οικογενειακή 
επιχείρηση"! 

 
Καρβούνης 

Παράνομος Εφ. 
Εθν. Ομάδων, 
προπονητής, 
αστυνομικός! 

 
Χονδροματίδης 

Παράνομος 
Πρόεδρος Τεχν. 

Επιτροπής,  προ
πονητής! 

 
  

Ράλλης 
ΕιδικόςΓραμματέ

ας 
με πτυχίο 

προπονητή! 

 
Γκουβούσης 

Παράνομος Έφορος 
Υλικού, διότι 
προπονητής! 

 
Δημητριάδης 

Παράνομο 
μέλος, διότι 

προπονητής! 

 
Πάσης 

 Παράνομος, 
διότι 

προπονητής! 
και Σουπιά! 

 
Βόβλας 

Παράνομος 
Ταμίας διότι 

προπονητής! 
Πρόσφατο 

εγκεφαλικό! 

 
Χανικιάν 

 Αντιπρόεδρος = 
Εκτός ΔΣ, διότι 

εγκεφαλικό! 

 
Ο ... 

Πουπουλιάρης
! 

 

http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
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Στον ανωτέρω πίνακα τους χωρίζω σήμερα πλέον σε δύο σειρές: στους "απόλυτα 

ενεργούς" άνω και στους "σχετικά ενεργούς" έως "πεθαμένους" κάτω! 
 

 Η Δίκη των Υπαλλήλων ΕΛΟΚ εναντίον ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου!  

 

Την 15-12-2015 υποβλήθηκε Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων των ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου κατά 

των υπαλλήλων της ΕΛΟΚ με αίτημα την αναστολή της εφαρμογής της Απόφασης του δικαστηρίου 

που ακυρώνει την απόλυση των υπαλλήλων με αποτέλεσμα να είναι άμεσα πληρωτέο από την ΕΛΟΚ 

στους υπαλλήλους της ένα ποσό της τάξεως των 80.000 €. 

Ήδη έχει ασκηθεί Έφεση από τους ΕΛΟΚ/Γερόλυμπο κατά αυτής της Απόφασης και μέχρι να 

εκδικαστεί ασκήθηκαν και Ασφαλιστικά Μέτρα με Αίτημα Προσωρινής Διαταγής "να μην πληρωθούν 

οι περίπου 80.000 € μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση στο Εφετείο"!  

Η ανωτέρω Προσωρινή Διαταγή δικάστηκε την επομένη 16-12-2015, όπου στο μικρό γραφείο 

της κας Προέδρου παρευρέθηκαν οι συνήγοροι των δύο πλευρών, τέσσερεις από τους πέντε 

υπαλλήλους και οι Γερόλυμπος-Μπουλούμπασης! Η κα Πρόεδρος ρώτησε τον Γερόλυμπο ποιός 

είναι, αυτός απάντησε "ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΛΟΚ" και η κα Πρόεδρος του είπε "Περάστε 

έξω!" Μόλις βγήκε ο Γερόλυμπος έξω, βγήκε και η Προεδράρα ο Μπουλούμπασης, διότι δεν είναι 

να ανοίγει μόνος του το στόμα του! 

Η Απόφαση της κυρίας Προέδρου βγήκε το επόμενο πρωινό και δικαίωσε τους πέντε 

υπαλλήλους.  

Συνεπώς οι περίπου 80.000 € είναι άμεσα απαιτητές από τους υπαλλήλους της ΕΛΟΚ και 

μπορούν να πληρωθούν ... ευγενώς από τους ΕΛΟΚ/Γερόλυμπο ή/και να κατασχεθούν από το 

Ταμείο της ΕΛΟΚ, τους τραπεζικούς λογαριασμούς της, την οποιαδήποτε επιχορήγηση, που δεν 

παίρνει, από την ΓΓΑ, τα χρήματά της εις χείρας τρίτων, την ... προίκα που πήρε ο Πρόεδρος όταν 

παντρεύτηκε, ακόμα και τις εισπράξεις από αγώνες, σεμινάρια, ζητιανιές, απάτες, τη στιγμή της 

είσπραξής τους, ακόμα και στην αρχή των αγώνων με ευθύνη των διοργανωτών Νοτίου, Μέσης και 

Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι αν δεν τα δώσουν και τα δώσουν στον Αθλητικό Απατεώνα, τότε θα τα 

πληρώσουν από τη τσέπη τους! Η κάθε μορφής κατάσχεση αφορά και σε "κινητές αξίες" της ΕΛΟΚ, 

δηλαδή μπορούν να κατασχεθούν ακόμα και τα ... τατάμι που μόλις στρώσατε για τους αγώνες και 

οι αθλητές να φέρουν τα ... στρώματα του κρεβατιού τους για να παίξουν!  

Κάποτε κάποιοι γονείς είχαν διαμαρτυρηθεί ότι οι ΕΛΟΚ/Γερόλυμπος κατασπαταλούν τα 

έσοδα από τις συμμετοχές των παιδιών τους στα δικαστήρια και όχι στην ανάπτυξη του αθλήματος! 

Τώρα αποδεικνύεται ότι οι ΕΛΟΚ/Γερόλυμπος έχουν καταφέρει κάτι πολύ χειρότερο: έχουν 

απολύσει τους πέντε υπαλλήλους της ΕΛΟΚ, που πληρώνονταν τυπικά και  αγόγγυστα από την ΓΓΑ, 

ώστε να δείξουν δήθεν ότι δεν παίρνουν επιχορηγήσεις και να απομακρύνουν τους οικονομικούς 

ελέγχους της ΓΓΑ, με σκοπό να απομυζούν γονείς και αθλητές, με τελικό αποτέλεσμα να 

επιφορτίσουν τους γονείς και τους αθλητές με τους αναδρομικούς μισθούς από τον Οκτώβριο του 

2011, τις υπέρογκες αποζημιώσεις από τον Οκτώβριο του 2011, τα πρόστιμα του ΙΚΑ από τον 

Οκτώβριο του 2011 και τα έξοδα των δικαστηρίων! Διότι, αν δικαιωθούν οι υπάλληλοι, τότε όλα τα 

προηγούμενα έπρεπε να είχαν πληρωθεί στις ημερομηνίες τους και θα υπολογιστούν αναδρομικά με 

τόκους και πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα όλες αυτές οι μαλακίες των ονομαστικά συγκεκριμένων 

μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ δεν αφορούν ούτε κατ' ελάχιστο την ΓΓΑ, αλλά τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

Από την άλλη μεριά, όταν οι ΕΛΟΚ/Γερόλυμπος απέλυσαν τους πέντε υπαλλήλους, 

προσέλαβαν δύο νέους και αυτό, όταν οι Πέντε θα κερδίσουν τα δικαστήρια και θα πληρωθούν στο 

ακέραιο τους μισθούς τους, θα σημαίνει ότι από τότε που τους απέλυσαν η ΕΛΟΚ θα έχει πληρώσει 
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ουσιαστικά Επτά υπαλλήλους για όλο αυτό το χρονικό διάστημα εκ των οποίων οι Πέντε δεν 

προσέφεραν ποτέ τις υπηρεσίες τους με δική της υπαιτιότητα!  

Μπουλούμπαση, πάει το ... μουστάκι, πάει το σπίτι που πήρες ... προίκα, αλλά το κυριότερο θα 

σου πάρουν και το ... στρινγκάκι!  

Φυσικά, των αδικημάτων διεφθαρμένης κακοδιοίκησης, που διαπράχθηκαν με αυτές τις 

συμπεριφορές και υπαίτιες αποφάσεις του ΔΣ/ΕΛΟΚ, δημιουργούνται παράλληλα και ποινικά 

αδικήματα, τα οποία θα αναδυθούν άμεσα, ενώ όλο το ΔΣ/ΕΛΟΚ αυτόματα κηρύσσεται έκπτωτο 

από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού αφού αποδεικνύεται ατράνταχτα διεφθαρμένη η διοίκησή 

του! 

Αν η απόφαση για "τα μιστά" των υπαλλήλων φθάσει στο ΙΚΑ, αυτό δεν αστειεύεται! Βάζει 

φυλακή όλο το ΔΣ και σας παίρνει και τα σώβρακα από τις προσωπικές σας περιουσίες και βάζει 

και χέρι στις σχολές σας, διότι υποκρύπτουν κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, αφού κατευθύνουν τη 

διοίκηση της ΕΛΟΚ προς το δικό σας ίδιον όφελος!!!  
  

Παραθέτουμε κατωτέρω το σχετικό κατατοπιστικό άρθρο του Facebook/Karate News: 
ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΟΚ !!!  80.000 Ευρώ 

υποχρεούται άμεσα να καταβάλει η ΕΛΟΚ στους παρανόμως απολυθέντες 

πρώην υπαλλήλους της ύστερα από την ΑΠΟΡΡΙΨΗ, σήμερα 17/12/2015, της 

αιτηθείσας από την ΕΛΟΚ προσωρινής αναστολής εκτέλεσης της καταβολής 

των 80.000 Ευρώ. Συγκεκριμένα: 

Απόφαση που είχε εκδώσει προ μηνών το Μονομελές Πρωτοδικείο 

Αθηνών, πρωτοδίκως δικαίωνε τους πρώην υπαλλήλους της ΕΛΟΚ, 

επιδικάζοντας υπέρ τους, ως προσωρινά εκτελεστό, ποσόν περίπου 80.000 

Ευρώ. Το ποσό αυτό έπρεπε άμεσα να τους είχε καταβληθεί από την ΕΛΟΚ. 

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας άσκησε έφεση επί της πρωτοδίκου αποφάσεως. 

Φυσικά η ασκηθείσα έφεση δεν ανέστειλε την καταβολή του προσωρινά 

εκτελεστού ποσού των 80.000 Ευρώ.  

Προκειμένου η ΕΛΟΚ να αποφύγει την άμεση καταβολή του ως άνω 

ποσού, κατέθεσε και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δια της οποίας αιτείται την 

αναστολή της εκτέλεσης της άμεσης καταβολής των 80.000 Ευρώ. Η εν λόγω 

αίτηση ορίστηκε να εκδικαστεί τον Ιανουάριο του 2016. Παράλληλα η 

Ομοσπονδία προσέφυγε στον Πρόεδρο Πρωτοδικών την 16/12/2015 και 

αιτήθηκε προσωρινή απόφαση αναστολής εκτέλεσης της καταβολής των 

80.000 Ευρώ μέχρι της έκδοσης αποφάσεως των ασφαλιστικών μέτρων που θα 

εκδικαστεί τον Ιανουάριο 2016.  

Την 17/12/2015 ο Πρόεδρος Πρωτοδικών ΑΠΕΡΡΙΨΕ την αίτηση της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε, με αποτέλεσμα η Ομοσπονδία να υποχρεωθεί 

πλέον ΑΜΕΣΑ να καταβάλει το ποσό των 80.000 Ευρώ στους πρώην 

υπαλλήλους της. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας καταβολής των 

κινδυνεύει με κατασχέσεις και λοιπά μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης δικαστικής 

απόφασης. 

Το Karate News παρακολουθώντας με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη των 

γεγονότων και συγκεκριμένα τις μέχρι σήμερα δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες 

επιλύουν διάφορες υποθέσεις που αφορούν την ΕΛΟΚ, δεν είναι δυνατόν να 

μην διαπιστώσει ότι η ΕΛΟΚ σε ΟΛΕΣ έχει ηττηθεί κατά κράτος. Δεδομένης 

αυτής της κατάστασης, δύναται λοιπόν ευλόγως να αναρωτηθεί ο καθένας και 

κυρίως το ΔΣ της ΕΛΟΚ , αν υπάρχει ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ στις αποφάσεις ή τις 

ενέργειες των διοικούντων, αφού όσοι προσφεύγουν στην Δικαιοσύνη 
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αμφισβητώντας αυτές, ΑΠΑΝΤΕΣ δικαιώνονται, ανατρέποντάς τις ή 

καταργώντας τις.  

Όλοι γνωρίζουν ότι ουσιαστική διοίκηση στην ΕΛΟΚ ασκεί ο Επίτιμος 

Πρόεδρος της ΕΛΟΚ κ. Γερόλυμπος. Ως εκ τούτου έχει αναλάβει να 

εμφανίζεται στα Δικαστήρια ως μόνιμος και μοναδικός μάρτυρας υπεράσπισης 

των θέσεων, των απόψεων και των αποφάσεών της. Φυσικά τα μέχρι τώρα 

δικαστικά αποτελέσματα είναι όλα ενάντια στις θέσεις, απόψεις και αποφάσεις 

του και κατά συνέπεια (λόγω απολύτου ταυτίσεως) ενάντια των θέσεων, των 

απόψεων και των αποφάσεων-ενεργειών της Διοίκησης της ΕΛΟΚ.  

Το Karate News πιστεύει ότι μετά το διαδραματιζόμενο συνεχές 

δικαστικό "Βατερλό" και τις απανωτές δικαστικές ήττες, σχετικά με τις 

ενέργειες και τις αποφάσεις της ΕΛΟΚ, που τίθενται σε δικαστική διερεύνηση, 

είναι η ώρα να προβληματιστούν άπαντες για το που οδηγείται το Καράτε. 

Επίσης θεωρεί ότι πρέπει άπαντες να αναλογιστούν τις πιθανόν μη 

αναστρέψιμες δυσμενείς συνέπειες που θα προκληθούν, από τις συνεχιζόμενες 

νομικά «άστοχες» ενέργειες, αποφάσεις και εμμονές ορισμένων, που 

ενεργούντες βλάπτουν και καταστρέφουν ενσυνείδητα Συλλόγους, αθλητές, 

γονείς, δασκάλους και στην τελική το ίδιο το Καράτε. 

Μην ξεχνάμε ότι η ΑΝΟΧΗ σημαίνει ΣΥΝΕΝΟΧΗ. 

 

 Ασφαλιστικά Μέτρα για ακύρωση της Γενικής Συνέλευσης της 

14-3-2015 της ΕΛΟΚ!  

  

Την Παρασκευή 18-12-2015 συζητήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων η Αίτηση 

Ασφαλιστικών Μέτρων των 4 παράνομα διαγραμμένων συλλόγων Κοσμίδη, Εκπαιδευτηρίων Δούκα, 

Μυτιλήνης, Γαλατσίου με αίτημα την ακύρωση της απόφασης της από 14-3-2015 ΓΣ της ΕΛΟΚ για 

τις διαγραφές τους. 

Φυσικά, ως μάρτυρας της ΕΛΟΚ κατέθεσε ο Αρχι-ψεύταρος Γιώργος Γερόλυμπος, επίτιμος 

πρόεδρος της ΕΛΟΚ, ενώ παρόντες ήταν ο πρόεδρος Μπουλούμπασης και 3-4 μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ. 

Μάρτυρας υπέρ των συλλόγων κατέθεσε ο Σπύρος Δρακόπουλος.  

Το κάθε τι που κατέθεσε ο Δρακόπουλος ήταν η απόλυτη και γνωστή σε όλους μας 

αντικειμενική αλήθεια, ενώ αντίθετα το κάθε τι που κατέθεσε ο Γερόλυμπος ήταν καραμπινάτο 

ψέμα ή στην καλύτερη περίπτωση μια διαστρεβλωμένη "αλήθεια"! Ήμασταν 6-7 άτομα παρόντες και 

όλων σηκώθηκε η τρίχα από τα αυταπόδεικτα ψέματα του Γερόλυμπου, πράγμα που δεν συνέβη και 

με εμένα, διότι γνωρίζω απόλυτα τις συμπεριφορές του! Ακόμα και όταν ο Γερόλυμπος επανέλαβε 

το ψέμα ότι είχε δώσει τα Πρακτικά της ΓΣ της 14-3-2015 στους δικηγόρους των διαγραμμένων 

συλλόγων με αποτέλεσμα αυτοί να τιναχτούν μέχρι το ταβάνι από το ψέμα του! Μα επιτέλους, τόσο 

μαλάκας είναι να μην καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει δικαστής, που να πιστέψει αυτό το ψέμα, όταν 

οι συνήγοροι των αντιδίκων αρνούνται ότι έχουν πάρει αυτά τα Πρακτικά!  

