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

Πρώτη δημοσίευση 19/2/2014. Τελευταία 

ενημέρωση 25/2/2014! 
  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!!! 

 

 Η έννοια του "Δικαστή" είναι ιερή και δεν μπορεί να την 
οικειοποιείται ο κάθε τυχάρπαστος! 

 
Ο υπουργός 

Πολιτισμού κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

 
Ο υφυπουργός 

Αθλητισμού κ. Γιάννης 
Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού κα Κυριακή 
Γιαννακίδου 

 Οι Αρμόδιοι Υπεύθυνοι των παρανομιών της ΕΛΟΚ !!! 

 Νοέμβριος 2012: 

 Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα από τη 

ΔΕ/ΕΛΟΚ και η πανηγυρική τους αθώωση από το ΑΣΕΑΔ. 
  

 Το παρόν δημοσίευμα αποστέλλεται με email προς τις ΓΓΑ και ΕΟΕ! 

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

 Αποδεικτικό αποστολής και λήψης email προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

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/14414021%20.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!  

  

 

Προς τους Συλλόγους της ΕΛΟΚ: Θέλω να μου βρείτε και να μου στείλετε τα 

Πρακτικά των εκλογών για ΔΣ/ΕΛΟΚ του Νοεμβρίου 2012, διότι είμαι βέβαιος ότι 

έχει γίνει εκτεταμένη νοθεία! Περιμένω!!! 
 

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! 
 

Ο δικτατορίσκος της ΕΛΟΚ δικάζει, καταδικάζει και 

εκτελεί τους αντιπάλους του με στημένες δίκες και στημένες 

δικαστικές επιτροπές. Βέβαια τα κάνει εκεί που βρίσκει 

κορόιδα και περνάνε τα δικά του!!! Ας δούμε όμως τι έκανε 

πριν από τις εκλογές του 2012 στους "πολιτικούς" αντιπάλους, τους οποίους σημειώνω 

ότι τους είχα προειδοποιήσει ότι θα τους τα έκανε και δεν με ακούγανε (!). Εφάρμοσε 

την εξής τετριμμένη και απόλυτα προβλέψιμη πολιτική απάτη: Επειδή στο ΔΣ δεν θέλει 

ούτε αντιπάλους ούτε τα αυτιά των αντιπάλων του, ώστε να μπορεί να γράφει ο ίδιος 

όπως θέλει τα πρακτικά του ΔΣ και επειδή όταν οι υποψήφιοι είναι σε συνδυα-

  
Θέλουμε έναν Ηρακλή να 
καθαρίσει την κόπρο του 
Αυγεία από την ΕΛΟΚ! 

http://www.karate.gr/14elok/145130824.htm
http://www.karate.gr/14elok/145130824.htm
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σμούς έχουν υποχρέωση να πιάσουν το 20% των ψήφων, ώστε να βάλουν τους υπο-

ψηφίους τους, ΕΚΤΕΛΕΣΕ με τη Δικαστική Επιτροπή τους δύο αντιπάλους του 

και ΔΙΕΓΡΑΨΕ επτά από τους ψηφοφόρους τους! Τεχνική που την ξέρουν και οι κότες 

στα κοτέτσια! Οπωσδήποτε δε θα αύξησε εικονικά τους δικούς του ψηφοφόρους! Ως 

κατωτέρω: 
 

Και ορίστε η κατά παραγγελία Απόφαση της ΔΕ/ΕΛΟΚ, (κοινοποιούμενη την 1-11-

2012, δηλ. δύο ημέρες πριν από τις εκλογές της ΕΛΟΚ), η οποία πετάει με τρεις μήνες 

αποκλεισμό έξω από τις εκλογές της 3-11-2012 τους Γιώργο Σανιώτη και Γιώργο 

Μπίκα. Δηλαδή πήγαν να μπούν στις εκλογές και δεν τους άφησαν! Μια απόφαση που 

βρωμάει "υπαγόρευση Γερόλυμπου"! Και θα εξηγηθώ πιο κάτω γιατί! Δεν θα ασχοληθώ 

με τα αδικήματα της πλάκας, το σκεπτικό της πλάκας, τους μάρτυρες της πλάκας και τα 

στοιχεία της πλάκας, αλλά θα ασχοληθώ με τα μέλη της ΔΕ της πλάκας! Υπομονή, πιο 

κάτω! 

Την Απόφαση αυτή της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ υπογράφουν οι Δικηγόροι: 

 
 

Κατά της ανωτέρω Απόφασης της ΔΕ/ΕΛΟΚ οι Γ. Σανιώτης και Γ. 

Μπίκας προσέφυγαν στο ΑΣΕΑΔ (Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης 

Αθλητικών Διαφορών) με την Προσφυγή που δίνεται εδώ με κλικ, 
 

Κατά την εκδίκαση της ανωτέρω Προσφυγής οι "κατηγορούμενοι" υπέβαλαν το 

επόμενο Υπόμνημα με κλικ εδώ! 

Του Υπομνήματος αυτού αξίζει να επαναλάβουμε την Προσθήκη - Αντίκρουση της 

τελευταίας σελίδας: 

"Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού προκύπτει ότι μοναδική επιδίωξη των 

αντιδίκων (Σ.Σ.: δηλ. του ΔΣ/ΕΛΟΚ) ήταν η μη συμμετοχή των προσφευγόντων στις 

αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας στις 3/11/12. Τούτο προκύπτει πέραν των άλλων και από 

την υπερβολική ευαισθησία, την οποία επέδειξαν οι παράγοντες της Ομοσπονδίας με την 

κοινοποίηση της προσβαλλομένης απόφασης με δικαστικό επιμελητή την 1/11/12, χωρίς 

να έχει επικυρωθεί όπως σαφώς προβλέπεται από το καταστατικό από το διοικητικό 

συμβούλιο. Ο ισχυρισμός των αντιδίκων ότι η απόφαση του ΔΣ της ομοσπονδίας 

κοινοποιήθηκε με συστημένη επιστολή, δεν προκύπτει από κανένα επίσημο έγγραφο 

http://www.karate.gr/14elok/elok-de/BiSan-121031-de.pdf
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/BiSan-121105-prosf.pdf
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/BiSan-130313-ypo.pdf
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/BiSan-130313-ypo.pdf
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(απόδειξη ταχυδρομείου - συστημένη επιστολή) και κατά συνέπεια είναι αναμφισβήτητο 

ότι η απόφαση του ΔΣ ουδέποτε κοινοποιήθηκε στους προσφεύγοντες." 

 

Τους Καραγκιόζηδες της ΕΛΟΚ τους 

κατακεραύνωσε η Απόφαση του ΑΣΕΑΔ (με 

κλικ εδώ), η οποία με το διατακτικό της 

αποδεικνύει το υπό πλήρη σύγχυση μαγείρεμα 

των Αχυρανθρώπων του Γερόλυμπου: 

  

 
 

Και η δικαίωση των Σανιώτη και Μπίκα ήρθε με τηλεγραφήματα σαν αυτό 

με κλικ εδώ! 

 Επομένως οι εκλογές της 3-11-2012 της ΕΛΟΚ ήταν άκυρες, διότι 

διαστρεβλώθηκε η δημοκρατικότητά τους με τον μεθοδευμένο 

αποκλεισμό δύο υποψηφίων!!! 
 

Ταυτόχρονα ο "Chef" των εκλογών της ΕΛΟΚ Γιώργος Γερόλυμπος είχε ήδη 

αποκλείσει από την ψηφοφορία 7 συλλόγους των εκλογικών αντιπάλων του, ενώ 

οπωσδήποτε θα αύξησε κατά 5-10 τους ψηφοφόρους της δικής του παράταξης, με 

αποτέλεσμα ο συνδυασμός των αντιπάλων του να πέσει κάτω από το 20% του συνόλου 

και άρα να μην πάρουν καμιά θέση στο ΔΣ/ΕΛΟΚ!!! Αυτά όλα τους τα είχα πει 10 μήνες 

πριν, διότι ήταν η αγαπημένη και προβλέψιμη στρατηγική του Γερόλυμπου, και δεν με 

είχαν ακούσει!!! 

Η επόμενη κίνηση των αφελών θιγομένων ήταν να προχωρήσουν στην (εδώ με 

κλικ) εμπρόθεσμη Αγωγή Ακύρωσης Απόφασης Γενικής Συνέλευσης ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου με κλικ εδώ! Αυτή την Αγωγή τελικά την ΑΠΟΣΥΡΑΝΕ για 

ανεξήγητους λόγους, τους οποίους οφείλουν να εξηγήσουν στους ανθρώπους που τους 

υποστηρίζουν, διότι είναι αυτονόητο ότι θα την κερδίζανε, ειδάλλως να αφήσουν το 

http://www.karate.gr/14elok/elok-de/BiSan-130328-ase.pdf
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/BiSan-130328-ase.pdf
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/BiSan-130329-tele.jpg
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/BiSan-130329-tele.jpg
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/BiSan-130425-agogi.pdf
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/BiSan-130425-agogi.pdf
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/BiSan-130425-agogi.pdf
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καράτε και να πάνε στα σπίτια τους!!! Μυρίζομαι ότι ο ένας πλέον δεν ενδιαφέρεται και 

ο άλλος προαλείφεται για πρόεδρος ως διάδοχος του Μπουλούμπαση υπό την ... 

"προστασία" πάντα του Γερόλυμπου! 
 

 Βέβαια, η προθεσμία για νέα Αίτηση ακύρωσης χάθηκε, αλλά μπορείτε να κάνετε 

μήνυση και αγωγή σε ένα-ένα τα μέλη του ΔΣ! 

 

Φεβρουάριος 2014 - Η σημερινή Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ 

έχει ακριβώς τα ίδια μέλη, 
ενώ μια παράλληλη έρευνα στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου 

Αθηνών www.dsa.gr  ..... 
  

 
  

 .... για τους ίδιους δικηγόρους που "διορίστηκαν" ακόμα και ως σημερινή Δικαστική 

Επιτροπή της ΕΛΟΚ ... 
  

 

 

  

... δίνει τα επόμενα αποτελέσματα, τα οποία 

αποδεικνύουν ότι οι τρεις δικηγόροι της Δικαστικής 

Επιτροπής της ΕΛΟΚ, Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, 

Δημήτρης Μαυριδάκης και Ισαμπέλα-Ροξάνα Σταν, κατά 

διαβολική σύμπτωση στεγάζονται στο ίδιο κτίριο επί της 

Λεωφόρου Αλεξάνδρας 122!!! Και ως εκ ... θαύματος στο ίδιο 

http://www.dsa.gr/
http://www.dsa.gr/
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κτίριο στεγάζεται και ο ... δικηγόρος του Γερόλυμπου κύριος Δημήτρης 

Μπαλασόπουλος!!! Βρέ, καλώς τονεεεεε!!! 

Εκ δεύτερου ... απανωτού και επιπρόσθετου θαύματος, ο τελευταίος θα μπορούσε 

να ήταν και ο ... νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ. Αν συμβαίνει και αυτό, τότε θα σκίζαμε 

ακόμα και το ... θαύμα του Παραλύτου στην Καπερναούμ (!), οπότε κάθε Κυριακή θα 

έπρεπε να ανάβαμε και ένα ... κεράκι στον ... Άγιο Γερόλυμπο τον Θαυματουργό! Μεγάλη 

η χάρη του! 
  

 

 

 

 

 

Μια επί τόπου επίσκεψή μου έδωσε τις επόμενες επαγγελματικές πινακίδες, οι 

οποίες δείχνουν ότι και οι τέσσερις ως άνω δικηγόροι στεγάζονται στον έκτο όροφο του 

κτιρίου στην ανωτέρω διεύθυνση! Πάπαλααααα!!! Ο κύριος Μαυριδάκης συστεγάζεται με τον 

κύριο Μπαλασόπουλο!!! (Άσε που 

μπορεί να είναι και οι τέσσερις στο ίδιο 

γραφείο, οπότε θα πεθάνουμε από τα 

γέλια!!!) Με δυό λόγια, η Δικαστική 

Επιτροπή της ΕΛΟΚ είναι 

ο ... Δικηγόρος του Γερόλυμπου και 

πληρώνεται από την ΕΛΟΚ με εντολή ... 

Γερόλυμπου!!! (Λες να τον πληρώνει η 

ΕΛΟΚ και για τις δίκες του εναντίον 

μου? Κρίνοντας από το πόσο 

φραγκοφονιάς είναι, εγώ είμαι 

σίγουρος!) Συνεπώς το σχετικό 

ανέκδοτο: "Οι τέσσερις Ευαγγελιστές 

ήταν τρεις! Οι εξής δύο: Λουκάς!" 

ανακατασκευάζεται για τις επόμενες 

γενιές ως εξής: "Η τριμελής Δικαστική 

Επιτροπή και ο Νομικός Σύμβουλος της 

ΕΛΟΚ ήταν τρεις Δικηγόροι! Οι εξής δύο:  ... Γερόλυμπος!!! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img3/elok-de-6a.jpg
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Και μη σας φαίνεται 

περίεργη η ... περιέργεια μου! 

Διότι, σπάει ο διάβολος το ποδάρι 

του, λέμε τώρα, και παραγγέλνει ο 

Γερόλυμπος "καταδικάστε τον ... 

Δρακόπουλο!", (που δεν θα το 

έκανε ποτέ!), γράφει μια απόδειξη 

1000 € για το ταμείο του Βόβλα 

προς τον νομικό σύμβουλο, λέμε 

τώρα, παίρνει αυτός τα 1000 € και 

πληρώνει "μαύρα" τους δικαστές-

μαϊμού, λέμε τώρα! Και η απόφαση 

"κρίνεται και δημοσιεύεται", όπως 

την θέλει ο Γερόλυμπος, λέμε 

τώρα! Πράγματα τραβηγμένα, αλλά κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχει ο δίαυλος 

να γίνουν πραγματικότητα!!! Εκτός αν οι τρεις δικηγόροι είναι με σχέση παροχής 

υπηρεσιών προς την ΕΛΟΚ, οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για να είναι αρεστοί σε 

αυτόν που πληρώνει, θα κάνουν τις επιθυμίες του "Απόφαση"! Το μόνο που δεν μπορεί 

να συμβαίνει είναι το να δουλεύουν τζάμπα!!! 

Καλά θα κάνει η ΓΓΑ να ελέγξει τις δικηγορικές και λογιστικές δαπάνες της ΕΛΟΚ, 

οι οποίες έχω την εντύπωση ότι είναι υπέρογκες!!! 
 

 Κύριοι της Δικαστικής Επιτροπής: Παραιτηθείτε ... τρέχοντας!!! 
 

 Και περνάμε στην μεθόδευση της "εικονικής νομιμότητας" από τον Γερόλυμπο, 

δηλαδή του ότι η Δικαστική Επιτροπή αντί να αποτελείται από προτεινόμενα μέλη συλλόγων, 

αποτελείται τελικά από πληρωμένους από το ΔΣ δικηγόρους, οι οποίοι προφανώς θα 

κλίνουν προς το να μην δυσαρεστούν τον πελάτη τους!  

 Ιδού το Άρθρο 26 για την Δικαστική Επιτροπή του καταστατικού της ΕΛΟΚ από της 

ίδρυσης (1986) μέχρι πριν την τροποποίηση του 2008. Διαβάστε παραγράφους 2 και 3: 

 

 

 Αριστερά η φωτό όλων των πινακίδων της 

πολυκατοικίας (με κλικ μεγαλώνει) και δεξιά εστιάζουμε 

στους τέσσερις "δικούς μας"! 
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Το ανωτέρω Άρθρο στραγγαλίστηκε στο επόμενο από τον Γερόλυμπο (για να έχει την 

ΔΕ/ΕΛΟΚ στο τσεπάκι του), το οποίο ψηφίστηκε στη ΓΣ της 28-10-2008, όπου 

φαίνεται ότι την ΔΕ την επιλέγει ελεύθερα το ΔΣ, δηλαδή ο Γερόλυμπος!!! 

 
  

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η ανωτέρω τροποποίηση αποτελεί χειραγώγηση 

της ομοσπονδίας από τον Γερόλυμπο και στραγγαλισμό της δημοκρατικότητας της 

διοίκησης της ομοσπονδίας! ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ, διότι είναι αντίθετη προς το πνεύμα του 

αθλητικού νόμου και του αθλητισμού γενικότερα, ενώ όσοι την ψηφίσατε τότε είσαστε ... 

κόπανοι με περικεφαλαία και με το ... συμπάθιο, διότι πυροβολήσατε τα πόδια σας και 

λίγο ... πιο πάνω!!! (Παρένθεση: στους περισσότερους η σφαίρα θα βρήκε ... αέρα πιο 

πάνω και πέρασε χωρίς να τους αγγίξει!) Εξαιρώ τους ... "καλογλείφτες" (εννοώ "αυτούς 

που γλείφουν καλά" και μη μου προσάψετε τίποτα άλλο!), οι οποίοι πάντα ξέρουν τι 

κάνουν! 

Περίτρανη απόδειξη της απάτης του Γερόλυμπου και του ΔΣ/ΕΛΟΚ κατά την 

ανωτέρω τροποποίηση του καταστατικού είναι το Άρθρο 9 του ίδιου καταστατικού, το 

οποίο οι ανωτέρω ηλίθιοι δεν θυμήθηκαν να τροποποιήσουν και το οποίο ρητά ορίζει: 

 
Δηλαδή, η τροποποίηση του Άρθρου 26 της 26-10-2008 έρχεται σε ευθεία 

αντίφαση με το Άρθρο 9! Συνεπώς, η ανωτέρω Δικαστική Επιτροπή αποτελούμενη από 

τους συγκεκριμένους δικηγόρους είναι παράνομη, ενώ τα μέλη της ήδη έχουν παίξει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στη νοθεία των εκλογών της ΕΛΟΚ κατά την 3-11-2012! Ευθύνη 

για την απάτη αυτή εις βάρος των συλλόγων της ΕΛΟΚ και των μελών τους φέρουν ο 
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Γιώργος Γερόλυμπος, το ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (... ο 

Οίκος της Μεγάλης Ανοχής!), η οποία οφείλει και υποτίθεται ότι εποπτεύει, ελέγχει και 

εγκρίνει τα καταστατικά και τους εσωτερικούς κανονισμούς των αθλητικών ομοσπονδιών 

πριν τις επιχορηγήσει! Αλλά για το χαϊδεμένο παιδί της Νέας Δημοκρατίας και κολλητό 

των βουλευτών Καραμανλή, Ορφανού και Μεϊμαράκη ... τα σκυλιά είναι δεμένα!!! 
 

Σας μένει μια τελευταία ελπίδα: να μην έχει περάσει ο Γερόλυμπος την τροποποίηση 

του 2008 από το Πρωτοδικείο! 

 Τέτοιες μαλακίες τις έχει ξανακάνει! Τρεχάτε ψάξτε το!!! 
 

 Θύμιος Περσίδης, R.E.D. 
 

 Judgment Day !!! 
 ή "Κάντε τη ... γαργάρα !!!" 
  

Σήμερα, Παρασκευή, 21/2/2014, συγκαλείται 
η Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ για να "δικάσει" 
συλλόγους-μέλη της και άτομα-μέλη αυτών των 
συλλόγων. Έχουν αποδειχθεί, όμως, τα επόμενα, 
τα οποία θα πρέπει να προσέξετε διότι η 

ατμόσφαιρα εντός ΕΛΟΚ είναι απόλυτα τεταμένη: 
1 - Οι κατηγορίες είναι κατασκευασμένες και παράνομες, διότι εκ 

των πραγμάτων δεν αναφέρονται σε πραγματικά περιστατικά κατά 
της ΕΛΟΚ, αλλά είναι υπαγορευμένες φαντασιώσεις του 
Φαντασιόπληκτου δήθεν "Επίτιμου Προέδρου της" Γιώργου Γερόλυμπου. 

2 - Η δήθεν προσβολή του Φαντασιόπληκτου και η διατεταγμένη 
υπερευαίσθητη προστασία του από το ΔΣ της ΕΛΟΚ, ιδιαίτερα τώρα 
που ο ίδιοςέχει τιμωρηθεί και με δεύτερη εξάμηνη τιμωρία 
απαγόρευσης εισόδου σε κάθε διοργάνωση της 
Παγκόσμιας WKF και κάθε άλλη διοργάνωση κάθε μέλους της 
Παγκόσμιας και άρα και της ΕΛΟΚ, αναμφίβολα κινδυνεύει να 
προκαλέσει την τιμωρία και αποπομπή της ΕΛΟΚ από την 
Παγκόσμια. Την ευθύνη αυτής της εξέλιξης θα φέρουν το ΔΣ και ένα-
ένα τα μέλη του, τα οποία θα εκτεθούν σε μηνύσεις και αγωγές από 
κάθε σύλλογο, κάθε μέλος του και κάθε αθλητή του! 

 3 - Το ΔΣ/ΕΛΟΚ που ασκεί "αυτεπάγγελτα" την πειθαρχική δίωξη, ήδη είναι 
παράνομο διότι προέρχεται από παράνομες εκλογές, είναι ήδη εκτεθειμένο σε μηνύσεις 
και αγωγές για ψευδή καταμήνυση και είναι ήδη εκτεθειμένο σε τιμωρία από την 
Παγκόσμια! Επίσης, είναι ήδη εκτεθειμένο σε μηνύσεις και αγωγές συλλόγων και μελών 
τους, διότι η Ελλάδα έχει εκδιωχθεί από την Βαλκανική Ομοσπονδία Καράτε! 

 

 
Εμμανουέλα Ποντίδα-

Γερολύμπου, 
Αναπληρώτρια 

Πρόεδρος της ΕΛΟΚ. 

 
Χρήστος 

Μπουλούμπασης. 
πρόεδρος ΕΛΟΚ 
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 4 - Το ΔΣ/ΕΛΟΚ είναι υπόλογο που δεν έχει εφαρμόσει την 
τιμωρία της Παγκόσμιας κατά του Γιώργου Γερόλυμπου, ενώ την 
ίδια στιγμή διώκει πειθαρχικά τα μέλη της για υποτιθέμενα και 
ελαχιστότατα παραπτώματα! Έπρεπε να τον είχε περάσει από 
Δικαστική Επιτροπή και να τον είχε καθαιρέσει από τη θέση του 
επίτιμου προέδρου! 

5 - Η Δικαστική 
Επιτροπή είναι 
παράνομη, διότι έχει 
οριστεί παράνομα, 
αφού απαρτίζεται από 
τρεις δικηγόρους μη μέλη συλλόγων και μη 
προτεινόμενους από συλλόγους, αλλά από 
το ίδιο ή πλαϊνά γραφεία του νομικού 
συμβούλου της ΕΛΟΚ και προσωπικού 
δικηγόρου του Γερόλυμπου. Και αυτό είτε 
πληρώνονται από την ΕΛΟΚ είτε όχι! 
Τίποτα απολύτως δεν εγγυάται το 
αμερόληπτο των αποφάσεών τους! Οι 
δικηγόροι που την απαρτίζουν είναι 

παράνομοι, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να δικάζουν μέλη της ΕΛΟΚ και εκτίθενται σε 
μηνύσεις και αγωγές από όλους τους συλλόγους και άτομα που θίγονται. Αν τολμήσουν 
έστω και να συνεδριάσουν, τότε ... ούτε ψύλλος στον κόρφο τους! Φιλική συμβουλή: 
παραιτηθείτε και μην ξαναμπλέκετε με τον Γερόλυμπο! 

6 - Η παρουσία του μάρτυρα κατηγορίας Γιώργου Γερόλυμπου, 
ο οποίος από τον Αύγουστο 2013 έως σήμερα διαπράττει θρασύτατα 
και συνεχώς από το διαδίκτυο το αδίκημα της συκοφαντικής 
δυσφήμησης κατά του προέδρου της WKF και κατά αυτής της ίδιας 
της Παγκόσμιας, είναι αυτονόητα παράνομη σε κάθε σύσκεψη ή 
συνεδρίαση κάθε οργάνου της ΕΛΟΚ και οι απόψεις του ουδόλως 
μπορούν να παρουσιαστούν ενώπιον οιουδήποτε οργάνου της 
ΕΛΟΚ, διότι απλούστατα για αυτήν ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ, ως 
διεθνώς τιμωρημένος από την Παγκόσμια να μένει στο απέναντι ... 
πεζοδρόμιο και να κοιτάζει ... τα τρένα που περνούν! (Μέτρα τα ... 
βαγόνια μικρέ!) 

7 - Οι μαρτυρίες των υπολοίπων μαρτύρων θα κριθούν ως 
προς την αντικειμενικότητά τους ή την "εσκεμμένη κατασκευή τους" και θα αποδοθούν 
ευθύνες σε αυτούς με μεγάλη πιθανότητα να βρεθούν κατηγορούμενοι για συκοφαντική 
δυσφήμηση, ψευδομαρτυρία, ψευδορκία και άρση της φίλαθλης ιδιότητάς τους με 
συνέπεια να μην μπορούν να μπουν ούτε στο ... γυμναστήριό τους! 

8 - Αυτά και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφθεί κανείς μπορεί να αποτελέσει κατηγορία 
μήνυσης για απάτη εναντίον του κάθε εμπλεκομένου, γι αυτό συνιστάται επειγόντως, 
αμιγώς και αδιαλείπτως: 

  

 "Κάντε τη ... γαργάρα !!!" 

 και πηγαίνετε για ... καφέ! 
 

  

 
Μανώλης Δημητριάδης, 

Γενικός Γραμματέας 
ΕΛΟΚ 

Διοικητικό Συμβούλιο: 

Πρόεδρος: Μπουλούμπασης Χρήστος 

Αναπλ. Πρόεδρος: Γερολύμπου Εμμανουέλα 

Γεν. Γραμματέας: Δημητριάδης Εμμανουέλα 

Α' Αντιπρόεδρος: Κοσμίδης Γεώργιος 

Β' Αντιπρόεδρος: Χανικιάν Γρηγόρης 

Ταμίας: Βόβλας Γρηγόρης 

Ειδ. Γραμματέας: Ράλλης Γεώργιος 

Έφορος Υλικού: Γκουβούσης Ηλίας 

Έφορος Εθνικ. Ομάδ.:Καρβούνης Γεώργιος 

Πρόεδρ. Τεχν. Επιτρ.: Χονδροματίδης Παναγ. 