Για ψυχολογική συμπαράσταση του Γερόλυμπου είχαν έρθει τα γνωστά τσιράκια του 

Μπουλούμπασης, Καρβούνης, Αιχμαλωτίδης, Σκαρόγιαννης κτλ. 

Θα έλεγα ότι ήταν μια φυσιολογική δίκη, αν δεν είχαμε το αναμενόμενο από εμένα γνωστό 

τρυκ, αλλά όχι σε τέτοια κλίμακα, το φαινόμενο της "Παρέμβασης"! Η παρέμβαση τρίτων υπέρ του 

ενός ή και του άλλου των αντιδίκων είναι σύνηθες φαινόμενο, όταν θίγονται τα συμφέροντα τρίτων 

από την έκβαση της δίκης! Στην προκειμένη περίπτωση ο Γερόλυμπος εμφανίστηκε με ... τρεις 

δικηγόρους (πάνε τα λεφτά των αγώνων!): έναν για την ΕΛΟΚ και δύο νέους "φερέλπιδες νέους", 

έναν άνδρα και μια γυναίκα, άσχετους όπως αποδείχθηκε με το αντικείμενο, οι οποίοι εμφανίστηκαν 
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ως παρεμβαίνοντες για μια ομάδα 18 συλλόγων ο ένας και μια ομάδα άλλων 16 συλλόγων ο άλλος! 

Οι δύο αυτές ομάδες συλλόγων παρέμβαιναν στη δίκη υπέρ της ΕΛΟΚ, διότι από την τυχόν ακύρωση 

της ΓΣ της 14-3-2015 θα θίγονταν δήθεν τα συμφέροντά τους!  

Τις κύριες ερωτήσεις προς τον μάρτυρα των διαγραμμένων συλλόγων τις έκανε όλες ο 

δικηγόρος της ΕΛΟΚ Ιωάννης Μουρνιανάκης και ήταν αξιολύπητες, διότι ήταν όλες εκτός του 

αντικειμένου της δίκης! Το αντικείμενο της δίκης ήταν η ακύρωση της ΓΣ της 14-3-2015 για 

τυπικούς λόγους και αυτός το τράβηξε προς το ότι οι σύλλογοι δεν έπρεπε να πάρουν μέρος στους 

Βαλκανικούς, κάτι που ήταν εκτός θέματος! Οι συνήγοροι των παρεμβαινόντων συλλόγων δεν είπαν 

τίποτα ουσιαστικό: ο ένας πούλαγε ύφος και η άλλη μας είπε μια ... συνταγή του Παρλιάρου! 

Η κυρία Πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν μια πανέξυπνη, ευγενέστατη και ήρεμη γυναίκα, η 

οποία σχημάτιζε άμεση άποψη από την κάθε συμπεριφορά των μαρτύρων και των συνηγόρων! Άφησε 

όλους να εκδηλωθούν ελεύθερα χωρίς να πλατειάσει την διαδικασία και είχε ήδη πάρει την απόφασή 

της πριν τελειώσει η δίκη! Κατά τη γνώμη μου η ΕΛΟΚ το έχασε το δικαστήριο, διότι όλα όσα 

κατέθεσε ο μάρτυρας των διαγραμμένων συλλόγων και υποστήριξαν οι δικηγόροι τους 

επιβεβαιώνονται από ακλόνητα έγγραφα! Περιμένουμε την απόφαση! 

Το λυπηρό είναι, όμως, οι δύο ομάδες των αξιολύπητων 18 και 16 συλλόγων της ΕΛΟΚ που 

έκαναν τις δύο παρεμβάσεις υπέρ της ΕΛΟΚ για δήθεν ζημία των συλλόγων αυτών αν ακυρωνόταν 

η εν λόγω ΓΣ, της οποίας οι αποφάσεις ήταν δύο και μοναδικές: 1) η έγκριση του οικονομικού 

απολογισμού του 2014, και 2) οι διαγραφές των συλλόγων!  

Συνεπώς, αυτά τα καθάρματα (θα δούμε ποιά) επέμεναν να διαγραφούν (δηλ. να 

εξοντωθούν!) οι τέσσερεις σύλλογοι και να διαλύσουν οι αθλητές τους! 

Πόσο κάθαρμα πρέπει να είσαι για να επιδιώκεις, και δικαστικά μάλιστα, κάτι τέτοιο! Ποιοί 

είναι αυτοί που το επιδίωξαν αυτό? Θα τους δούμε στα επόμενα! 

Παρ' όλα αυτά, για να γίνουν παραδεκτές οι παρεμβάσεις των δύο ομάδων καθαρμάτων, 

θα πρέπει ένας-ένας οι σύλλογοι, που περιλαμβάνονται σε αυτές, να ήταν παρόντες στη ΓΣ της 14-

3-2015 πράγμα που αποδεικνύεται μόνον από το πλήρες και αυθεντικό Πρακτικό αυτής της ΓΣ, 

στο οποίο πρέπει να φαίνονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες αντιπρόσωποί τους. Συνεπώς, αν ο 

Γερόλυμπος δεν δώσει ούτε τώρα το ... "hot" Πρακτικό, οι δύο παρεμβάσεις πάνε στα σκουπίδια, 

ενώ αν το δώσει τότε ... θα το μάθω και εγώ και μαύρο φίδι που τον έφαγε!!!  

Επιπρόσθετα, για είναι παραδεκτές οι παρεμβάσεις θα πρέπει τυπικά να συνοδεύονται από 

τις αποφάσεις των ΔΣ όλων αυτών των συλλόγων, όπου να γράφεται λεπτομερώς με συγκεκριμένη 

διατύπωση η ανάθεση σε συγκεκριμένο δικηγόρο η συγκεκριμένη υπόθεση καθώς και η απόφαση 

του ΔΣ του κάθε συλλόγου που θα μεταφέρει ο αντιπρόσωπός του! Και αυτό είναι κάτι που θα το 

σταθμίσει το δικαστήριο! 

Γενικά, όμως, ο Εγκληματικά Αρρωστημένος Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΛΟΚ Γιώργος 

Γερόλυμπος αποδεικνύεται απόλυτα πανηλίθιος, διότι είναι απόλυτα αδύνατο να μπορεί μια Γενική 

Συνέλευση να δικάσει απευθείας μόνη αυτή και να διαγράψει σε μια μέρα συλλόγους-μέλη της 

ομοσπονδίας. Ο Πανίβλακας-Φασιστόμουτρο και υπό την επήρεια του μίσους που τον διακατέχει 

επιχείρησε ακόμα μια παγκόσμια πρωτοτυπία! Είναι απόλυτα αδύνατο μέσα σε μία ημέρα και σε 

συνέλευση των αντιπροσώπων των συλλόγων-μελών της ομοσπονδίας: 1) να απαγγελθούν οι 

κατηγορίες (δεν έγινε), 2) να απολογηθούν με επιχειρήματα και έγγραφα οι κατηγορούμενοι (δεν 

έγινε), 3) να αγορεύσουν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων (ούτε να μπουν μέσα δεν τους άφησαν), 

4) να δοθούν όλα αυτά στους αντιπροσώπους των συλλόγων (δεν έγινε), 5) να μεταφερθούν από 

τους αντιπροσώπους στους συλλόγους τους (δεν έγινε), 6) να συζητηθούν στα ΔΣ των συλλόγων 

αυτών (δεν έγινε), 7) να δοθούν οι αποφάσεις των ΔΣ των συλλόγων πάλι στους αντιπροσώπους 
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τους (δεν έγινε), και τέλος 8) να ανακοινωθούν αυτές οι αποφάσεις ως ψήφοι για την ενοχή ή όχι 

των κατηγορουμένων (δεν έγινε)! 

Με συγχωρείς για την οικειότητα: μήπως είσαι πολύ μαλάκας??? 

 

 Οι παρεμβαίνοντες υπέρ των διαγραφών: Καθάρματα ή 

Γλειφτρόνια? Μάλλον και τα δύο!  

Παραδίνω κατωτέρω στην κρίση των αναγνωστών του karate.gr καθώς και όλων των 

υγειών συλλόγων, αθλητών και προπονητών του καράτε της ΕΛΟΚ και άλλων όλους μαζί τους 

παρεμβαίνοντες συλλόγους υπέρ της διαγραφής των τεσσάρων παράνομα διαγραμμένων συλλόγων 

καθώς και τα άτομα που τους διαχειρίζονται ή/και τους επηρεάζουν! Ενδιαφέρον έχει ο τρόπος 

ταξινόμησης αυτών! Έχω επιλέξει ΚΑΤηγοριοποίηση κατά Α-εγκληματικότητα, Β-συμφέρον, Γ-

απομύζηση, Δ-αυτοπροβολή, Ε-ανικανότητα, Ζ-ασημαντότητα, όπως θα εξηγήσω πιο κάτω!  
  

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΚΑ
Τ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΛΟΚ 

4 
Αθλητικός Σύλλογος 
Καράτε  Ειρήνης 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ 

Α 

Παράνομη Προεδράρα 

307 Κρόνος Νικαίας 
ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ/Γερόλυμπο
ς 

Παράνομο μέλος Δ.Σ. 

376 
Κέντρο Καράτε ΣΟΤΟΚΑΝ 
Ζωγράφου 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Παράνομο μέλος Δ.Σ. 

28 
Κέντρο Καράτε ΣΟΤΟΚΑΝ 
Αμπελοκήπων 

ΚΕΥΒΑΝ ΓΚΑΖΙ Παλιάτσος Γερόλυμπου 

127 
Σ.Ε. Καράτε το Σπίτι των 
Πρωταθλητών 

ΣΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Β 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

463 
Α.Σ. ΣΟΤΟΚΑΝ Καράτε 
Λακώμματος 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΧΝ 

ΕΠΙΤΡ. Β ΕΛΛΑΔΟΣ 

234 Α.Σ. Καράτε Μοσχάτου ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΔΗΣ 

Γ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

218 Α.Π.Σ. ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ ΣΙΓΑΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

239 
Α.Σ. Καράτε η Καρδιά του 
Πολεμιστή 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

212 Πανημαθιακός Α.Σ. ΠΑΝΕΤΣΙΔΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

417 
Αθλητικός Σύλλογος Καράτε 
Ιωαννίνων 

ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

448 Α.Π.Σ. Πρωτοπόροι ΜΟΣΧΟΒΑΣ/Στεφάνου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

267 Α.Σ. Καράτε Έδεσσας ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Δ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Β.ΕΛΛΑΔΑΣ 

192 
Παμμεσηνιακός Α.Σ. 
OKINAWA TEI TAI ΚΑΡΑΤΕ 

ΜΠΟΥΡΑΣ 
ΠΡΟΕΔ. Επιτροπής 

Διαιτησίας N. E. 

69 
Α.Σ. Διεθνές Καράτε ΝΤΟ 
ΓΚΟΤΖΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  
ΠΡΟΕΔ. Επιτροπής 
Κεντρικής Ελλάδος 

40 
Αθλητικός Όμιλος Καράτε 
Κερκύρας 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤ/ΠΡΟΕΔ. Επιτροπής 

Δ. Ελλάδος  

345 Γ.Α.Σ. Καράτε Ερμής ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΟΥ/Πανετσίδης 
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Β.ΕΛΛΑΔΑΣ 

319 
Α.Σ. Καράτε Αγ. Ματθαίου 
Κερκύρας 

ΑΓΑΘΟΣ 
ΠΡΟΕΔ. Επιτροπής 

Δυτικής Ελλάδος  

396 Γ.Α.Σ. Όλυμπος Μαχητής ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ 
ΠΡΟΕΔ ΕΠΙΤΡ ΔΙΑΙΤ Β. 

ΕΛΛΑΔΟΣ 
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107 Α.Σ. Βόλου ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ 
Επιτροπή Κεντρικής 

Ελλάδος 

322 Α.Σ. Κηρέως ΤΖΑΦΕΡΟΣ/Χονδροματίδη 
Επιτροπή Στερεάς 

Ελλάδος 

98 
Γ.Σ. KANKU OYAMA’S 
KYOKUSHIN ΚΑΡΑΤΕΝΤΟ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

Ε 

Τεχνική Επιτροπή K. E. 

268 
Αθλητικός Σύλλογος Καράτε 
Πλατέως  

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΠ. Τεχνικής 
Επιτροπής Σ. Ε. 

269 
Αθλητικός Σύλλογος Καράτε 
Αγκαθιάς 

ΓΡΗΓΟΡΕΛΗΣ 
ΓΡΑΜΜ ΤΕΧΝ ΕΠΙΤΡ Β. 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

296 Α.Π.Σ. Φιλόνικος ΦΟΥΡΛΗΣ/Χονδροματίδη 
Υπεύθυνος Προπονητής 

Σ.Ε. 

298 
Α.Σ. Κάνηθου Χαλκ. 
Θεοκλής ο ΧΑΛΚΙΔΕΥΣ 

ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ/Χονδροματίδη 
ΠΡΟΕΔ. Επιτροπή 

Διαιτησίας Σ.Ε. 

180 Γ.Α.Σ. Καράτε Μακεδών ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ζ 

ΤΣΙΡΑΚΙ ΠΑΝΕΤΣΙΔΗ 

467 Ακαδημία Καράτε Χίου ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ  ΤΣΙΡΑΚΙ ΚΕΥΒΑΝ 

370 
Αθλητ. και Φυσιολ. Συλλ. 
Εορδαίας Μακεδονομάχος 

ΜΠΙΜΠΑΣ   

284 
Κερκυραϊκός Α.Σ.  Ελλάς 
Καράτε 

ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΣ   

287 
Σύλλογος Φίλων Ιαπωνικού 
Καράτε Στεφανοβικείου 

ΚΑΡΑΠΛΙΑΓΚΟΣ   

481 
Γ.Α.Σ. Αγίου Σπυρίδωνα 
Πιερίας Αετός 

ΑΕΤΟΥ/Πανετσίδης   

206 Α.Γ.Σ. SHOTOKAN ΔΕΡΒΙΣΗΣ    

207 Α.Σ. Καράτε Ηρακλής ΓΚΟΥΝΤΗΣ-ΔΑΝΔΗΣ   

 ... και σε φωτό:  

Στους ανωτέρω προστίθενται φυσικά ο Σχιζοφρενής Απατεώνας, ως "μαγαζάτορας" 

και η Γερολυμπίνα ως Γενική Γραμματέας 

της ΕΛΟΚ, αφού υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τις εντολές στους 

δικηγόρους!!! 

    

 
Γερόλυμπος 

 
Γερολύμπου 

 
Μπουλούμπασης 

    

 
Χονδροματίδης 

 
Καρβούνης 

 
Κέυβαν 
Γκάζι 

 
Σκαρόγιαννης 

 
Παπαδόπουλος 

 
Αιχμαλωτίδης 

 
Σιγάλας 

 
Στυλιανόπουλος 

 
Πανετσίδης 

 
Γκορέζης 

 
Μοσχόβας 

 
Νικόπουλος 

 
Μπούρας 

 
Ευθυμιάδης 
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Σταθόπουλος 

 
Τσιλιγκερίδου 

 
Αγάθος 

 
Παραστατίδης 

 
Κατσούρας 

 
Τζαφέρος 

 
Στεφάνου 

 
Ξανθόπουλος 

 
Γρηγορέλης 

 
Φουρλής 

 
Ανδρεσάκης 

 
Σιδηρόπουλος 

 
Τσαρούχας 

 
Μπίμπας 

 
Βοντετσιάνος 

 
Καραπλιάγκος 

 
Αετού 

 
Δερβίσης 

??? 
Γκουντής 
Αγγέλου 

 
Δανδής 

 

  

Στην κατηγορία Α ανήκουν οι αθλητικοί εγκληματίες-μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ! Απουσιάζουν 

η Γερολυμπίνα και ο σύλλογός της του Τριανταφύλλη καθώς και οι Γουβούσης και Πάσης και οι 

σύλλογοί τους! Γιατί άραγε? 

Στην κατηγορία Β ανήκουν οι ευνοούμενοι στον προπονητικό τομέα σήμερα! 