Μέλος: Πάσης Πέτρος 

 
Γρηγόρης Βόβλας, ο 
Ταμίας της ΕΛΟΚ. Θα 
πρέπει να ελεγχθεί το 

Ταμείο της ΕΛΟΚ! 
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25-2-2014: Και το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο: 
 Στα γραφεία της ΕΛΟΚ στα Άνω Λιόσια, το απόγευμα της 

Παρασκευής 21-2-2014 κατέφθασε δικαστικός επιμελητής με 

κοινό εξώδικο προς την ΔΕ και το ΔΣ της ΕΛΟΚ όλων των 

"κατηγορουμένων" δια του οποίου εντόπιζαν όλες τις 

στρεβλώσεις όσον αφορά στον ορισμό και συγκρότηση της 

"Δικαστικής Επιτροπής", που ήταν έτοιμη να τους δικάσει, 

δήλωναν τη σθεναρή θέση τους ότι δεν πληροί τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις συγκρότησης, αποδοχής και αναγνω-

ρισιμότητας και απαρίθμιζαν πληθώρα επιστολών προς όλες 

ανεξαιρέτως τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (ΓΓΑ και Υπουρ-

γεία) για την καταγγελία της παράνομης συγκρότησή της και ερωτήματα γνωμοδότησης 

για το σύννομο των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

Παγωμένοι οι παρευρισκόμενοι ιθύνοντες της ΕΛΟΚ έκαναν το "παγώνι" και δεν 

παραλάμβαναν το εξώδικο, ενώ "μέτραγαν τις απώλειες" με τον πρόεδρο και τον 

γραμματέα της ΕΛΟΚ ... "χεσμένους" (!) και τον Γερόλυμπο με τα ... πάμπερς στο χέρι 

να τρέχει να τους μαζεύει! (Σόρυ για τις άκομψες εκφράσεις, αλλά πάντα εστιάζω στην 

... αντικειμενική περιγραφή της κατάστασης!) 

Μετά από αυτά, η "Δικαστική Επιτροπή-μαϊμού" της ΕΛΟΚ, ποιώντας την ανάγκη 

φιλοτιμία, "ανέβαλε" τις "δίκες του αιώνα" για να σκεφθεί το θέμα ωριμότερα, πράγμα 

που κατά εκτιμήσεις δικές μου, σημαίνει ότι "τις ματαίωσε και έφυγε προς παραίτηση με 

την ουρά στα σκέλια"! Και πολύ λογικά έπραξε, διότι δεν μπορούν δικηγόροι-πράμα τα 

παιδιά να διασύρονται από άγνοια της πραγματικής κατάστασης για παρανομίες της 

ΕΛΟΚ και του Γερόλυμπου!!! 

 
Ο υπουργός 

Πολιτισμού κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

 
Ο υφυπουργός 

Αθλητισμού κ. Γιάννης 
Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού κα Κυριακή 
Γιαννακίδου 

 Οι Αρμόδιοι Υπεύθυνοι των παρανομιών της ΕΛΟΚ !!! 

 Θύμιος Περσίδης, R.E.D. 
 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 
  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 
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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) 

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/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   a17 

Πρώτη δημοσίευση 1/11/2014, Ενημέρωση 

4/11/2014, βράδυ! 

  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!!! 

 

 Γκαγκστεριλίκι και Τρομοκρατία της ΕΛΟΚ 

υπό την Αιγίδα της ΓΓΑ από τους Τρομοκράτες του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 
  

 Αν η Μπουρδ-ΕΛΟΚ σας γράφει  

 εκεί που δεν πιάνει η μελάνη,  

 τότε να σας γράψουμε και εμείς! 

 Για όλους υπάρχει χώρος!!!  
  

(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!)  

 

 
 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/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/14elok/144141101.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!!!  

Η επί μια εικοσαετία Διεφθαρμένη Πολιτική Ηγεσία της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού και οι αντίστοιχοι υπάλληλοί της έχουν δώσει τρεις 

ομοσπονδίες στον Γερόλυμπο, που τις έχει πάρει ... στο σπίτι του, ενώ 

αδιαφορούν επιδεικτικά και προκλητικά στις μακροχρόνιες σχετικές 

καταγγελίες! 

Μόνη εξήγηση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, μαζί με όλα τα άλλα ασημικά 

του Ελληνικού Λαού, "πουλάει" και τις αθλητικές ομοσπονδίες για να πληρώνει 

τα ... νοίκια της! Δεν μπορώ να φανταστώ άλλη εξήγηση!  

Με αυτό τον τρόπο είναι σαν να μας το λεει κατάμουτρα: "Διαλέξτε ... 

Μαλάκες! Ή την Ανεπάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ ή την "Καρα-Διαφθορά" τη δική μας!" 

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 

εμφανίζει  ΠΑΡΑΝΟΜΗ  ΕΘΝΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ  ΣΤΟΥΣ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡ

ΑΝΟΜΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ  ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΤΗΣ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ  υπό την 

πολιτική ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ  του ... Θεόσταλτου Υφυπουργού 

Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού, που δεν χαμπαριάζει από τίποτα!!!   
 

 

 

 

 Παράνομη εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα!  

 Παράνομη υποψηφιότητα Γερόλυμπου στην Παγκόσμια 

Ομοσπονδία! 
  

 Η ΕΛΟΚ στέλνει ομάδα στους Παγκόσμιους 5,9-11-2014, στη Βρέμη με την ακόλουθη 

ανακοίνωση:  
  

 
Γνωρίζει ο 

πρωθυπουργός  
αυτά που κάνετε 

εκεί στην 
αμαρτωλή ΓΓΑ??? 
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 Πρώτη Καραμπινάτη Παρανομία:  

Στην ανακοίνωση της ΕΛΟΚ 

τονίζεται προκλητικά ότι  

στην Εθνική Ομάδα 

συμμετέχει και ο Δημήτρης 

Τριανταφύλλης (αριστερά) στα -67 κιλά. 

Αλλά ο Δημήτρης Τριανταφύλλης είναι 

απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, επαγγελματίας 

προπονητής στο σύλλογό του "Α.Σ. 

Γαλατσίου Η ΔΟΞΑ" και εγγεγραμμένος 

στον κατάλογο προπονητών καράτε της ΓΓΑ! 

Μάλιστα ως αντιπρόσωπος του συλλόγου του 

εμφανίζεται η "απατεώνισσα- Αναπληρώτρια 

Προέδρου" της ΕΛΟΚ Εμμανουέλα Ποντίδα-

Γερολύμπου και άρα ο σύλλογος είναι ... 

"κτήμα" του Γερόλυμπου!!! 

Από την άλλη μεριά, όμως, ο νόμος 

3057/2002, άρθρο 75, παράγρ. 11 (δεξιά), 

ορίζει ότι: 

"11. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης 
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του επαγγέλματος του προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί 

να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του 

αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει 

καταθέσει την άδεια του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία." 

Και αυτό είναι προφανέστατο, διότι το καράτε είναι ερασιτεχνικό άθλημα και όχι 

επαγγελματικό!!! 

Συνεπώς, εφόσον ο Τριανταφύλλης προπονεί με ενεργή άδεια στον σύλλογό του, 

έπεται ότι συμμετέχει ΠΑΡΑΝΟΜΑ στην εθνική ομάδα, η Παγκόσμια μπορεί να τον 

απορρίψει από τις συμμετοχές, ενώ κάθε συμμετοχή του στους αγώνες θα είναι άκυρη 

με αποτέλεσμα να καταστρέψει τις κληρώσεις των αγώνων!!! 

Τα ίδια ισχύουν και για τον επαγγελματία προπονητή και ταυτόχρονα αθλητή Σπύρο 

Μαργαριτόπουλο, ο οποίος επίσης είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, επαγγελματίας 

προπονητής καράτε και περιλαμβάνεται στον κατάλογο προπονητών καράτε της ΓΓΑ!!! 

Δηλαδή, οι δύο αυτοί αθλητές ανήκουν στο "κλειστό κύκλωμα" και "κλέβουν" θέσεις 

στην Εθνική Ομάδα, που ανήκουν σε άλλους αθλητές, απολαμβάνουν παράνομα τα 

προνόμια των "πρωταθλητών", ενώ οι σύλλογοι επιβαρύνονται με τα έξοδά τους!!! 

Δηλαδή πρόκειται για καραμπινάτη εξαπάτηση  του Ελληνικού Καράτε από την ΕΛΟΚ, 

αλλά και της Παγκόσμιας από την ΕΛΟΚ και τον αντιπρόσωπό της Μ. Δημητριάδη!!! 

Αν, επιπλέον, ο Γερόλυμπος έχει μετοχές στο σύλλογο του Τριανταφύλλη, τότε η 

παράνομη προώθηση Τριανταφύλλη αποτελεί εμπορική διαφήμιση για την τσέπη του 

Γερόλυμπου!!! 

Εκ των ανωτέρω γίνεται προφανές ότι η εθνική ομάδα αποτελείται από 

"υποταγμένους" στον Γερόλυμπο!!! Προωθούνται παιδιά υποταγμένων για πάρουν μόρια 

για τις ανώτερες και ανώτατες σχολές ή και για επαγγελματική αποκατάσταση ή 

διαφήμιση!!! Αν ελέγξετε και τα άλλα παιδιά της ομάδας, θα βρείτε παρόμοια εξάρτηση! 

Στην Μπουρδ-ΕΛΟΚ των Λαμόγιων ή Αυτοκρατορία του Γερόλυμπου δεν ισχύει η αρχή 

της ισότητας, αλλά το ... Θεώρημα της Υποταγής σε όλες τις δραστηριότητές της: "Αν 

υπακούς, τότε ευνοείσαι, και αντιστρόφως αν ευνοείσαι, τότε οφείλεις και να 

υπακούς"!    

Τι κάνει η ΓΓΑ γι' αυτό? 

  

  Δεύτερη Καραμπινάτη 

Παρανομία:  

Στην ανακοίνωση της ΕΛΟΚ 

τονίζεται προκλητικά ότι ως 

Εθνικός Προπονητής και 

Αρχηγός αποστολής ορίσθηκε ο Κώστας Γκουβούσης, ο οποίος ΔΕΝ έχει καν 

δίπλωμα εμπειρικού προπονητή, όπως ορίζει ο ΝΟΜΟΣ 2725/1999 στο άρθρο 31, δεξιά.  

Τι κάνει η ΓΓΑ γι' αυτό? 
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 Τρίτη Καραμπινάτη Παρανομία 

(σωρεία αυτή τη φορά):  

Στην ανακοίνωση της ΕΛΟΚ 

τονίζεται προκλητικά ότι:  

"Την αποστολή συνοδεύει, εκ 

μέρους της Διοίκησης, ο Γεν. 

Γραμματέας της ΕΛΟΚ 

κ. Εμμανουήλ Δημητριάδης ο 

οποίος θα εκπροσωπήσει την 

ΕΛΟΚ 

στη Γενική Συνέλευση της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας (WKF)."  
 

 
 

 

Αλλά ο Γεν. Γραμματέας της ΕΛΟΚ, βάσει του νόμου δεξιά,  είναι παράνομα και 

αθλητής και υποψήφιος προπονητής, μαθητής της εν εξελίξει Σχολής Προπονητών, ο 

οποίος μάλιστα συμμετείχε και στις παράνομες εξετάσεις, αφού είχε ... πάρει πρώτα 

τα θέματα από τους εξεταστές ως Γεν. Γραμματέας!!! 

Δηλαδή ο Δημητριάδης κατά παράβαση του αθλητικού νόμου θέλει να μας επιβάλει να 

είναι Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ και αντιπρόσωπός της στη Γενική Συνέλευση της 

Παγκόσμιας, ενώ ταυτόχρονα είναι ήδη αθλητής και υποψήφιος επαγγελματίας 

προπονητής, πράγματα που απαγορεύονται από το ΝΟΜΟ! Επιπλέον, διαγωνίζεται 

στις εξετάσεις της Σχολής Προπονητών έχοντας τα θέματα από πριν στο ... σπίτι του! 

Πού πας ρε ... Καναπέκα??? 

  

Τι κάνει η ΓΓΑ γι' αυτό? 

  

 Τέταρτη Καραμπινάτη Παρανομία:  

Στην ανακοίνωση της ΕΛΟΚ τονίζεται 

προκλητικά ότι: 

"Στα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι η 

διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου της WKF και στις 

οποίες συμμετέχει ως υποψήφιος ο Επίτιμος 

Πρόεδρος της ΕΛΟΚ κ. 

Γιώργος Γερόλυμπος." 

α) Αλλά η θέση του 

Επίτιμου Προέδρου είναι 

τιμητική και ΟΧΙ θέση 

ενεργού καταστατικού μέλους 

της ΕΛΟΚ. Συνεπώς, ο 

Γερόλυμπος ΔΕΝ μπορεί να αναλάβει θέση 
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"αντιπροσώπου" της ΕΛΟΚ στην WKF, η οποία 

είναι θέση ενεργού μέλους της ΕΛΟΚ!  

β) Ταυτόχρονα, αυτό το Αρχι-

Καραλαμόγιο ο Γερόλυ-μπος είναι και Πρόεδρος 

της Ομοσπονδίας του Τριάθλου (δεξιά), ενώ 

από το ΝΟΜΟ 2725/ 1999:  

β1) στο Άρθρο 12 παρ. 2, δεξιά, για τα 

Κωλύματα και τους Περιορισμούς όσον αφορά 

στη συμμετοχή φυσικού προσώπου στις 

αθλητικές ενώσεις ορίζεται:  

"Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί  στο Δ.Σ. ή 

σε άλλο από το καταστατικό προβλεπόμενο 

όργανο αθλητικής ένωσης υποψήφιος, εφόσον: 

α) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου 

άλλης αθλητικής ένωσης,"  κτλ. 

όπου προφανώς ως "όργανα" νοούνται είτε 

"επιτροπές" είτε "φυσικά πρόσωπα" αρκεί να 

εργάζονται για την ένωση, πράγμα που σημαίνει 

ότι η θέση ενός "αντιπροσώπου" είναι 

προφανέστατα και αυτονόητα "θέση οργάνου" 

της ένωσης, αφού και εφόσον αυτός ο 

αντιπρόσωπος έχει αναλάβει καταστατική 

εργασία για αυτήν!!!  

β2) Επίσης, στο Άρθρο 21, δεξιά, ορίζεται:  

 
 

 

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

Σε άλλο άρθρο μας θα αναφερθούμε 

ιδιαίτερα στις παράνομες 

"δραστηριότητες και αποδοχές" του 

Γερόλυμπου δια μέσου της WKF και της 

ΕΛΟΚ! 

"Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 12 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλογικά και στα 

προβλεπόμενα από το καταστατικό και τους κανονισμούς στα όργανα των οικείων αθλητικών 

ομοσπονδιών".  

Άρα ότι ισχύει για τις αθλητικές ενώσεις, ισχύει και για τις αθλητικές ομοσπονδίες, οι 

οποίες είναι υπερκείμενα των ενώσεων σωματεία. Και προφανώς, ο νόμος επεκτείνεται και στα 

υπερκείμενα των ομοσπονδιών σωματεία, που για την ΕΛΟΚ είναι η Ευρωπαϊκή και η 

Παγκόσμια!!! 

γ) Αφετέρου, από το καταστατικό της ΕΛΟΚ, δεξιά Άρθρο 3-ΣΚΟΠΟΣ, ορίζεται ότι στους 

Σκοπούς της υπάγονται και τα επόμενα α), β), κτλ. μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η 

υποψηφιότητα για συμμετοχή ΜΕΛΟΥΣ της ΕΛΟΚ στα διοικητικά όργανα της Παγκόσμιας, όπου 

προφανώς ως "όργανα" νοούνται είτε "επιτροπές" είτε "φυσικά πρόσωπα"!!! 

Εκ των ανωτέρω (α), (β) και (γ) είναι προφανέστατο ότι "όργανο" της ΕΛΟΚ είναι το ΔΣ 

αυτής, αλλά και "κάθε φυσικό πρόσωπο" που είναι μέλος αυτού του ΔΣ της ΕΛΟΚ ή προσφέρει 

οποιαδήποτε καταστατική υπηρεσία στην ΕΛΟΚ!!!  

Συνεπώς, ένας "αντιπρόσωπος" της ΕΛΟΚ οπουδήποτε είναι αυτονόητα "όργανο" της 

ΕΛΟΚ! Δηλαδή ο αντιπρόσωπος της ΕΛΟΚ στην WKF είναι "όργανο της ΕΛΟΚ". 

Συνεπώς, ο Γιώργος Γερόλυμπος ως ενεργός Πρόεδρος της Ομο-σπονδίας του Τριάθλου 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ-ΠΟΣ, δηλαδή "όργανο" της Ομοσπονδίας του 

Καράτε, σε όργανα υπερκείμενης αθλητικής ομοσπονδίας, δηλαδή της WKF!!!  

Τι ΔΕΝ καταλαβαίνετε??? Έχω σκάσει να τα λεω είκοσι χρόνια!!!  
########################### 
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Θα έρθει τώρα ο εξυπνάκιας και θα σας πει: 

"Η Παγκόσμια έχει άρθρο στο καταστατικό της, που επιτρέπει σε όσους έχουν 

εκλεγεί δύο φορές στο ΔΣ αυτής να μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το ΔΣ 

χωρίς να τους έχει προτείνει η εθνική τους ομοσπονδία!" 

"Ναι μεν, αλλά", θα του απαντήσω! Αυτό πρώτον με χαροποιεί, 

διότι είχα απελπιστεί πως μόνο εμείς οι Έλληνες είμαστε Λαμόγια και 

απατεώνες! Τώρα πείσθηκα ότι είναι και οι Ξένοι!!! 

Έχω δύο απαντήσεις σε αυτό τον ισχυρισμό:  

1) Ναι μεν η Παγκόσμια ΔΕΧΕΤΑΙ τους ανωτέρω, αλλά, όπως 

είναι αυτονόητο, μόνο αν και όταν η υποψηφιότητά τους ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ 

ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ με τους νόμους του κράτους από το οποίο προέρχονται, τους οποίους 

οφείλει αυτή μεν να σέβεται, ο πολίτης δε του κράτους να τηρεί! Και ο Ελληνικός νόμος 

λεει ότι εφόσον ο Γερόλυμπος είναι πρόεδρος της ομοσπονδίας του Τριάθλου, ΔΕΝ 

μπορεί να είναι μέλος "οργάνου" ομοσπονδίας άλλου αθλήματος, ακόμα και υπερκείμενης 

κατ' επέκταση των σωματείων πρώτου και δευτέρου βαθμού! Στην περίπτωσή μας, η 

υποψηφιότητα Γερόλυμπου για το ΔΣ της Παγκόσμιας μπορεί να είναι αποδεκτή από 

την Παγκόσμια βάσει του καταστατικού της, αλλά έρχεται σε σύγκρουση με τον Ελληνικό 

αθλητικό νόμο, τον οποίο η Παγκόσμια οφείλει να σεβαστεί, εκτός αν ο Γερόλυμπος 

δηλώνει κάτοικος ... Γουατεμάλας, δηλαδή ... Γουατεμάλαξ (Αγγλιστί: What a Malax!)! 

Συνεπώς, αν η υποψηφιότητα Γερόλυμπου καταγγελθεί ότι παραβιάζει τον Ελληνικό 

Νόμο, τότε η Παγκόσμια πρέπει να την αποκλείσει είτε πριν εκλεγεί είτε αφού εκλεγεί! 

2) Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, και εάν υποθέσουμε ότι ο Γερόλυμπος εκλέγεται 

ως μέλος του ΔΣ της Παγκόσμιας του Καράτε, τότε θα έχει να αντιμετωπίσει την 

ανωτέρω απαγόρευση του Ελληνικού Αθλητικού Νόμου αμέσως μόλις γυρίσει στην 

Ελλάδα ή α) αυτεπάγγελτα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που τον έχει τώρα 

στη μπούκα του κανονιού, ή β) δικαστικά από όλους τους αντιπάλους του στο καράτε 

ή/και στο τρίαθλο, οι οποίοι θα απαιτήσουν να εφαρμοστεί ο νόμος και να εκπέσει από 

τη θέση του Προέδρου στο Τρίαθλο! Και αν εκπέσει από τη θέση του Προέδρου στο 

Τρίαθλο, πάει και η θέση στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, πάνε και τα άλλα μεγαλεία 

και οι χοντρές κονόμες!!!  

Γι' αυτό Γερόλυμπε θα ήταν προτιμότερο ... ούτε από μακριά να πλησιάσεις την 

υποψηφιότητα στο ΔΣ της Παγκόσμιας του Καράτε!!!  

Άντε ... Κωλόφαρδε! Πάλι εγώ σε έσωσα!!!  

 4-11-2014, βράδυ: Εκλογές στην WKF (Βρέμη, Γερμανία) για 

μέλη του Δ.Σ.  

Η ΕΛΟΚ είχε στείλει στις εκλογές της Παγκόσμιας την "Αιχμή του Δόρατος" των Καρα-Λαμόγιων 

της! Ο Γιώργος Γερόλυμπος, "σερ Αρχι-Καραλαμόγιο", Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΛΟΚ, Γενικός 

Δερβέναγας της ΕΛΟΚ, Δικτάτορας του Καράτε, επί είκοσι χρόνια Αρχι-Αρμεχτής των Εσόδων 

της ΕΛΟΚ (τελευταία λέγεται ότι άρπαξε ένα μεγάλο μέρος από τα λεφτά της Σχολής 

Προπονητών!), Πρόεδρος του Τρίαθλου (τιμή των ηλιθίων!), μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής 
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Επιτροπής (τιμή μας!), το ... ίνδαλμα των παιδιών των ηλιθίων υποτακτικών του ("Γίνε παιδί μου 

σαν τον ... Γερόλυμπο!"), ο Ανατροπέας του Κατεστημένου στην Παγκόσμια, κτλ. κτλ. έλαβε μέρος 

στις εκλογές και ΗΡΘΕ  ... ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΑΛΛΑ ...  ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ και φυσικά ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ !!!  
  

 ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ  

Τέλος στα όνειρα, τέλος στις υποσχέσεις, τέλος στα μεγαλεία και 

επικεντρωνόμαστε τώρα στα λεφτά που θα πρέπει να επιστρέψει στην ΕΛΟΚ, 

διότι αν δεν τα επιστρέψει αυτός, τότε θα τα πληρώσει ο Μπουλούμπασης, ο 

Δημητριάδης, ο Βόβλας και οι άλλοι μαζί με αυτά που άρπαξαν και αρπάζουν οι 

ίδιοι και θα επιστρέψουν!!! Ας σημειωθεί ότι στους επόμενους αγώνες εγχρώμων 

ζωνών της ΕΛΟΚ το παράβολο συμμετοχής των αθλητών αυξήθηκε από 15 € 

σε 20 € και ταυτόχρονα προστέθηκε και παράβολο συμμετοχής ... των 

προπονητών, που κοουτσάρουν τους αθλητές τους ακόμα 20 € (πού ακούστηκε 

αυτό?)!!! Αρπάζουν με χέρια και πόδια!!! Οι απατεώνες του κατωτέρω 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΟΚ στην κυριολεξία ΚΛΕΒΟΥΝ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ, 

ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ!!! 

ΚΑΙ Η ΑΧΡΗΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ... ΧΑΣΚΕΙ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟ 

ΣΤΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!!! 

 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 

 

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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Βόβλας  

Ράλλης 
 

Γκουβούσης 
 

Καρβούνης 
 

Χονδροματίδης 

 
Πάσης 

 
Κοσμίδης 

 
Γκάζι 

 
Σκοπελίτης 

 
Χριστοδούλου 

 

 

Θύμιος Περσίδης 

Τα καλύτερα ... έρχονται!!! 

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 

 
  

  

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/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: 15 - Αθλητικά Θέματα  a27 

Πρώτη δημοσίευση 28/11/2014.  

Ενημέρωση 7/12/2014. 
  Αρχική      Επικαιρότητα      Αθλητικά Θέματα   . 

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!!! 

 

Εκτός από την εκμετάλλευση των επιχορηγήσεων: 

 Βόμβα μεγατόνων ο χρηματισμός αθλητικών παραγόντων για τη 

μοριοδότηση αθλητών μέσω της εκμετάλλευσης αγώνων αθλητικών 

ομοσπονδιών με σκοπό την εισαγωγή αθλητών στα πανεπιστήμια!!!  

 Σιγά να μην το ξέραμε εδώ και 20 χρόνια! Βρήκε την ... Αμερική!  

 

 Το έτος ... 2054 τα Ρομπότ είχαν κυριεύσει τον πλανήτη και εξόντωναν 

τους ανθρώπους!  

 Οι τελευταίοι άνθρωποι ζούσαν σε κατακόμβες για να επιβιώσουν και  

ο εφιάλτης του πολέμου ήταν καθημερινή ρουτίνα για αυτούς!  

 

 

 
 Copyright © 1945-2054: Θύμιος Περσίδης,  

 Terminator Robot T800 Reloaded!!!  

 Special features: 365-24-7 non sleep Lamoyia Hunter, Ass Cutter, Blood 

Drinker!!! 

 President of the Greek Traditional Karate Federation!  

No pain, No gain! No prisoners! Good Lamoyio is the ... Dead Lamoyio! Uraaa!  

 

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/15athlet/150contg.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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 Το έτος ... 2054 ...  

Το έτος 2054 τα Ρομπότ είχαν κυριεύσει τον πλανήτη και εξόντωναν αυτόνομα και 

χωρίς έλεος τους ανθρώπους! Οι τελευταίοι ζούσαν σε κατακόμβες και σπηλιές και για 

να επιβιώσουν βρίσκονταν σε συνεχή πόλεμο με τα Ρομπότ! Αλλά ας δούμε, όμως, τα 

πράγματα από την αρχή!  
  

Η Ελλάδα είχε καταστραφεί οικονομικά από το 2020, που είχε φύγει η Τρόικα, γιατί 

δεν είχε τι άλλο να πάρει! Το 2054 Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ήταν ακόμα 

ο ... Κάρολος Παπούλιας, αλλά επειδή είχε πεθάνει στο μεταξύ και δεν είχαν καταφέρει 

οι Έλληνες να ψηφίσουν άλλον, τον είχαν ... ταριχεύσει και τον είχαν στήσει στην αυλή 

του Προεδρικού Μεγάρου να δείχνει με το δεξί (πάντα) χέρι προς την ... Αμφίπολη, την 

οποία ακόμα έσκαβε η ... εγγονή πλέον της Περιστέρη για να δικαιολογεί ... μεροκάματα! 

Κάθε φυλακή είχε δικό της Πανεπιστήμιο και ο αντιεξουσιαστής Νίκος Ρωμανός ήταν 

πια καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κορυδαλλού, ενώ στα περίπτερα με κάθε Marlboro 

σου έδιναν και δώρο ένα ... καλάσνικοφ!!! 
  

Οι κάτοικοι της Ελλάδας ήταν 10 εκατ. Έλληνες και 5 εκατ. αλλοδαποί, που δεν 

έφευγαν με τίποτα! Η Νέα Δημοκρατία είχε υπερισχύσει όλων των άλλων κομμάτων και 

ήταν πλέον το μοναδικό κόμμα μέσα στην Ελλάδα! Μόνο ένας αρχαίος τρελός με μακριά 

γένια και χλαμύδα κυκλοφορούσε στο Σύνταγμα περνώντας ΣΥΡΙΖΑ στα αυτοκίνητα και 

φωνάζοντας "Όχι στο μνημόνιο! Όχι στις απολύσεις!"  

Αλλά πλέον δεν υπήρχαν απολύσεις, διότι οι πανούργοι Έλληνες, γνήσιοι απόγονοι 

των Αρχαίων Προγόνων τους, μετά από την αποχώρηση της Τρόικας και μετά από πέντε 

χρόνια πραγματικής πείνας είχαν βρει από το 2025 τη λύση για την επιβίωσή τους: η 

λύση ήταν η ... "Μαγική Φασολιά", που οι καρποί της ήταν τα Σούπερ-Γίγαντες 

Φασόλια! Σκεφθείτε ότι ένα Σούπερ-Γίγαντας Φασόλι γέμιζε ένα μεγάλο πιάτο!  

Έτσι, οι πανούργοι Έλληνες (σκεφθείτε 15 εκατ. με τους αλλοδαπούς), 

εκμεταλλευόμενοι την τύχη τους, είχαν σπείρει όλη την Ελλάδα με Μαγικές Φασολιές και 

τρέφονταν μόνο με ... κύριο πιάτο τα φασόλια και για σαλάτα μασούσαν φύλλα ... μέντας!  
   ΒΙΝΤΕΟ 

Το ξαναλέω για να το 
εμπεδώσετε: κύριο πιάτο τα 

φασόλια και για σαλάτα φύλλα 
... μέντας!  

  

Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να έχουν λύσει το ... ενεργειακό πρόβλημα της χώρας 

τους, αλλά και να στέλνουν εκατοντάδες 40άτονα φορτηγά γεμάτα φασόλι σε όλη την 

Ευρώπη, ενώ με τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, που ήδη είχε κατασκευαστεί, 

όχι να δέχονται φυσικό αέριο από τη Ρωσία, αλλά να ... στέλνουν σε αυτήν αέριο με 

μυρωδιά ... μέντας και μάλιστα σε τόσο μεγάλες ποσότητες, ώστε λιώσανε οι πάγοι στη 

... Σιβηρία και αναγκαστικά άλλαξε το όνομά της σε ... Νέα Τζαμάικα, όπου παραθέριζαν 

όλοι οι σελέμπριτις!!! 

  ΒΙΝΤΕΟ 
Με δεκάδες 40άτονα φορτηγά τροφοδοτούσε η 

Ελλάδα με φασόλι την Ευρώπη! 
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(Τώρα που μάθατε πώς σώθηκε η Ελλάδα, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε για 

την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας ή για τις εκλογές!) 

Τα πράγματα θα ήταν απόλυτα ιδανικά αν οι Έλληνες Πολιτικοί δεν είχαν κάνει το 

τεράστιο λάθος να κατασκευάσουν από τη δεκαετία του '80 ένα Σύστημα Αθλητικών 

Ομοσπονδιών και Υπολογιστικών Μηχανών και με τη βοήθειά τους να εγκαθιδρύσουν 

σιγά-σιγά τα τελευταία 60 χρόνια ένα πραγματικό και ένα ιντερνετικό σύστημα αθλητικής 

διαφθοράς και στοιχηματισμού, από το οποίο είχαν καταστήσει εξαρτημένους τους 

Έλληνες Πολίτες, το οποίο σύστημα τους ρουφούσε το αίμα με ... καλαμάκι, δηλαδή τους 

έπαιρνε κάθε ωφέλιμη σκέψη από το μυαλό τους και κάθε όφελος των κόπων τους 

καθιστώντας τους άβουλα υποχείριά τους!!!  

Ο έλεγχος αυτού του Υπολογιστικού Συστήματος είχε ξεφύγει από τα χέρια της 

Κυβέρνησης και με αρχηγούς τους Καρεκλοκένταυρους Ομοσπονδιάρχες-Ρομπότ είχε 

περάσει στα χέρια των Μηχανών! Κάθε ανθρώπινη βούληση είχε ατονήσει και το μυαλό 

των ανθρώπων είχε μετατραπεί σε ένα γλοιώδη σπόγγο, που συρρικνωνόταν και έσβηνε 

με το χρόνο μέχρι πλήρους εξαΰλωσης! Η Αθλητική Διαφθορά και το Παράνομο 

Στοίχημα είχαν κυριεύσει τη χώρα! 

Το 2054 τα Ρομπότ είχαν απόλυτα αποθρασυνθεί! Βγαίναν στους δρόμους ... 

τσίτσιδα και καθάριζαν σαν φονικές μηχανές ό,τι περπατάει, ό,τι πετάει και ό,τι 

κολυμπάει! Τότε ο Αρχηγός της Αντίστασης των Ελλήνων εναντίον των 

Καρεκλοκένταυρων Ομοσπονδιαρχών-Ρομπότ (δηλαδή των ομοσπονδιαρχών με ... 

ενσωματωμένη  την καρέκλα του προέδρου ή μέλους ΔΣ αθλητικής ομοσπονδίας στον ... 

κώλο!) μετά από πολλαπλές συσκέψεις με τους επιτελείς του κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι η κατάσταση πλέον οδηγούσε στον πλήρη αφανισμό του ανθρώπινου γένους από τη 

χώρα και πως ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθεί η απόλυτη επικράτηση των Ρομπότ 

ήταν να στείλουν ένα προγραμματισμένο Ρομπότ δικής τους κατασκευής (δεδομένου ότι 

η τεχνολογία είχε ξεπεράσει κάθε όριο) στο κοντινό παρελθόν, το οποίο θα χτυπούσε 

το κακό στην εξέλιξη των πρώτων βημάτων του Συστήματος Αθλητικής Διαφθοράς και 

Στοιχηματισμού!  
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 Το Ρομπότ ... "ANDRIANATOR"  

Η απόφαση τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή και οι ... απόγονοί μας από το μελλοντικό ... 

2054 έστειλαν για αυτό το λόγο πίσω στο ... 2014 (40 χρόνια πίσω!) μια 

προγραμματισμένη Μηχανή τύπου "Τ1000", κατασκευασμένη ρομποτικά από το τέλειο 

ρευστό μέταλλο, τα τέλεια ηλεκτρονικά μικροσυστήματα και με ανθρώπινο ιστό 

εξωτερικά (!), με το κωδικό όνομα ... "ANDRIANATOR", που στη ... νοηματική (εδώ 

παρατίθεται η γνωστή χειρονομία!) σημαίνει "Εξολοθρευτής Ομοσπονδιών",  για να 

καταστρέψει στην εξέλιξή της την ανάπτυξη του Συστήματος Αθλητικής Διαφθοράς και 

Στοιχηματισμού!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το τεχνολογικά εξελιγμένο Robot ... ANDRIANATOR (μετάφραση: "Αθλητικός 

Εξολοθρευτής") είχε από κατασκευής την ικανότητα να παίρνει μορφή ανθρώπου και 

μάλιστα όποιου αυτό ήθελε για να επιτύχει την αποστολή του! Έτσι στην εξέλιξη της 

αποστολής του πήρε τη μορφή ενός Υφυπουργού Αθλητισμού της Ελλάδας και αμέσως 

έβαλε σε εφαρμογή ένα απλό σχέδιο (φωτό δεξιά), με το οποίο ήταν προγραμματισμένο 

από το μέλλον για να σώσει τη χώρα: άρχισε να ... εξολοθρεύει τις αμαρτωλές αθλητικές 

ομοσπονδίες βάζοντάς τους "Λουκέτο"!!!  

Μέχρι το 2014 οι αθλητικές ομοσπονδίες της Ελλάδας λειτουργούσαν χωρίς κανένα 

έλεγχο και είχαν παρεκτραπεί τελείως από τους σκοπούς τους! Παρά την οικονομική 

κρίση, που εξαντλούσε τη χώρα, οι Ομοσπονδιάρχες έμεναν 20 και 25 χρόνια στις θέσεις 

τους "χωρίς να πληρώνονται" και ταυτόχρονα "χωρίς να κάνουν άλλο επάγγελμα", 

πράγμα που αποδείκνυε ότι είχαν μετατρέψει τις ομοσπονδίες σε προσωπική τους 

επιχείρηση!!! Παράλληλα οι επιχορηγήσεις που έπαιρναν επί 30 χρόνια (από τις 

συντάξεις των συνταξιούχων!) ήταν αρκετά παχυλές και σε αυτές θα πρέπει να 

προσθέσουμε και τις φιλοξενίες των αθλημάτων τους σε στάδια του κράτους και τις 

  

Αριστερά το προγραμματισμένο Ρομπότ Τ1000 
"ANDRIANATOR" και δεξιά η ανθρώπινη μορφή που 

πήρε για να επιτύχει την αποστολή του! 

http://www.karate.gr/15athlet/epixorigisis-2014.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/epixorigisis-2014.pdf
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παροχές σε αθλητές και προπονητές σε 

χρήμα και σε μόρια εισαγωγής σε 

πανεπιστήμια, αλλά και τις αφαιμάξεις από 

τους αθλητές και συλλόγους, που είχαν 

καθιερώσει με διάφορα τεχνάσματα!!! 

Για όλη αυτή την κατάσταση βέβαια 

υπεύθυνοι ήταν οι μέχρι τότε (2014) 

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού (κάτω), 

δηλαδή οι επόμενοι κύριοι, όσο "κύριοι" 

είναι, αδιαφόρησαν ή/και συμμετείχαν στην 

ανάπτυξη ενός εγκληματικού 

περιβάλλοντος στον αθλητισμό εκτός και 

εντός Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 

"ομοσπονδίες τέρατα", τις παρανομίες των 

οποίων ήταν δύσκολο να συμμαζέψει 

κανείς το 2014 και αδύνατο το 2054!!! 
  

Η εγκληματική διαχείριση του Αθλητισμού 

από την Πολιτεία είχε σαν αποτέλεσμα να 

τρέχουν μπροστά οι Αθλητικοί 

Εγκληματίες και 20 χρόνια πίσω τους οι ... 

Εισαγγελείς να τους προλάβουνε! 

Συνεπώς, επειδή η ζωή του ανθρώπου 

είναι πεπερασμένη, η εγκληματικότητα 

θριάμβευε δια της ατιμωρησίας!!!  
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Πετραλιά (90-91) 

 
Σφακιανάκης (89-91) 

 
Παπαγεωργόπουλος 

(91-92) 

 
Βιρβιδάκης (91-93)  

Μεϊμαράκης (92-93) 

 
Λιάνης (93-95) 

 
Βασιλακόπουλος 

(93-96) 
 

Φάτσα (96-00) 

 
Λυσσαρίδης 
(4/96-10/96) 

 
Φάτσα (96-01) 

 
(00-01) 

 
(01-02) 

 
Φάτσα (01-04) 

 
Φάτσα (02-04) 

 
Φάτσα (01-04) 

 
Φάτσα (04-07) 

 
Φάτσα (04-06)  

Ιωαννίδης (07-09) 
 

Δουβής (06-09) 
 

Μπιτσαξής (09-10) 

 

 

 (9/12/2014 - Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς!)  
 

 

 

  

http://www.karate.gr/15athlet/9.12.2014-Diafthora.pdf
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 Η Στρατηγική του "Λουκέτου"!  
 

22/5/2014 - Με κλικ στην επόμενη εικόνα βλέπετε τις 

επιχορηγήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών για το 2014! 
 

 

Ο "Εξολοθρευτής" ήδη είχε αρχίσει το έργο του από τον ΙΑΝ 2014 με το 

ξεκαθάρισμα στους συλλόγους και την ομοσπονδία του Κέρλινγκ με τελικό αποτέλεσμα 

την ανάκληση της Αθλητικής Αναγνώρισης 13 συλλόγων και της ομοσπονδίας 

22/8/2014 (κλικ εδώ)! 

Η σοβαρότητα με την οποία δείχνει να γίνεται το ξεκαθάρισμα φαίνεται από το ότι για τη 

σύννομη λειτουργία των ομοσπονδιών λαμβάνονται υπόψη και ο αθλητικός νόμος, αλλά 

και τα καταστατικά των ομοσπονδιών! 

16/9/2014 - Συνέχισε με την ανάκληση της Αθλητικής Αναγνώρισης συλλόγων του 

Ράγκμπι (16/9/2014) και της ομοσπονδίας του (8/10/2014): 
 

 

http://www.karate.gr/15athlet/140916-rag.som.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/140916-rag.som.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/epixorigisis-2014.pdf
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8/10/2014 - Ο "Εξολοθρευτής" συνέχισε το έργο του με τον έλεγχο της ύποπτης 

οικονομικής διαχείρισης του σταδίου του Αγίου Κοσμά από κλιμάκιο του ΣΔΟΕ με την 

παρουσία του Εισαγγελέα Υπηρεσίας!!!  

 

 

Εκ του ανωτέρω ελέγχου σε 

πρώτη φάση ... εξήχθη 

λαυράκιον προς προφυλάκιση 

μετά από ένταλμα του 

Εισαγγελέα Διαφθοράς, 

όπως διαβάζετε με κλικ 

εδώ!!!  
  

10/11/2014 - Ο 

"Εξολοθρευτής" συνέχισε με 

την εντολή ελέγχου 

(ενδεικτικά) των έξι 

ομοσπονδιών του επόμενου 

εγγράφου: 
 

24/11/2014 - Συνέχισε με 

την ανάκληση της Αθλητικής 

Αναγνώρισης της 

ομοσπονδίας του Χόκεϊ 

(βλέπε και εδώ με κλικ): 

http://www.karate.gr/15athlet/141206-AgKosm.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/141206-AgKosm.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/141206-AgKosm.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/141206-AgKosm.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/141206-AgKosm.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/141206-AgKosm.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144141127.htm#αθλητικής_αναγνώρισης_της_ομοσπονδίας_Χόκεϋ!!!_
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28/11/2014 - Συνέχισε με την ανάκληση της Αθλητικής Αναγνώρισης της ομοσπ. του Μπέιζμπολ: 

 
28/11/2014 - Επανήλθε στο Χόκεϊ με την Αιτιολόγηση της ανάκληση της Αθλητικής Αναγνώρισης 

της ομοσπονδίας του: 
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Ειδικά το Χόκεϊ με πρόεδρο το αρπαχτικό Γιώργο Τσόγκα από το Καράτε (πάει 

αυτός, τον έφαγε η ... μαρμάγκα!), τέως κολλητό του Γερόλυμπου, έγινε ρόμπα στα 

κανάλια (δείτε κατωτέρω τις ειδήσεις) με αιχμές του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 

Διοίκησης για ποινικές ευθύνες και αποστολή της υπόθεσης στον Εισαγγελέα: 

 ΒΙΝΤΕΟ 

28/11/2014 - ΣΚ οΑΙ Ειδήσεις για το Χόκεϊ. 

 ΒΙΝΤΕΟ 

28/11/2014 - STAR Ειδήσεις για το Χόκεϊ. 

 (9/12/2014 - Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς!)  
  

3/12/2014 - Ο Εξολοθρευτής συνέχισε με την απόρριψη και ανάκληση αθλητικών 

διακρίσεων αθλητών του Κρίκετ: 

 

 

3/12/2014 - Τέλος, μέχρι σήμερα έχει φθάσει στην ανάκληση της Αθλητικής 

Αναγνώρισης της ομοσπονδίας του Σόφτμπολ: 
 

 

 

http://www.karate.gr/12popk/121051023.htm
http://www.karate.gr/12popk/121051023.htm
http://www.karate.gr/15athlet/9.12.2014-Diafthora.pdf
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 Σε αυτό το κομβικό σημείο 

βρισκόμαστε την 5/12/2014  

και αναρωτιόμαστε: "τι μέλλει 

γενέσθαι στο Καράτε?" !  
Για όσους αναρωτιόνται τι θα γίνει με τις 

εξετάσεις της Σχολής Προπονητών Καράτε, η 

απάντηση είναι πλέον φανερή: 

Πρώτον: Αφού ως τώρα ΔΕΝ έχουν 

επικυρωθεί τα εδώ και τρεις εβδομάδες παραδο-

θέντα αποτελέσματα, είναι βέβαιο ότι οι εξετάσεις θεωρούνται ως μη γενόμενες!!! 

(Κακία αόριστη: Κάθε σακαφιόρα που το παίζει "Αναπληρώτρια Προέδρου" στην ... κουζίνα της!!!) 

Δεύτερον: Γιατί αυτή η καθυστέρηση ακόμα και στην ακύρωση των εξετάσεων? Απλούν: 

Διότι ελέγχουν την ΕΛΟΚ σε κάθε λεπτομέρεια λειτουργίας της, που έβγαζε στο φως εδώ και 20 

χρόνια το karate.gr, με τρόπο που θα έχουμε συνέχεια στη Δικαιοσύνη!!! 

Τρίτον: Γιατί καθυστέρησαν τόσα χρόνια οι έλεγχοι στην ΕΛΟΚ? Απλούν και σύντομο: 

ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ!!! 

 

 (9/12/2014 - Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς!)  

 Οι φωτό δείχνουν χωρίς λόγια τι σας έρχεται!!!  

 

 
Γερόλυμπος 

"Ο 
Ακατανόμαστος" 

 
Μπουλούμπαση

ς 
"Ο 

Αυτοφωράκιας" 

 
Γερολύμπου 

"Η... 
Αναμάρτητη" 

 
Δημητριάδης 

"Το 
Αρπακτικό" 

 
Χανικιάν 

"Το 
Εγκεφαλικό" 

 
Βόβλας 

"Ο 
Ακαπίστρωτος" 

 
Ράλλης 

"Ο Άσχετος" 

 
Γκουβούσης 

"Ο 
Ανύπαρκτος" 

 
Καρβούνης 

"Ο 
Αστυνομικός" 

 
Χονδροματίδη

ς 
"Ο 

Ανεγκέφαλος" 

 
Πάσης 
"Ο... 

Ανέραστος" 

 
Κοσμίδης 

"Ο 
Απερίγραπτος" 

 
Γκάζι 

"Ο Αεριτζής" 

 
Σκοπελίτης 

"Ο Sportdata" 

 
Χριστοδούλου 

"Η 
ElpidaTours!" 

 
Άντε! Να βρουν δουλειά και οι ... άνεργοι!!! 

http://www.karate.gr/15athlet/9.12.2014-Diafthora.pdf
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 Και η ζωή συνεχίζεται:  

Το επικίνδυνο της υπόθεσης είναι ότι τα 

"Ρομπότ-Εξολοθρευτές" παρασύρονται πολλές 

φορές από την παλιά σοφή παροιμία "Τώρα που 

βρήκαμε τον Παπά, ας θάψουμε καμιά 

δεκαριά"!!!  

Με κύρια εγκληματική οργάνωση έξω από 

κάθε έννοια αθλητισμού το Ελληνικό Ποδόσφαιρο, τους 

Καρεκλοκένταυρους και τους Μαφιόζους του Στοιχήματος, το 

Ρομπότ τύπου "Τ1000", κατασκευασμένο ρομποτικά από το τέλειο ρευστό μέταλλο, τα 

τέλεια ηλεκτρονικά συστήματα και με ανθρώπινο ιστό εξωτερικά (!), με το κωδικό όνομα 

... ANDRIANATOR, έχει έρθει από το μέλλον ... προγραμματισμένο να εξαλείψει την 

Τεράστια Αθλητική Παρανομία και στην προσπάθειά του αυτή εισηγείται έναν Αθλητικό 

Νόμο (... βόμβα με καρφιά) με πολλαπλούς στόχους, ο οποίος θα βρει αντιμέτωπες 

πολλές αθλητικές ομοσπονδίες εντός και εκτός Ελλάδας, πολιτικούς στη Βουλή και 

αντιρρήσεις από τη δικαιοσύνη για τη συνταγματικότητά του!  

Θα πρέπει να προσέξει μήπως και η βόμβα σκάσει στα χέρια του, η όλη επιχείρηση 

εξελιχθεί σε φαρσοκωμωδία και τελικά ο "Εξολοθρευτής" μας βγει ... Mr. Bean, οπότε 

θα παραμείνουμε για πάντα στη ... Μαγική Φασολιά (φόντο της ιστοσελίδας) και τα ... 

παρελκόμενά της παραγωγής ... "εθνικής" ενέργειας, όπως περιγράφονται στο πρώτο 

βίντεο!!! 

Ας ελπίσουμε και ευχηθούμε, λοιπόν, ότι ο ... ANDRIANATOR θα μείνει 

"Εξολοθρευτής των Αθλητικών Λαμόγιων" και δεν θα μεταλλαχθεί σε "Εξολοθρευτή του 

Αθλητισμού"! 

Το Νέο Αθλητικό Νόμο θα συζητήσουμε στο επόμενο άρθρο!  
 

 Terminator Robot T800 Reloaded!!!  

No pain, No gain! No prisoners! Good Lamoyio is the ... Dead Lamoyio! Uraaa!  

www.karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 

Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! 

Donations 20 €/y! 

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF. 

 
  

  
 

  

http://www.karate.gr/15athlet/153141130.htm
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   a39 

Πρώτη δημοσίευση 25/5/2015.   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!  

 (Στείλετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και διαβάζουν 

τα τελευταία άρθρα του!!!)  

 Με κλήρωση τελικά από πλήθος μοντέλων θα επιλεγεί:  

 

 αφού είναι πολλοί αυτοί που "πέρασαν" την ... οντισιόν!!!  

 Φυσικά θα χρειαστεί η ψήφος του κοινού, γι' αυτό μελετήστε καλά τα επόμενα 

για να είσαστε έτοιμοι να ψηφίσετε!  

Με κοινή απόφαση Κυβέρνησης και Δήμου Αθηναίων είχε αποφασισθεί το εν λόγω 

άγαλμα να κοσμήσει την πλατεία Συντάγματος να το βλέπουν οι Έλληνες για να βάζουν 

μυαλό και οι τουρίστες για να ... χάνουν το δικό τους!!! 

(Το είχα πει εγώ: αν φορολογούσαμε τις ... μαλακίες, θα ξεχρεώναμε σε τρία χρόνια τα 

312 δισ., που χρωστάμε, και θα ... δανείζαμε μετά τους ... δανειστές!!!) 

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!  

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

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!!! 

 

 

Η Κυβέρνηση και ο Υπουργός της "Θεωρίας του Τζόγου" 

εφαρμόζουν την πολιτική  

της Ρώσικης Ρουλέτας για την ανάκαμψη της Χώρας!!! 

 
Ο 

πρωθυπουργός 
της 

Κωλοτούμπας 
Αλέξης Τσίπρας 

 
Ο Υπουργός  
Πολιτισμού & 
Παιδείας της 

Κωλοτούμπας 
Αριστείδης 
Μπαλτάς 

 
Ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού της 
Κωλοτούμπας 

Σταύρος Κοντονής 

 
Ο Γενικός 

Γραμματέας 
Αθλητισμού 

της  Κωλοτούμπας  
Ιούλιος Συναδινός 

 
"Το χρέος που περπατάει" 

αποτελεί 
την αιχμή του ... δόρατος της 

χώρας μας!!! 

 

 

Όλες τις παρανομίες της ΕΛΟΚ τις έχουν οι επίορκοι 

πολιτικοί προϊστάμενοι και οι επίορκοι υπάλληλοι της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στα συρτάρια και στα 

ντουλάπια τους εδώ και είκοσι χρόνια, κλείνουν 

εσκεμμένα μάτια και αυτιά στις καταγγελίες 

επιδεικνύοντας έτσι εγκληματική αδιαφορία και απόλυτη 

συνενοχή!!! 

 

 

 

 Απάτες - Πλαστογραφίες μετά χρήσεως - Πλεκτάνες και Συνομωσίες - Αθλητικά και 

Οικονομικά Εγγκλήματα από τους παλιούς και τους νέους στη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού!!!  

 Οι Σταύρος Κοντονής και Ιούλιος Συναδινός κοιμούνται ή/και συμμετέχουν με τα ... 

τσαρούχια και κρύβουν συστηματικά όλες τις καταγγελλόμενες απάτες της ΕΛΟΚ κάτω 

από το χαλί!!!  
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Αγαπητοί ΣΥΡΙΖΑίοι, αν δεν κλείσετε την καραμπινάτα παράνομη ΕΛΟΚ και 

την καραμπινάτα παράνομη Σχολή Προπονητών Καράτε, τότε είσαστε 

διεφθαρμένοι και διαπλεκόμενοι καθώς και συμμετέχετε στα αθλητικά και 

οικονομικά εγκλήματα του ΔΣ/ΕΛΟΚ!!! 

 

Αποκαλύπτω τις απάτες σας!  
Συνταρακτικές κρυμμένες καταστάσεις 

αποκαλύπτονται κάθε μέρα και από πολλές 

μεριές. Μια τελευταία πηγή αποκάλυψης των 

απατεώνων είναι η "μήνυση" της κακιάς 

συμφοράς, που κατέθεσαν τα Καραλαμόγια 

της ΕΛΟΚ Χρήστος Μπουλούμπασης, 

πρόεδρος, Εμμανουέλα Ποντίδα - Γερολύμπου, 

αναπληρώτρια προέδρου και σύζυξ του 

γνωστού παγκόσμιου Αρχι-Καραλαμόγιου 

Γιώργου Γερόλυμπου, και Εμμανουήλ 

Δημητριάδης, γενικός γραμματέας της ΕΛΟΚ μέσω του δικηγορικού γραφείου των Σοφοκλή 

Πιλάβιου, δικαστή στο CAS (Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο της ΔΟΕ) και Ιωάννη Μουρνιανάκη, 

ειδικών δικηγόρων αθλητικού δικαίου και των δύο. Στη μελέτη της μήνυσης αυτής έχουμε καιρό για 

να εντρυφήσουμε σε άλλο κεφάλαιο, αλλά προσωρινά ας κάνουμε ένα ζεσταματάκι με τη μελέτη 

ενός τμήματος της μήνυσης και των σχετικών εγγράφων των ηλίθιων μηνυτών, που αναφέρονται σε 

αυτό!  
  

Πραγματικά στο κείμενο της μήνυσης και στον πίνακα σχετικών εγγράφων αναφέρονται τα 

εξής: 
  

http://www.karate.gr/11dikast/112150511.htm
http://www.karate.gr/11dikast/112150511.htm
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 α) Άνω το επίδικο δήθεν ψευδές και 

συκοφαντικό δημοσίευμα, β) δεξιά η "αλήθεια", 

όπως την αντιλαμβάνονται οι μηνυτές και γ) 

κάτω τα σχετικά έγγραφα που προτείνονται από 

τους μηνυτές προς απόδειξη των ισχυρισμών 

τους. 