Στην κατηγορία Γ ανήκουν άχρηστοι "τεχνικοί" της πλάκας, που βρέθηκαν από σπόντα στο 

καράτε! 

Στην κατηγορία Δ ανήκουν αυτοί, που ψοφάνε για την αυτοπροβολή τους με τίτλους του 

κώλου χωρίς να έχουν καμιά αξία! 

Στην κατηγορία Ε ανήκουν παλιάτσοι της τεχνικής του καράτε, που δεν βρίσκουν αλλιώς 

κάποια αναγνώριση! 

Στην κατηγορία Ζ ανήκουν οι "άβουλοι και αναλώσιμοι"! 

Παρατηρούμε ότι απουσιάζουν όλη η ομάδα του SKIF, εκτός βέβαια από τα βλήματα 

Καρβούνη και Γκάζι! Απουσιάζει, επίσης, η ομάδα συλλόγων της Βασίλως της Πρώτης, η οποία 

βλέπει τον κίνδυνο να πλησιάζει και απομακρύνεται! Απουσιάζουν τελικά "76 σύλλογοι που 

υποτίθεται ότι ψήφισαν τη διαγραφή στην ΓΣ", όπως ανέλυσα και στο σχετικό άρθρο "19/3/15 - 

Κότες, Τούβλα και Λαμόγια διέγραψαν παράνομα συλλόγους! Εκτέθηκαν σε μηνύσεις και αγωγές! 

Στο χείλος του γκρεμού ΕΛΟΚ και ΔΣ!, μείον "34 σύλλογοι που παρενέβησαν υπέρ της ΕΛΟΚ και 

των διαγραφών, ως ανωτέρω" μας μένουν = 42 σύλλογοι που ΔΕΝ παρενέβησαν! Αυτοί δεν 

ελέγχονται απόλυτα από τον Γερόλυμπο! Και τίθεται το εύλογο ερώτημα: Μήπως όλων αυτών των 

συλλόγων, και ανάλογα με την περίπτωση, αυτό το καθίκι υποκλέπτει τις ψήφους τους???  

Κάποτε θα πρέπει όλοι αυτοί οι σύλλογοι να αναρωτηθούν σε ποιόν ανήκει ο ... πισινός 

τους!!! Σας θυμίζω ότι η ψηφοφορία για την διαγραφή των συλλόγων σε εκείνη την ΓΣ έγινε από 

τον Γερόλυμπο ως εξής: "Πόσοι ψηφίζετε κατά της διαγραφής? Δεκαπέντε? Άρα οι υπόλοιποι 

76 ψηφίζουν υπέρ της διαγραφής! Επομένως οι σύλλογοι διαγράφονται!" Εν τω μεταξύ από τους 

υπόλοιπους 76 οι περισσότεροι ήταν στους αγώνες που γίνονταν στις διπλανές αίθουσες και δεν 

πήραν είδηση ότι ο Γερόλυμπος τους εκμεταλλευόταν χωρίς την έγκρισή τους! Το ξαναλέω: Κάποτε 

θα πρέπει όλοι αυτοί οι σύλλογοι να αναρωτηθούν σε ποιόν ανήκει ο ... πισινός τους!!!  

http://www.karate.gr/14elok/144150319.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150319.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150319.htm
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(Του ανωτέρω άρθρου "19/3/15 - Κότες, Τούβλα και Λαμόγια ..." συμπληρώνεται μερικώς 

ο πίνακας προσώπων και από το παρόν άρθρο μέχρι να βρω τα Πρακτικά της ΓΣ!) 

 
Προσέξτε ιδιαίτερα και τα επόμενα: 

 
Κατωτέρω δίνονται οι δικαστικές υποθέσεις από το 1995, στις οποίες εμπλέκονται ο 

Γερόλυμπος, η ΕΛΟΚ, μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ και 

παροικούντες, οι οποίες υποθέσεις θα ανάψουν 

φωτιές στα δρώμενα εντός του χώρου του 

καράτε και τις οποίες θα παρακολουθούμε στο 

εξής από κοντά!  
  

Κατά το παρελθόν, αφότου ο 

Γερόλυμπος επικράτησε στην ΕΛΟΚ: 

1995: Τέσσερεις Αγωγές των Γερόλυ-

μπου, ΕΛΟΚ, Τσόγκα και Παπαδημητρόπουλου 

κατά Περσίδη για όσα έγραφε στο περιοδικό του 

"ΔΥΝΑΜΙΚΟ". Νικητής ο Περσίδης και στις 

τέσσερεις!  Τέλος με πανωλεθρία 

ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου!  

1995: Αγωγή ΕΛΟΚ με μάρτυρα 

Γερόλυμπο κατά ΠΟΠΚ με μάρτυρα Περσίδη για να της ακυρώσει το καταστατικό της και να της 

πάρει το Παραδοσιακό Καράτε! Κατέληξε το 2003 σε πανωλεθρία των ΕΛΟΚ και Γερόλυμπου με 

αποφάσεις Πρωτοδικείου, Εφετείου και Αρείου Πάγου!  Τέλος με πανωλεθρία ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου!  

2000: Μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη για όσα έγραφε για αυτόν στο διαδίκτυο. Στο 

Εφετείο ο Γερόλυμπος ζήτησε συμβιβασμό νομίζοντας ότι ο Περσίδης γνώριζε την αγωγή εναντίον 

του των Γιώργου Τσόγκα και Γιώργου Παναγιωτίδη για την ύποπτη μη εγγραφή στον απολογισμό 

του 1999 45 εκατ. δρχ. που είχε εισπράξει η ΕΛΟΚ από την ΓΓΑ! Ο Περσίδης τότε αυτό δεν το 

γνώριζε, αλλά ο συμβιβασμός έγινε.  Συμβιβασμός με αίτημα Γερόλυμπου!   

2004: Η ΕΛΟΚ ζήτησε από την αρμόδια Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων να της αποδοθεί το domain name "www.karate.gr", που είχε κατοχυρώσει ο 

Περσίδης, διότι το "καράτε ήταν δικό της"! Μάρτυρας ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΛΟΚ Γερόλυμπος! 

Καταλαβαίνετε τι πήρε και το www.karate.gr έμεινε στον Περσίδη!  Τέλος με πανωλεθρία 

ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου!  

2005: Μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη για δημοσιεύματά του στο karate.gr! Κατέληξε να 

παραγραφεί πριν τελειώσουν οι δίκες με το νόμο 4043/2012! 

2007: Μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη για δημοσιεύματά του στο karate.gr! Κατέληξε να 

παραγραφεί πριν τελειώσουν οι δίκες με το νόμο 4198/2013! 

http://www.karate.gr/14elok/144150319.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150319.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/
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Η τρέχουσα κατάσταση: 

1) Τον Φεβρουάριο του 2012 η τότε μαϊμού-Δικαστική 

Επιτροπή της ΕΛΟΚ, αποτελούμενη από ανδρείκελα του 

Γερόλυμπου, τιμώρησε με απαγόρευση εισόδου σε 

αγωνιστικούς χώρους και συμμετοχής σε αγώνες της ΕΛΟΚ 

τους Γιώργο Μπίκα και Γιώργο Σανιώτη σε μια προσπάθεια 

του Γιώργου Γερόλυμπου να τους αποκλείσει από τις εκλογές 

του Οκτωβρίου του 2012.  

Ως πρώτη σύγχρονη δικαστική διαμάχη στον Ελλαδικό 

χώρο του καράτε ίσως πρέπει να θεωρηθεί ότι οι δύο "τιμωρημένοι" προσέφυγαν στο ΑΣΕΑΔ και 

η απόφαση αυτή ακυρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2013!  Τέλος με πανωλεθρία 

ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου!  Αντίπαλοι κατά ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου = 1 - 0 !  

Στο μεταξύ, όμως, "οι τιμωρημένοι" δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στις εκλογές πράγμα που 

ήταν και ο αντικειμενικός σκοπός του Γερόλυμπου! 

2) 15-5-2012: Ως δεύτερη δικαστική διαμάχη στον Ελληνικό χώρο του καράτε, έχουμε την 

εκδίκαση την από 15-5-2012 Αγωγής των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ την 26-4-2014,  για την 

αδικαιολόγητη απόλυσή τους από τους ΕΛΟΚ/Γερόλυμπο από τον Οκτώβριο του 2011. Η Απόφαση 

αυτού του δικαστηρίου ακυρώνει την απόλυση των υπαλλήλων με αποτέλεσμα να είναι άμεσα 

πληρωτέο από την ΕΛΟΚ στους υπαλλήλους της ένα ποσό της τάξεως των 80.000 €.  Ενδιάμεση 

συντριβή ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου!  Αντίπαλοι κατά ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου = 2 - 0 !  

Ήδη έχει ασκηθεί Έφεση από τους ΕΛΟΚ/Γερόλυμπο και μέχρι να εκδικαστεί ασκήθηκαν και 

Ασφαλιστικά Μέτρα με Αίτημα Προσωρινής Διαταγής "να μην πληρωθούν οι περίπου 80.000 € 

μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση στο Εφετείο"!  Σε εξέλιξη!  

Η ανωτέρω Προσωρινή Διαταγή δικάστηκε την 16-12-2015 και η Απόφαση της κυρίας 

Προέδρου δικαίωσε τους πέντε υπαλλήλους, όπως περιγράφεται και πιο πάνω.  Ενδιάμεση συντριβή 

ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου!  Αντίπαλοι κατά ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου = 3 - 0 !  

Συνεπώς οι περίπου 80.000 € είναι άμεσα απαιτητές από τους υπαλλήλους της ΕΛΟΚ και 

μπορούν να πληρωθούν ... ευγενώς από τους ΕΛΟΚ/Γερόλυμπο ή/και να κατασχεθούν στο Ταμείο 

της ΕΛΟΚ, τους τραπεζικούς λογαριασμούς της, την οποιαδήποτε επιχορήγηση, που δεν παίρνει, 

από την ΓΓΑ, τα χρήματά της εις χείρας τρίτων, ακόμα και τις εισπράξεις από αγώνες, σεμινάρια, 

ζητιανιές, απάτες, τη στιγμή της είσπραξής τους, ακόμα και στην αρχή των αγώνων με ευθύνη των 

διοργανωτών, οι οποίοι αν δεν τα δώσουν και τα δώσουν στον Αθλητικό Απατεώνα, τότε θα τα 

πληρώσουν από τη τσέπη τους!  Σε εξέλιξη!  

3) Αύγουστος 2013: Ως πρώτη δικαστική διαμάχη σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε την επίσημη 

αποπομπή του Γερόλυμπου από την θέση του Γενικού Γραμματέα στην Παγκόσμια και την 

Πανευρωπαϊκή του Καράτε! Τιμωρήθηκε με αποπομπή έξι μηνών και, όταν αυτοί οι έξι μήνες 

τελείωσαν, τιμωρήθηκε με ακόμα έξι μήνες.  Τέλος με πανωλεθρία Γερόλυμπου!  Αντίπαλοι κατά 

ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου = 4 - 0 !  

4) Το Νοέμβριο του 2014 στη Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας, ο Γερόλυμπος 

χαρακτηρίστηκε ως "Persona non Grata" και αποπέμφθηκε από το παγκόσμιο καράτε για πάντα ως 

"αθλητικό σκουπίδι". Την απόφαση αυτή ακολούθησε η παρόμοια απόφαση της Πανευρωπαϊκής, ενώ 

οι προσφυγές του Γερόλυμπου στο Αθλητικό Δικαστήριο της ΔΟΕ (CAS) για τα ανωτέρω θέματα 

έπεσαν στο κενό όλες, αφήνοντας τον Γερόλυμπο να ... περιφέρεται στο διάστημα ως "αθλητικό 

σκουπίδι"!!!   Τέλος με πανωλεθρία Γερόλυμπου!  Αντίπαλοι κατά ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου = 5 - 0 !  
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5) Στο μεταξύ, το 2013, οι Βαλκανικές χώρες απέσυραν τη συμμετοχή τους από την 

υπάρχουσα Βαλκανική Ομοσπονδία, της οποίας πρόεδρος ήταν ο Γερόλυμπος, και ίδρυσαν Νέα 

Βαλκανική στην οποία η Ελλάδα δεν μπορεί να συμμετέχει ακόμα, αφού χρωστάει όλο το Ταμείο της 

παλιάς, το οποίο έχει "βουτήξει" ο Γερόλυμπος και τον κυνηγάνε!!!  Διεθνής ηθική προσβολή της 

Ελλάδας από τον Γερόλυμπο!  

6) Από τον Ιανουάριο του 2015, τρίτη δικαστική διαμάχη, έχουμε τη μήνυση του Πελέκη κατά 

των Γερόλυμπου και Μπουλούμπαση, διότι τον απέκλεισαν από τις εξετάσεις της Σχολής 

Προπονητών με το γνωστό επεισόδιο, που μεταφέρθηκαν και στο Αστυνομικό Τμήμα των Άνω 

Λιοσίων. Κάποιας βεβιασμένης κίνησης να τιμωρηθεί ο Πελέκης και ο σύλλογός του από την 

Δικαστική Επιτροπή και στη συνέχεια να προταθούν από το ΔΣ αυτός και ο σύλλογός του για 

διαγραφή από την ΓΣ είναι προφανής ο σκοπός της να ενισχυθούν στο δικαστήριο οι Γερόλυμπος 

και Μπουλούμπασης, ενώ ταυτόχρονα είναι παράνομη, εφ' όσον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο των 

ποινικών δικαστηρίων! Διοικητικό Συμβούλιο και Δικαστική Επιτροπή θα πάτε για απάτη επί 

δικαστηρίω!!!  Σε εξέλιξη!  

7) Τέταρτη έχουμε την από τον Δεκέμβριο του 2014 μήνυση του Θοδωρή Αθανασόπουλου 

κατά του Μανόλη Δημητριάδη, ΓΓ της ΕΛΟΚ (τότε) για αντιαθλητική συμπεριφορά εντός του 

Σταδίου Άνω Λιοσίων, όταν ο δεύτερος απάντησε με χυδαιότητες σε ερώτηση του πρώτου!  Σε 

εξέλιξη!  

8) Πέμπτη δικαστική διαμάχη έχουμε την από Φεβρουάριο 2015 αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη 

κατά όλων των μελών του ΔΣ από την Εισαγγελία Αθηνών μετά από μηνυτήρια αναφορά του 

Γιώργου Κοσμίδη (23-1-2015) στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σε αυτήν κατέθεσαν 7-8 άτομα 

κατηγορίας, μεταξύ των οποίων και εγώ, με πληθώρα στοιχείων κατά του ΔΣ/ΕΛΟΚ και καλούνται 

οι κατηγορούμενοι να απολογηθούν. Δεν γνωρίζω τι κατέθεσαν οι άλλοι, αλλά εγώ κατέθεσα όλα τα 

στοιχεία που γνωρίζω για την χειραγώγηση και την εκμετάλλευση της ΕΛΟΚ σε όλα της τα επίπεδα 

από μια Συμμορία με Δομή και Ιεραρχία, η οποία αποτελείται από τον Γερόλυμπο ως αρχηγό, τα 

μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ ως υπαρχηγούς και συγκεκριμένους τεχνικούς ή/και μέλη Επιτροπών ως 

όργανα εκτέλεσης των εντολών, όλους ανεξαιρέτως να λειτουργούν με σκοπό την εκμετάλλευση 

της ΕΛΟΚ και του αθλήματος του καράτε! Και όλα αυτά με πρόσφατα παραδείγματα της 

συμπεριφοράς όλων αυτών κατά την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.  Σε 

εξέλιξη!  
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9) Έκτη δικαστική διαμάχη έχουμε την από 10-9-2015 Αγωγή Ακύρωσης της Γενικής 

Συνέλευσης της 14-3-2015 από τους τέσσερεις διαγραφέντες συλλόγους κατ΄αυτήν (Κοσμίδη, 

Εκπαιδευτηρίων Δούκα, Μυτιλήνης, Γαλατσίου) (δικάσιμη η 14-1-2016), η οποία είναι βέβαιο ότι 

θα δικαιωθεί, αλλά επιδέχεται έφεση, και όταν αυτό γίνει και στην Έφεση, τότε θα ανοίξει ο ασκός 

του Αιόλου για τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ.  Σε εξέλιξη!  

Στα πλαίσια της ανωτέρω υπάγεται και η ήδη δικασθείσα (3-8-2015) Αίτηση Ασφαλιστικών 

Μέτρων για Ακύρωση των Διαγραφών των συλλόγων Κοσμίδη, Εκπαιδευτηρίων Δούκα, Μυτιλήνης, 

Γαλατσίου, που διαγράφηκαν από την ΓΣ/14-3-2015, και της οποίας η Απόφαση 7350/31-8-2015 

Πρωτ. Αθηνών ακύρωσε τις διαγραφές.   Ενδιάμεση συντριβή ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου!  Αντίπαλοι κατά 

ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου = 6 - 0 !  

Στην ανωτέρω απόφαση ασκήθηκε έφεση από την ΕΛΟΚ. Αναμένουμε την εκδίκασή της.  Σε 

εξέλιξη!  

Την 17-11-2015: Παρά την πρωτόδικη κρίση του δικαστηρίου να δεχθεί η ΕΛΟΚ τους αθλητές 

των ανωτέρω σωματείων, οι σχιζοφρενείς της ΕΛΟΚ δεν άνοιξαν την πλατφόρμα δήλωσης των 

αθλητών για τους συγκεκριμένους συλλόγους. Οι σύλλογοι κατέφυγαν πάλι στο δικαστήριο, το οποίο 

με προσωρινή διαταγή (17-11-2015) διέταξε την ΕΛΟΚ να δεχθεί τους αθλητές των συλλόγων στους 

αγώνες των 21,22-11-2015!   Ενδιάμεση συντριβή ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου!  Αντίπαλοι κατά 

ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου = 7 - 0 !  

Την 18-12-2015, στα πλαίσια της ανωτέρω δικαστικής διαμάχης δικάστηκε και η Αίτηση 

Ασφαλιστικών Μέτρων από τους Συλλόγους Καράτε των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, Βόλου, 

Πολυχνίτου και Γαλατσίου κατά της ΕΛΟΚ για Ακύρωση της Γενικής Συνέλευσης της 14-3-2015, 

που ψήφισε την διαγραφή των 4 ανωτέρω συλλόγων.  Σε εξέλιξη!  

Θυμίζουμε ότι είχε ήδη ζητηθεί με Προσωρινή Διαταγή να ανασταλεί η εφαρμογή της 

απόφασης διαγραφής των ανωτέρω συλλόγων, την οποία και κέρδισαν οι τέσσερεις 

σύλλογοι.   Ενδιάμεση συντριβή ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου!  Αντίπαλοι κατά ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου = 8 - 0 !  
  

10) Έβδομη έχουμε την από 20-2-2015 μήνυση των Μπουλούμπαση, Ποντίδας και 

Δημητριάδη κατά Περσίδη (δηλαδή κατ' εμού) στην οποία από τώρα λέω ότι θα αθωωθώ και θα 

απαντήσω με μήνυση για ψευδορκία, ψευδομαρτυρία και ψευδή καταμήνυση κατά Μπουλούμπαση, 

Ποντίδας, Δημητριάδη και των μαρτύρων τους Παναγιώτη Χονδροματίδη και Αικατερίνης 

Πριοβόλου.  Σε εξέλιξη!  



Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ 2013 – 2016.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

178 / 204 

11) ΣΕΠ-2015: Όγδοη δικαστική διαμάχη: οι ΕΛΟΚ/Γερόλυμπος προσέβαλαν με τριτανακοπή 

το καταστατικό της νεοϊδρυθείσας Ελληνικής Ομοσπονδίας Άοπλης Μάχης Πλήρους Επαφής 

(ΕΛΟΑΜΠΕ) του Γιώργου Κοσμίδη τον Σεπτέμβριο 2015, με το αιτιολογικό ότι το καράτε της 

Ελλάδας εκπροσωπείται μόνο από την ΕΛΟΚ.  Σε εξέλιξη!  

Στα πλαίσια της ανωτέρω οι ΕΛΟΚ/Γερόλυμπος έκαναν την 26-11-2015 Αίτηση 

Ασφαλιστικών Μέτρων και ζήτησαν με Προσωρινή Διαταγή να ακυρωθούν οι προγραμματισμένοι 

αγώνες της ΕΛΟΑΜΠΕ στο Βόλο για την 29-11-2015, αλλά έχασαν το δικαστήριο και οι αγώνες 

της ΕΛΟΑΜΠΕ έγιναν κανονικά! Μάλιστα η Πρόεδρος ξευτίλισε τον δικηγόρο της ΕΛΟΚ Γιάννη 

Μουρνιανάκη λέγοντας: "Μα καλά έρχεστε δυό μέρες πριν από τους αγώνες και ζητάτε να 

ακυρωθούν? Και οι αθλητές και γονείς που έχουν κλείσει ξενοδοχεία τι θα γίνουν?"   Τέλος με 

πανωλεθρία ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου!  Αντίπαλοι κατά ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου = 9 - 0 !  

12) Ένατη δικαστική διαμάχη η από 31-10-2015 τιμωρία αθλητών, προπονητών και συλλόγων 

από την νέα μαϊμού Δικαστική Επιτροπή των ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου: Σε εξέλιξη βρίσκεται και η 

προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ του δεύτερου πακέτου των συλλόγων και ατόμων (Νέου Φαλήρου, 

Καπανδριτίου και ατόμων), που παρανόμως τιμώρησε η παράνομη και μαϊμού-Δικαστική Επιτροπή 

της ΕΛΟΚ τον Οκτώβριο 2015.  Σε εξέλιξη!  

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!  

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
 

 

 

Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα από τον κορυφαίο ειδικό στο Καράτε! 
Κλικ στις εικόνες και συνεχίζεται! 

Ίδρυση και Πορεία της 
ΕΟΕΚ. (1977 – 1994) 

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF 
(1995-2004) 

Δίκες με την ΕΛΟΚ. 
Επικράτηση στην 
ΠΟΠΚ(2004-2012) 

Οι Δίκες με τον Γερό-
λυμπο. (2004-2013) 

 

  

  
 

  

http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   a179 

Πρώτη δημοσίευση 4/2/2016.  

Τελευταία ενημέρωση 9/2/2016. 
  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!!! 

 Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου 

αλληλένδετων άρθρων και σχετικών 3000 περίπου σελίδων!  
 (Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και 

διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)  

 

Ο Αθλητικός Εγκληματίας, Πρωταθλητής της Λαμογιάς, 

Παρανοϊκός Εκτελεστής, Δαίμονας του Μίσους και της 

Εκδίκησης και ό,τι άλλο σκεφθεί κανείς διαγράφει και πάλι 

συλλόγους και αθλητές! 
Το παρόν άρθρο ενημερώνεται συνεχώς (ημέρα και ώρα επάνω αριστερά) με ό,τι 

καινούριο καταγγέλλεται για πρόσωπα, πράξεις και παραλήψεις και αποτελεί την 

Ντροπή του Καράτε, διότι αποτελεί καταγγελία του μίσους που έχει ποτίσει το καράτε 

ο Σχιζοφρενής Δικτάτορας, τον οποίο εσείς οι ίδιοι δημιουργήσατε και έχει πλέον 

γιγαντωθεί σε σιχαμερό τέρας εκμετάλλευσης, μίσους και εκδίκησης! 

Το άρθρο αυτό θα μείνει εδώ και θα εμπλουτίζεται κάθε 3-5 ώρες όσο η παράνοια του 

Γερόλυμπου και οι παρανομίες των αχυρανθρώπων του διαγράφουν συλλόγους και 

καρατομούν αθλητές επειδή θίγονται τα προσωπικά του συμφέροντα της ΤΣΕΠΗΣ του 

εκμετάλλευσης της ΕΛΟΚ! 

Το άρθρο αυτό θα αφαιρεθεί αν και όταν ακυρωθεί απόλυτα η εκδικητική μανία για 

διαγραφές συλλόγων!  

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/21promot/2121.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
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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!  

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!!! 

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

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

 

Σε ένα από τα δικαστήρια που ήμουν κατηγορούμενος, η Πρόεδρος του δικαστηρίου 

μου είπε: 

"Και με αυτά τα δημοσιεύματα, που γράφετε κατηγορούμενε, πιστεύετε ότι κάνετε καλό 

στο καράτε ή μήπως το βλάπτετε με την αρνητική δημοσιότητα?" 

Και η απάντησή μου ήταν: 

"Στην πραγματική ζωή, κα Πρόεδρε, τα προβλήματα που καταγγέλλω υπάρχουν 

πραγματικά. Ακόμα και αν τα κρύψουμε κάτω από το χαλί ή αν τα ρίξουμε πίσω από την 

πλάτη μας τα ίδια αυτά προβλήματα δεν πρόκειται να εξαφανιστούν από μόνα τους και 

όχι μόνο θα υπάρχουν, αλλά και συνεχώς θα διογκώνονται! Επομένως, θεωρώ 

υποχρέωση του κάθε εμπλεκόμενου να βάλει το δικό του λιθαράκι για να επιλυθούν και 

όχι να κάνει τον ανήξερο ή τον αδιάφορο και όσον αφορά στον εαυτό μου αυτό κάνω!" 

 

 Ακόμα ένα "χιουμοριστικό και αληθινό" βιντεάκι παραγωγής της "DYNAMIC 

KARATE PRODUCTIONS by Tim Pers":  

Το Τέρας-Δήμιος του Αθλητικού Πνεύματος του Καράτε τραβάει την ΕΛΟΚ στον 

αφανισμό! 

 BINTEO 

Τυχαίες ομοιότητες προσώπων της ταινίας με πραγματικά πρόσωπα ... δεν 

αποτελούν σύμπτωση, αλλά για αυτούς μιλάμε!!!  

 

 

 Εδώ θεωρείται σκόπιμο να θυμίσουμε τη "Συμμορία των Έντεκα" του ΔΣ/ΕΛΟΚ:  
 

 
Γερόλυμπος 

Επίτιμος πρόεδρος 
και "ιδιοκτήτης" της 

ΕΛΟΚ!!! 

 
Μπουλούμπασης 

Παράνομος 
Πρόεδρος διότι 
προπονητής! 

 
Γερολύμπου 
Παράνομη 

Γεν.Γραμ. στην 
"οικογενειακή 
επιχείρηση"! 

 
Καρβούνης 

Παράνομος Εφ. 
Εθν. Ομάδων, 
προπονητής, 
αστυνομικός! 

 
Χονδροματίδης 

Παράνομος 
Πρόεδρος Τεχν. 

Επιτροπής,  προ
πονητής! 

 
  

Ράλλης 
ΕιδικόςΓραμματέ

ας 
με πτυχίο 

προπονητή! 
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Γκουβούσης 

Παράνομος Έφορος 
Υλικού, διότι 
προπονητής! 

 
Δημητριάδης 

Παράνομο 
μέλος, διότι 

προπονητής! 

 
Πάσης 

 Παράνομος, 
διότι 

προπονητής! 
και Σουπιά! 

 
Βόβλας 

Παράνομος 
Ταμίας διότι 

προπονητής! 
Πρόσφατο 

εγκεφαλικό! 

 
Χανικιάν 

 Αντιπρόεδρος = 
Εκτός ΔΣ, διότι 

εγκεφαλικό! 

 
Ο ... 

Πουπουλιάρης
! 

 

Η ΕΛΟΚ καλεί τους συλλόγους-μέλη της σε παράνομες Έκτακτη και Τακτική 

Γενική Συνέλευση! 
 

Η Έκτακτη έχει σκοπό τη διαγραφή συλλόγων από τον Σχιζοφρενή και Παρανοϊκό 

Δήμιο του Καράτε και τους συνεργάτες του χωρίς να αναφέρεται το κατηγορητήριο 

και η Τακτική έχει σκοπό την έγκριση του διοικητικού και του οικονομικού 

απολογισμού του 2015 χωρίς αυτοί να έχουν τεθεί υπόψη των συλλόγων! 
 

 

 

 

 

http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/14-img1602/46-ektakti.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1602/47-taktiki.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
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Η σημερινή κατάσταση στο καράτε είναι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η εξής: 

α) Σε παγκόσμια κλίμακα ο Γερόλυμπος είναι ανεπιθύμητος για πάντα από την Παγκόσμια, 

την Ευρωπαϊκή, την Μεσογειακή, την Βαλκανική και από όλες τις εθνικές ομοσπονδίες όλων των 

χωρών του κόσμου! Ιδιαίτερα στην Βαλκανική τους έχει πάρει και το Ταμείο για τα 15 χρόνια, που 

ήταν πρόεδρός της, και τον κυνηγάνε να του τα πάρουνε πίσω!  

β) Κάθε Ελληνική ομάδα στο εξωτερικό περπατάει ανάμεσα στις άλλες ομάδες των άλλων 

χωρών με το όνειδος του Έλληνα "Persona non Grata", ιδιαίτερα δε για την Βαλκανική Ομοσπονδία 

δεν υπάρχει καν η Ελλάδα σαν μέλος, πράγμα που αποτελεί μελανό σημείο για τη χώρα μας! Σε όλα 

τα αθλήματα η χώρα μας πρωτοστατεί στους Βαλκανικούς Αγώνες τους και αντίθετα στο καράτε 

εδώ και δυο χρόνια ΔΕΝ είναι καν μέλος! Αυτό έχει καταφέρει ο Βρωμιάρης!  

γ) Στην εθνική αποστολή που πάει στους Πανευρωπαϊκούς της Κύπρου αυτές τις ημέρες 

ως προπονητές και διαιτητές πάνε πέντε άτομα ΚΓ του Γερόλυμπου, 33 αθλητές και αθλήτριες 

επιλεγμένοι με τελείως αδιαφανή κριτήρια και κανένας από το διοικητικό συμβούλιο, διότι είναι 

ανεπιθύμητοι. Αντίθετα πάνε ως προσκεκλημένοι του Προέδρου Αντόνιο Εσπίνος οι Ηλίας Χρήστου 

και Τάσος Πανουσόπουλος (η φωτό από τους Βαλκανικούς 2014 στη Σόφια. Οι αθλητές πληρώνουν 

τα έξοδα τα δικά τους και των πέντε τεχνικών, ενώ η ΕΛΟΚ δεν συμμετέχει σε τίποτα ή/και αν 

συμμετέχει τότε η αναλογία καθώς και οι αποδείξεις των εξόδων στρεβλώνονται, ώστε να μείνει 

κέρδος στον Γερόλυμπο! Σας έδωσε ποτέ λεπτομερή λογαριασμό? ΠΟΤΕ! Για παράδειγμα τα 

αεροπορικά εισιτήρια για Κύπρο είναι περί τα 80-100 €, ενώ στους αθλητές χρεώνονται περί τα 

280 € κατ' άτομο με ένα ανύπαρκτο πρακτορείο ταξιδιών, που δεν το ξέρει ούτε αυτός, που το 

έχει! Και τα βλήματα οι γονείς πληρώνουν σαν κορόιδα τον Γερόλυμπο για να παίρνουν τα παιδιά 

τους μόρια, συμμετέχοντας και αυτοί στην εξαπάτηση του συστήματος μοριοδότησης των αθλητών! 
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δ) Στο εσωτερικό της Ελλάδας το καράτε βράζει! Ο Γερόλυμπος αποδείχθηκε αθλητικός 

απατεώνας με στημένη συμμορία στην ομοσπονδία του κέρλινγκ! Ο Γερόλυμπος αποδείχθηκε 

αθλητικός απατεώνας με οργανωμένη συμμορία στην ομοσπονδία του τριάθλου! Ο Γερόλυμπος 

αποδεικνύεται αθλητικός απατεώνας με ιεραρχικά δομημένη εγκληματική οργάνωση στην 

ομοσπονδία του καράτε! Όλοι όσοι καταγγέλλουν τις εκτεταμένες παρανομίες στην ΕΛΟΚ 

βρίσκονται αυτόματα υπό διωγμό διαγραφής μέχρι το εκτελεστικό απόσπασμα!  