  
 

 

Με τον ανωτέρω τρόπο πέρασαν την ... οντισιόν αρκετοί από στρατόπεδο 

των αντιδίκων και κέρδισαν επάξια μια θέση μεταξύ των υποψηφίων Super 

Models! Και αυτό διότι αντί να συνυποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα που 

αποδεικνύουν την πενταετή αθλητική ενασχόληση του λαμόγιου Ηλία 

Γκουβούση, μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα παράνομου μαθητή της 

Σχολής Προπονητών, όπως εγώ ισχυρίζομαι, αυτοί υπέβαλαν (και άρα έθεσαν 

υπό την κρίση μου!) τα έγγραφα, που δήθεν αποδεικνύουν ότι ο πατέρας του 

παραπάνω λαμόγιου και μεγαλύτερο λαμόγιο Κώστας Γκουβούσης έχει 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΓΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΩ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΑ και άρα το 

δίπλωμα αυτό αποτελεί μια καραμπινάτη απάτη της ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ, που πάει κατευθείαν 

εισαγγελέα!!! 

Δεν μου έπεσαν απλά τα μαλλιά, αλλά υπέστην ... ολική αποτρίχωση!!! (Δεν θέλω 

περιέργειες πού και πώς!) 

Τα παραπάνω ξεφτέρια, λοιπόν, την "πάτησαν" παταγωδώς και υπέβαλλαν τα επόμενα έγγραφα 

κατά ημερομηνία για να αποδείξουν ότι ο Κώστας Γκουβούσης έχει δίπλωμα προπονητή από τη ΓΓΑ: 

  



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΟΚ: Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία! ΓΓΑ: Ανίκανη και Άχρηστη! 

43 / 252 

Ένα καραμπινάτα παράνομο έγγραφο της ΓΓΑ! 
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Και το έλεγε ο φουκαράς ο Πάγκαλος στο βιβλίο του, αλλά 

δεν τον πιστεύαμε: "Μαζί τα φάγαμε!" και εννοούσε οι πολιτικοί 

και οι κατά δεκάδες χιλιάδες και με 

ρουσφέτια, διοριζόμενοι ως επίορκοι 

δημόσιοι υπάλληλοι, ... αφισοκολλητές και 

κλακαδόροι των κομμάτων που 

κυβέρνησαν!!! 
  

Τι βεβαιώνει, λοιπόν, το καμάρι μας 

ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Αγωνιστικού Αθλητισμού κ. Τρύφωνας 

Ζαχαρόπουλος την 24/10/2014? Μας 

βεβαιώνει ότι μετά από 1) την από 2-10-

2014 αίτηση του Κώστα Γκουβούση και 2) 

του ελέγχου που πραγματοποίησε η υπηρεσία του στα σχετικά 

δικαιολογητικά, που κατέθεσε ο Γκουβούσης, η "Υπηρεσία" (να πω 

του ... κώλου ή να μην το πω? εδώ το έχω!) πείσθηκε ότι α) συγκεντρώνει (ο Κώστας Γκουβούσης) 

τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών Καράτε Γ΄ κατηγορίας, και γι' αυτό β) 

συμπεριλήφθηκε στον πίνακα προπονητών Καράτε που τηρεί η ΓΓΑ με ατομικό μητρώο 

Κ741!!!  (Λαγωνικό Κ741!) Και ιδού το αντίστοιχο τμήμα του αναφερόμενου πίνακα προπονητών 

καράτε της ΓΓΑ, όπου φαίνεται και το όνομα του Γκουβούση με ημερομηνία εισαγωγής την 

2/10/2014, που είναι στην ουσία η ημερομηνία που πήρε ... την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος 

του προπονητή από τη ΓΓΑ: 
  

 
  

Την ανωτέρω επιστολή του Τρύφωνα Ζαχαρόπουλου την παίρνουν στη συνέχεια οι απατεώνες της 

ΕΛΟΚ (απατεώνες είναι όλο το ΔΣ βέβαια και ας υπογράφουν μόνο τα καραλαμόγια 

Μπουλούμπασης και Δημητριάδης!)  
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και με αυτήν καθώς και με την επόμενη επιστολή τους δικαιολογούν τις επί 15 χρόνια επιλογές της 

ΕΛΟΚ να λαμβάνει τις υπηρεσίες του Κώστα Γκουβούση ως "εθνικού προπονητή" και να τις 

πληρώνει βέβαια, αφού τίποτα δεν παρέχεται δωρεάν σε αυτόν τον κόσμο!!! Στην επιστολή αυτή της 

ΕΛΟΚ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη των αμοιβών του Κώστα Γκουβούση δήθεν ότι οι 

"υπηρεσίες του παρέχονταν αμισθί" πράγμα που σημαίνει ότι τα λεφτά τα έπαιρνε "μαύρα" και 

άρα το Ταμείο της ΕΛΟΚ διαχειριζόταν "μαύρο χρήμα", αλλά δεν μιλάνε καθόλου οι ηλίθιοι πώς 

έχουν για εθνικό προπονητή κάποιον, ο οποίος όχι μόνον δεν είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, αλλά ΔΕΝ 

ΕΧΕΙ ούτε καν το κλασικό και βασικό κατώτατο δίπλωμα εμπειρικού προπονητή από τη ΓΓΑ!!! 
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Αυτό το έγγραφο αναλύεται κατά παράγραφο 

κατωτέρω. 

Τώρα, πώς παραμύθιασαν τον διευθυντή αγωνιστικού αθλητισμού Τρύφωνα Ζαχαρόπουλο 

και τον έπεισαν ότι ο Γκουβούσης έχει δίπλωμα προπονητή ή πώς αυτός ο ίδιος ο Ζαχαρόπουλος, 

ευρισκόμενος σε ... συγκολλητή διαπλοκή με τον Γερόλυμπο, είπε: "Φέρτε μου 2-3 χαρτιά, που να 

γράφουν μαλακίες, και εγώ θα δώσω στον Γκουβούση και δίπλωμα ... καρδινάλιου ακόμα!", ε! αυτό 

είναι ένα μυστήριο μαλάκυνσης εγκεφάλου! Πάντως όλοι δικαιούνται να θεωρηθούν επάξια 

υποψήφιοι για να ποζάρουν για το Άγαλμα του Μαλάκα, αφού όλα αυτά τα ενοχοποιητικά έγγραφα 

τα έβαλαν στον φάκελο μήνυσης εναντίον μου χωρίς να έχουν καμιά σχέση με τη μήνυση!!! 

 
Τα δύο επόμενα έγγραφα συνόδευαν τα ανωτέρω δύο έγγραφα: το επόμενο "CERTIFICATE 

OF OFFICIAL RECOGNITION OF COACHING LICENSE" της 09.07.2011 και η επόμενη αυτού 

απόδειξη 270.00 ευρώ για "Briefing Registration", τα οποία θα αναλύσουμε πιο κάτω. 

 
Σε πρώτη φάση ας εξηγήσουμε εδώ ότι "CERTIFICATE OF OFFICIAL 

RECOGNITION OF COACHING LICENSE" σημαίνει "ενδεικτικό επίσημης 
αναγνώρισης άδειας κόουτς", εκδίδεται σε διεθνείς αγώνες για τους "συνοδούς των 
αθλητών" που επιτελούν έργο "κόουτς", δηλαδή κάθονται στην καρέκλα πίσω από 

τον αθλητή την ώρα του αγώνα για να τον συμβουλεύουν τεχνικά και να τον 
ενθαρρύνουν ψυχολογικά και φυσικά ισχύει μόνο για τις 2-3 ημέρες των αγώνων. 

Φυσικά το χαρτί αυτό για το κοουτσάρισμα των αθλητών ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ δεν 
αποτελεί "δίπλωμα προπονητή"!!! 

Αφετέρου, η απόδειξη δεξιά για τα 270 ευρώ για "Briefing Registration" 
αποτελεί κερατιάτικο που πληρώνεται για τους παραπάνω κόουτς/συνοδούς 

αθλητών από τις εθνικές ομοσπονδίες για μια ενημέρωση 1-2 ωρών πριν από τους 
αγώνες και τίποτα παραπάνω!!!  
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 Η μελέτη των ανωτέρω εγγράφων και η καταγραφή της 

καραμπινάτης απάτης!!!  

Το πρώτο δεδομένο είναι ότι τα ανωτέρω 

έγγραφα κατατέθηκαν κατά λάθος βέβαια 

μαζί με τη μήνυση των λαμόγιων εναντίον 

μου, αλλά είχαν σκοπό να πιστοποιήσουν ότι ο 

Κώστας Γκουβούσης έχει πραγματικά 

δίπλωμα προπονητή από τη ΓΓΑ, πράγμα που 

εγώ είχα δημοσιεύσει πλειστάκις ότι ΔΕΝ 

ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ! Συνεπώς, αν είχαν κάποιο άλλο πιο ισχυρό χαρτί θα το είχαν καταθέσει και άρα ΔΕΝ 

ΕΧΟΥΝ!!! 

Κατά την εκδοχή τη δική τους, λοιπόν, έρχεται την 2/10/2014 ο Κώστας Γκουβούσης και κάνει 

αίτηση στη ΓΓΑ για να πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή! (Ο ίδιος δεν είχε κανένα 

ενδιαφέρον για αυτό και άρα κάποιος άλλος του την έκανε!) 

Κατά την εκδοχή τη δική μου, μα καλά πού ... βόσκαγε τόσα χρόνια??? Ήταν κορυφαίος 

προπονητής καράτε και μάλιστα εθνικός προπονητής και μάλιστα εγκεκριμένος από όλα τα ΔΣ της 

ΕΛΟΚ όλα αυτά τα χρόνια να συνοδεύει τις εθνικές ομάδες στο εξωτερικό και δεν ενδιαφερόταν να 

έχει την άδεια άσκησης επαγγέλματος? Και δεν ενδιαφερόταν και η ΕΛΟΚ να του τη ζητήσει, ώστε 

να είναι νόμιμη? Έκανε την κορυφαία δουλειά προπονητή που πληρώνεται από δημόσιο χρήμα 

και δεν είχε άδεια για αυτήν? Είχε τελειώσει Σχολή Προπονητών Καράτε της 

ΓΓΑ? Πότε και πού και με ποιούς??? Τόσο πολύ θέλετε να ... ποζάρετε για το 

άγαλμα??? 

Κατά την εκδοχή τη δική τους έρχεται 

αυτή η σουπιά ο Τρύφωνας Ζαχαρόπουλος και 

του στέλνει την από 24/10/2014 επιστολή της 

ΓΓΑ και τον γράφει και στα μητρώα των 

αδειούχων προπονητών, που αποφοίτησαν 

από Σχολή της ΓΓΑ, αφού ελέγχει τα 

δικαιολογητικά του Γκουβούση και τα αρχεία 

της Γραμματείας!  

Κατά την εκδοχή τη δική μου: Ποιά δικαιολογητικά 

κατέθεσε ο Γκουβούσης με την αίτησή του? Τι έλεγχο έκανε ο 

Ζαχαρόπουλος και σε ποιά αρχεία? Γιατί δεν αναφέρεται τίποτα 

συγκεκριμένο στην επιστολή αυτή? Γιατί είναι τόσο προσεκτικά 

γραμμένη αυτή η επιστολή, ώστε από μόνη της να μην περιέχει 

συγκεκριμένα στοιχεία και ταυτόχρονα να "αποτελεί" για τους 

αφελείς το αποδεικτικό του διπλώματος του Γκουβούση? Γιατί δεν 

περιέχεται μεταξύ των εγγράφων ένα απλό αντίγραφο του 

διπλώματος που πήρε ο Γκουβούσης από τη Σχολή Προπονητών που 

φοίτησε? Γιατί δεν αναφέρεται σε ποιάς χρονιάς Σχολή φοίτησε??? Γιατί, γιατί, γιατί??? 

Ζαχαρόπουλε, τις βεβαιώσεις τις δικές σου ξέρεις πού τις γράφω εγώ!!! 

Επίσης, κατά την εκδοχή τη δική μου, το Αρχι-καραλαμόγιο Γιώργος Γερόλυμπος 

αριστερά "κατασκεύασε" την όλη καραμπινάτη απάτη, όπως συνηθίζει πάντα να κατασκευάζει 

έγγραφα, ώστε να μπορέσει να μου κάνει μήνυση, έστω και μέσω των άλλων και όχι ο ίδιος, αφού 

είναι Κότα!!! Έφτιαξε την αίτηση του Γκουβούση (δεξιά), γιατί ο ίδιος αν ήταν σωστός θα τα είχε 

κάνει όλα αυτά εδώ και χρόνια, αλλά είναι κότα και αυτός αφού αφήνεται να διασύρεται κατ' αυτό 

τον τρόπο, πίεσε ή/και εξαπάτησε τον Ζαχαρόπουλο ή/και "συνεργάστηκαν σε αυτό, άλλο βλήμα 
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αυτός, ώστε να γράψει τις επιστολές και να βάλει τον Γκουβούση στον Πίνακα Προπονητών και 

νόμιζαν και οι δύο ότι όλα τελείωσαν καλά!  

Αλλά έλα που έσπασε ο Διάβολος το ποδάρι του! Τι τον ξεμπρόστιασε? Η αλαζονεία του ή ένα 

λάθος των δικηγόρων του? Πάντως από χρόνια φιλοδοξούσε να ποζάρει για ένα άγαλμα που θα 

κοσμούσε την πλατεία Συντάγματος, έστω και αν αυτό ήταν το ... Άγαλμα του Μαλάκα!!! Τι να γίνει, 

μερικοί έχουν περίεργα ιδανικά! (Να αλλάξεις τη γραβάτα, γιατί είναι από το ίδιο ύφασμα με τα ... 

σώβρακά μου και με εκθέτεις!!!) 

 
 Κοντονή και Συναδινέ: υποθάλπετε εγκληματίες στη ΓΓΑ και την ΕΛΟΚ! Είσαστε ίδιοι 

με αυτούς?  

 Όλος ο κόσμος του καράτε αναρωτιέται αν σας έχει ... χεσμένους ο Γερόλυμπος???  

 
 

Ας δούμε, όμως, και τις εκδοχές της ΕΛΟΚ στην επιστολή της στις λεπτομέρειες! 
 

 
 

Βλέπουμε ότι την 18/11/2014 η ΕΛΟΚ στέλνει επιστολή με διευκρινήσεις στη ΓΓΑ, η οποία 

επιστολή αναφέρεται σε έγγραφο της ΓΓΑ της 22-10-2014, το οποίο οπωσδήποτε εστάλει μετά τις 

δικές μου καταγγελίες ότι ο Κώστας Γκουβούσης είναι παράνομα εθνικός προπονητής και η ΕΛΟΚ 

τον χρησιμοποιεί παράνομα. Αυτό κάνουν τα λαμόγια και της ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ, όταν καταγγέλλει 

ο Πολίτης: στέλνουν επιστολές ο ένας στον άλλο και μετά τα καταχωνιάζουν στα συρτάρια ρίχνοντας 

στάχτη στα μάτια των πολιτικών προϊσταμένων ότι το "θέμα διευθετήθηκε"!!! Δηλαδή επί μονίμου 

βάσεως γίνεται το εξής αστείο: όταν κάποιος καταγγέλλει ως απατεώνες τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη 

ΓΓΑ, τότε η ΓΓΑ στέλνει γράμμα στην ΕΛΟΚ λέγοντας "Αυτός σας λέει απατεώνες! Είσαστε 

απατεώνες?", η ΕΛΟΚ απαντάει "Όχι βέβαια, δεν είμαστε απατεώνες!" και η ΓΓΑ απαντάει στον 

κάποιον: "Κατά ρητή βεβαίωση της ΕΛΟΚ τα παιδιά δεν είναι απατεώνες!" 
 

Κοντονή και Συναδινέ, το είπα ξεκάθαρα στον ... Σύντροφο Γιάννη Δρίβα: έχετε πέσει σε 

σφηκοφωλιά!!!  
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Παρατήρηση 1η: Δεν αναφέρεται σε ποιάς χρονολογίας Σχολή αποφοίτησε ο Γκουβούσης. 

Το "παλαιότερη" δεν λέει τίποτα! Ψάχνουν πού να τον ... χώσουν? Να σας πω εγώ! Χώστε τον στη 

Σχολή του 1997, όπου διευθυντής ήταν ο Παπαδημητρόπουλος και μετά να πείτε ότι "ο Διευθυντής 

έπαθε εγκεφαλικό και έχασε τα αρχεία της Σχολής!" Το έγγραφο της ΓΓΑ που επικαλείται η ΕΛΟΚ 

πρόκυψε από ψευδείς βεβαιώσεις της ΕΛΟΚ! Αυτή είναι η μέθοδος του "πινγκ-πονγκ"! Η ΓΓΑ 

ζητάει πληροφορίες από την ΕΛΟΚ για να εδραιώσει σε αυτές μια απάντηση, ώστε να αποποιείται 

των ευθυνών της απάντησης. Η ΕΛΟΚ απαντά με τα ψεύτικα στοιχεία που την βολεύουν. Και μετά 

από λίγο καιρό, ώστε να έχει αποκοπεί αυτή η αλληλογραφία, η ΕΛΟΚ "ερωτά" την ΓΓΑ για το 

ίδιο θέμα και η ΓΓΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ επίσημα αυτό που πριν καιρό είχε ρωτήσει την ΕΛΟΚ! Η 

αγαπημένη μέθοδος των απατεώνων δημόσιων υπαλλήλων για να διαπλέκονται με τους έξω και να 

μιζάρονται από αυτούς!!! Επί πλέον, αν ο Γκουβούσης έχει δίπλωμα προπονητή της ΓΓΑ, τότε τι 

χρειάζονται όλα τα επόμενα? 

 
 

 

Παρατήρηση 2η: Όπως ανέφερα και πιο πάνω, όλα αυτά τα 

χαρτιά που αναφέρει η ΕΛΟΚ εδώ παρέχονται από την Παγκόσμια 

στους αγώνες της, ως διαπίστευση για να μπαίνει ο φέρον στον 

αγωνιστικό χώρο, ΜΟΝΟ για τον συνοδό του αθλητή, ΜΟΝΟ για 

τις 2-3 ημέρες των αγώνων και για κανένα λόγο δεν αποτελούν 

"διπλώματα προπονητή". Εδώ ο απατεώνας Γερόλυμπος παρασύρει 

ηλιθιοδώς τη ΓΓΑ με την παράφραση της ερμηνείας της λέξης 

"coach", η οποία στους κανονισμούς αγώνων των ξένων έχει την έννοια "προπονητικός υποστηρικτής 

του αθλητή" και ο Γερόλυμπος την επιβάλει ως "προπονητής"! Το φρικτό είναι ότι ο Διευθυντής 

Αγωνιστικού Αθλητισμού Τρύφωνας Ζαχαρόπουλος ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ!!! 

Παραδείγματα "coach" αγώνων: 
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Από τους Βαλκανικούς στη Σόφια: αριστερά ο Θοδωρής 

Αθανασόπουλος είναι διαπιστευμένος coach και 
υποστηρίζει την αθλήτρια που αγωνίζεται, όπως και επάνω 

ο Γιάννης Πανουσόπουλος είναι επίσης διαπιστευμένος 
coach και υποστηρίζει τον αθλητή που αγωνίζεται. Ας 
σημειωθεί εδώ ότι ο Αθανασόπουλος έχει και δίπλωμα 

προπονητή από Σχολή της ΓΓΑ, αλλά ο Πανουσόπουλος 
παρακολούθησε την τελευταία αμαρτωλή Σχολή της ΓΓΑ και 
τον έκοψαν τα γαϊδούρια, ενώ ταυτόχρονα διέγραψαν και το 
σύλλογο του πατέρα του Τάσου Πανουσόπουλου, ο οποίος 
επίσης έχει δίπλωμα προπονητή από Σχολή της ΓΓΑ! Γιατί 

δεν δίνετε και στον Γιάννη Πανουσόπουλο ίδιο δίπλωμα 
προπονητή με εκείνο του Γκουβούση??? 

Αυτό αριστερά είναι ένα δίπλωμα 

"Accredited Coach", δηλαδή 

"Διαπιστευμένου Προπονητή" με την 

έννοια της "άδειας συνοδού αθλητών 

κατά τους αγώνες" και όχι διπλώματος 

επαγγελματία προπονητή! 

Μάλιστα αυτοί που το πήραν πέρασαν 

και κάποιο σεμινάριο 2-4 Ιουλίου 

2013, όπως γράφει η λεζάντα. 

Η φωτό έχει ιδιαίτερη αξία, αφού 

περιλαμβάνει και το ... φαβορί για το 

ποζάρισμα για το Άγαλμα του 

Μαλάκα, ο οποίος όλα αυτά τα 

γνωρίζει, αλλά υπόδουλος του μίσους 

που κλείνει μέσα του βάζει και το 

κεφάλι του και το κεφάλι άλλων (ΕΛΟΚ και ΓΓΑ) στη λαιμητόμο αρκεί να εξαπατήσει και να επιβάλει 

τις αρρωστημένες εμμονές του! Και τα σούπερ-ζώα οι άλλοι ακολουθούν! 

   

 
 

 

Παρατήρηση 3η: Αυτό έχει απαντηθεί με τα πιο πάνω: Ο Γκουβούσης είχε πάρει τη 

διαπίστευση να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να κάθεται στην καρέκλα πίσω από τον αθλητή 

για τις 2-3 ημέρες των αγώνων και τίποτα παραπάνω! 
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Παρατήρηση 4η: Εδώ αρχίζει η απάτη! Ο Γκουβούσης ΠΟΤΕ ΔΕΝ είχε δίπλωμα προπονητή 

της ΓΓΑ και ΠΟΤΕ ΔΕΝ έπρεπε ούτε καν να συμμετέχει στην εθνική ομάδα, και ΠΟΤΕ ΔΕΝ 

έπρεπε να είναι εθνικός προπονητής! Δηλώθηκε ως "συνοδός αθλητών" από την ΕΛΟΚ και στους 

αγώνες του έδωσαν αυτή τη διαπίστευση και τίποτα παραπάνω!!! 

 
 

Παρατήρηση 5η: Πώς απηύθυνε το ΔΣ/ΕΛΟΚ 

πρόσκληση για συνοδό προπονητή σε άτομο, που δεν είχε άδεια 

προπονητή? Εδώ η αθλητική απάτη συνοδεύεται και από 

φορολογική απάτη 20 χρόνων πληρωμής με μαύρο χρήμα 

και παραποίησης των οικονομικών της ΕΛΟΚ. Πρέπει να 

γίνει διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος στην ΕΛΟΚ από 

το 1995, διότι δεν υπάρχει στον κόσμο επαγγελματίας που να 

προσφέρει επί 20 χρόνια τις υπηρεσίες του ΔΩΡΕΑΝ, ενώ η 

ΕΛΟΚ τον πλήρωνες στα μαύρα.! 

 

Κοντονή και Συναδινέ, το είπα ξεκάθαρα στον ... Σύντροφο Γιάννη Δρίβα: έχετε πέσει σε 

σφηκοφωλιά!!!  
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Παρατήρηση 6η: Καλά τώρα! Τους καημένους!  

 
 

Παρατήρηση 7η: Υπογράφουν τα δύο Καρα-λαμόγια Χρήστος Μπουλούμπασης και 

Εμμανουήλ Δημητριάδης! Και μόνο το ότι ο Μπουλούμπασης ήταν ο Διευθυντής στη Σχολή 

Προπονητών, ενώ υπογράφει τέτοιες επιστολές εξαπάτησης της ΓΓΑ, αυτό αποτελεί 

καραμπινάτη απόδειξη ότι ο Μπούλούμπασης είναι αναξιόπιστο άτομο και αποτελεί λόγο 

ακύρωσης της Σχολής Προπονητών, πράγμα στο οποίο θα προχωρήσω με αγωγή μου, διότι πλέον 

έχω έννομο συμφέρον να υποστηρίξω τις θέσεις μου στην μήνυση των Μπουλούμπαση, Γερολύμπου 

και Δημητριάδη εναντίον μου. Πολύ περισσότερο που έχω πλέον στα χέρια μου και το περίφημο 

Πόρισμα της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής σχετικά με τις καταγγελίες μου, το οποίο 

αποδεικνύεται διάτρητο! 

 
 

Παρατήρηση 8η: Και κλείνει η εμπνευσμένη επιστολή των κατ' εξακολούθηση και κατά 

συρροή απατεώνων με τα συνημμένα ανωτέρω έγγραφα: 1) την "κατασκευασμένη" άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος, 2) τις οδηγίες πιστοποίησης "συνοδών αθλητών" της WKF, 3) το 

"αναμνηστικό" έγγραφο διαπίστευσης του Γκουβούση το 2011, που ίσχυε για τρεις ημέρες, 4) το 

πρόγραμμα πιστοποίησης "συνοδών αθλητών" της Βρέμης, που δίνεται ακριβώς πιο κάτω, και 5) 

την απόδειξη πληρωμής της ΕΛΟΚ στο όνομα Γκουβούσης για την πιστοποίηση των τριών 

ημερών! 

Και με αυτά οι απατεώνες της ΕΛΟΚ και οι απατεώνες της ΓΓΑ "έδωσαν δίπλωμα 

εμπειρικού προπονητή" της ΓΓΑ στο "καμάρι μας!!! 

 
 Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι το ΔΣ/ΕΛΟΚ αποτελείται από απατεώνες και άρα 

πρέπει να εκπέσει, αλλά και η Σχολή Προπονητών είχε μέσα στη διοίκησή της απατεώνες 

και άρα πρέπει να ακυρωθεί, διότι αυτοί κατηύθυναν τα δικαιολογητικά, τη λειτουργία 

και τα αποτελέσματα!!! 
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 Κοντονή και Συναδινέ: υποθάλπετε εγκληματίες στη ΓΓΑ και την ΕΛΟΚ! Είσαστε ίδιοι 

με αυτούς?  Όλος ο κόσμος του καράτε αναρωτιέται αν σας έχει ... χεσμένους ο 

Γερόλυμπος???  

 

Δεν μπορεί να καταγγέλονται τέτοια 

συγκλονιστικά γεγονότα για αθλητική 

ομοσπονδία και η Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού να κάνει πως δεν βλέπει και 

δεν ακούει, όταν μάλιστα συνεργάτες του σημερινού Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού 

έχουν τα παιδιά τους στο καράτε!!! 
 

Δίνω ακόμα και τον κανονισμό της Βρέμης για τους διαπιστευμένους coach, που αποδεικνύουν 

ότι το "Accredited Coach" σημαίνει "διαπιστευμένος συνοδός αθλητή" για 2-3 ημέρες και για 

να το πάρεις πληρώνεις 270 ευρώ, όπως και η πιο πάνω απόδειξη στο όνομα του Γκουβούση! 