ε) Σε όλα αυτά να προσθέσετε ότι εδώ και 20 χρόνια το καράτε ΔΕΝ έχει καμιά 

δημοσιότητα, όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης αλλά ούτε στον ιστότοπο της ΕΛΟΚ! Το karate.gr από 

το 2004 έχει αναρτήσει, μόνο από ένα άτομο και χωρίς καμιά πληρωμή, ύλη κειμένων και 

φωτογραφιών αντίστοιχη με περίπου 30.000 σελίδες Α4, πράγμα που σημαίνει ότι αν δημοσίευε τις 

δραστηριότητες της ΕΛΟΚ, σήμερα το καράτε θα ήταν το πρώτο άθλημα στην Ελλάδα! Ποιά είναι η 

εξήγηση? Προφανώς η μόνη εξήγηση είναι ότι ο Γερόλυμπος κρατάει στο απόλυτο σκοτάδι το 

καράτε, ώστε να μην του χαλάσει κανείς την κρυφή ... αγελάδα που αρμέγει αυτός και η Βουγιούκλω, 

η συνεργός και συνένοχος γυναίκα του! Και κρατάει αυτή την επιχείρηση λαδώνοντας το κάθε βλήμα 

από εσάς με ένα ψίχουλο, όταν για κάθε ψίχουλο που σας δίνει ο ίδιος τρώει μια ... φρατζόλα! Έχει 

γίνει μανούλα μοναχή στο λάδωμα, βεβαίως βρίσκει ... εύφορο έδαφος των Ελλήνων τα Λαμόγια και 

τα κάνει, ώστε είμαι σίγουρος ότι όταν πάει στην ... Κόλαση ο αμαρτωλός, θα λαδώσει τον ... Διάβολο 

να του ... σβήσει τις αμαρτίες!  
  

Σχετικά με τις γενικές συνελεύσεις στο καράτε τώρα: 
Και οι δύο κύριες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται την Παρασκευή, 5-2-2016, με 

επαναληπτικές την επόμενη ημέρα Σάββατο, 6-2-2016, και με κατά μια ώρα να προηγείται η 

Έκτακτη της Τακτικής! Το σχέδιο του Αρχι-απατεώνα του Καράτε Γιώργου Γερόλυμπου είναι να 

διαγράψει περί τους δέκα συλλόγους στην Έκτακτη, ώστε να βγάλει το μίσος που τον διακατέχει, 

και στη συνέχεια να περάσει τις απάτες του και τις αρπαχτές του τις δικές του και των συνεργών 

του με τις σίγουρες ψήφους των ΚΓ του στην Τακτική!  
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Επιπρόσθετα, στους προσφιλείς του 

εκβιαστικούς μοχλούς, που χρησιμοποιεί για να κρατάει 

από τα ... (δεν λέω!) τους ΚΓ του, έχει προσθέσει και την 

μη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων όσων πέρασαν το 

πρόσφατο σεμινάριο "Εκπαιδευτών", ώστε να έχει ακόμα 

έναν πρόσφατο εκβιαστικό λόγο να τους αρπάξει τη 

"λευκή βεβαίωση" αντιπροσώπου συλλόγου για τις δύο 

συνελεύσεις!  

Είναι φανερό ότι όλοι οι παλαιοί ΚΓ του 

Γερόλυμπου θα επαναλάβουν την παρανομία της λευκής 

βεβαίωσης αντιπροσώπου, ενώ οι νέοι "εκπαιδευτές" και οι σύλλογοί τους θα ενδώσουν στον 

εκβιασμό και θα μετατραπούν και αυτοί σε ΚΓ του Γερόλυμπου για να πάρουν το χαρτί του 

Εκπαιδευτή! 

Ιδιαίτερα για αυτό το χαρτί του εκπαιδευτή, μόνο οι Πανηλίθιοι πιστεύουν ότι έχει κάποια 

οντότητα, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί καραμπινάτη παρανομία, αφού εκ του νόμου μόνο η 

ΓΓΑ έχει το δικαίωμα να εκδίδει διπλώματα προπονητών, που διδάσκουν το καράτε, ενώ η ΕΛΟΚ 

στην προκειμένη περίπτωση παρανομεί απέναντι σε μια ΓΓΑ, που κυριολεκτικά το ... κωλοβαράει 

και γράφει τον αθλητισμό εκεί που δεν πιάνει η μελάνη! Αν η Νομαρχία μπει στο γυμναστήριό σας 

για έλεγχο της νομιμότητάς του και σας ζητήσει το δίπλωμα του προπονητή του συλλόγου και εσείς 

δείξετε το πτυχίο-απάτη (που σας δίνει για να σας παίρνει λεφτά, κόπανοι!), τότε το πρόστιμο θα 

σας ... ανοίξει το ανεγκέφαλο κεφάλι σας και θα καταλάβετε το γιατί!!!  

Ξανα-επιπρόσθετα στα ανωτέρω, αν θυμάστε στο παρελθόν ο Αρχι-Αρπάχτρας έκανε τις 

διαγραφές κατ' ευθείαν στην Τακτική ΓΣ, αλλά αυτό ήταν παράνομο και το επικαλέσθηκαν με 

επιτυχία στο δικαστήριο οι αντίδικοί του! Τώρα, με τη διπλή ΓΣ ομολογεί και παραδέχεται το 

παράνομο των παρελθόντων διαγραφών, πράγμα που θα χρησιμοποιηθεί εναντίον του σε επόμενα 

δικαστήρια!!!  

Και για τις δύο Γενικές Συνελεύσεις αποκρύπτονται οι αντιπρόσωποι των συλλόγων καθώς 

και αλλοιώνεται το πραγματικό πλήθος των συλλόγων που έχουν πραγματικό δικαίωμα ψήφου. 

Πάντα το ΔΣ ομοσπονδίας έχει την υποχρέωση να δημοσιοποιεί τον πίνακα αντιπροσώπων και 

παλαιότερα αυτό γινόταν με το να τον κρεμάει σε εμφανές σημείο στα γραφεία της ομοσπονδίας 

διαθέσιμο ακόμα και όταν τα γραφεία ήταν κλειστά. Φυσικά η ΕΛΟΚ κρεμούσε τον πίνακα εσωτερικά 

και πίσω από την πόρτα των γραφείων της, ώστε να ελέγχει ποιοί τον βλέπουν! Αλλά αυτό γινόταν 

παλαιότερα, όταν δεν υπήρχε το διαδίκτυο και ο ιστότοπος της ΕΛΟΚ. Τώρα το σωστό είναι ο 

Πίνακας αντιπροσώπων να δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ομοσπονδίας, ώστε να δημοσιοποιείται 

σε όλους τους συλλόγους και σε αυτούς της επαρχίας χωρίς να αναγκάζονται να ταξιδέψουν στην 

Αθήνα για να τον μάθουν, αλλά μιλάμε για την ιδανική εποχή, κατά την οποία ο Γερόλυμπος θα έχει 

μπει σε ... τρελοκομείο για να ... μελετηθεί ο εγκέφαλός του! Προφανώς έχουν γίνει εκτεταμένες 

παρανομίες στον καθορισμό αντιπροσώπων, αλλά σας περιμένουμε όλους! Μπορεί να μην σας 

πιάσουμε, αλλά μπορεί και να σας πιάσουμε, οπότε ... κάηκε το γουνάκι σας!!!  
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Η ανακοίνωση της ΕΛΟΑΜΠΕ για το δικαστήριο με την ΕΛΟΚ. 
  

Μετά και τις άτυχες και αδικαιολόγητες επιθέσεις της ΕΛΟΚ 

κατά της ΕΛ.Ο.Α.Μ.Π.Ε. (τις οποίες έχει αναρτήσει στο site της, 

έχουμε να αναφέρουμε τα κατωτέρω:  

Η ΕΛ.Ο.Α.Μ.Π.Ε. έχει ασκήσει έφεση κατά της 366/2015 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Βόλου, η οποία θα εκδικασθεί αρχές 

Μαρτίου. Όσον αφορά τα Σωματεία που παραπέμπονται από την 

ΕΛ.Ο.Κ. για διαγραφή δεν μπορεί και δεν πρέπει να ληφθεί καμία 

απόφαση από την Γενική Συνέλευση, όταν ο λόγος που παραπέμπονται 

τελεί υπό δικαστική διερεύνηση και δεν έχει τελεσιδικήσει. Ας 

αναρωτηθεί η ΕΛΟΚ και τα Σωματεία, που θα ψηφίσουν την διαγραφή, 

ποιά θα ειναι η θέση τους εάν η απόφαση του Εφετείου ανατρέψει την πρωτόδικη απόφαση του 

Ειρηνοδικείου.  

Όσον αφορά την οικονομική ζημία που υπέστη η ΕΛΟΚ από το Κύπελλο της ΕΛ.Ο.Α.Μ.Π.Ε. 

που έγινε στον Βόλο, ας σκεφθεί τις δικαστικές δαπάνες στις οποίες υπέβαλλε όλα τα Σωματεία 

και για τις οποίες αποκλειστική ευθύνη έχει η ίδια και ας αφήσει τη Nέα Ομοσπονδία να λειτουργήσει 

με φίλαθλο πνεύμα και αγαστή συνεργασία με επίκεντρο το ενδιαφέρον της για τους Αθλητές. Oι 

αγώνες πραγματοποιήθηκαν με την προστασία της δικαιοσύνης, μετά από απόρριψη της προσωρινής 

διαταγής που υπέβαλε η ΕΛ.Ο.Κ. στα Δικαστήρια του Βόλου, η οποία ΕΛΟΚ θα πρέπει να σεβαστεί 

όλες τις δικαστικές αποφάσεις πλέον και να μην ταλαιπωρεί τα Σωματεία και τους Αθλητές.  

Αν η ΕΛ.Ο.Κ. εχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα για ποιους λόγους διαγράφει τα 

Σωματεία με αποτέλεσμα να χάνει ένα σταθερό και σίγουρο έσοδο; Στην χώρα μας λειτουργούν 

πολλές Ομοσπονδίες Μαχητικών Αθλημάτων αρμονικά, χωρίς διενέξεις και διαφορές και οι 

περισσότεροι Σύλλογοι της ΕΛ.Ο.Κ. ειναι ενταγμένες σε αυτές και συμμετέχουν στους Αγώνες τους.  

Η ΕΛ.Ο.Α.Μ.Π.Ε., θα συνεχίσει τις δραστηριότητες της σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος 

σεβόμενη τις δικαστικές αποφάσεις, έχοντας την πεποίθηση ότι οι αρμόδιοι της ΕΛ.Ο.Κ. θα 

καταλάβουν οτι αυτή η διαμάχη δεν οδηγεί πουθενά και ότι οι συνεχείς δικαστικές περιπέτειες, 

βλάπτουν και ζημιώνουν τα Σωματεία και γενικότερα τα Μαχητικά Αθλήματα.  

Τέλος, η ΕΛ.Ο.Α.Μ.Π.Ε. είναι ανοικτή σε κάθε μελλοντική συνεργασία με στόχο την 

ανάπτυξη και προαγωγή των Μαχητικών Αθλημάτων. 

 

Και συνεχίζουμε: 

Εμβαθύνουμε ειδικότερα στην πρόσκληση της Έκτακτης ΓΣ, από το τρίο αριστερά, που 

παίζει το κεφάλι του κορώνα-γράμματα (Μπουλούμπαση ξεφτίλα, πού κατάντησες!), δεν αναφέρεται, 

όπως θα ήταν το νόμιμο, ποιοί σύλλογοι θα προταθούν για διαγραφή και γιατί, πράγμα που καθιστά 

άκυρη την πρόσκληση με αποτέλεσμα όλοι όσοι υπερψηφίσουν την πρόταση να βρεθούν 

"ορθάνοιχτοι" σε αγωγές και μηνύσεις (αντιπρόσωποι, σύλλογοι και προπονητές) μαζί με τα μέλη 

του ΔΣ/ΕΛΟΚ, διότι συμμετείχαν σε παράνομες διαγραφές, που προκηρύχθηκαν με παράνομη 

πρόσκληση και προκάλεσαν ζημία σε άλλους συλλόγους, ενήλικους αθλητές και γονείς ανήλικων 

αθλητών! Και αν μια "μη συμμετοχή" σε αγώνες ενός αθλητή-μαθητή, που θα έπαιρνε μόρια από 

αυτή, του καταστρέψει την καριέρα, τότε εκτός από το ηθικό μέρος, το οποίο σαν γαϊδούρια που 

είσαστε δεν το υπολογίζετε, δεν θα βρίσκετε που να κρυφτείτε! Με αυτό τον συλλογισμό σας 

αποδεικνύω ότι αυτό το Αθλητικό Σκουπίδι δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο, ενώ σας ρίχνει στον 

γκρεμό όταν ο ίδιος είναι ... εκτός ΕΛΟΚ και δεν φαίνεται πουθενά!!! Τόσο είσαστε!!!  
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Σας τονίζω επιπλέον ότι, ναι μεν η τελική 

απόφαση διαγραφής συλλόγων ανήκει στη ΓΣ των 

συλλόγων, αλλά πρέπει κάποιο νομικό όργανο της 

ομοσπονδίας, και ειδικά η Δικαστική Επιτροπή, που 

δεν υπάρχει σήμερα διότι έχει παραιτηθεί, να έχει ήδη 

ελέγξει τη νομιμότητα των διαγραφών και να έχουν 

σταλεί τα αποδεικτικά στοιχεία στους συλλόγους-

μέλη της ΕΛΟΚ, ώστε να συζητηθεί το θέμα στα 

διοικητικά τους συμβούλια και αυτά να δώσουν ΓΡΑΠΤΗ εντολή στον κάθε αντιπρόσωπό τους να 

ψηφίσει τα δέοντα! Αν αυτά δεν γίνουν στη λεπτομέρεια σωστά, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο, όταν 

οι αντιπρόσωποι ψηφίσουν ΝΑΙ στις διαγραφές, τότε οι διαγραφέντες να στραφούν δικαστικά κατά 

και των συλλόγων και κατά των αντιπροσώπων, αλλά και οι σύλλογοι να στραφούν κατά των 

αντιπροσώπων λέγοντας ότι δεν είχαν δώσει ρητή εντολή για ΝΑΙ στις 

διαγραφές!!!  

Δηλαδή, επεξηγώ για τους ηλίθιους Αθηναίους ΚΓ του 

Γερόλυμπου, που μπαίνουν αντιπρόσωποι άγνωστών τους συλλόγων της 

επαρχίας: Αν ο ΚΓ του Γερόλυμπου Κέιβαν Γκάζι ή ο ΚΓ του Γερόλυμπου 

Πέτρος Σκοπελίτης έμπαιναν αντιπρόσωποι του άσχετου με αυτούς 

συλλόγου ... "Κωλοπετινίτσης", πράγμα που ήδη έχουν κάνει σε 

προηγούμενες συνελεύσεις, και διέγραφαν τον σύλλογο π.χ. του γιού 

μου, που περιμένει αγώνες για να πάρει μόρια, τότε θα τράβαγα από μια 

μήνυση και μια αγωγή και στον σύλλογο Κωλοπετινίτσης και στον Γκάζι 

ή/και Σκοπελίτη, τις οποίες αν κέρδιζα, ο Γκάζι θα έφευγε ... 

κολυμπώντας κρόουλ για την Περσία και ο Σκοπελίτης θα άρχιζε ... 

τρέξιμο να αδυνατήσει!!! Τότε ο σύλλογος ... "Κωλοπετινίτσης" για να 

γλυτώσει από εμένα θα τράβαγε από πάνω μια μήνυση και μια αγωγή 

στον Γκάζι, τις οποίες αν κέρδιζε τότε ο Γκάζι θα συνέχιζε με ... ύπτιο μέχρι την Ιαπωνία και ο 

Σκοπελίτης θα έκοβε την ... προμήθεια του Γερόλυμπου από την Sportdata, αν του δίνει!!!  