 

 

 

Στη συνέχεια δίνω δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο από σεμινάρια, προπονήσεις και συμμετοχές σε 

εθνικές ομάδες του Κώστα Γκουβούση, ακόμα και δική του συνέντευξη, όπου σε όλα αυτά 

προβάλλεται ως "ομοσπονδιακός" προπονητής" και ως "εθνικός προπονητής" και ποτέ 
"ως έχων δίπλωμα προπονητή", πράγμα που αποδεικνύει ότι ΠΑΝΤΑ ήταν και είναι 
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καραμπινάτα επαγγελματίας προπονητής, ενώ ΠΟΤΕ δεν είχε δίπλωμα προπονητή από τη 

ΓΓΑ!!! 

 

 

 
 

 Κοντονή και Συναδινέ: υποθάλπετε 

εγκληματίες στη ΓΓΑ και την ΕΛΟΚ! 

Είσαστε ίδιοι με αυτούς?  

 Όλος ο κόσμος του καράτε αναρωτιέται αν 

σας έχει ... χεσμένους ο Γερόλυμπος???  
  

Η δεξιά δημοσίευση αποδεικνύει εξόφθαλμα 

ότι όλο το ΔΣ/ΕΛΟΚ είναι επαγγελματίες 

προπονητές και αν δεν το καταλαβαίνετε 

αυτό είσαστε όχι ηλίθιοι αλλά πανηλίθιοι! 

 
Η δημοσίευση αυτή αποδεικνύει επί πλέον 

ως επαγγελματίες προπονητές και άρα 

παράνομα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ τους: 

Βόβλα - Χονδροματίδη - Πάση - Κοσμίδη - 

Μπουλούμπασης!!! 
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  ΒΙΝΤΕΟ 

Εδώ ο Κώστας Γκουβούσης τα 

ομολογεί ΟΛΑ!!! 

 
Τέλος και αντίθετα με τον Κώστα Γκουβούση, ο οποίος μη έχοντας δίπλωμα προπονητή το 

ομολογεί και ο ίδιος αποφεύγοντας να αυτοδιαφημίζεται ότι το έχει, οι επόμενοι έχοντες 

δίπλωμα προπονητή (τυχαία από το δίκτυο) αυτοδιαφημίζονται ότι το έχουν αφού κατά γενική 

ομολογία αποτελεί ένα ισχυρό στοιχείο του βιογραφικού τους και πραγματικά έτσι είναι! 

Όλοι όσοι έχουν γνήσιο δίπλωμα προπονητή από τη ΓΓΑ προφανώς και το διαφημίζουν ανάμεσα στα 

προσόντα τους! 
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Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι ο 

μεγαλοαπατεώνας του καράτε Γιώργος 

Γερόλυμπος (δεξιά) είχε εγκαθιδρύσει για τον 

Κώστα Γκουβούση μια τελείως παράνομη 

αυτοκρατορία παντοδυναμίας και υπεροχής στο 

χώρο της ΕΛΟΚ παρά τις μακροχρόνιες 

καταγγελίες στο πρόσωπό του με προφανή 

κυρίαρχο σκοπό να αποδείξει ότι δεν υπάρχει 

κανείς και τίποτα να του αντισταθεί και να του 

φέρει έστω και την παραμικρή αντίρρηση στις 

αποφάσεις του! Είναι φανερή η "αλαζονική 

έπαρση: έτσι γουστάρω" του Γερόλυμπου απόλυτης επιβολής του Γκουβούση ως εθνικού 

προπονητή χωρίς κανένα δίπλωμα προπονητή παρά τις σχετικές καταγγελίες, αλλά και αυτή της 

επιβολής του ως "διδάσκοντα" στην πρόσφατη Σχολή Προπονητών της ΓΓΑ (αριστερά) και πάλι 

χωρίς κανένα δίπλωμα προπονητή, πράγμα που αποτελεί και αυτό μαζί με τα άλλα αιτία ακύρωσης 

της Σχολής Προπονητών, διότι δεν μπορούμε να λέμε στο κάθε λαμόγιο "Έλα να διδάξεις τους 

υποψήφιους προπονητές καράτε να γίνουν απατεώνες σαν και σένα!"! 

 
Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι το ΔΣ/ΕΛΟΚ αποτελείται από απατεώνες και άρα 

πρέπει να εκπέσει, αλλά και η Σχολή Προπονητών είχε μέσα στη διοίκησή της απατεώνες 

και άρα πρέπει να ακυρωθεί, διότι αυτοί κατηύθυναν τα δικαιολογητικά, τη λειτουργία 

και τα αποτελέσματα!!! 

 Κοντονή και Συναδινέ: υποθάλπετε εγκληματίες στη ΓΓΑ και την ΕΛΟΚ! Είσαστε ίδιοι 

με αυτούς?  Όλος ο κόσμος του καράτε αναρωτιέται αν σας έχει ... χεσμένους ο 

Γερόλυμπος???  

 

Μία εκκρεμότητα ακόμα! Κατά τους περιπετειώδεις τελευταίους μήνες στο χώρο του 

καράτε μερικοί από τους αντίπαλους της ΕΛΟΚ προχώρησαν σε νομικές κινήσεις εναντίον της, 

οι οποίες ήταν πολύ "μελάτες" και δεν οδήγησαν πουθενά (ούτε θα οδηγήσουν)! Θα 
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παρακαλούσα τον δικηγόρο, που τις είχε αναλάβει, να επιστρέψει όλα τα σχετικά έγγραφα στους 

πελάτες του, μαζί με τις αιτήσεις θεραπείας 35 (?) και άνω υποψηφίων προπονητών που κόπηκαν 

από τα ρεζίλια της ΕΛΟΚ, ώστε να έρθουν και στα χέρια μου για να υποστηρίξω τις θέσεις μου 

στην αναφερόμενη στο παρόν μήνυση, αλλά και τα παιδιά που αδικήθηκαν (αν θέλουν!). Τώρα 

μάλιστα που έγινε και σύμβουλος του Ιούλιου Συναδινού, όπως αποδεικνύει ο κατωτέρω πίνακας, 

ΔΕΝ μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του ταυτόχρονα και στους αθλητές και στη ΓΓΑ, διότι είναι 

αντίδικοι!!! Θα ζητήσω μάλιστα και την ακύρωση του περίφημου Πορίσματος της Επιτροπής 

Διοίκησης της Σχολής Προπονητών της ΓΓΑ, που ήδη βρίσκεται στα χέρια μου ως σχετικό της 

μήνυσης και είναι διάτρητο.  

 

 Όσον αφορά στην Αρχι-Καραλαμογιόκοτα (!!!) δικτάτορα της 

ΕΛΟΚ, θυμίζουμε πάντα το:  

 

 Καρατόμηση του διεθνή παράγοντα του 

Καράτε Γιώργου Γερόλυμπου  

 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Καράτε!!!  

 
English 

Version 

 
 Η λειτουργία της ΕΛΟΚ είναι απλή: Διοργανώνουν, Αρμέγουν τη διοργάνωση και Σβήνουν τα ίχνη 

της!!!  ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ 

ΧΑΝΟΝΤΑΙ!!!   Πρόκειται για την ομοσπονδία της Αρπαχτής και της Αρμεχτής!!!  

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
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(Ορολογία: "Αρπαχτή" σημαίνει μπαίνεις μέσα αρπάζεις, φεύγεις και χάνεσαι!  

"Αρμεχτή" σημαίνει μπαίνεις μέσα, αράζεις, αρμέγεις τον πρώτο μήνα, αρμέγεις το 

δεύτερο μήνα, αρμέγεις τον τρίτο μήνα, κ.ο.κ.) 

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"! 

 
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!!! 

  

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!  

 

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/
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   a61 

Πρώτη δημοσίευση 2/6/2015.   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!  
 (Στείλετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και διαβάζουν 

τα τελευταία άρθρα του!!!)  

 

 Η Σελήνη εκ φύσεως μας δείχνει την όμορφη και ειδυλλιακή πλευρά της! Στην 

πραγματικότητα, όμως, δεν βλέπουμε τι κρύβεται πίσω της! Αυτό ισχύει και για τον 

κάθε άνθρωπο: μας δείχνει επιτηδευμένα μια φροντισμένα όμορφη εικόνα του, ενώ 

κρύβει προσεκτικά κάθε άσχημο χαρακτηριστικό του! Ο Κώστας Γκουβούσης δείχνει 

έναν ηθικό,  σεμνό και ικανό αθλητή και προπονητή χαμηλού προφίλ για μεγάλο 

χρονικό διάστημα! Είναι έτσι ή δεν είναι? Θα το εξετάσουμε!  

  

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

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

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

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων 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!!! 

 

 

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
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Η Κυβέρνηση και ο Υπουργός της "Θεωρίας του Τζόγου" 

εφαρμόζουν την πολιτική  

της Ρώσικης Ρουλέτας για την ανάκαμψη της Χώρας!!! 

 
Ο 

πρωθυπουργός 
της 

Κωλοτούμπας 
Αλέξης Τσίπρας 

 
Ο Υπουργός  
Πολιτισμού & 
Παιδείας της 

Κωλοτούμπας 
Αριστείδης 
Μπαλτάς 

 
Ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού της 
Κωλοτούμπας 

Σταύρος Κοντονής 

 
Ο Γενικός 

Γραμματέας 
Αθλητισμού 

της  Κωλοτούμπας  
Ιούλιος Συναδινός 

 
"Το χρέος που περπατάει" 

αποτελεί 
την αιχμή του ... δόρατος της 

χώρας μας!!! 

 

 

Όλες τις παρανομίες της ΕΛΟΚ τις έχουν οι επίορκοι 

πολιτικοί προϊστάμενοι και οι επίορκοι υπάλληλοι της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στα συρτάρια και στα 

ντουλάπια τους εδώ και είκοσι χρόνια, κλείνουν 

εσκεμμένα μάτια και αυτιά στις καταγγελίες 

επιδεικνύοντας έτσι εγκληματική αδιαφορία και απόλυτη 

συνενοχή!!! 

 

 

 Απάτες - Πλαστογραφίες μετά χρήσεως - Πλεκτάνες και Συνομωσίες - Αθλητικά και 

Οικονομικά Εγγκλήματα από τους παλιούς και τους νέους στη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού!!! Οι Σταύρος Κοντονής και Ιούλιος Συναδινός κοιμούνται ή/και 

συμμετέχουν με τα ... τσαρούχια και κρύβουν συστηματικά όλες τις καταγγελόμενες 

απάτες της ΕΛΟΚ κάτω από το χαλί!!!  
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Συγκοινωνούντα ... Μπουρδέλα ΕΛΟΚ και ΓΓΑ! 
 

 

Ο Κώστας Γκουβούσης για τον οποίο έγραψα στο προηγούμενο άρθρο μου (με κλικ 

εδώ) ότι ΔΕΝ έχει ΠΤΥΧΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΓΑ, 

δημοσίευσε το ... δίπλωμά του στην ιστοσελίδα του στο facebook με 

σχόλια για μένα! Το δίπλωμα "παίζει" να είναι αληθινό, αλλά "παίζει" 

να είναι ακόμα ένα ... κουνέλι από το καπέλο του Γιώργου 

Γερόλυμπου!!! 

Θα αποτελεί μαύρη σελίδα για τον αθλητισμό μας αν η ΓΓΑ και η 

σημερινή της πολιτική ηγεσία δεν πάρει θέση και ερευνήσει τη 

γνησιότητα αυτού του διπλώματος του Κώστα Γκουβούση, του οποίου 

η σταδιοδρομία αποτελεί μια καραμπινάτη απάτη της ΕΛΟΚ και της 

ΓΓΑ, που πάει κατευθείαν εισαγγελέα, διότι είτε το δίπλωμα είναι αληθινό και ήταν 

θαμμένο στο σεντούκι είτε είναι πλαστό και στις δύο περιπτώσεις ο "επί είκοσι χρόνια 

εθνικός προπονητής" της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε 

ήταν παράνομος, προπονούσε τις εθνικές ομάδες 

παράνομα, συνόδευε τις εθνικές ομάδες παράνομα και 

πληρωνόταν παράνομα από το δημόσιο χρήμα, που έδινε η 

ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ!!! 

Αν η ΓΓΑ δεν επιληφθεί του θέματος, τότε οι Σταύρος 

Κοντονής και Ιούλιος Συναδινός αποδεικνύονται άχρηστοι, 

ανίκανοι και λαμόγια που κρύβουν τις παρανομίες της ΓΓΑ 

και της ΕΛΟΚ κάτω από το χαλί, αφού όλοι ξέρουμε ότι ο 

κολλητός του Γερόλυμπου ... σύντροφος Γιάννης Δρίβας 

διαβάζει αυτή την ιστοσελίδα και τους μεταφέρει ότι 

γράφεται!!! 
 

 

 Απαντήσεις και προβληματισμοί στις δημοσιεύσεις του 

Γκουβούση και των "φίλων" του!  

 

 

Δίνω πιο κάτω σε δύο κομμάτια τις πρώτες δημοσιεύσεις (και φτάνουν αυτές) του Γκουβούση 

στην ιστοσελίδα του και απαντώ στις "εύστοχες" παρατηρήσεις του. Αφετηρία είναι το περίφημο 

Δίπλωμα Προπονητή της ΓΓΑ! Φαρδύ-πλατύ με ωραία γράμματα και βαρβάτες υπογραφές. 

http://www.karate.gr/14elok/144150525.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150525.htm
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Γεγονός: Πραγματικά είναι ένα δίπλωμα που εκδόθηκε την 20/10/1997 και δείχνει να είναι 

γνήσιο!  

Παρατηρήσεις-Ερωτήματα: Πού το βρήκε αυτό το δίπλωμα ο Γκου-

βούσης?  

Γιατί είναι φωτογραφημένο πάνω στο τατάμι 

και όχι στον τοίχο του συλλόγου του?  

Με ποιά άδεια προπονητή λειτουργεί ο 

σύλλογός του από το 1999, που ο αθλητικός νόμος 

ορίζει ότι πρέπει να έχει προπονητή με σύμβαση 

κατατεθειμένη στην εφορία?  

Γιατί ο Γκουβούσης δεν το εμφάνιζε ποτέ και 

πουθενά και δεν το ανέφερε ποτέ στο βιογραφικό 

του και σε καμιά ανάρτηση ή συνέντευξή του μέχρι 

σήμερα (φωτό κάτω)?  

Γιατί ο Γκουβούσης δεν έβγαλε ποτέ άδεια άσκησης επαγγέλματος 

από το 1997, ενώ για όλους είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν, αφού ήταν και είναι επαγγελματίας 

προπονητής στη σχολή του, αλλά και είκοσι χρόνια εθνικός προπονητής στην ΕΛΟΚ?  

Πώς η ΕΛΟΚ τον είχε δεχθεί παράνομα και του έδινε τις εθνικές ομάδες για προπόνηση και 

τον πλήρωνε για αυτό και γιατί τον έστελνε στις αποστολές εξωτερικού, αλλά και στις διοργανώσεις 

του εσωτερικού, πληρώνοντάς τον πάντα, αφού ήξερε ότι ακόμα και αν είχε το δίπλωμα του 

προπονητή, ΔΕΝ είχε την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή?  

Η επί είκοσι χρόνια πληρωμή χωρίς αποδείξεις του Γκουβούση αποτελεί καραμπινάτη 

φοροδιαφυγή για τον ίδιο, αλλά και τινάζει στον αέρα όλους τους οικονομικούς απολογισμούς της 

ΕΛΟΚ! Ποιοί είναι οι παράνομοι που εγκατέστησαν μια τέτοιας έκτασης παρανομία??? 

Πώς η ΓΓΑ ενέκρινε τις εθνικές αποστολές της ΕΛΟΚ με εθνικό προπονητή τον Γκουβούση 

και πλήρωνε για αυτόν με δημόσιο χρήμα ενώ γνώριζε από τα αρχεία της ότι ΔΕΝ είχε άδεια 
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άσκησης επαγγέλματος, αφού ακόμα και με τα στοιχεία της ΓΓΑ την πήρε τώρα την 2/10/2014 

(φωτό κάτω)! 

Γιατί ακόμα και τώρα ο Γκουβούσης για να βγάλει την άδεια στη ΓΓΑ δεν επικαλέστηκε το 

ήδη υπάρχον δίπλωμα, αλλά την πήρε με ψεύτικα χαρτιά και πλάγιο και παράνομο τρόπο? 
 

 
 

 
 

Επίσης, γιατί το δίπλωμα εμφανίζεται τώρα, αμέσως μετά από δικά μου άρθρα που εντοπίζουν 

την παρανομία και γιατί άργησαν να μου κάνουν μήνυση, πράγμα ύποπτο αφού ο Γερόλυμπος 

συνηθίζει να κατασκευάζει τα αποδεικτικά του στοιχεία και δεδομένου ότι στον Γκουβούση είχα 

αναφερθεί και σε περασμένα χρόνια, αλλά στα τελευταία μου άρθρα είχα αναφερθεί εννέα μήνες 

πριν στο από 8/9/2014 "100 Καραμπινάτες Παρανομίες στη Σχολή Προπονητών Καράτε από την 

ΕΛληνική Ομοσπονδία ... καραλαμόγιων (ΕΛΟΚ) και τη Γενική Γραμματεία ... Αρμεχτής (ΓΓΑ)!" 

(περίληψη κάτω) 

http://www.karate.gr/14elok/144150525.htm#Ένα_καραμπινάτα_παράνομο_έγγραφο_της_ΓΓΑ!_
http://www.karate.gr/14elok/144140908.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140908.htm
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 !  

 

Πιθανότερη εκδοχή: Το δίπλωμα είναι πλαστό και βγήκε τώρα ή είχε ετοιμαστεί από τότε 

για παν ενδεχόμενο! Και το θεωρώ πλαστό, διότι αυτοί που το υπογράφουν είναι αποδεδειγμένα 

αναξιόπιστοι, όπως και η ΕΛΟΚπου το υποστήριξε, όπως και η ΓΓΑ που το δέχθηκε! Το 

αναντίρρητο γεγονός πάντως είναι ότι είτε είναι πλαστό είτε είναι γνήσιο οι ΕΛΟΚ και ΓΓΑ 

κολυμπάνε στην παρανομία και καλύπτει η μια την άλλη, αφού επί είκοσι χρόνια χρησιμοποιούσαν 

και πλήρωναν έναν εθνικό προπονητή χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος: δηλαδή είναι ... 

Συγκοινωνούντα Μπουρδέλα και ας μου κάνουν μήνυση αν θίγονται! Επί πλέον, η ύπαρξη του 

"χαρτιού" ΔΕΝ αποδεικνύει τίποτα! Ας μας αποδείξουν τη συμμετοχή του Κώστα Γκουβούση 

στη Σχολή Προπονητών του 1997 με τρόπο ακλόνητο, ας βγάλουν στο τραπέζι όλο το ιστορικό 

αρχείο της Σχολής Προπονητών του 1997! 

 

 

 Και ερχόμαστε στις επί μέρους καταχωρήσεις στο facebook:  

 

Απάντηση στον Kostas Gouvousis: Εγώ είμαι ο "μισότρελος, κοντός, γεροσυκοφάντης"? Δεν 

συνάδουν με το επιδεικνυόμενο δήθεν ήθος σου αυτοί οι χαρακτηρισμοί καθώς και ότι δεν απαντάς 

ευθέως με αποδεικτικά στοιχεία στο karate.gr, αλλά αερολογείς "κρυμμένος" πίσω από το 

κλειδωμένο facebook! Για να δούμε τι θα βγει? 

Ακολουθούν οι Λέκκας, Μερμυγκούσης, Kksa, που δεν λένε τίποτα εκτός από τον Μοσχόβα 

με το φαρμακερό χαμόγελο, που φιλοσοφεί! Πλάκα έχει αυτός! 

Και συνεχίζει ο Kostas Gouvousis σε έκρηξη σεμνότητας!!!: "Φίλε Γιάννη δεν νιώθω μεγάλος 

δάσκαλος δηλώνω μόνιμος μαθητής του καράτε και του μπούντο γενικότερα αλλά κάποτε πρέπει να 

απαντάμε στους διάφορους κακοήθεις, όσο γιατί δεν δηλώνω στα σεμινάριά μου προπονητής της 

Γενικής Γραμματείας είναι γιατί το θεωρώ ήσσονος σημασίας. Δηλώνω όμως πάντα μαθητής του 

σενσέι Οοτάκε και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό." 

Θεωρείς ήσσονος σημασίας το απαραίτητο έγγραφο που σου επιτρέπει την θέση του 

προπονητή? Μας κούφανες!  

Η απάντησή μου είναι ότι ο Κώστας Γκουβούσης δεν θα πρέπει να νιώθει περήφανος μόνο για 

αυτό, αλλά και για τα επόμενα πιο κάτω χαρακτηριστικά της διαδρομής του! 
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Και η Μπόμπα έρχεται από τον Bob Tsiflidis, που γράφει στον Γκουβούση: "ΣΕΙΡΑ ΜΟΥ 

ΕΙΣΑΙ ΒΛΕΠΩ ...." 

Όπα εδώ! Πώς είναι "σειρά του" και το βλέπει τώρα? Δεν το ήξερε, και του κάνει εντύπωση 

τώρα ώστε να το γράψει? Δεν τον είχε δει τότε αφού ήταν μαζί συμμαθητές για όλη τη διάρκεια της 

Σχολής και τώρα το συνειδητοποίησε? Αν τον έβλεπε δίπλα του για όλη τη διάρκεια της Σχολής 

και δώσανε μαζί και εξετάσεις, θα του έγραφε π.χ. "Σειράκλααα, τι λέει ο κοντός ρέε?" Θυμίζω 

πώς ο Μπομπ προβάλει το δικό του δίπλωμα Σχολής Προπονητών στις δικές του αναρτήσεις: 
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Αλλά και ο κύριος Μπομπ Τσιφλίδης έχει δίπλωμα προπονητή της ΓΓΑ? Διότι τώρα 

πρέπει να ψαχνόμαστε! Αν έχει να το δημοσιεύσει να το δούμε!!! 
 

Η διαδρομή του Κώστα Γκουβούση και του Συλλόγου του: 

"Φιλαθλητικός Σύλλογος Σκάλας" 

Το κύριο και αρκετό που έκανε ο Κώστας Γκουβούσης, ώστε να απολαμβάνει για πάντα την 

ειδική μεταχείριση από την ΕΛΟΚ του Γερόλυμπου, ήταν να του ... δώσει τον σύλλογό του! 

Πραγματικά από το 1990, που εμφανίστηκε ο Γερόλυμπος στα διοικητικά της ΕΛΟΚ, εμφανίστηκε 

ως αντιπρόσωπος του "Φιλαθλητικού Συλλόγου Σκάλας", συλλόγου του Γκουβούση, και έμεινε 

αντιπρόσωπος αυτού του συλλόγου περισσότερο από 15 χρόνια! Σε 'όλα αυτά τα χρόνια και στα 

επόμενά τους ο Γερόλυμπος χρησιμοποιούσε τον σύλλογο του Γκουβούση σαν να ήταν δικός του 

με το αζημίωτο βέβαια για τον Γκουβούση! Ακόμα και τον γιο του έδωσε ο Γκουβούσης για μέλος 

στο ΔΣ/ΕΛΟΚ παρά τις δυσκολίες και απουσίες από τις συνεδριάσεις λόγω απόστασης! Και 

ορίστε μερικά παραδείγματα από τη χρήση του "Φιλαθλητικού" από τον Γερόλυμπο με τα 

απαραίτητα μπόνους πάντα για τον Γκουβούση: 
  

Ο Φιλαθλητικός υπήρξε αρχικά μέλος (και διεγράφη μετά) της αμαρτωλής ομοσπονδίας 

Χόκεϊ, που ιδρύθηκε από συλλόγους καράτε, αρχικά είχε τον Γερόλυμπο ως 

αντιπρόσωπο στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, και της οποίας η αθλητική 

αναγνώριση ανεκλήθη πρόσφατα (βλέπε και εδώ με κλικ). 
 

 
  

Ο "Φιλαθλητικός" ήταν βασικό στέλεχος της ομοσπονδίας-μαϊμούς του κέρλινγκ, που 

έφτιαξε ο Γερόλυμπος για να μπει αντιπρόσωπός της στην ΕΟΕ, όταν τον έδιωξαν από 

το χόκεϋ, και της οποίας η αθλητική αναγνώριση ανεκλήθη πρόσφατα. 
 

Έγγραφο πρώτο: 

Ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης από συλλόγους κέρλινγκ!  

http://www.karate.gr/15athlet/153141128.htm
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Μεταξύ των συλλόγων-υποτακτικών του Γερόλυμπου για τη δημιουργία της ομοσπονδίας-

μαϊμούς του κέρλινγκ και ο "Φιλαθλητικός Σύλλογος Σκάλας" (10)! Μαζί βέβαια πάντα και ο 

σύλλογος της "όπου γάμος και χορός, η Βασίλω πρώτη! (7). 
  

Ο "Φιλαθλητικός" μπήκε και στο Τρίαθλο, όπου πρόεδρος και αντιπρόσωπός του 

στην ΕΟΕ είναι ο Γερόλυμπος, όπως είδαμε και πιο πάνω! Κατά πληροφορίες, για την 

αθλητική δραστηριότητα των συλλόγων του Τριάθλου είχε δώσει εντολή ο Ανδριανός να 

γίνει έρευνα από τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού και ο Διευθυντής Πρόδρομος 

Τσολακίδης το ... κωλοβαράει από τον Αύγουστο του 2014!!! 
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Ταυτόχρονα με όλα αυτά ο "Φιλαθλητικός" ΔΕΝ έχει την απαιτούμενη αθλητική αναγνώριση 

από τη ΓΓΑ, αλλά απλά έχει υποβάλει αίτημα στη ΓΓΑ για να την πάρει! Το επόμενο κομμάτι είναι 

από το σημερινό πίνακα των συλλόγων της ΓΓΑ, που "έχουν υποβάλει αίτηση για επανεξέταση της 

αναγνώρισής τους"! Δηλαδή ο σύλλογος του Γκουβούση ΔΕΝ έχει ακόμα εξασφαλίσει τη "διατήρηση 

της αθλητικής αναγνώρισης" και συνεπώς ΔΕΝ έπρεπε να ψηφίζει και ΔΕΝ έπρεπε να έχει 

αντιπρόσωπό του (τον Ηλία Γκουβούση) στο ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

 
  

Για την ιστορία και μόνο για κάποια φεγγάρια ο Γερόλυμπος ήταν αντιπρόσωπος του 

μπέιζμπολ (αντισφαίριση βάσης!) στην ΕΟΕ και μετά του σόφτμπολ (μαλακοσφαίριση!). 

Ο ... Φρόυδ θα έλεγε ότι ... ψάχνει πού ταιριάζει!  
 