Είναι φανερό σε όλους ότι "δίκη" σε Γενική Συνέλευση ΠΟΤΕ δεν είναι δυνατόν να γίνει 

και ΠΟΤΕ δεν έχει γίνει σε καμιά ομοσπονδία! Δεν υπάρχει κατήγορος, δεν υπάρχουν 

κατηγορούμενοι, δεν υπάρχουν μάρτυρες και καταθέσεις, δεν υπάρχουν αγορεύσεις συνηγόρων, δεν 

υπάρχουν καν δικηγόροι, πράγμα που από μόνο του ακυρώνει όλη αυτή την τραγελαφική διαδικασία! 

Υπάρχει μόνο μια φασιστική ατμόσφαιρα φίμωσης κάθε αισθήματος δικαίου από το Αρχι-

φασιστόμουτρο, τη γυναίκα του, τον Μπουλούμπαση, τον Καρβούνη, τον Χονδροματίδη, τον Ράλλη, 

τον Γκουβούση και τον Πάση!  

Αυτά τα φασιστόμουτρα επιβάλουν το "Νόμο του Λυντς" με δια βοής καταδίκες χωρίς 

δίκες! Αυτοί διοικούν σήμερα την ΕΛΟΚ και το καράτε! 
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Η αρμοδιότητα των αντιπροσώπων των συλλόγων, λοιπόν, περιορίζεται μόνο και μόνο στο 

να μεταφέρουν τις θέσεις των συλλόγων τους σε συγκεκριμένα θέματα, που ήδη έχουν συζητηθεί 

στα ΔΣ των συλλόγων τους και ήδη έχουν δοθεί ρητές εντολές ψήφισης! Ποτέ οι αντιπρόσωποι 

αυτοί δεν λαμβάνουν αποφάσεις για λογαριασμό των συλλόγων! Και αυτό είναι ρητά γραμμένο στα 

καταστατικά τους!!! Και το ξέρετε όλοι αυτό!!! Συνεπώς, ακόμα και με την ψήφιση των διαγραφών 

από τη ΓΣ των αντιπροσώπων, οι ευθύνες του ΔΣ δεν εξατμίζονται, αλλά κρέμονται ακέραιες πάνω 

από το κεφάλι ενός εκάστου μέλους του ΔΣ. 

 Αν δεν με πιστεύετε, ρωτείστε δικηγόρους!  
  

Στη συνέχεια, η πρόσκληση της Τακτικής ΓΣ έπρεπε να συνοδεύεται από λεπτομερή 

διοικητικό και οικονομικό απολογισμό καθώς και από την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, ώστε 

αυτά να φθάσουν στους συλλόγους και να συζητηθούν στα διοικητικά τους συμβούλια! Κατά τα 

γνωστά ο Αρχι-απατεώνας αποκρύπτει τον διοικητικό απολογισμό και κυρίως αποκρύπτει τον 

οικονομικό απολογισμό, γιατί εκεί μέσα γίνεται ... της ΕΛΟΚ το κάγκελο!!!  

Όπως είναι γνωστό σε όλους η επί χρόνια συστηματικά απόκρυψη των λεπτομερειών των 

οικονομικών απολογισμών αποτελεί τρανταχτή απόδειξη ότι μασάνε τα λεφτά της ΕΛΟΚ με δέκα 

μασέλες:  

1) Κάθε ταξίδι εθνικής ομάδας προς το εξωτερικό γίνεται μέσω της μαϊμού εταιρείας Elpida 

Tours της φίλης και μαθήτριας του Κέιβαν Γκάζι Ελπίδας Χριστοδούλου! 

2) Κάθε είσπραξη εσόδων από αγώνες και 

σεμινάρια εσωτερικού τρέχει και τα μαζεύει ο Γερόλυμπος 

και δεν κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ 

ούτε τα εισπράττει ο Ταμίας Γρηγόρης Βόβλας! 

3) Ο Ταμίας της ΕΛΟΚ Γρηγόρης Βόβλας έχει 

υποστεί εδώ και καιρό βαρύτατο εγκεφαλικό, αλλά ο 

Δολοφόνος τον κρατάει στη θέση του Ταμία για να του τα 

φορτώσει όλα! Ευθύνη για όλα αυτά έχει και ο Γερόλυμπος 

και ο Βόβλας, αλλά και όλα τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ. 

4) Κάθε κινητό των μελών του ΔΣ της ΕΛΟΚ 

καθώς και του Γερόλυμπου πληρώνεται από την ΕΛΟΚ, ενώ θα έπρεπε να τα πληρώνουν τα ίδια τα 

άτομα, οπότε να ετοιμάζονται! 

5) Όλα τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ είναι υπεύθυνα και υπόλογα για την μη πληρωμή των 

αποζημιώσεων των παρανόμως απολυθέντων υπαλλήλων, ενώ στο Ταμείο της ΕΛΟΚ υπάρχουν 

χρήματα! Για να μην τους τα πάρουν δήθεν οι υπάλληλοι ο Γερόλυμπος λέει στα μέλη του ΔΣ ότι τα 

παίρνει να τα φυλάξει, ενώ τα παίρνει τελείως καταδικά του! Απόδειξη βλήματα: κρατάει κανένας 

άλλος από εσάς λεφτά της ΕΛΟΚ??? 

Αλλά τι μιλάμε για τις απολύσεις, αφού όλοι τους είναι υπεύθυνοι για την απόλυση των 

υπαλλήλων, τους οποίους ήδη πλήρωνε κανονικά η ΓΓΑ, και την πρόσληψη άλλων στη θέση τους, 

ενώ η απόλυση και η εκ των υστέρων αποζημίωση μαζί με την αμοιβή των έξτρα υπαλλήλων και τις 

αποζημιώσεις των ίδιων και των ασφαλιστικών τους φορέων αποτελεί στην ουσία τριπλάσιο έξοδο 

από αυτό που υπήρχε! 

6) Για κάθε δικαστική υπόθεσή της η ΕΛΟΚ πληρώνει το νομικό της σύμβουλο δικηγόρο 

αρχικά Δημήτρη Μπαλασόπουλο και σήμερα Γιάννη Μουρνιανάκη για παράδειγμα 1000 €, από τα 

οποία τα 300 € πάνε για την υπόθεση της ΕΛΟΚ και τα 700 € πάνε για τα προσωπικά δικαστήρια 

του Γερόλυμπου κατά της Παγκόσμιας και του προέδρου Εσπίνος στο CAS! Πώς σας φαίνεται αυτό: 
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Μπορεί να το κάνει? Αν μπορεί λέτε να το έχει αφήσει? Γιατί εμφανίζονται "έξοδα δικηγόρου και 

λογιστή" τη μια χρονιά 6.000 € και την άλλη χρονιά 70.000 €???  

7) Στην τακτική ΓΣ υπάρχει τρίτο θέμα "Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού"! 

Παρανομία καραμπινάτη! Είναι υποχρεωτική η προηγούμενη γνωστοποίηση των προτεινόμενων 

αλλαγών του υπάρχοντος Εσωτερικού Κανονισμού στους συλλόγους! Είναι απόλυτα παράνομη η 

απόκρυψη των αλλαγών αυτών και η παρουσίασή τους κατ' ευθείαν στην ΓΣ για ψήφιση! Αποτελεί 

καραμπινάτη αιτία ακύρωσης της ΓΣ αν πραγματοποιηθεί αυτή η παραβίαση του νόμου και του 

καταστατικού!  

8) Θα σκεφθώ και άλλα! 
  

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι τις περισσότερες φορές ο Εγκληματικός Απατεώνας 

μπερδεύεται από τις ίδιες του τις απάτες! Διαγράφει 10 συλλόγους, ώστε α) να μην του 

καταψηφίσουν τον διοικητικό απολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και τις αλλαγές στον 

Εσωτερικό Κανονισμό, και β) να μην του ακυρώσουν τη ΓΣ, αφού πλέον δεν θα ανήκουν στη δύναμη 

της ΕΛΟΚ!  

Μήπως είναι πολύ , διότι: 

Η σειρά των γεγονότων: α) Εσκεμμένη απόκρυψη των αντιπροσώπων συλλόγων, β) 

βεβαιώσεις μαϊμού αντιπροσώπων συλλόγων και γ) δύο ταυτόχρονες γενικές συνελεύσεις: μια 

έκτακτη παράνομων διαγραφών και μια τακτική εγκρίσεων πεπραγμένων και οικονομικών, και δ) 

απόκρυψη των αλλαγών στον Εσωτερικό Κανονισμό, αποτελούν καραμπινάτη απόδειξη μεθόδευσης 

υφαρπαγής των ψήφων των συλλόγων-μελών της ΕΛΟΚ, ώστε να μην ελεγχθούν τα πεπραγμένα, ο 

οικονομικός απολογισμός και οι αλλαγές στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΛΟΚ από τους υγιείς 

συλλόγους της ΕΛΟΚ?  

Ποιός δικαστής δεν θα το καταλάβαινε αυτό? Επομένως, ακόμα και να διαγραφούν οι 

σύλλογοι το έννομο συμφέρον τους δεν εξαλείφεται και θα επανέλθουν δικαστικά!  
  

Και τελευταίο και κυριότερο: αν η ΕΛΟΚ χάσει το Εφετείο με την ομοσπονδία του Κοσμίδη 

και αποδειχθεί ότι οι 10 σύλλογοι διεγράφησαν παρανόμως σας βλέπω να χτυπάτε ... ενέσεις σε 

παροξυσμό τρέλας! Άλλωστε, εφόσον η υπόθεση αυτή δεν έχει τελεσιδικήσει οριστικά στα 

δικαστήρια, η ΓΣ της ΕΛΟΚ δεν νομιμοποιείται με κανένα τρόπο να αναμιχθεί σε κρίσεις επί της 

υπόθεσης! Αυτός είναι κύριος λόγος ακύρωσης κάθε σχετικής απόφασης της ΓΣ πολύ πριν 

τελεσιδικήσει η υπόθεση! Ηλίθιοι!!!  
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 Εδώ θυμίζω τους συλλόγους-συμμορία του Γερόλυμπου που άρπαξαν μαζί κέρλινγκ και τρίαθλο, 

τα οποία απομυζούσε μέχρι να ξυπνήσουν οι άχρηστοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!  
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Κανένας από τους ανωτέρω συλλόγους δεν είχε ούτε τμήμα κέρλινγκ ούτε τμήμα 

τριάθλου ούτε αθλητές του σε αυτά τα δύο αθλήματα! Και οι δύο αυτές ομοσπονδίες, 

όπως και του Χόκεϋ παλαιότερα, αποτελούσαν και αποτελούν αθλητικές απάτες του 

Γερόλυμπου σε ένα αθλητικό περιβάλλον "μπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δίνετε" 

μέσα στο οποίο ο αθλητικός απατεώνας αλώνιζε αρμέγοντας ομοσπονδίες κάτω από την 

αδιαφορία, την ανικανότητα ή/και την προστασία των διαπλεκομένων της ΓΓΑ 

υπαλλήλων και πολιτικών προσώπων!!!  
 

  

 Νέα μέλη στο ΔΣ της ΕΛΟΚ! Τώρα σωθήκαμε!  

  

Την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012, το http://florineanews.blogspot.gr/2012/12/blog-

post_5.html έγραφε: 

Ο Κίμων Τσαρτσιταλίδης στα Δ.Σ της Ένωσης Καράτε Βόρειας και Κεντρικής 

Ελλάδας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε:  
Μετά την επιτυχία των αθλητών του "Α.Σ. Παγκράτιον στο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα", ήρθε άλλη μια επιτυχία για τον Σύλλογο. Ο 

πρόεδρος του συλλόγου Τσαρτσιταλίδης Κίμων, μετά την εκλογή του στο 

Δ.Σ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε, εξελέγη και στο Δ.Σ της Ένωσης 

Καράτε Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας. 

Τσαρτσιταλίδης Κίμων: "Είναι μεγάλη τιμή η εκλογή μου σε όλα 

τα όργανα διοίκησης του Ελληνικού Καράτε και θέλω να ευχαριστήσω όλους 

τους εκπροσώπους των συλλόγων για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο 

πρόσωπό μου, απόρροια  της σκληρής δουλειάς και προσφοράς στον χώρο. 

Εκλέχθηκα πρώτα στην ΕΛ.Ο.Κ και δεν δέχθηκα την μόνιμη θέση στο Δ.Σ, γιατί δεν θα είχα το 

δικαίωμα να διεκδικήσω θέση στην Ένωση, που στην παρούσα φάση με ενδιαφέρει περισσότερο. 

Έτσι, μπήκα αναπληρωματικό μέλος στην Ομοσπονδία και τακτικό στην Ένωση. Στόχος της 

καινούριας διοίκησης της ΕΛ.Ο.Κ είναι να οργανώσουμε το καράτε ώστε να είμαστε να είμαστε 

http://florineanews.blogspot.gr/2012/12/blog-post_5.html
http://florineanews.blogspot.gr/2012/12/blog-post_5.html
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έτοιμοι στην “νέα εποχή” που έρχεται και κατά 99% το καράτε θα γίνει Ολυμπιακό άθλημα το 2020. 

Και στην Ένωση θα πρέπει να οργανωθούμε ώστε να αποκαταστήσουμε τα όποια λάθη του 

παρελθόντος, ώστε οι Βορειοελλαδίτες αθλητές να έχουν τις ευκαιρίες και στήριξη, ώστε να 

προπονούνται απρόσκοπτα για να αποτελέσουν πηγή αθλητών του θα στελεχώσουν το 

αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.  

Εύχομαι και στα δυο Δ.Σ που θα συμμετέχω να πετύχουμε 

τους στόχους μας και να πάμε στην θέση που αξίζει το άθλημα για το 

οποίο όλοι μας δώσαμε την ΖΩΗ μας." 

  

Δηλαδή, ο άσχετος με το καράτε και σχετικός με το ανύπαρκτο 

παγκράτιο κληρονόμος του Μεγάλου Δασκάλου Βασίλη Ζαχόπουλου 

Κίμωνας Τσαρτσιταλίδης, αφού έδωσε συγχαρητήρια στον εαυτό του 

για το ανύπαρκτο "έργο του" στο καράτε, δήλωσε, από το 2012 

παρακαλώ, ότι είχε τη μεγαλοψυχία να αφήσει τη "μόνιμη" θέση στο 

ΔΣ/ΕΛΟΚ και "θυσιαστεί" για την Ένωση Βορείου Ελλάδας!  

Μας κούφανε στις μπαρούφες!!! 

Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά ο Τσαρτσιταλίδης βγήκε 

δεύτερος αναπληρωματικός στις εκλογές της ΕΛΟΚ του 2012 και δεν 

είχε καμιά δική του επιλογή να μείνει ή να φύγει, αλλά όφειλε να 

περιμένει τη σειρά του αν και όταν ερχόταν! Βέβαια η τύχη και ο 

ξευτιλισμένος Γερόλυμπος έφεραν τον κληρονόμο του Ζαχόπουλου 

μέλος στο ΔΣ της ΕΛΟΚ! 
  

Ο πρώτος, όμως, αναπληρωματικός στις εκλογές της ΕΛΟΚ 

του 2012 ήταν ο Θανάσης Καραπλιάγκος για τον οποίο βρήκαμε την από 29-1-2016 επόμενη 

πρόσφατη ανάρτηση κάτω, ενώ οι κόρες του αριστερά και οι δύο πήραν δίπλωμα προπονητή από τη 

Σχολή Προπονητών του 2014: 
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Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι στo myvolos.net ο Καραπλιάγκος δηλώνει την 29 

Ιανουαρίου 2016 (πριν από επτά ημέρες) ότι κλήθηκε στο ΔΣ της ΕΛΟΚ ως αναπληρωματικός, 

ενώ από την απολογία συλλόγων εχθές Πέμπτη 

πληροφορηθήκαμε ότι ήταν παρών ο ... 

Τσαρτσιταλίδης και ... έκανε ερωτήσεις στους 

απολογούμενους!  

Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι ο 

Γερόλυμπος αναζητάει νέα θύματα επειδή άλλοι 

τον εγκαταλείπουν χεσμένοι, άλλοι από 

εγκεφαλικά και άλλοι καταρρέουν από τις 

καταγγελίες για τις παρανομίες τους. Βρίσκει 

ακόμα νέους ΚΓ, αφού έχει ανεξόφλητες 

"επιταγές" για ρουσφέτια που τους έκανε!  
  

Εδώ, έχουμε να παρατηρήσουμε 

την επόμενη βόμβα! 
Ο ΚΓ του Γερόλυμπου Θανάσης 

Καραπλιάγκος, πρόεδρος του συλλόγου "Φίλων 

Ιαπωνικού Καράτε Στεφανοβικείου" και νέο 

ελπιδοφόρο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ είχε βάλει τον 

σύλλογό του στην ΕΛΟΑΜΠΕ του Γιώργου 

Κοσμίδη! Απόδειξη το δεξιά έγγραφο! Παρ' όλα 

αυτά, όχι μόνο ο σύλλογός του δεν βρίσκεται 

κατηγορούμενος μαζί με τους άλλους δέκα 

συλλόγους για την συμμετοχή του στην 

ΕΛΟΑΜΠΕ, αλλά ξαφνικά ο Θανάσης 

Καραπλιάγκος βρίσκεται μέλος του ΔΣ της 

ΕΛΟΚ και "δικάζει" τους συλλόγους, οι οποίοι υποτίθεται ότι υπέπεσαν στο ίδιο παράπτωμα με τον 

δικό του σύλλογο! 

Γερόλυμπε με συγχωρείς για την οικειότητα! Μήπως εσύ και το ΔΣ της ΕΛΟΚ είσαστε 

πολύ ???  

Και επειδή πάντα μιλάω με αποδείξεις, ορίστε δεξιά και η τελευταία σελίδα του Πρακτικού 

Ίδρυσης της ΕΛΟΑΜΠΕ με τη σφραγίδα του συλλόγου του Καραπλιάγκου και την δική του 

υπογραφή!!! Επομένως μου επιτρέπετε να σας προειδοποιήσω μετ' αποδείξεων ότι όσοι ψηφίσετε 

την διαγραφή των συλλόγων θα πάτε φυλακή και πρώτοι τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

(Μη φοβάστε, θα σας φέρνει τσιγάρα ο ... Γερόλυμπος, !!!)    

 

 Οι δύο Γενικές Συνελεύσεις έγιναν!  

Η Έκτακτη κράτησε περί τις ώρες, ήταν ακραίως επεισοδιακή, προήδρευσε ο 

Μπουλούμπασης, την διαχειρίστηκε ο Γερόλυμπος, όλοι είχαν καταπιεί τη γλώσσα τους στα 

επιχειρήματα των αδίκως κατηγορουμένων συλλόγων, ο ουραγκοτάγκος Παναγιώτης 

Χονδροματίδης πρωτοστάτησε τσαμπουκαλίδικα σε επεισόδια κατά του αντιπροσώπου του συλλόγου 

του Γιώργου Κοσμίδη, τα παλιά πρόσωπα αντιπροσώπων συλλόγων εξαφανισμένα και 

αντικαταστάθηκαν με καινούρια! Η συνεδρίαση είχε πολλές αντεγκλήσεις και ο πρόεδρος της 
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συνέλευσης Χρήστος Μπουλούμπασης (με πρόσφατη επέμβαση στην καρδιά) βγήκε δύο φορές έξω 

σκασμένος "Για να πάρει αέρα!", όπως είπε, με τον Γερόλυμπο και τη γυναίκα του να τρέχουν πίσω 

του για να τον ξαναφέρουν μέσα! Αν συμβεί καρδιακό ατύχημα στον Μπουλούμπαση τότε θα 

πρόκειται για "ότι κι αν είναι αυτό" εκ προμελέτης με ενόχους τον Γερόλυμπο τη γυναίκα του 

Εμμανουέλλα Γερόλυμπου και την Αφροδίτη Μπουλούμπαση, γυναίκα του Μπουλούμπαση, που τον 

αφήνει να βιώνει εντάσεις μεγαλύτερες από τις δυνατότητές του! 

Πολλοί από τους τελικά 67 αντιπροσώπους μπήκαν, υπέγραψαν και έφυγαν! Προφανώς θα 

είπαν στον Γερόλυμπο ότι δεν θέλουν καμιά ανάμιξη και αυτός τους διαβεβαίωσε πως δεν θα έχουν 

καμιά ανάμιξη στο θέμα των διαγραφών.  

Αλλά η φασιστική ψηφοφορία απέδειξε το αντίθετο: Ρωτήθηκαν ποιοί ψηφίζουν κατά των 

διαγραφών και σήκωσε ένας το χέρι, ποιοί ψηφίζουν λευκό και σήκωσε άλλος ένας το χέρι, 

"Επομένως" λέει το φασιστόμουτρο ο Γερόλυμπος οι υπόλοιποι 65 ψηφίζουν υπέρ των διαγραφών!" 

Επί τόπου μετρήθηκαν όσοι βγήκαν από την αίθουσα και ήταν 51! Οι υπόλοιποι 14 ψηφίσατε χωρίς 

να ξέρετε τι, πότε και γιατί! Δεν είσαστε μόνο ζώα, αλλά και ένα συγκεκριμένο είδος ζώων: 

Γαϊδούρια!!!  

Ακολούθησε η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία διήρκεσε δέκα λεπτά 

στα οποία ψηφίστηκαν "μονορούφι" τα διοικητικά πεπραγμένα, ο οικονομικός απολογισμός και οι 

αλλαγές στον Εσωτερικό Κανονισμό! Παρ' όλο που θεωρώ περιττό να μιλάμε για όλα αυτά, αφού οι 

δύο συνελεύσεις θα ακυρωθούν, έτσι και μόνο για την ιστορία αναφέρω ότι η Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση ήταν μεθοδευμένη με σκοπό να διαγραφούν σύλλογοι, που ζητούν εξηγήσεις, κυρίως με 

λόγο ακυρότητας τις πλασματικές κατηγορίες και το απαράδεκτο της "μαϊμουδένιας" δίκης, αλλά 

και άλλους λόγους! Αντίστοιχα η Τακτική Γενική Συνέλευση θα ακυρωθεί, διότι δεν είχαν σταλεί 

μαζί με την πρόσκληση στους συλλόγους-μέλη της ΕΛΟΚ ούτε περίληψη των διοικητικών 

πεπραγμένων, ούτε λεπτομερής οικονομικός απολογισμός, ούτε οι αλλαγές του Εσωτερικού 

Κανονισμού.  

Τις συνελεύσεις διεκπεραίωσαν ένα Αρχι-φασιστόμουτρο συν γυναικός και άνευ τέκνου, 

μια χανούμισσα με ... μύστακα(!), ένα εξωγήινο πλάσμα μίξη μπουλντόγκ και ουραγκοτάγκου, πέντε 

λουλούδες του καναπέ, δύο χάνοι και 65 κότες ψειριάρες!   

Τέλος, στο site της ΕΛΟΚ αναρτήθηκε από τους βλάκες της ομοσπονδίας η ανακοίνωση: 
  

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛ.Ο.Κ. 6/2/2016 

Ομόφωνα εγκρίθηκαν ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός της 
ΕΛΟΚ για το έτος 2015 στην Τακτική Γενική Συνέλευση που διεξήχθη στην αίθουσα 
VIP στο κλειστό Αθλητικό Κέντρο Άνω Λιοσίων το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 
2016.Στην ίδια Γενική Συνέλευση, επίσης, έγιναν ομόφωνα αποδεκτές όλες οι 
αλλαγές του Εσωτερικού Κανονισμού που προτάθηκαν από το Δ.Σ. της ΕΛΟΚ. Ο 
νέος Εσωτερικός Κανονισμός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε είναι σε ισχύ 
και μπορείτε να τον βρείτε στην ιστοσελίδα μας. 

  

Αυτά αποτελούν καραμπινάτες   του Γερόλυμπου, αφού στο τέλος του 

Εσωτερικού Κανονισμού σαφώς τονίζεται, όπως και σε κάθε προηγούμενη έκδοσή του και όπως ο 

νόμος ορίζει, ότι: 
  

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του, 
ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των σωματείων μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Καράτε στις 6 Φεβρουαρίου 2016 και θα ισχύει από την έγκριση της νομιμότητάς του από 
τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 
33 παρ.3 του Ν. 2725/1999. 
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Συνεπώς, ο Εσωτερικός Κανονισμός ΔΕΝ ισχύει ακόμα, όπως θέλει να σας εξαπατήσει το 

Αρχι-καραλαμόγιο, αλλά πρώτα θα περιμένει να εγκριθεί από τη ΓΓΑ και μετά θα ισχύει! Για να 

δούμε τι απατεωνίες έχει στήσει με αυτό το νέο κανονισμό και θα δούμε αν τον εγκρίνει η ΓΓΑ! Κτά 

τη γνώμη μου είναι τελείως άκυρος και αποτελεί ακόμα μια απάτη του Αρχιφασίστα στην προσπάθειά 

του να κατασκευάσει στοιχεία για την δίκη του Εφετείου με την ΕΛΟΑΜΠΕ! 
  

Τέλος, σε όσους πήραν μέρος στις δύο Γενικές Συνελεύσεις και ψήφισαν τις παρανομίες, 

που τους υπαγόρευσαν ο Αρχι-φασίστας Γιώργος Γερόλυμπος (επίτιμος της ΕΛΟΚ), η γυναίκα του 

Εμμανουέλα Γερολύμπου-Ποντίδα (γενική γραμματέας της ΕΛΟΚ) και ο Χρήστος Μπουλούμπασης 

(πρόεδρος της ΕΛΟΚ), τους αξίζει το βραβείο της ανοιχτής παλάμης.  

 

 Το Πανευρωπαϊκό στην Κύπρο  

Παράλληλα με τα εσωτερικά γεγονότα, είχαμε και εξελίξεις στο Πανευρωπαϊκό Εφήβων 

Ανδρών και Γυναικών καθώς και νέων κάτω των 21 στη Λευκωσία! Όπως είπαμε και πιο πάνω η 

ΕΛΟΚ συμμετείχε με 33 αθλητές, 2 προπονητές και 3 διαιτητές! Οι αθλητές χρεώθηκαν με 280 € 

το άτομο για τα αεροπορικά εισιτήρια (για ξενοδοχείο δεν ξέρω πόσα τους άρμεξε!), ενώ άλλοι τα 

βρήκαν με 107 €(!). Την ομάδα δεν συνόδεψε κανένα λαμόγιο από το ΔΣ/ΕΛΟΚ, άλλωστε όλοι είναι 

πλέον ή άχρηστοι ή/και υπόδικοι!!! Ενδεικτικά δίνουμε τις επόμενες φωτογραφίες: 
 

 
 

Οι φωτογραφίες της υποκρισίας, της εικονικής ευτυχίας, των άχρηστων διοικητικών, 

της ακραίας εκμετάλλευσης: Αν οι σύλλογοι των αθλητών δεν ψήφιζαν ό,τι λέει ο Γερόλυμπος, 

τότε οι αθλητές δεν θα ήταν μέλη της εθνικής ομάδας! Αν οι γονείς δεν πλήρωναν 280 € το 

αεροπορικό εισιτήριο των 100 €, ώστε να "βγάλει" ο Γερόλυμπος, τότε οι αθλητές δεν θα 

πήγαιναν στην Κύπρο! Αν οι προπονητές τους ή οι σύλλογοί τους "κουνηθούν" σε άλλο ρυθμό 

από αυτόν που παίζει το ... φλάουτο της Γερολύμπου, οι αθλητές αυτοί θα ψάχνουν για άλλο 

σύλλογο!  

Αναλυτικά: Κώστας Μαστρογιάννης, 2η θέση στην κατηγορία CADET KUMITE MALE -

70Kg, Νικολέτα Ζερβού, 3η θέση στην κατηγορία CADET KATA FEMALE, Αναστασία Δελλή, 3η 

θέση στην κατηγορία U21 KUMITE FEMALE 68+ KG, Διονύσης Ξένος, 3η θέση στην κατηγορία 

U21 KUMITE MALE -67 KG, Φωτεινή Μπατσίλα, 5η θέση στην κατηγορία CADET KUMITE 

FEMALE 54+ KG, Δημήτρης Γκερζελής, 7η θέση στην κατηγορία CADET KATA MALE, Γλυκερία 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ 2013 – 2016. 

195 / 204 

Ξυλικιώτη, 7η θέση στην κατηγορία U21 KUMITE FEMALE -50 KG, Ευρυδίκη Μπίμπα, 9η θέση 

στην κατηγορία CADET KUMITE FEMALE -54 KG, Γεωργία Ξένου, 9η θέση στην κατηγορία U21 

KATA FEMALE, Ιωσήφ Ααρών, 9η θέση στην κατηγορία JUNIOR KUMITE MALE -55 KG!  Μα 

καλά, για τις έβδομες και ένατες θέσεις γιατί γιορτάζουμε? Λόγω Μπίμπα και Ξένου? Η απόδοση 

μιας ομοσπονδίας φαίνεται στα μετάλλια και ο πίνακας των μεταλλίων από το site της Ευρωπαϊκής 

είναι ο επόμενος! Τόσο άχρηστοι είναι στην ΕΛΟΚ, που δεν ξέρουν να πληροφορήσουν τον κόσμο 

του καράτε τι πραγματικά συμβαίνει ή αποκρύπτουν την αλήθεια για να μην δείξουν την ανικανότητά 

τους! 

 
 

Και μάλιστα η απόδοση της εθνικής ομοσπονδίας και των αθλητών εξαρτάται και από το 

πλήθος των αθλητών κάθε εθνικής ομοσπονδίας, που πήραν μέρος στους αγώνες ως πίνακας για 

συγκρίσεις και συμπεράσματα κατωτέρω με ταξινόμηση κατά αύξοντα αριθμό αθλητών για κάθε 

χώρα. Αλλά τα ζώα του ΔΣ/ΕΛΟΚ ποτέ για όλα τα προηγούμενα 20 χρόνια δεν έκαναν τέτοιες 

μελέτες ούτε για τους αγώνες του εξωτερικού ούτε για εκείνους του εσωτερικού! Κάνετε εσείς οι 

αναγγνώστες τις συγκρίσεις αποό τους πίνακες! 
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Περιληπτικό συμπέρασμα: Η Ελλάδα τρίτη σε πλήθος συμμετοχών με 31 συμμετοχές έναντι της 

πολυπληθέστερης Ιταλίας με 35 αθλητές, πήρε την 17η θέση με 1 δεύτερη θέση και 3 τρίτες 

θέσεις! Δηλαδή μιλάμε για μια απόδοση πολύ κάτω του μετρίου!!! Και αφήστε τις φανφάρες και το 

δούλεμα! Άχρηστη διοίκηση, άχρηστοι προπονητές, άχρηστο σύστημα γενικώς! Αυτά είναι τα 

επακόλουθα της επιβολής της αναξιοκρατίας από τους μαφιόζους της ΕΛΟΚ και τα τσιράκια τους! 

Απλά είσαστε άχρηστοι!  
 

 
 

Τέσσερεις αθλητές και δύο αποτυχημένα γύφτικα σκεπάρνια του ΔΣ/ΕΛΟΚ, που δεν 

τόλμησαν να πάνε στους Πανερωπαϊκούς! Και καλά ο Γερόλυμπος κηρύχθηκε "Persona non Grata" 

και τον πέταξαν στην αποχέτευση, η Εμμανουέλλα Γερολύμπου, όμως, αυτό το αγνό, άσπιλο και 

αμόλυντο ... αγγελάκι, γιατί δεν πήγε να ... γοητεύσει τους Ευρωπαίους??? Δεν μιλάω για τον ... 
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Βούρτσα! Αυτός όταν πιάνει την κουβέντα στους Ευρωπαίους δεν σταματάει με τίποτα! Αλλά 

ξέχασα! Ήταν και οι δύο απασχολημένοι με τις διαγραφές των συλλόγων και το "πέρασμα" 

πεπραγμένων, απολογισμού και Εσωτερικού Κανονισμού από την μαϊμού Γενική Συνέλευση εις τα 

μετόπισθεν! 