 Κοντονή και Συναδινέ: υποθάλπετε εγκληματίες στη ΓΓΑ και την ΕΛΟΚ! Είσαστε ίδιοι 

με αυτούς?  Όλος ο κόσμος του καράτε αναρωτιέται αν σας έχει ... χεσμένους ο 

Γερόλυμπος???  
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Συμμετοχή του Κώστα Γκουβούση σε οικονομικά αποδοτικά σεμινάρια υπό την αιγίδα 

της ΕΛΟΚ! Και η ... Βασίλω πάντα μαζί! 

 

Συμμετοχή του Κώστα Γκουβούση σε πρωταθλήματα-μαϊμού της ΕΛΟΚ! 
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Και τα παραπάνω παράνομα μπόνους στον Κώστα Γκουβούση 

από τον Γερόλυμπο συνεχίζονται, όπως φαίνεται και από τα επόμενα: 

15/1/2013 - Συνέντευξη Γκουβούση ως Ομοσπονδιακού 

Προπονητή ... χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος!!! 

30/6/2013 - Συνοδού εθνικού προπονητή σε αγώνες του 

εξωτερικού ... χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος!!! 

30/10/2014 - Συνοδού εθνικού προπονητή σε αγώνες του 

εξωτερικού ... χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος!!! 

και δεκάδες άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, όπου πληρώνεται είτε 

επίσημα είτε με το κόλπο των "οδοιπορικών" είτε στα τελείως 

"μαύρα"!!! 

Βάλτε και τη διδασκαλία στη Σχολή Προπονητών 2015 από τον 

Κώστα Γκουβούση χωρίς να έχει άδεια προπονητή από τη ΓΓΑ!  

Επί τη ευκαιρία, εδώ διαπράττεται από τις ΕΛΟΚ και ΓΓΑ η παρανομία να "πνίγουν" τον 

απολογισμό της Σχολής μέσα στα οικονομικά της ΕΛΟΚ, ώστε να εξαφανίσουν το πού πήγαν τα 

λεφτά των μαθητών της Σχολής, αντί να δώσουν στη δημοσιότητα ισοσκελισμένο οικονομικό 

απολογισμό της λειτουργίας της Σχολής, όπως ορίζει ο νόμος, ο οποίος λέει ότι τα 250 ευρώ ανά 

μαθητή καταβάλλονται "ανταποδοτικά", που σημαίνει μόνο για τα έξοδα της Σχολής και για τίποτα 

άλλο! Θέλετε και απόδειξη: οι θρασύτατοι απατεώνες της ΕΛΟΚ περιέλαβαν τα οικονομικά της 

Σχολής στον απολογισμό της ομοσπονδίας του 2014, η λειτουργία της Σχολής έχει τελειώσει και η 

ΓΓΑ κάνει το παγώνι!!! (αναλυτικά με κλικ εδώ και περιληπτικά κάτω!) Μιλάμε για τέτοια 

μπουρδέλα!!! 
  

 
 

 
 

 

Έσοδα Σχολής Προπονητών 59.000 ευρώ μείον Έξοδα Σχολής Προπονητών 

48.229 ευρώ μας μένουν 10.771 ευρώ για τις τσέπες των λαμόγιων! Και πάλι 

έλεγχος ΔΕΝ γίνεται στα ποσά των εσόδων και εξόδων!!! Και η Γραμματεία το 

"παίζει"! ... Μέγαρο Μουσικής γίνατε εκεί μέσα!!! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img10/gouv-09a-sinent.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img10/gouv-09a-sinent.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img10/gouv-09b-2013.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img10/gouv-09b-2013.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img10/gouv-10-2014.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img10/gouv-10-2014.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144150319.htm
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Και μόνο η έγκριση αυτού του απολογισμού από τη Γενική Συνέλευση της ΕΛΟΚ 

αποδεικνύει ότι οι σύλλογοι δίνουν λευκές βεβαιώσεις αντιπροσώπων στον 

Γερόλυμπο και αυτός τα παίρνει όλα!!!  

 
 Κοντονή και Συναδινέ: υποθάλπετε εγκληματίες στη ΓΓΑ και την ΕΛΟΚ! Είσαστε ίδιοι 

με αυτούς?  Όλος ο κόσμος του καράτε αναρωτιέται αν σας έχει ... χεσμένους ο 

Γερόλυμπος???  

 

Δεν μπορεί να καταγγέλονται τέτοια 

συγκλονιστικά γεγονότα για αθλητική 

ομοσπονδία και η Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού να κάνει πως δεν βλέπει και 

δεν ακούει, όταν μάλιστα ο στενός συνεργάτης και "σύμβουλος" του σημερινού Γενικού 

Γραμματέα Αθλητισμού έχει τα παιδιά 

του στο καράτε!!! 
 

Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι 

ο μεγαλοαπατεώνας του καράτε Γιώργος 

Γερόλυμπος (δεξιά) είχε εγκαθιδρύσει 

για τον Κώστα Γκουβούση μια τελείως 

παράνομη αυτοκρατορία παντοδυναμίας 

και υπεροχής στο χώρο της ΕΛΟΚ παρά 

τις μακροχρόνιες καταγγελίες στο πρόσωπό του με προφανή 

κυρίαρχο σκοπό να αποδείξει ότι δεν υπάρχει κανείς και 

τίποτα να του αντισταθεί και να του φέρει έστω και την παραμικρή αντίρρηση στις 

αποφάσεις του! Είναι φανερή η "αλαζονική έπαρση: έτσι γουστάρω" του Γερόλυμπου 

απόλυτης επιβολής του Γκουβούση ως εθνικού προπονητή χωρίς κανένα δίπλωμα 

προπονητή παρά τις σχετικές καταγγελίες, αλλά και αυτή της επιβολής του ως 

"διδάσκοντα" στην πρόσφατη Σχολή Προπονητών της ΓΓΑ (αριστερά) και πάλι χωρίς 

κανένα δίπλωμα προπονητή, πράγμα που αποτελεί και αυτό μαζί με τα άλλα αιτία 

ακύρωσης της Σχολής Προπονητών, διότι δεν μπορούμε να λέμε στο κάθε λαμόγιο 

"Έλα να διδάξεις τους υποψήφιους προπονητές καράτε να γίνουν απατεώνες σαν 

και σένα!"! 

 
Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι το ΔΣ/ΕΛΟΚ αποτελείται από απατεώνες και άρα 

πρέπει να εκπέσει, αλλά και η Σχολή Προπονητών είχε μέσα στη διοίκησή της απατεώνες 

και άρα πρέπει να ακυρωθεί, διότι αυτοί κατηύθυναν τα δικαιολογητικά, τη λειτουργία 

και τα αποτελέσματα!!! 

 
 Κοντονή και Συναδινέ: υποθάλπετε εγκληματίες στη ΓΓΑ και την ΕΛΟΚ! Είσαστε ίδιοι 

με αυτούς?  Όλος ο κόσμος του καράτε αναρωτιέται αν σας έχει ... χεσμένους ο 

Γερόλυμπος???  
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 Συμπέρασμα:  

Ο Κώστας Γκουβούσης είναι μακροχρόνια στενός 

συνεργάτης του Γερόλυμπου, του έχει δώσει τον 

σύλλογό του να τον κάνει ότι θέλει ο Γερόλυμπος και 

σε αντάλλαγμα παίρνει χωρίς να γίνεται στόχος τα δικά 

του οικονομικά και τεχνικά οφέλη σε βάρος των άλλων 

συλλόγων και ατόμων μελών της ΕΛΟΚ! Συνεπώς, 

είναι απόλυτα συνένοχος για τις απάτες του Γερόλυμπου, διότι τις 

στηρίζει με την ψήφο του, με την παρουσία του και με τη συμμετοχή του! Ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια έχει ενδώσει ακόμα περισσότερο στις απάτες το Αρχι-καραλαμόγιου 

με το να δώσει ακόμα και τον γιό του Ηλία Γκουβούση ως μέλος στο ΔΣ/ΕΛΟΚ, ο 

οποίος υπογράφει και στηρίζει κάθε απόφαση του ΔΣ/ΕΛΟΚ με την ψήφο του και δεν 

διστάζει να ψηφίζει διαγραφές ατόμων και συλλόγων από την ΕΛΟΚ κλείνοντας σχολές 

και σπίτια!  
  

 Και όταν εσύ Κώστα Γκουβούση με λες δημοσίως "μισότρελο, κοντό, γεροσυκοφάντη", 

εγώ σου αποδεικνύω με στοιχεία: "τέτοιο καθίκι είσαι" και την τρέλα περί καράτε και 

μπούντο πούλησέ την αλλού!  
 

 Όσον αφορά στην Αρχι-Καραλαμογιόκοτα (!!!) δικτάτορα της 

ΕΛΟΚ, θυμίζουμε πάντα το:  

 

 Καρατόμηση του διεθνή παράγοντα του 

Καράτε Γιώργου Γερόλυμπου  

 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Καράτε!!!  

 
English 

Version 

 

 Η λειτουργία της ΕΛΟΚ είναι απλή: Διοργανώνουν, Αρμέγουν τη διοργάνωση και 

Σβήνουν τα ίχνη της!!!  

 ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ 

ΧΑΝΟΝΤΑΙ!!!  

  Πρόκειται για την ομοσπονδία της Αρπαχτής και της Αρμεχτής!!!  
 

(Ορολογία: "Αρπαχτή" σημαίνει μπαίνεις μέσα αρπάζεις, φεύγεις και χάνεσαι!  

"Αρμεχτή" σημαίνει μπαίνεις μέσα, αράζεις, αρμέγεις τον πρώτο μήνα, αρμέγεις το 

δεύτερο μήνα, αρμέγεις τον τρίτο μήνα, κ.ο.κ.) 

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
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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"! 

 
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!!! 

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!  

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
 

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/
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/144141107.htm
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   a77 

Πρώτη δημοσίευση 11/6/2015.   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!  

 (Στείλετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και διαβάζουν 

τα τελευταία άρθρα του!!!)  

 

 

 

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

Χόμπι!  

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

Πρόεδρος!  

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

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!!! 

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

Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ και 

τη ΓΓΑ!!! 

 Κατά τον Κώστα Γκουβούση: "μισότρελος, κοντός, γεροσυκοφάντης"!   

 

 

 

 

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


ΕΛΟΚ: Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία! ΓΓΑ: Ανίκανη και Άχρηστη! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

78 / 252 

Καταστρέφετε τον Αθλητισμό με την αδράνειά σας, 

ακριβώς όπως η Κυβέρνησή σας καταστρέφει τη Χώρα!!! 

 
Ο Υπουργός  
Πολιτισμού & 
Παιδείας της 

Κωλοτούμπας 
Αριστείδης 
Μπαλτάς 

 
Ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού της 
Κωλοτούμπας 

Σταύρος Κοντονής 

 
Ο Γενικός Γραμματέας 

Αθλητισμού 
της  Κωλοτούμπας  
Ιούλιος Συναδινός 

 
Οι Σύμβουλοι του ΓΓΑ 

της Κωλοτούμπας 
Γιάννης Δρίβας δεξιά και 
Γιώργος Κατραχούρας 

αριστερά! 

 
Κοντονή και 

Συναδινέ: 
υποθάλπετε 

εγκληματίες στη 
ΓΓΑ και την 

ΕΛΟΚ! Είσαστε 
ίδιοι με αυτούς?  

 Τι κάνετε 5 μήνες για την παράνομη ΕΛΟΚ?  

  

 

 

Όλες τις παρανομίες της ΕΛΟΚ τις έχουν οι επίορκοι 

πολιτικοί προϊστάμενοι και οι επίορκοι υπάλληλοι της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στα συρτάρια και στα 

ντουλάπια τους εδώ και είκοσι χρόνια, κλείνουν 

εσκεμμένα μάτια και αυτιά στις καταγγελίες 

επιδεικνύοντας έτσι εγκληματική αδιαφορία και 

απόλυτη συνενοχή!!! 

 

 
 Απάτες - Πλαστογραφίες μετά χρήσεως - Πλεκτάνες και Συνομωσίες - Αθλητικά και Οικονομικά 

Εγγκλήματα από τους παλιούς και τους νέους στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!!!  

 Οι Σταύρος Κοντονής και Ιούλιος Συναδινός κοιμούνται ή/και συμμετέχουν με τα ... τσαρούχια  

 και κρύβουν συστηματικά όλες τις καταγγελλόμενες απάτες της ΕΛΟΚ κάτω από το χαλί!!!  
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 Αποδεικνύω πλαστό το δίπλωμα και αναμένω να αποδείξουν 

οι ένοχοι το αντίθετο!  

Κατωτέρω, το δίπλωμα του Κώστα Γκουβούση, όπως το δημοσίευσε ο ίδιος στον 

λογαριασμό του στο Facebook. 

 

Ας το μεγαλώσω λίγο για να το βλέπουμε καλύτερα! 
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Πρώτη ένδειξη πλαστότητας: το έντυπο του διπλώματος! 
Όταν ένας τυπογράφος τυπώνει ένα έντυπο, τυπώνει τη "δουλειά" όπως λέγεται στη γλώσσα 

των τυπογράφων ό,τι τυπώνεται με μελάνι, αριστερά-δεξιά και πάνω-κάτω στη μέση του εντύπου 

και παράλληλα στις ακμές του χαρτιού. Αφού το τυπώσει, το "ξακρίζει", δηλαδή το κόβει στο 

μαχαίρι του τυπογραφείου, ώστε να έχει γύρω-γύρω ίδια περιθώρια. Αυτά είναι τόσο βασικά για 

τη δουλειά του τυπογράφου, ώστε αν δεν τα κάνει είναι ... σκιτζής της πλάκας! 

Στο ανωτέρω δίπλωμα, η "δουλειά" έχει τυπωθεί στραβά ως προς τις ακμές του χαρτιού και τα 

περιθώρια είναι ανομοιόμορφα! Η έλλειψη ακρίβειας είναι αποτέλεσμα φωτοαντιγραφής και όχι 

εκτύπωσης σε τυπογραφείο. Συνεπώς αυτό που βλέπουμε δεν είναι πρωτότυπο δίπλωμα 

γραμμένο πάνω σε έντυπο τυπογραφείου, αλλά είναι έγχρωμο φωτοαντίγραφο! 

 

Ακολουθεί Γνήσιο Δίπλωμα της Σχολής Προπονητών Καράτε του 1997 για να το 

συγκρίνουμε με το Πλαστό και ...  

 

... και δίνεται κατωτέρω ένας ανεπίσημος Πίνακας των Συμμετεχόντων σε εκείνη τη 

Σχολή Προπονητών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο Κώστας Γκουβούσης 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι την τελείωσε κιόλας ανελλιπώς και μέχρι και τις εξετάσεις! 

Με το κόκκινο σημειώνονται όσοι πήραν και άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
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Συνεπώς όσοι από τους παραπάνω πέρασαν τη Σχολή έχουν Γνήσιο Δίπλωμα σαν το 

ανωτέρω Γνήσιο και κοιτάζοντάς το στο σπίτι τους ή στο γυμναστήριό τους γνωρίζουν 

απόλυτα ότι του Κώστα Γκουβούση ... ΔΕΝ μοιάζει με το δικό τους!!! Το ίδιο το 

γνωρίζει και η ΓΓΑ, που έχει αντίγραφα των διπλωμάτων τους στα αρχεία της!!! 
 

 Κοντονή και Συναδινέ: υποθάλπετε εγκληματίες στη ΓΓΑ και την ΕΛΟΚ! Είσαστε ίδιοι 

με αυτούς?  Όλος ο κόσμος του καράτε αναρωτιέται αν σας έχει ... χεσμένους ο 

Γερόλυμπος???  

 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε κομμάτι-κομμάτι τα επί μέρους καραμπινάτα αποδεικτικά 

στοιχεία πλαστότητας του εξεταζόμενου διπλώματος, αριστερά του Γνήσιου και δεξιά 

του Πλαστού!  

 

Γνήσιο 
 

Πλαστό 

Δεύτερη ένδειξη πλαστότητας: το άθλημα για το οποίο εκδίδεται το δίπλωμα 

και το όνομα του ... τυχερού που το παίρνει!!! 
Στο Γνήσιο Δίπλωμα το άθλημα είναι το "ΚΑΡΑΤΕ" ακριβώς όπως το αναφέρει η υπουργική 

απόφαση (κατωτέρω) για την ίδρυση της Σχολής του 1997, ενώ στο Πλαστό Δίπλωμα το 

άθλημα φέρεται να είναι άνω το "ΕΡ. ΚΑΡΑΤΕ" και κάτω από το όνομα το "Ερασιτεχνικό 

Καράτε" (με πλάγια γράμματα), το οποίο σαφώς ΔΕΝ ταιριάζει με αυτό της 

υπουργικής απόφασης. Κατά την τυπική διαδικασία, όταν βγαίνουν τα 

αποτελέσματα της Σχολής, βάζουν μια υπάλληλο της ΓΓΑ να γράψει τα 

διπλώματα. Αποκλείεται μια υπάλληλος της ΓΓΑ να γράψει ένα δίπλωμα σε 

άθλημα άλλης ονομασίας από αυτήν που γράφεται σαφώς στη σχετική 

υπουργική απόφαση και άρα η μετονομασία του αθλήματος από "Καράτε" σε 

"Ερασιτεχνικό Καράτε" είναι απόλυτα αδικαιολόγητη και έγινε από άνθρωπο 

εκτός Γραμματείας! 

 

Τρίτη ένδειξη πλαστότητας: το όνομα βρέεε!!! 
Όλα τα ονόματα όλων των επιτυχόντων είναι γραμμένα στα διπλώματά τους με κοινά γράμματα 

σαν τα γράμματα της λέξης "ΚΑΡΑΤΕ" στο Γνήσιο Δίπλωμα. Στο Πλαστό Δίπλωμα το 

"Γκουβούσης Κων/νος" είναι ... περιποιημένο με ανισοπαχή καλλιγραφικά γράμματα! Συνεπώς 

δεν γράφηκε από το χέρι της υπαλλήλου που έγραψε όλα τα άλλα διπλώματα, αλλά από 

καλλιγράφο με ειδικό μαρκαδόρο ή ακόμα και με πένα καλλιγραφίας!!! (Έτσι παρήχθη το 

λεγόμενο ... "Δίπλωμα Καλλιγραφίας"!!!) 
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 Η Απόφαση Ίδρυσης της Σχολής Προπονητών Καράτε 1997:  
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Ακολουθούν τα χειρόγραφα γράμματα του απλού κειμένου στα διπλώματα! 

 

Γνήσιο 

 

Πλαστό 

Τέταρτη ένδειξη πλαστότητας: τα χειρόγραφα γράμματα του απλού 

κειμένου! 
  

Τα χειρόγραφα γράμματα απλού κειμένου του Γνήσιου Διπλώματος είναι σχεδόν 

όρθια με μικρή κλίση προς τα αριστερά, ενώ τα γράμματα απλού κειμένου του 

Πλαστού Διπλώματος είναι πλάγια προς τα δεξιά. Αλλά και ο γραφικός 

χαρακτήρας στο κάθε γράμμα είναι τελείως διαφορετικός! Συνεπώς, άλλο χέρι 

έγραψε όλα τα γνήσια διπλώματα και άλλο έγραψε το δίπλωμα του Κώστα Γκουβούση!!! 

 

Σφραγίδες και υπογραφές! 

 

Γνήσιο 

 

Πλαστό 

Εδώ προσωρινά υπάρχουν οι παρατηρήσεις ότι:  

1) ναι μεν οι υπογραφές φαίνονται γνήσιες, αλλά κάτι τέτοιο προκύπτει και σε ένα έγχρωμο 

φωτοαντίγραφο, και 2) ταυτόχρονα ισχύουν τα ίδια που είπαμε για το απλό κείμενο σχετικά με τα 

ονόματα "Θ. ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ" και "Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ". 3) Επί πλέον η σφραγίδα στο 

Γνήσιο είναι πιο μπλε από αυτήν του Πλαστού, ενώ οι υπογραφές στο Γνήσιο είναι αντίθετα πιο 

μαύρες από αυτές στο Πλαστό, αλλά μπορεί να παίζει ρόλο και ευαισθησία του φακού του 

φωτοαντιγραφικού στο μπλε ή η κατεύθυνση του φωτισμού στη φωτογράφηση! 

Τελική άποψη θα μπορώ να έχω όταν εξετάσω τα πρωτότυπα των διπλωμάτων! 

  

 Και τώρα ποιό καλό παιδάκι θα απαντήσει στη δύσκολη ερώτηση: 

Πώς λέμε το Ένα Δίπλωμα που δεν μοιάζει με όλα τα άλλα τα αληθινά???  

Όλοι μαζί! Πιο δυνατά ... ψόφιοι!!!     Μπράααβοοοο!!!  
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 Πάρτε ... 1000 πουσάπς, 1000 κοιλιακούς και 1000 μαεγκέρι από ξαπλωτοί 

μπρούμητα!!!  

 

 Η άδεια άσκησης επαγγέλματος!  

Παρά την υποτιθέμενη ύπαρξη του Διπλώματος του Κώστα Γκουβούση, ούτε στη 

σχετική επιστολή της ΕΛΟΚ  αναφέρθηκε αυτό, όπως ανέλυσα στο άρθρο μου "Το 

Super Model που θα ποζάρει για το Άγαλμα του Μαλάκα!!!", αλλά δικαιολόγησαν το 

δήθεν υπάρχον δίπλωμα με την απατηλή προσομοίωση αυτού με το "αναμνηστικό" του 

"συνοδού αθλητών" σε διεθνείς αγώνες (!!!), ούτε στην επιστολή του Ζαχαρόπουλου 

της ΓΓΑ (κάτω), που του αναγνώρισε ότι δικαιούται την άδεια άσκησης επαγγέλματος 

προπονητή. Το θέμα ανέκυψε όταν εκτέθηκε ο Ζαχαρόπουλος με τα δημοσιεύματά μου 

στο προηγούμενο άρθρο μου και ο "Σχιζοφρενής με τα ... Κουνέλια" θέλησε να τον 

καλύψει! Υποθέτω, βέβαια!  

 

http://www.karate.gr/14elok/144150525.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150525.htm


ΕΛΟΚ: Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία! ΓΓΑ: Ανίκανη και Άχρηστη! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

86 / 252 

Σε κάθε περίπτωση, το ξεφτέρι (ή ο μαφιόζος!) ο Ζαχαρόπουλος πρόσθεσε τον 

Γκουβούση στον Πίνακα των αδειούχων προπονητών καράτε της ΓΓΑ την 2/10/2014 

με βάση παράνομα αποδεικτικά στοιχεία και πρέπει να ελεγχτεί από την Υπηρεσία του 

για αυτό!!! 

 
 

 

 

 

 

 Έχουμε, λοιπόν, εδώ το καραμπινάτο έγκλημα της 

"πλαστογραφίας μετά χρήσεως"!  

 

 

Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα: Ποιοί είναι οι καραμπινάτοι πλαστογράφοι, ποιοί 

είναι οι ενεργοί, ποιοί οι παθητικοί και ποιοί είναι οι γνωρίζοντες και σιωπούν??? Όχι 

τίποτα άλλο, αλλά για να μαθητεύσουμε σε αυτούς κι εμείς, γιατί το επάγγελμα του 

απατεώνα είναι το πιο προσοδοφόρο στη χώρα μας! 
  

Την ανάλυση θα την κάνουμε δια των ερωταπαντήσεων! Θυμίζω ότι για τη διάπραξη ενός 

εγκλήματος πρέπει να συνυπάρχουν το Κίνητρο, η Δυνατότητα και η Ευκαιρία!!!  

Ερώτημα: Μέσα σε όλο το οικοδόμημα της ΕΛΟΚ ποιό είναι το πρόσωπο που 1) θα είχε 

λόγους να διαπράξει το συγκεκριμένο έγκλημα της πλαστογραφίας, 2) θα είχε τις προσβάσεις να το 

κάνει και 3) θα είχε τους ανθρώπους να το υλοποιήσει? Ο Γερόλυμπος? Η κυρά-Μαγδάλω η γυναίκα 

του? Ο Γκουβούσης? Ο Μπουλούμπασης? Ο Δημητριάδης? Ο Ζαχαρόπουλος? Ο Τσολακίδης? 

Κάποιος Άλλος? 

Απάντηση: Καραμπινάτα μόνον ο Γερόλυμπος! Μόνον αυτός είχε τον Ζαχαρόπουλο στη θέση 

του Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού και θέλησε μέσω αυτού να "περάσει" τον Γκουβούση σαν 

"προπονητή" με χαρτιά "συνοδού αθλητών", επειδή είχα κράξει τον τελευταίο από το karate.gr ότι 

ήταν εθνικός προπονητής της ΕΛΟΚ χωρίς δίπλωμα προπονητή!  Και στη συνέχεια, όταν του 

http://www.karate.gr/14elok/144150525.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150525.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150525.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150525.htm
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Γερόλυμπου δεν του βγήκε, διότι τους ξαναέκραξα, τότε προσπάθησε να καλύψει την πρώτη μαλακία 

με μια δεύτερη μεγαλύτερη: φανέρωσε ένα πλαστό δίπλωμα για τον Γκουβούση για να 

απενοχοποιήσει τον Ζαχαρόπουλο! Ή μπορεί να το είχε βάλει από την αρχή στο φάκελό του στη 

ΓΓΑ και να απέκρυψε την ύπαρξή του από τον περίγυρο! 

Ερώτημα: Μέσα σε όλο το οικοδόμημα της ΕΛΟΚ ποιό είναι το πρόσωπο που αποδέχθηκε 

το προϊόν της πλαστογραφίας και ωφελήθηκε από αυτό?  

Απάντηση: Προφανώς ο Κώστας Γκουβούσης και με πλήρη 

γνώση του βέβαια!!!  

Ερώτημα: Ποιοί έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην 

πλαστογραφία μετά χρήσεως ("καταλυτικό" σημαίνει ότι 

"συνέργησαν" σιωπηρά ή δια των υπογραφών τους)?  

Απάντηση: Όλο το ΔΣ της ΕΛΟΚ και ιδιαίτερα οι Χρήστος 

Μπουλούμπασης και Εμμανουήλ Δημητριάδης, που υπέγραψαν την 

1223/18-11-2014 ψευδέστατη και απατηλή επιστολή της ΕΛΟΚ 

προς τη ΓΓΑ!!! Αλλά ακόμα και αυτοί δεν ενεργούν, υποτίθεται, 

μόνοι τους αλλά μετά από έγκριση του ΔΣ! 

Ερώτημα: Ποιοί είναι υπεύθυνοι από πλευράς ΓΓΑ?  

Απάντηση: Προφανώς οι Διευθυντές Αγωνιστικού 

Αθλητισμού Τρύφωνας Ζαχαρόπουλος και Πρόδρομος Τσολακίδης 

και οι προϊστάμενοί τους για ό,τι έκαναν και για ό,τι δεν έκαναν, για ό,τι θα κάνουν και για ό,τι δεν 

θα κάνουν!!!  