 
 

Γενική άποψη του σταδίου των αγώνων κατά την παράταξη των ομάδων. 
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 Ανωτέρω αριστερά ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Αντόνιο Εσπίνος κατά την ομιλία του στην 

τελετή έναρξης των αγώνων! Πίσω ακριβώς από τον δεξί αγκώνα του προέδρου φαίνεται ο 

πιτσιρικάς που κρατάει την ταμπέλα της FYROM με σαφώς γραμμένη την ονομασία "MACEDONIA". 

Αυτό το τονίζουμε για να αποδείξουμε ότι είναι ψεύτες και πατριδοκάπηλοι οι Γερόλυμπος - 

Γερολύμπου και Συμμορία του ΔΣ/ΕΛΟΚ, όταν επικαλούνται 1) ότι δεν έχουν εγγράψει την ΕΛΟΚ 

στην Βαλκανική, επειδή δεν ικανοποιείται το βαρυσήμαντο αίτημά τους να μην αποκαλείται η 

γειτονική χώρα "MACEDONIA", αλλά FYROM, καθώς και 2) για την αιτιολογία δήθεν της 

διαγραφής κάποιων σωματείων πέρυσι, επειδή πήραν μέρος στους Βαλκανικούς ανεχόμενοι την 

απαράδεκτη ονομασία των Σκοπίων!  

Και μερικοί άλλοι ηλίθιοι δήθεν εθνικόφρονες από 

τη Βόρεια Ελλάδα τους σιγοντάρουν! Γιατί δεν το έκανε αυτό 

η ΕΛΟΚ στους Πανευρωπαϊκούς??? Όταν κλείσετε τα 65 

όλοι εσείς οι βλάκες μην ξεχάσετε να διεκδικήσετε και ... 

πατριωτικές συντάξεις ... εθνικόφρονων!!!  

Στην άνω δεξιά φωτογραφία, Αρχι-καραλαμόγια 

Εμμανουέλλα Γερολύμπου, τέως αντιπρόεδρε και νυν γενική 

γραμματέα της ΕΛΟΚ, πες στον άντρα σου ότι η ταμπελίτσα "MACEDONIA" φαίνεται καλύτερα και 

να ανοίξει τα γκαβά του να την δει και να την εντυπωθεί, ώστε να μην ... πέρδεται στα δικαστήρια 

παριστάνοντας τον Ελληναρά της κακιάς συμφοράς!!!  

Όταν επικαλείτο αυτό το ιδιαίτερο θέμα η ΟΚ ο Γερόλυμπος στα δικαστήρια και για να 

εξαπατήσει τον Δικαστή, ώστε να κερδίσει τη δίκη και να διαγράψει συλλόγους, μας έφερνε έγγραφα 

του Υπουργείου Εξωτερικών ισχυριζόμενος ότι είχε "εντολή" σε παρόμοιες περιπτώσεις η ΕΛΟΚ 

να αποσύρει την εθνική ομάδα της ως διαμαρτυρία για την μη τήρηση των κανονισμών του ΟΗΕ! Το 

έπαιζε και "διπλωματικός" η ψωνάρα! Στους Πανερωπαϊκούς της Λευκωσίας και όταν η εξέδρα 

των Κύπριων επισήμων πήρε φωτιά από τις διαμαρτυρίες για την ταμπέλα "MACEDONIA" ο Αρχι-

μαλάκας Αρχηγός Αποστολής είχε καταπιεί τη γλώσσα του και η διοίκηση της ΕΛΟΚ αριστερά από 

την Αθήνα με αρχηγούς το αθλητικό σκουπίδι, τη γυναίκα του και τη χανούμισσα επίσης! Τα ψωμιά 

σας είναι λίγα!  

Αυτά να τα βλέπουν και τα βλήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, που βάζουν τις 

αθλητικές ομοσπονδίες να διαμαρτύρονται για διπλωματικά θέματα απόλυτα δικής τους 

αρμοδιότητας, στα οποία οι ίδιοι αποτυγχάνουν συνεχώς επί 50 χρόνια!  
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Τελευταία ενημέρωση 9/2/2016. 

Ειδικότερα, η ΓΓΑ είχε αποστείλει στις ομοσπονδίες το από 4/2/2014 επόμενο δελτίο 

τύπου συνοδευόμενο από αυτό με κλικ εδώ έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών: 
 

 
Με βάση αυτό το έγγραφο έπρεπε να κινηθεί και η ΕΛΟΚ στους Πανευρωπαϊκούς της 

Λευκωσίας και να εφαρμόσει όλα όσα της όριζε το έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών κατωτέρω 

(ολόκληρο με κλικ εδώ): 

 

Αλλά η ΕΛΟΚ καθώς και ο Αρχηγός της Εθνικής Αποστολής που όρισε το 

ΔΣ/ΕΛΟΚ, δεν έκαναν τίποτα απολύτως!!! Και μάλιστα στην Κύπρο!!!  

Κάποιοι σε κάποια site δημοσίευσαν ανώνυμα και εσκεμμένα διαστρεβλωμένες εξηγήσεις 

για το γεγονός του "MACEDONIA" και συκοφαντικούς ισχυρισμούς εναντίον συγκεκριμένου ατόμου 

γνωστότατου για το ήθος του και την ακεραιότητά του! Γνωρίζουμε ποιοί είσαστε και μην 

προσπαθείτε αδίκως να σπιλώσετε υπολήψεις έντιμων ανθρώπων!  

http://www.karate.gr/14elok/gga-eggrafo_ypex.pdf
http://www.karate.gr/14elok/gga-eggrafo_ypex.pdf
http://www.karate.gr/14elok/gga-eggrafo_ypex.pdf


Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ 2013 – 2016.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

200 / 204 

Μία είναι η εξήγηση για το θέμα αυτό: η δυνατότητα ή η αδυναμία να επιβάλει η ΕΛΟΚ την 

άποψή της στην Παγκόσμια! Εσείς τι λέτε την έχει? Αν την είχε, τότε αυτός που ΚΓτε θα ήταν το 

υπ' αριθμόν ένα αθλητικό σκουπίδι του παγκόσμιου καράτε?  

 

 
Οι γνωστοί δάσκαλοι του καράτε Ηλίας Χρήστου και Τάσος Πανουσόπουλος σε συζήτηση με τον 

πρόεδρο της Παγκόσμιας Αντόνιο Εσπίνος αριστερά και δεξιά μόνοι. Ιδιαίτερα ο Ηλίας Χρήστου 

έγινε δεκτός με αγκαλιές και φιλιά από προέδρους ομοσπονδιών και από πολλούς παλαιούς 

συναδέλφους του από το σώμα των διαιτητών! Αντίθετα, ο εκ των συνοδών της εθνικής και διεθνής 

διαιτητής Γιάννης Κανέλλης δημιούργησε θέμα και παρατηρήθηκε δριμύτατα, όταν τον εξαίρεσαν 

από τη διαιτησία των τελικών, ενώ ο Παναγιώτης Γκορέζης επίσης δέχθηκε αυστηρή παρατήρηση, 

επειδή διαιτήτευσε χωρίς να δώσει πρώτα εξετάσεις διαιτησίας!  

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
  

http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm


 

 

 

Οι Πολιτικοί που πέρασαν από την ΓΓΑ. Μερικοί αρνήθηκαν 

με τον ένα ή άλλο τρόπο την αναγνώριση της ΠΟΠΚ! 

 

Υφυπουργοί: 

 
 

Γενικοί Γραμματείς: 

 

 

 

  



Τα τεύχη του περιοδικού “ΔΥΝΑΜΙΚΟ” 1977 – 1994. 

 
Νο 01/ΝΟΕ-77 

 
No 02/ΔΕΚ'77 

 
No 03/ΙΑΝ'78 

 
No 04/ΦΕΒ'78 

 
No 05/ΜΑΡ'78 

 
No 06/ΑΠΡ'78 

 
No 07/ΜΑΙ'78 

 
No 08/ΙΟΥΝ'78 

 
No 09/ΙΟΥΛ'78 

 
No 10/ΑΥΓ'78 

 
No 11/ΣΕΠ'78 

 
No 12/ΟΚΤ'78 

 
No 13/ΝΟΕ'78 

 
No 14/ΔΕΚ'78 

 
No 15\ΙΑΝ'79 

 
No 16/ΦΕΒ'79 

 
No 17/ΜΑΡ'79 

 
No 18/ΑΠΡ'79 

 
No 19/ΜΑΙ'79 

 
No 20/ΙΟΥΝ'79 

 
No 21/ΣΕΠ'79 

 
No 22/ΟΚΤ'79 

 
No 23/ΝΟΕ'79 

 
No 24/ΙΑΝ'80 

 
No 25/ΦΕΒ'80 

 
No 26/ΜΑΡ'80 

 
No 27/ΑΠΡ'80 

 
No 28/ΜΑΪ'80 

 
No 29/ΙΟΥΝ'80 

 
No 30/ΣΕΠ'80 

 
No 31/ΟΚΤ'80 

 
No 32/ΝΟΕ'80 

 
No 33/ΔΕΚ'80 

 
No 34/ΙΑΝ'81 

 
No 35/ΦΕΒ'81 

 
No 36/ΜΑΡ'81 

 
No 37/ΑΠΡ'81 

 
No 38/ΜΑΪ'81 

 
No 39/ΙΟΥΝ'81 

 
No 40/ΣΕΠ'81 

 
No 41/ΟΚΤ'81 

 
No 42/ΝΟΕ'81 

 
No 43/ΔΕΚ'81 

 
No 44/ΙΑΝ'82 

 
No 45/ΦΕΒ'82 

 
No 46/ΜΑΡ'82 

 
No 47/ΑΠΡ'82 

 
Νο 48/ΜΑΪ'82 

 
Νο 49/ΣΕΠ-

ΟΚΤ’82 

 
Νο 50/ΝΟΕ-

ΔΕΚ’82 

 
Νο 51/ΙΑΝ-

ΦΕΒ’83 

 
Νο 52/ΜΑΡ-

ΑΠΡ’83 

 
Νο 53/ΜΑΪ-

ΙΟΥΝ'83 

 
Νο 54/ΙΟΥΝ-

ΙΟΥΛ'83 

 
Νο 55/ΣΕΠ-

ΟΚΤ'83 

 
Νο 56/ΝΟΕ-

ΔΕΚ'83 
 

 

http://karate.gr/10dynam/dy-01d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-02d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-03d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-04d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-05d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-06d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-07d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-08d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-09d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-10d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-11d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-12d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-13d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-14d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-15d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-16d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-17d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-18d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-19d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-20d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-21d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-22d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-23d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-24d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-25d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-26d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-27d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-28d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-29d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-30d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-31d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-32d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-33d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-34d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-35d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-36d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-37d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-38d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-39d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-40d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-41d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-42d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-43d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-44d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-45d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-46d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-47d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-48d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-49d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-50d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-51d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-52d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-53d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-54d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-55d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-56d.pdf


Τα τεύχη του περιοδικού “ΔΥΝΑΜΙΚΟ” 1977 – 1994. 

 
No57/ΔΕ'83-

ΙΑΝ84 

 
Νο58/ΦΕΒ-

ΜΑΡ'84 

 
Νο 59/ΑΠΡ-

ΜΑΪ'84 

 
Νο 60/ΜΑΪ-

ΙΟΥΝ'84 

 
Νο 61/ΙΟΥΝ-

ΙΟΥΛ'84 

 
Νο 62/ΣΕΠ-

ΟΚΤ'84 

 
Νο 63/ΝΟΕ-

ΔΕΚ'84 

 
Νο 64/ΜΑΡ-

ΑΠΡ'85 

 
No 65/ΑΠΡ-

ΜΑΙ'85 

 
Νο 66/ΜΑΙ-

ΙΟΥΝ'85 

 
Νο 67/ΙΟΥΝ-

ΙΟΥΛ'85 

 
Νο 68/ΣΕΠ'85 

 
Νο 69/ΟΚΤ'85 

 
Νο 70/ΔΕΚ'85 

 
Νο 71/ΙΑΝ'86 

 
Νο 72/ΜΑΡ'86 

 
No 73/ΙΟΥΝ'86 

 
Νο74/ΟΚΤ'86 

 
No 75/ΜΑΪ'87 

 
Νο 76/ΙΟΥΝ'87 

 
No 77/ΔΕΚ'87 

 
Νο 78/ΙΑΝ'88 

 
Νο 79/ΜΑΪ'79 

 
Νο 80/ΝΟΕ'88 

 
No 81/ΔΕΚ'88 

 
Νο82/ΦΕΒ'89 

 
Νο 83/ΜΑΪ'89 

 
Νο 84/ΝΟΕ'89 

 
Νο 85/ΙΟΥΝ'90 

 
No 86/ΔΕΚ'90 

 
No 87/ΜΑΙ'93 

 
Νο 88/ΙΟΥΝ'93 

 
No 89/ΣΕΠ'93 

 
Νο 90/ΟΚΤ'93 

 
No 91/ΔΕΚ'93 

 
No 92/ΙΑΝ'94 

 
No 93/ΜΑΡ'94 

 
No 94/ΑΠΡ'94 

 
No 95/ΜΑΙ'94 

 
No 96/ΟΚΤ'94 

 
No 97/ΝΟΕ'94 

Πρακτικά ΓΣ 
ΕΛΟΚ, 

ΔΩΡΕΑΝ ! 

Πρακτικά ΓΣ 
ΕΛΟΚ, 

ΔΩΡΕΑΝ !  
Αγωγή ΕΛΟΚ 

κατά 
Περσίδη,ΔΩΡ

ΕΑΝ για να 
μαθαίνετε! 

 
Αγωγή 

Γερόλυμπου 
κατά 

Περσίδη,ΔΩΡ
ΕΑΝ για να 
μαθαίνετε! 

 
Αγωγή Τσόγκα (6 νταν-

μαϊμού) και 
Παπαδημητρόπουλου (6 

νταν-ανθυπομαϊμού) κατά 
Περσίδη (6,5 νταν!), 

ΔΩΡΕΑΝ για να μαθαίνετε! 

 
Μήνυση 

Γερόλυμπου 
(ντιν νταν!) 

κατά 
ΠερσίδηΔΩΡΕ

ΑΝ για να 
μαθαίνετε! 
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http://karate.gr/11dikast/112010122.htm
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http://karate.gr/11dikast/112010122.htm
http://karate.gr/11dikast/112010122.htm
http://karate.gr/11dikast/112010122.htm
http://karate.gr/10dynam/dy-57d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-58d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-59d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-60d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-61d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-62d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-63d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-64d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-65d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-66d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-67d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-68d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-69d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-70d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-71d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-72d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-73d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-74d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-75d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-76d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-77d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-78d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-79d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-80d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-81d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-82d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-83d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-84d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-85d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-86d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-87d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-88d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-89d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-90d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-91d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-92d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-93d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-94d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-95d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-96d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-97d.pdf


Ίδρυση και Πορεία της ΕΟΕΚ.  
(1977 – 1994) 

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF 
(1995-2004) 

Δίκες με την ΕΛΟΚ. Επικράτηση 
στην ΠΟΠΚ. (2004-2012)  

Οι Δίκες με τον Γερόλυμπο. 
(2004 – 2013) 

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο 
Καράτε. (2004 – 2015) 

Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ. 
(2013 – 2016) 

Εγκληματική ΕΛΟΚ, Άχρηστη 
ΓΓΑ. (2014 – 2016) 

 
ΕΛΟΚ/ΓΓΑ: Απόλυτα Παράνομη η 
Σχολή Προπονητών. (2014–2015) 

 
Απόλυτα Παράνομες οι Εκλογές 
ΕΛΟΚ 2012 και 2016. (2014–2018) 

Και η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα συνεχίζεται! 

http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/05t-LK-Yero-2004-2015-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/06t-LK-ELOK-2013-2016-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/07t-LK-ELOK-GGA-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/08t-LK-SxoPro2014-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/09t-LK-EkloELOK12.16-31.3.18.pdf