(Δηλαδή κύριοι Κοντονή και Συναδινέ, για να καταλάβω επειδή είμαι και από χωριό, ο 

Γερόλυμπος μπαίνει στη Γραμματεία όποτε θέλει, βάζει-βγάζει έγγραφα όποια θέλει, δίνει 

διπλώματα και άδειες άσκησης επαγγέλματος σε όποιους θέλει, κάνει εξετάσεις Σχολών 

Προπονητών όποτε αυτός θέλει? Περνάει όποιους αυτός θέλει, κόβει όποιους αυτός θέλει και, για 

να μη μακρηγορούμε, με "ποδοσφαιρικούς όρους" σας έχει πιάσει τον ... κώλο για τα καλά και εσείς 

... τη βρίσκετε??? Διότι πέντε μήνες παρά τις καταγγελίες δεν κάνετε τίποτα!!!)  

 

Ειδικότερα για τον κ. Πρόδρομο Τσολακίδη έχω να 

προσθέσω ότι από εχθές και με αρ. πρωτ. 156046 του 

επεδόθη με εισαγγελική παραγγελία η επόμενη επιστολή μου 

στην οποία περιμένω απαντήσεις! 

 

 

 

Ό,τι και να συμβαίνει, όμως, με το Δίπλωμα του Κώστα 

Γκουβούση, είναι αυταπόδεικτο ότι επί είκοσι χρόνια ήταν 

εθνικός προπονητής της ΕΛΟΚ και πληρωνόταν για αυτό με 

δημόσιο χρήμα χωρίς να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, αφού την πήρε την 

2/10/2014!!! Γι' αυτό και δήλωσα με ... σεμνότητα ότι ΓΓΑ και ΕΛΟΚ αποτελούσαν και 

αποτελούν ... Συγκοινωνούντα Μπουρδέλα επί ΠΑΣΟΚ, επί Νέας Δημοκρατίας και επί 

ΣΥΡΙΖΑ!!! Προφανώς θα πρέπει το θέμα να εξεταστεί αρμοδίως και να επιβληθούν οι 

ανάλογες κυρώσεις!!! 
 

http://www.karate.gr/14elok/144150525.htm#δίπλωμα_εμπειρικού_προπονητή_από_τη_ΓΓΑ!!!
http://www.karate.gr/14elok/144150525.htm#δίπλωμα_εμπειρικού_προπονητή_από_τη_ΓΓΑ!!!
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 Κοντονή και Συναδινέ: υποθάλπετε εγκληματίες στη ΓΓΑ και την ΕΛΟΚ! Είσαστε ίδιοι 

με αυτούς?  Όλος ο κόσμος του καράτε αναρωτιέται αν σας έχει ... χεσμένους ο 

Γερόλυμπος???  

 

Δεν μπορεί να καταγγέλονται τέτοια 

συγκλονιστικά γεγονότα για αθλητική 

ομοσπονδία και η Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού να κάνει πως δεν βλέπει και 

δεν ακούει, όταν μάλιστα ο στενός συνεργάτης και "σύμβουλος" του σημερινού Γενικού 

Γραμματέα Αθλητισμού έχει τα παιδιά του στο καράτε!!! 
 

 Όσον αφορά στην Αρχι-Καραλαμογιόκοτα (!!!) δικτάτορα της 

ΕΛΟΚ, θυμίζουμε πάντα το:  

 

 Καρατόμηση του διεθνή παράγοντα του 

Καράτε Γιώργου Γερόλυμπου  

 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Καράτε!!!  

 
English 

Version 

 

 Η λειτουργία της ΕΛΟΚ είναι απλή: Διοργανώνουν, Αρμέγουν τη διοργάνωση και 

Σβήνουν τα ίχνη της!!!  

 ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ 

ΧΑΝΟΝΤΑΙ!!!  

  Πρόκειται για την ομοσπονδία της Αρπαχτής και της Αρμεχτής!!!  

(Ορολογία: "Αρπαχτή" σημαίνει μπαίνεις μέσα αρπάζεις, φεύγεις και χάνεσαι!  

"Αρμεχτή" σημαίνει μπαίνεις μέσα, αράζεις, αρμέγεις τον πρώτο μήνα, αρμέγεις το 

δεύτερο μήνα, αρμέγεις τον τρίτο μήνα, κ.ο.κ.) 

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/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/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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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!!! 

  

 

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   a91 

Πρώτη δημοσίευση 19/10/2015.    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!!!)  
  

Αρχαία και νεότερα γνωμικά! 
  

 

 

Το καράτε είναι μαχητική τέχνη και φιλοσοφία! Το "μαχητική τέχνη" κάπως καλά το 

πήραμε εδώ στη χώρα μας, αλλά το "φιλοσοφία" παίζεται! 

Και λέω "παίζεται", διότι η ΕΛ. Ο. Καράτε είναι γεμάτη από πολλούς περίεργους 

"φιλόσοφους", όπως θα δούμε παρακάτω!!! 

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

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων! 

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

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

 

 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":  

 19-10-2015 - "Το μαλακίζειν εστί φιλοσοφείν!"  

  

 Τυχαίες ομοιότητες προσώπων της ταινίας με πραγματικά πρόσωπα ... δεν 

αποτελούν σύμπτωση, αλλά για αυτούς μιλάμε!!!  

 

 
  

Η ΕΛΟΚ έκανε Γενική Συνέλευση την 14-3-2015 για να εγκριθούν τα πεπραγμένα του ΔΣ 

για το 2014 και ο οικονομικός απολογισμός του ΔΣ για το ίδιο έτος. Οι "φιλόσοφοι" του ΔΣ της 

ΕΛΟΚ δεν αρκέστηκαν μόνο σε αυτά, αλλά με πρόφαση τη συμμετοχή αθλητών στους Βαλκανικούς 

του 2014 το ΔΣ είχε παραπέμψει στη ΓΣ πέντε συλλόγους (του Γιώργου 

Κοσμίδη, του Τάσου Πανουσόπουλου, του Γιάννη Κανέλλη, των 

Εκπαιδευτηρίων Δούκα και της Φραντζέσκας Στρατούλη) χωρίς να τους 

περάσει από τη Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ (αφού την είχα ξετινάξει ως 

παράνομη), με το ερώτημα της διαγραφής!  

Όλα αυτά βέβαια αποτελούσαν σκηνοθετημένο σενάριο του Εισαγγελέα, 

Δικηγόρου, Δικαστή και Δήμιου Ο.Κ. Γιώργου Γερόλυμπου για να 

ικανοποιήσει αυτό που επιστημονικά λέμε "αυτοϊκανοποίηση κατά μονάς", του 

οποίου σεναρίου την πραγμάτωση επιδίωξε με την επικύρωση των 
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ανύπαρκτων καταγγελιών και την τιμωρία των αντιφρονούντων από τους "φιλόσοφους" 

αντιπροσώπους-αχυράνθτωπους και τους "φιλόσοφους" αντιπροσώπους-μαϊμούδες των συλλόγων 

που πήραν μέρος στη ΓΣ. 

Έλαβε χώρα, λοιπόν, η ΓΣ, ορίστηκε πρόεδρός της ο "φιλόσοφος" Γιώργος Γερόλυμπος, 

λύκος με προβιά προβάτου, όπως πάντα, μαζεύτηκαν οι "φιλόσοφοι" αντιπρόσωποι των συλλόγων 

και έβγαλαν τελική απόφαση να διαγράψουν τους πέντε 

συλλόγους, τα γαϊδούρια με το συμπάθιο! 

Στο επόμενο διάστημα οι πέντε σύλλογοι ζητούσαν 

επίμονα τα πρακτικά της ΓΣ, ώστε να τα προσβάλουν, όπως 

είχαν νομικό δικαίωμα, αλλά Πρακτικά ζητούσαν και 

Πρακτικά δεν έβλεπαν. Ο Αρχιμαφιόζος "φιλόσοφος" 

Γερόλυμπος αρνιόταν έντεχνα να τα δώσει προφασιζόμενος 

διάφορα, ώστε να περάσει ή εξάμηνη προθεσμία προσβολής 

της ΓΣ και να τη βγάλει λάδι αυτός και οι "φιλόσοφοι" του ΔΣ 

αλλά και οι "φιλόσοφοι" αντιπρόσωποι των δικών του 

συλλόγων. 

Οι ενδιαφερόμενοι, όμως, σύλλογοι απευθύνθηκαν στα πολιτικά δικαστήρια και ως γνωστόν 

κέρδισαν την ΕΛΟΚ, της οποίας την απόφαση ακύρωσε το Δικαστήριο. 

Στο όριο της προθεσμίας για έφεση, η ΕΛΟΚ υπέβαλε έφεση και μάλιστα ο "φιλόσοφος" 

δικηγόρος της Ιωάννης Μουρνιανάκης ζήτησε μακρινό προσδιορισμό της δικασίμου (Σεπτέμβριος 

2016), ώστε στο μεταξύ ο Γερόλυμπος να ταλανίζει κατά τα χούγια του αθλητές και προπονητές 

των δήθεν τιμωρημένων, ακόμα και με την απαγόρευση συμμετοχής τους σε αγώνες! Οι δικηγόροι 

των ενδιαφερομένων συλλόγων με παρέμβασή τους "κόντυναν" την ημερομηνία εκδίκασης για τα 

μέσα του Ιανουαρίου του 2016. 

Αλλά ταυτόχρονα οι ενδιαφερόμενοι 

σύλλογοι προχώρησαν ακάθεκτοι και σε 

προσβολή του κύρους της ΓΣ εντός της 

νόμιμης προθεσμίας! Αν, λοιπόν, ακυρωθεί η 

ΓΣ των "φιλοσόφων" Γερόλυμπου, μελών του 

ΔΣ και υποτακτικών της ΓΣ, τότε πολύ απλά 

... κάηκε το γουναρικό τους!!! Διότι επίσης 

πολύ απλά τινάζονται στον αέρα όχι μόνο οι 

διαγραφές των συλλόγων, αλλά και η έγκριση 

των πεπραγμένων με τη σύγχρονη απαλλαγή 

του ΔΣ από κάθε ευθύνη καθώς και η έγκριση 

του οικονομικού απολογισμού με επίσης τη 

σύγχρονη απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη! 

Συνεπώς οι ευθύνες παραμένουν για όλα τα 

μέλη του ΔΣ, ώστε να κριθούν σε άλλη ΓΣ, αλλά ψάχνεται και η νομιμότητα των αντιπροσώπων 

των συλλόγων στην επίμαχη ΓΣ. Όλα αυτά θα κριθούν με μάρτυρες και αποδεικτικά στοιχεία στο 

δικαστήριο που θα γίνει!  

Με δυό λόγια αυτή η Ο.Κ. ο "φιλόσοφος" Γιώργος Γερόλυμπος στην προσπάθειά του να 

εξοντώσει τους πέντε συλλόγους, προκάλεσε το πιθανότατο ενδεχόμενο της ακύρωσης της ΓΣ, η 

οποία αν ακυρωθεί τότε θα έχει καταφέρει στην ουσία να ... ξεβρακώσει τα μέλη του ΔΣ για τις 

ευθύνες τους σε όλα όσα έκαναν το 2014 και με προεκτάσεις προς τα προηγούμενα χρόνια!  

Συνεπώς ο Γερόλυμπος υπέπεσε στο αρχαίο ρητό "Το μαλακίζειν εστί φιλοσοφείν!" 

 
Μη στεναχωριέστε, θα σας τροφοδοτώ 

ανελλιπώς από αέρος! 
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Εδώ είναι που έρχεται και μπαίνει η παρατήρηση που θα τινάξει την 

μπάνκα στον αέρα! 

Τονίζω για να το εμπεδώσετε ότι στη ΓΣ του Μαρτίου 2015 πρόεδρός 

της ορίστηκε ο "φιλόσοφος" Γιώργος Γερόλυμπος από τους "φιλόσοφους" 

αντιπροσώπους των συλλόγων! 

Αν κάνουμε, όμως, μια αναδρομή στο καταστατικό της ΕΛΟΚ 

κατωτέρω, στο άρθρο 9, παράγραφος 1, περίπτωση α), θα δούμε ότι:  

1. "Τα ΟΡΓΑΝΑ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε είναι κατά 

περίπτωση τα εξής: α) Οι Γενικές Συνελεύσεις των αντιπροσώπων των 

σωματείων που είναι εγγεγραμμένα στη δύναμή της, τακτικές και έκτακτες. 

κτλ." 

Ταυτόχρονα στο άρθρο 9 του καταστατικού, παράγραφος 2, περίπτωση 

ε), θα δούμε ότι:  

2. "Δεν μπορεί να συμμετέχει στα ΟΡΓΑΝΑ της ΕΛ.Ο.Κ. όποιος: ε) είναι μέλος διοικητικού 

συμβουλίου άλλης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας κατά το χρόνο υποβολής της 

υποψηφιότητας." 

(Στο καταστατικό το "2.  Οι εν ενεργεία ...κτλ." είναι λάθος και πρέπει να γίνει "3.  Οι εν 

ενεργεία ...κτλ.") 
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Όπως, όμως, είναι σε όλους γνωστό, αυτή η Ο.Κ., ο "φιλόσοφος" ο Γερόλυμπος από το 2006 

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΤΡΙΑΘΛΟ και επομένως σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΛΟΚ  ΔΕΝ 

ΜΠΟΡΕΙ να συμμετέχει στο ΟΡΓΑΝΟ της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΟΚ! Συνεπώς, όλες οι 

Γενικές Συνελεύσεις, της ΕΛΟΚ στις οποίες ήταν πρόεδρος από το 2006 μέχρι σήμερα ήταν άκυρες 

λόγω της ακυρότητας της προεδρίας του!  

Και εδώ έχω την άποψη ότι μόλις οι 

δικαστές διαπιστώσουν τον "μεθοδευμένο και 

εγκληματικό" ορισμό του Γερόλυμπου ως 

προέδρου σε κάθε ΓΣ της ΕΛΟΚ για να καλύψει 

τις δικές του απάτες, τότε αυτό θα υπερισχύσει 

της τυπικής προθεσμίας των έξι μηνών για 

προσβολή της κάθε ΓΣ με αποτέλεσμα να 

ερευνηθούν από Εισαγγελέα όλες οι ΓΣ της 

ΕΛΟΚ από το 2006 μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, 

τα καταπληκτικά ευρήματα αυτής της έρευνας θα 

οδηγήσουν και σε έρευνα όλων των ΓΣ από το 

1995 μέχρι το 2006 και φυσικά των 

πεπραγμένων και των οικονομικών απολογισμών! Με δυό λόγια "κάηκε το ... γουνάκι σας"! Μόνη 

δικλείδα διαφυγής που σας μένει είναι ... μια επιδημία εγκεφαλικών 

Ακόμα και αν τις παλιές ΓΣ τις χάσατε λόγω προθεσμιών, η ΓΣ του Μαρτίου 2015 για την 

οποία έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα αίτηση ακύρωσης θα ακυρωθεί οπωσδήποτε, διότι είναι ΑΚΥΡΗ 

ΑΠΟ ΧΕΡΙ!!!  Την τίναξε στον αέρα!    

Τον έφαγαν η απληστία και η αλαζονεία του, διότι ήθελε να να επιβάλει το γκαγκστεριλίκι του 

σε κάθε εκδήλωση της ΕΛΟΚ! Θα μου πεις από την άλλη ότι όλοι οι άλλοι του ήταν άχρηστοι να 

προεδρεύσουν σε Γενική Συνέλευση! Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί του!  
  

Και αρχίζουν οι χοροί ... στ' αναστενάρια για τους "φιλόσοφους" τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ, 

για τους ευνοούμενους "αρχι-φιλόσοφους" τεχνικούς της ΕΛΟΚ αλλά και για τους αντιπροσώπους-

μαϊμού, που έριξαν τις πουλημένες ψήφους τους υπέρ των απόψεων του Γερόλυμπου! 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Γερόλυμπος είχε αποσπάσει τον θαυμασμό όλων (εκτός από τον 

δικό μου!), διότι επί είκοσι χρόνια λειτουργούσε την ΕΛΟΚ μέσα στην 

παρανομία χωρίς όχι να πιάνεται, αλλά ούτε να κλονίζεται ούτε να 

καταγγέλλεται ουσιαστικά! Στην κυριολεξία ήταν ο Μάγος, που 

έβγαζε ότι λαγό και ότι κουνέλι ήθελε από το μαγικό του καπέλο! 

Ήθελε πρωταθλητές της επιλογής του, τους έβγαζε, ήθελε μαύρες 

ζώνες της αρεσκείας του, τις έβγαζε, ήθελε αντιπροσώπους 

συλλόγων δικούς του, τους έβγαζε, ήθελε παραγγελιά Γενικές 

Συνελεύσεις, τις έκανε, ήθελε διαγραφές συλλόγων, τις έκανε, 

ήθελε δικούς του τεχνικούς, τους έβγαζε, ήθελε δικούς του 

διαιτητές, τους έβγαζε, ήθελε δικούς του προπονητές, τους έβγαζε, 

ήθελε δικό του Διοικητικό Συμβούλιο, το έβγαζε! Το Μαγικό 

Καπέλο είχε γίνει θρύλος!!! 
  

Ξαφνικά, όμως, τελευταία η μαγεία ... έσβησε! Ο Μάγος ... 

εμφάνισε σημεία κόπωσης! Το Καπέλο στέρεψε! Το Κουνέλι της προηγούμενης Δικαστικής 

 
Στο είχα πει: Από τα αυτιά 

τραβάμε τα Κουνέλια! Όχι από 
το λαιμό, γιατί πνίγονται! Θα σε 

πούνε ... "Κουνελοπνίχτη"! 
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Επιτροπής του βγήκε ... πνιγμένο, αφού αυτή 

ακυρώθηκε από τη ΓΓΑ! Το Κουνέλι της 

διαγραφής των πρώτων πέντε συλλόγων με 

απόφαση της Δικαστικής αυτής Επιτροπής, του 

βγήκε επίσης ... πνιγμένο! Το Κουνέλι της 

δεύτερης διαγραφής συλλόγων από τη ΓΣ του 

Μαρτίου 2015 του βγήκε επίσης ... πνιγμένο με 

απόφαση δικαστηρίου! Το κουνέλι της Σχολής 

Προπονητών του 2014 του βγήκε επίσης ... 

πνιγμένο! Και εδώ δεν ήταν ένα Κουνέλι, αλλά ... 

κοπάδι ολόκληρο!!! 37 πνιγμένα Κουνέλια με 

ονοματεπώνυμο έβγαλε ο αθεόφοβος!  

Κατά γενική ομολογία, λοιπόν, ο Γιώργος 

Γερόλυμπος περνάει στην ιστορία ως ο ... 

"Μέγιστος Κουνελοπνίχτης" του Καράτε, τίτλος 

καθόλου αμελητέος ή ευκαταφρόνητος, αλλά 

μοναδικός ακόμα και για το βιβλίο ... Γκίνες!!! Εκφράζω τον θαυμασμό μου!  

Καταλήγουμε, λοιπόν, ότι πάση θυσία αυτή η Ο.Κ. ο "φιλόσοφος" και Μέγιστος Κουνελοπνίχτης 

Γιώργος Γερόλυμπος θα πρέπει να τεθεί υπό την προστασία της αντιτρομοκρατικής, διότι αποτελεί 

όχι μόνο εθνικό θησαυρό, αλλά ... παγκόσμιο θησαυρό και κινδυνεύει να ... απαχθεί από τους 

Εξωγήινους, μόλις πατήσουν το πόδι τους στον πλανήτη Γη ως το ... κορυφαίο δείγμα του 

ανθρώπινου είδους! 

 

 
  

Σχετικά με τις διαγραφές των πιο πάνω αναφερομένων συλλόγων, οι οποίες ακυρώθηκαν 

από το δικαστήριο με την απόφασή του της 7350/31-8-2015  όπως ανέφερα πιο πάνω, η ΕΛΟΚ 

υπέβαλε έφεση, στο όριο της προθεσμίας, και μάλιστα ο "φιλόσοφος" δικηγόρος της Ιωάννης 

Μουρνιανάκης ζήτησε μακρινό προσδιορισμό της δικασίμου (Σεπτέμβριος 2016), ώστε στο μεταξύ 

ο Γερόλυμπος να ταλανίζει κατά τα χούγια του αθλητές και προπονητές των δήθεν τιμωρημένων, 

ακόμα και με την απαγόρευση συμμετοχής των αθλητών τους σε αγώνες! Οι δικηγόροι των 

ενδιαφερομένων συλλόγων με παρέμβασή τους "κόντυναν" την ημερομηνία εκδίκασης για τα μέσα 

του χειμώνα του 2016. 

Εδώ ας σημειώσουμε ότι ένα από τα πιο βαριά επιχειρήματα της πλευράς του Γερόλυμπου 

ήταν η "διπλωματική στήριξη της ΕΛΟΚ" προς το Υπουργείο Εξωτερικών όσον αφορά στο όνομα 

των Σκοπίων ως "Μακεδονία" ή "FYROM". Η ΕΛΟΚ ισχυριζόταν ότι δεν έγινε μέλος της 

Βαλκανικής επειδή είχε θέσει όρο τα Σκόπια να λέγονται FYROM και όχι "Macedonia"! Σε αυτό 

αντιπαραθέτουμε και την επόμενη φωτό (μαζί με όσες ήδη δημοσιεύσαμε) με την παρατήρηση το 

Υπουργείο Εξωτερικών να κοιτάξει πρώτα τα στραβά που κάνουν τα άλλα υπουργεία και μετά να 

αφήνει τους πατριδοκάπηλους σαν τον Γερόλυμπο να παριστάνουν τους πατριώτες!!! 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΟΚ: Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία! ΓΓΑ: Ανίκανη και Άχρηστη! 

97 / 252 

 
Στο μεταξύ έγιναν οι αγώνες της ΕΛΟΚ στις 26-27/9/2015, οι οποίοι απειλήθηκαν από την 

απαγόρευση της συμμετοχής αθλητών των ανωτέρω πέντε συλλόγων παρ' όλο που αυτές είχαν ήδη 

ακυρωθεί από την απόφαση του Δικαστηρίου! Η ΕΛΟΚ κλείδωσε την πλατφόρμα δηλώσεων 

συμμετοχής για τους πέντε συλλόγους αποκλείοντας τις δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών τους 

και οι σύλλογοι απαίτησαν με Εξώδικό τους το άνοιγμα της πλατφόρμας για συμμετοχή των αθλητών 

τους. Η απειλή ήταν πραγματική και διάχυτη προς πάσα κατεύθυνση, διότι αν ο Γερόλυμπος 

εμπόδιζε τους αθλητές των συλλόγων να πάρουν μέρος στους αγώνες, τότε οι σύλλογοι θα 

στρέφονταν κατά των αγώνων με το αίτημα της ακύρωσης και 80% πιθανότητες να το πετύχαιναν. 

Το αποτέλεσμα θα ήταν οι αθλητές, που θα έπαιρναν μόρια από πρώτες-δεύτερες θέσεις που θα 

πετύχαιναν στους αγώνες αυτούς, να έχαναν τα μόρια από αυτές τους τις επιτυχίες με συνέπεια οι 

γονείς τους να στρέφονταν δικαστικά κατά των μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ 

και να τους έκοβαν ... τον κώλο (σόρυ, μου ξέφυγε!) στα δικαστήρια! 

"Φοβήθηκε ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη" (Κι ο 

Γιώργος μας την έβαψε κι άρωμα μέντας κ.....!) 
  

Για να αποφευχθούν όλα αυτά και να μη μείνουν ... άκωλοι οι 

Μπουλούμπασης, Ποντίδα (θα είχε ενδιαφέρον), Καρβούνης, 

Χονδροματίδης, Ράλλης, Βόβλας, Γκουβούσης, Δημητριάδης και Πάσης, 

ο "φιλόσοφος" νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ Ιωάννης Μουρνιανάκης 

έστειλε στους συλλόγους Εξώδικο (το διαβάζετε με κλικ εδώ), στο οποίο 

η ΕΛΟΚ δηλώνει ότι "χωρίς να αποδέχεται την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου", 

για την ανατροπή της οποίας έχει ήδη κάνει έφεση, "θα δεχόταν τους αθλητές των πέντε συλλόγων 

στους αγώνες και μάλιστα χωρίς να πληρώσουν το παράβολο ζύγισης"!!! Ω! Πόσο συγκινητικό για 

τους αθλητές, τους οποίους μέχρι πριν λίγο τους είχε πετάξει έξω από τους αγώνες! 

Και ιδού αποσπάσματα από το Εξώδικο του Μουρνιανάκη με τα αντίστοιχα σχόλια:  
  

http://www.karate.gr/14elok/14-img1510/paizoun%20athlit.pdf
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Πανομοιότυπο Εξώδικο στάλθηκε προς 

κάθε ένα από τους πέντε συλλόγους! 

 

Εδώ διαφωνώ με τον δικηγόρο και 

διατυπώνω την άποψη ότι λόγω του 

κινδύνου ανυπολόγιστης ζημίας των 

αθλητών από τον αποκλεισμό τους από 

τους αγώνες, εννοείται ότι η Απόφαση 

είναι άμεσα εκτελεστή, ενώ ταυτόχρονα 

η Απόφαση πουθενά δεν γράφει "η 

Έφεση να έχει ανασταλτικό 

αποτέλεσμα"! 

 

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της 

αποδοχής των αθλητών στους αγώνες 

και με τίποτα η ανύπαρκτη καλή πίστη 

της ΕΛΟΚ και η ευαισθησία του Δήμιου 

Γερόλυμπου! 

Τα υπόλοιπα είναι παπαριές! 

 

Είναι προφανές ότι: 

1) Προφυλάσσονται από ενδεχόμενες 

μηνύσεις και αγωγές από γονείς λόγω 

μη συμμετοχής των παιδιών τους, 

2) Προφυλάσσονται από θέματα 

μοριοδότησης λόγω ενδεχόμενης 

ακύρωσης των αγώνων,  

3) Παριστάνουν ότι προστατεύουν το 

άθλημα οι αθλητικοί εγκληματίες, 

4) Αποφασίζουν στην ουσία να 

παρανομήσουν προς χάριν των 

αθλητών, κατά των οποίων αρχικά 

στρέφονταν, και τους δέχονται "χωρίς 

παράβολο ζύγισης" (άλλη απάτη αυτή) 

αφού βέβαια θα τους "καθαρίσουν στη 

διαιτησία"! 
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5) Η εύνοια υπέρ των ανωτέρω 

αθλητών αποτελεί καραμπινάτη 

παρανομία εις βάρος όλων των άλλων 

που πλήρωσαν το παράβολο ζύγισης!!! 

 
6) Υπογραφή 

"Μουρνιανάκης"/διεύθυνση 

 

 
  

Ως γνωστόν η Παγκόσμια και η Ευρωπαϊκή του Καράτε έχουν 

ανακηρύξει τον Γιώργο Γερόλυμπο ως "Persona non Grata", δηλαδή 

"ανεπιθύμητο πρόσωπο" σε κάθε εκδήλωση του παγκόσμιου καράτε με 

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους! Τέτοιο εξευτελιστικό 

χαρακτηρισμό δεν έχω ακούσει για κανέναν αθλητικό παράγοντα σε 

κανένα άθλημα σε όλο τον πλανήτη! Μιλάμε τον χαρακτήρισαν ... Ο.Κ. !!! 

Από τη μεριά του ο Γερόλυμπος είχε προσφύγει στο CAS (Court 

of Arbitration for Sport δηλαδή Το "Διαιτητικό Δικαστήριο για τα 

Σπορ")!  

Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι όλες οι σχετικές υποθέσεις 

τελεσιδίκησαν και ο Γερόλυμπος τις έχασε ΟΛΕΣ!!! 

Δηλαδή, το CAS πέρασε ένα ... δεύτερο χέρι πίσσα τον Γερόλυμπο 

και ένα δεύτερο χέρι πούπουλα από πάνω!!! 

Στο CAS ο Γερόλυμπος είχε σαν δικηγόρο του το νέο "φιλόσοφο" του 

Καράτε Ιωάννη Μουρνιανάκη, το νομικό σύμβουλο της ΕΛΟΚ!  
  

Και εδώ αρχίζει η έρευνα: 

 Με βάση τα αρχεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο Ιωάννης Μουρνιανάκης 

έχει το γραφείο του στην κατωτέρω διεύθυνση: 

 

 
Πίσσα και Πούπουλα 

δεύτερη στρώση! 

http://www.tas-cas.org/
http://www.tas-cas.org/
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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Αλλά στην ανωτέρω διεύθυνση και πάλι από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών έχει το γραφείο 

του και ο Σοφοκλής Πιλάβιος! 

 
  

Από το ίδιο τηλέφωνο δε προκύπτει ότι έχουν ακριβώς το ίδιο γραφείο και άρα είναι κολλητοί 

συνεργάτες! Αλλά ο Σοφοκλής Πιλάβιος είναι ταυτόχρονα και ... Δικαστής στο CAS! Ρε, τι 

διαβολική σύμπτωση είναι αυτή!!! 
  

 

 

Δηλαδή, επειδή είμαι από χωριό, να το ξαναπώ με δικά μου λόγια:  

Από τους 13.000 δικηγόρους που έχει η Αθήνα αυτή η Ο.Κ. ο Γερόλυμπος δεν διάλεξε κάποιον 

άλλο για δικηγόρο της ΕΛΟΚ στις υποθέσεις της ΕΛΟΚ κατά των υπαλλήλων της και κατά των 

συλλόγων και ως νομικό της σύμβουλο, ούτε διάλεξε τον προηγούμενο νομικό της σύμβουλο 

Δημήτρη Μπαλασόπουλο ή κάποιον από τους συνεργάτες του, που είχε στην πρώτη Δικαστική 

Επιτροπή - μαϊμού, αλλά διάλεξε τον δικηγόρο Ιωάννη Μουρνιανάκη, που είναι συνεργάτης του 

Σοφοκλή Πιλάβιου, που είναι δικαστής στο CAS, στο 

οποίο βρίσκονταν ήδη οι προσωπικές υποθέσεις του 

Γερόλυμπου κατά της Παγκόσμιας και του Εσπίνος, στις 

οποίες προσωπικές αυτές υποθέσεις του είχε δικηγόρο 

επίσης τον Ιωάννη Μουρνιανάκη!!! 
  

Η επιλογή Μουρνιανάκη αποτελεί Καραμπινάτη 

Διαπλοκάρα, που βγάζει και τα δυό τα μάτια!!! Αποτελεί 

προφανή απόπειρα προσέγγισης των δικαστών που θα 

δικάσουν τον Γεόλυμπο στο CAS!  



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΟΚ: Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία! ΓΓΑ: Ανίκανη και Άχρηστη! 

101 / 252 

Μιλάμε για λάδια, γράσα, βαλβολίνες και όποιο άλλο ... λιπαντικό 

σκεφθεί κανείς!!! Αυτή είναι άλλωστε η προσφιλής μέθοδος της Αρχικότας 

για να έχει ευνοϊκή άντιμετώπιση έναντι των αντιπάλων του: βλέπε 

Δικαστική Επιτροπή ΕΛΟΚ (και άλλα βέβαια)! 

Για ποιο λόγο ο Γερόλυμπος ενέπλεξε τον δικηγόρο της προσωπικής 

του υπόθεσης στο CAS και στις υποθέσεις της ΕΛΟΚ??? 

Πώς εμφανίζεται ο Μουρνιανάκης ως συνήγορος στο CAS, στο οποίο 

είναι "δικαστής" ο Πιλάβιος? Έχετε ακούσει κανένα Έλληνα Δικαστή να έχει κοινό δικηγορικό 

γραφείο με δικηγόρο, που παίρνει υποθέσεις, τις οποίες δικάζουν συνάδελφοι δικαστές του 

κολλητού του συνεργάτη-δικαστή???  

Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε, ρε καθίκια???  
  

Ανεξάρτητα και παράλληλα ο απολογισμός της ΕΛΟΚ του 2009 έγραφε: 76.416,18 € για 

αμοιβές λογιστή και δικηγόρου, 

 
 

ενώ ο απολογισμός του 2011 της ΕΛΟΚ έγραφε: 6.221,07 για αμοιβές λογιστή και δικηγόρου. 
 

 
 

 

Γιατί τόση τεράστια διαφορά σε αυτά τα ποσά 

για αμοιβές περίπου ίδιων εργασιών??? 

Τι γίνεται με τα ίδια κονδύλια του 2015??? 

  

Κατ' εμένα μια  εξήγηση υπάρχει: Για την 

προσωπική υπόθεση του Γερόλυμπου στο CAS ο 

Μουρνιανάκης χρεώνει, υποθετικά λέμε, 3.000 € 

και για μια υπόθεση της ΕΛΟΚ χρεώνει 300 €, 

αλλά τελικά πληρώνει η ΕΛΟΚ τα 3.000 € με απόδειξη και ο 

φραγκοφονιάς ο Γερόλυμπος πληρώνει τα 300 € πάλι με απόδειξη! Έτσι 

και ο δικηγόρος είναι σωστός στην Εφορία και ο Γερόλυμπος αισθάνεται 

ικανοποιημένος για την ... προσφορά του στο καράτε! Οι μόνοι μαλάκες είναι οι σύλλογοι-μέλη της 

ΕΛΟΚ!!! Πώς σας φαίνεται αυτό μαλάκες?  
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Όλοι γνωρίζουμε ότι οι καρα-ληστές της νύχτας μπαίνουν στο σπίτι στα παίρνουν όλα και 

εξαφανίζονται για πάντα, ενώ οι καρα-ληστές της ημέρας μπαίνουν τα παίρνουν λίγα-λίγα και 

αφήνουν μια ... απόδειξη για αυτά που πήραν, ώστε να μη λείπει τίποτα από το ισολογισμένο Ταμείο 

και να έρθουν και την άλλη μέρα να επαναλάβουν το ίδιο!!! Πώς σας φαίνεται???  

Επομένως, όσο περισσότερες δικαστικές υποθέσεις έχει η ΕΛΟΚ τόσο την αρμέγει με άνεση 

ο Γερόλυμπος! Ή όσο τον πάμε στα δικαστήρια, τόσο τον ... επιδοτούμε!!! Απλά η μόνη μας ελπίδα 

είναι να κωλώσουν οι δικηγόροι του ή ... να μην έχει άλλα να πάρει! 

Δεξιά η "συνεγκληματίας" κυρία ... Βουγιούκλω, που έγραψε εκεί που δεν πιάνει η μελάνη την 

απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Καράτε για αναβολή των εξετάσεων 

και έκανε τις εξετάσεις!!! Η επιχείρηση δουλεύει σαν ελβετικό ρολόι!!!  

 

 
  

Και ερχόμαστε στις δικές μας εντός 

Ελλάδος δικαστικές υποθέσεις στις οποίες 

εμπλέκονται μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ και 

παροικούντες, οι οποίες υποθέσεις θα ανάψουν 

φωτιές στα δρώμενα εντός του χώρου του 

καράτε!  

1) Πρώτη 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 στο Αστυνομικό Τμήμα των Άνω Λιοσίων. 

Κάποια βεβιασμένη κίνηση 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!!! 

2) Δεύτερη έχουμε την μήνυση του 

Θοδωρή Αθανασόπουλου κατά του Μανόλη 

Δημητριάδη, ΓΓ της ΕΛΟΚ (τότε). 

3) Τρίτη έχουμε την αυτεπάγγελτη 

ποινική δίωξη κατά όλων των μελών του 

ΔΣ από την Εισαγγελία Αθηνών μετά από 

μηνυτήρια αναφορά του Γιώργου Κοσμίδη 

στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σε αυτή 

μόλις πριν από δέκα μέρες κατέθεσαν 7-8 

άτομα κατηγορίας, μεταξύ των οποίων και 

εγώ, με πληθώρα στοιχείων κατά του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ και τώρα 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 
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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. 

4) Τέταρτη έχουμε την Αίτηση ακύρωσης 

της Γενικής Συνέλευσης του Μαρτίου 2015, η 

οποία είναι βέβαιο ότι θα γίνει και όταν γίνει θα 

ανοίξει ο ασκός του Αιόλου (του θεού των 

ανέμων και όχι της οδού) για τα μέλη του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ. 

5) Πέμπτη έχουμε τη 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. 

6) Έκτη, αν ο Συναδινός δεν αποκαταστήσει τη νομιμότητα για τους 32 αδίκως κομμένους 

από τη Σχολή Προπονητών θα έχουμε μηνύσεις κατά του Συναδινού με την υποστήριξη όλων μας! 

7) Έβδομη, αν ο Συναδινός διατηρήσει τη νομιμότητα για τους 37, που κόπηκαν λόγω πλαστών 

δικαιολογητικών, τότε θα προκύψουν νομικές απαιτήσεις των 250 € αυτών των 37 συν τα έξοδά 

τους από την ΕΛΟΚ, διότι τους είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα με τα 

δικαιολογητικά που τους εξέδωσε με δική της ευθύνη! 

8) Όγδοη, αν ο Συναδινός ανατρέψει την τελευταία νομιμότητα και περάσει τους 37, τότε θα 

έχουμε μηνύσεις κατά των 37, της ΕΛΟΚ και του Συναδινού για πλαστογραφίες και παράβαση 

καθήκοντος! Και μάλλον ο Συναδινός δεν θα ήθελε να ακουστεί η ανικανότητά του δίπλα στους 

φοροφυγάδες υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και την ποινικά διωκόμενη Γενική Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων. 

9) Έχουμε ανοιχτό το θέμα με τους υπόλοιπους περίπου 90 με ανέλεγκτα δικαιολογητικά! 

10) Και πλέον έχουμε και όρεξη και μέλλον στις μηνύσεις, διότι η αγανάκτηση των αδικουμένων 

έχει φθάσει στο κατακόρυφο!  
  

Δημοσιεύουμε εδώ επιστολή του Θοδωρή Αθανασόπουλου από το 

Karate News (15/10/2015) σχετικά με το προηγούμενο άρθρο του 

karate.gr και αφορά παρουσίαση συλλόγου Καράτε καθώς και των 

"προπονητών" του: 

"Φίλοι του Καράτε,  

    Έκπληξη οργή και αγανάκτηση μου προκάλεσε άρθρο που αναρτήθηκε 

στο διαδίκτυο και που αφορά παρουσίαση συλλόγου αναγνωρισμένου, κατά 

δήλωση του, από την ΕΛΟΚ, εις τον οποίον διδάσκουν παραδοσιακό 

Shotokan Καράτε, ως πτυχιούχοι προπονητές της ΓΓΑ, οι μη έχοντες λάβει 

πτυχίο προπονητού, κ.κ. Γιαννάκ...ης Θεόδωρος και Πριοβόλου Αικατερίνη. 

Επειδή πάνω από τριάντα χρόνια υπηρετώ το παραδοσιακό SHOTOKAN Καράτε της JKA, είτε ως 

αθλητής και εκπαιδευτής του Αθλητικού Συλλόγου HAGAKURE, είτε ως εκπαιδευτής του 

https://www.facebook.com/pages/Karate-News/1513911668820683
http://www.karate.gr/14elok/144151012.htm
http://www.karate.gr/14elok/144151012.htm
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Αθλητικού Συλλόγου Εκπαιδευτηρίων Δούκα (ΑΣΕΔ) και η πορεία μου στο χώρο καθώς και η αξία 

μου ως Καράτεκα είναι γνωστή σε όλους σας, ανεξάρτητα αν η γνώμη και η κρίση σας με απαξιώνει 

ή με καταξιώνει, δικαιούμαι να προβληματιστώ και να ρωτήσω :  

    Είστε κ.κ. Γιαννάκη Θεόδωρε και Πριοβόλου Αικατερίνη πτυχιούχοι προπονητές Καράτε ;;; 

    Είστε κ.κ. Γιαννάκη Θεόδωρε και Πριοβόλου Αικατερίνη, κάτοχοι πτυχίου προπονητή το οποίο 

λάβατε από την ΓΓΑ ή από κάποιο άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μας ή 

του εξωτερικού ;;;  

    Έχετε σχέση κ.κ. Γιαννάκη Θεόδωρε και Πριοβόλου Αικατερίνη με το παραδοσιακό SHOTOKAN 

Καράτε ;;; Το γνωρίζετε τόσο καλά ώστε να μπορείτε και να το διδάξετε σε μικρά παιδιά ή μεγάλους 

ανθρώπους ;;; Ποιός σας το δίδαξε ;;; Πότε το υπηρετήσατε ;;;  

    Πότε υπήρξατε κ.κ. Γιαννάκη Θεόδωρε και Πριοβόλου Αικατερίνη ενεργοί αθλητές του Καράτε 

και πότε αγωνιστήκατε ως αθλητές του ;  

    Τι θα απαντήσει άραγε η ΓΓΑ και η πολιτεία στην ερώτηση μου: «έχουν δικαίωμα κάποιοι χωρίς 

πτυχίο να δηλώνουν πτυχιούχοι προπονητές της ΓΓΑ» ;;;  

    Τι θα απαντήσει άραγε ο πρόεδρος του συνδέσμου προπονητών Καράτε κ.Ιωάννης Κανέλλης στην 

ερώτηση μου: «εσείς κύριε πρόεδρε τι κάνατε για να προασπίσετε το κύρος την αξιοπιστία και τα 

νόμιμα συμφέροντα των νομίμων προπονητών μελών του κλάδου σας» ;;;  

    Για όλα αυτά τι έχει να πει η ΕΛΟΚ ;;;  

    Για όλα αυτά τι έχουν να πουν οι νόμιμοι προπονητές του Καράτε ;;  

    Για όλα αυτά τι έχουν να πουν οι νόμιμοι προπονητές που υπηρετούν και εκφράζουν, κατά δήλωση 

τους, το ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ SHOTOKAN ΚΑΡΑΤΕ στην χώρα μας ;;;  

    Παρακαλώ, όπως ευαρεστούμενοι οι ως άνω ερωτηθέντες, μου απαντήσουν. Αναμένω !!! 

Ευχαριστώ για την φιλοξενία 

Θοδωρής Αθανασόπουλος" 

 

 
  

Σε απόλυτη απελπισία βρίσκεται το Αρχι-Καραλαμόγιο Γιώργος Γερόλυμπος (μαζί με την συν-

απατεώνισσα σύζυγο πάντα) στο παγκόσμιο στερέωμα του καράτε! Το έδαφος έχει ήδη χαθεί κάτω 

από τα πόδια του και πέφτει στον ... Καιάδα προσπαθώντας με νύχια και δόντια να αρπαχτεί από 

όπου μπορεί για να ανακόψει την πτώση του! Πολλοί από τους αντιπάλους του είναι ανυπόμονοι και 

αναρωτιούνται πώς αντέχει ακόμα και δεν έχει σωριαστεί κάτω από τα απανωτά χτυπήματα! 

Αντίθετα εγώ προτιμώ το ... λίγο-λίγο και το σιγά-σιγά, γιατί το απολαμβάνω περισσότερο! Άμα μου 

σκιστεί ο ... σάκος πώς θα προπονούμαι? "Κράτα ... σάκε να βαράω", λοιπόν, κατά το "Κράτα τοίχε 

να σπρώξω" του κορυφαίου Έλληνα "άξιου" σεξοφιλόσοφου Κώστα Γκουζγκούνη! 

Η τελευταία απάτη του Γερόλυμπου ήταν εναντίον της Japan Karate Association (JKA) και 

εκδηλώθηκε με τo επόμενo μέιλ από τον Γκάζι προς την JKA, το οποίο υποτίθεται ότι το έγραψε ο 

απατεώνας Κέιβαν Γκάζι, το παιδί για όλες τις δουλειές, αλλά από το περιεχόμενό του είναι φανερό 

ότι το έγραψε ο Γερόλυμπος, αφού ο Γκάζι χωρίς άδεια από το αφεντικό του δεν πάει ούτε για ... 

κατούρημα! Ακέραια ευθύνη της απάτης που επιχειρείται με αυτό το μέιλ φέρουν όλοι όσοι 

παρουσιάζονται ως παρέα του Γερόλυμπου και του Γκάζι σε αυτό. 
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Τέλος, το μέιλ αυτό στάλθηκε προ μηνός περίπου (ή και περισσότερο) επάνω σε μια 

συνεννόηση της JKA με τον Νίκο Γούγουλα (Χαλάστρα Θεσσαλονίκης), γιο του Σταύρου Γούγουλα 

(απεβίωσε πέρυσι), ο οποίος είχε τη αντιπροσώπευση της JKA στην Ελλάδα και την πέρασε στον 

γιό του. Τελικά η JKA έδειξε ενδιαφέρον να αναβιώσει τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα και 

πριν είκοσι μέρες έστειλε δύο δασκάλους για να εκτιμήσουν την κατάσταση και τους ανθρώπους. 

Αναμένονται εξελίξεις στο θέμα, το οποίο θα ενδιαφέρει πολλούς καρατέκα, διότι το καράτε της 

JKA ήταν το πιο αγαπητό στην Ελλάδα και η JKA είναι ο σοβαρότερος οργανισμός παραδοσιακού 

στυλ καράτε στον κόσμο! 

Σας δίνω στη συνέχεια το μέιλ της αποτυχημένης απάτης με τη μετάφρασή του και στη 

συνέχεια τα σχετικά σχόλια: 

Το μέιλ: 
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Και η μετάφρασή του: 
 

Και (στα επόμενα να προσέξετε τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των HKO = ΕΟΚ και HKF = 
ΕΛΟΚ. Η ΕΟΚ είναι ανύπαρκτη, ενώ η ΕΛΟΚ είναι η γνωστή!) (Αριθμίζω τα σημεία που θα 
σχολιάσω!) 

  

Αγαπητοί κύριοι 
Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Η Hellenic Karate Organization (HKO = ΕΟΚ = Ελληνική 

Οργάνωση Καράτε)1 είναι ευτυχής που μαθαίνει ότι θέλετε να αναπτύξετε πάλι τις 
δραστηριότητες της JKA στην Ελλάδα. Δυστυχώς για πολλά χρόνια η δραστηριότητες της JKA 
στην Ελλάδα ήταν περιορισμένες στο μικρό κλαμπ του Χρίστου Γούγουλα.2 

Ο κ. Χρίστος Γούγουλας απεβίωσε και ο γιός του που ξαφνικά εμφανίστηκε σαν JKA δεν έχει 
την υψηλή φήμη καρατέκα και το επίπεδο τέτοιας τεχνικής κατάρτισης στο καράτε ώστε να 
ακολουθηθεί από άλλους Έλληνες καρατέκα. Η πλειονότητα των καρατέκα του Σότοκαν είναι 
αρχαιότεροι του Νίκου Γούγουλα(!!) και έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και υψηλότερα νταν από 
αυτόν. Επιπρόσθετα, από ότι ξέρουμε ο Νίκος Γούγουλας είναι περισσότερο ενεργός στο 
Μπραζίλιαν Ζίου-ζίτσου και όχι στο καράτε ... και εδρεύει στη Βόρεια Ελλάδα, 600 χλμ.3 από την 
Αθήνα. Για την ενημέρωσή σας, το 40% του ελληνικού πληθυσμού διαμένει στην Αθήνα και ο 
οργανισμός μας έχει κλαμπς σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο σε μια πόλη όπως είναι η κατάσταση 
με τον Νίκο Γούγουλα. 

Η λίστα των επικεφαλής αξιωματούχων μας είναι: 
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κ. Γιώργος Γερόλυμπος4, 4ο νταν JKA, 6ο νταν SKI, 7ο νταν WKF και 7ο νταν HKF = 
ΕΛΟΚ (μαθητής του Ενοέντα σενσέι, πρωταθλητής της JKA στην Ελλάδα) - πρόεδρος της 
HKO=ΕΟΚ. 

κα. Εμμανουέλα Ποντίδα5, 3ο νταν JKA, 6ο νταν WKF και 6ο νταν HKF (μαθήτρια του 
Ενοέντα σενσέι, πρωταθλήτρια της JKA στην Ελλάδα) - Γενική Γραμματέας της HKO=ΕΟΚ. 

κ. Κέιβαν Γκάζι6, 7ο νταν SKI, 7ο νταν WKF και 7ο νταν HKF = ΕΛΟΚ - πρόεδρος της 
Τεχνικής Επιτροπής της HKO = ΕΟΚ. 

κ. Νικήτας Ζαρουχλιώτης7, 7ο νταν SKI, 7ο νταν WKF και 7ο νταν HKF - πρόεδρος 
διαιτητών της HKO = ΕΟΚ. 

Ακολουθεί μια λίστα από περισσότερες από 1500 μαύρες ζώνες8 σε διάφορα νταν που είναι 
αδύνατο να αναφερθεί σε αυτό το μέιλ. Όλες αυτές οι μαύρες ζώνες είναι επίσης μέλη της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛΟΚ), η οποία είναι η μόνη επίσημα αναγνωρισμένη 
ομοσπονδία9 για τη μαχητική τέχνη του καράτε από το Ελληνικό Υπουργείο Αθλητισμού. 

Η Οργάνωσή μας (ΕΟΚ)1 ηγείται σε περισσότερα από 15010 κλαμπ Σότοκαν στην Ελλάδα 
(το 1/3 της ΕΛΟΚ) και έχει περισσότερους από 500011 καρατέκα στην Ελλάδα. Η ΕΟΚ1 
αναγνωρίζεται από την ΕΛΟΚ. Οι αξιωματούχοι μας είναι πολύ υψηλοί βαθμοφόροι της ΕΛΟΚ. Ο 
κ. Γερόλυμπος είναι ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΛΟΚ, η κα. Ποντίδα είναι η Γενική Γραμματέας της 
ΕΛΟΚ, ο κ. Ζαρουχλιώτης είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΛΟΚ, ο υπογράφων 
είμαι ο Διευθυντής των Σπορ της ΕΛΟΚ και ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΟΚ1 και 
πολλά άλλα μέλη κατέχουν θέσεις κλειδιά στην ΕΛΟΚ. Παρακαλώ, επισκεφθείτε το επίσημο site 
της ΕΛΟΚ (www.elok.gr) για να πάρετε πλήρεις πληροφορίες για τις ηγετικές μας θέσεις και να 
επιβεβαιώσετε τα ανωτέρω αναφερόμενα. 

Πριν αποβιώσει ο Ενοέντα σενσέι ερχόταν κάθε χρόνο στην Ελλάδα το λιγότερο μια φορά 
για σεμινάρια και εξετάσεις. Μετά το θάνατό του η επαφή μας με την JKA διεκόπη επειδή κανένας 
δεν τον αντικατέστησε στην Ελλάδα και η αντιπροσώπευση της JKA πέρασε σε χέρια ανθρώπων 
που δεν ήταν αποδεκτοί από την πλειονότητα των Ελλήνων καρατέκα. Αυτό είναι το πρόβλημα 
που έχετε επίσης σήμερα. Κανένας από εμάς δεν θα ακολουθήσει το νεαρό Νίκο Γούγουλα, ο 
οποίος είναι τελείως άγνωστος στην Ελλάδα και ο οποίος συνεργάζεται με μερικές ομάδες έξω 
από την επίσημα αναγνωρισμένη ομοσπονδία (ΕΛΟΚ). Αυτό το τελευταίο είναι βέβαιο ότι θα 
δημιουργήσει νομικές αντιδράσεις από τη ΕΛΟΚ.12 

Για όλα τα ανωτέρω, ελπίζω ότι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το 
νεαρό Νίκο Γούγουλα. Κανένας δεν θα τον ακολουθήσει στην Ελλάδα.13 Έχουμε κιόλας δώσει 
οδηγίες στα μέλη μας να μην παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο διότι ο Νίκος Γούγουλας 
προωθεί τον εαυτό του σαν ως τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα!13 Επίσης η ΕΛΟΚ δεν 
ενέκρινε αυτό το σεμινάριο και η ΕΛΟΚ είναι έτοιμη να λάβει όλα τα νομικά μέτρα ώστε να 
ακυρώσει αυτό το σεμινάριο διότι σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς στην Ελλάδα 
δεν μπορεί να λάβει χώρα οποιοδήποτε σεμινάριο χωρίς την έγκριση της ΕΛΟΚ και απαγορεύεται 
να συμμετέχουν ομάδες αντιφρονούντων.13 Αν θέλετε να αναβιώσετε  την JKA στην Ελλάδα 
πιστεύουμε ότι είμαστε η μόνη αξιόπιστη επιλογή-πρόταση.13 

Ενδιαφερόμαστε για την αποκλειστική αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και είμαστε έτοιμοι να 
διαβεβαιώσουμε ότι όλα μας τα κλαμπ και μέλη μας θα ενταχθούν στη νέα JKA-Hellas. Ένα μικρό 
σεμινάριο μη εγκεκριμένο από την ΕΛΟΚ, σαν κι αυτό που ετοιμάζεται από τον Νίκο Γούγουλα δεν 
θα βοηθήσει τη φήμη της JKA στην Ελλάδα, αλλά επίσης δεν θα βοηθήσει και τη φήμη των 
δασκάλων της JKA στην Ελλάδα...13 Οι δάσκαλοι της JKA που θα έρθουν για το σεμινάριο του 
Νίκου Γούγουλα θα αντιμετωπίσουν πιθανά τη νομική αντίδραση της ΕΛΟΚ. Σας υπογραμμίζω 
αυτό διότι θα πρέπει να το συνυπολογίσετε στην απόφασή σας και τα σχέδιά σας για την 
ανάπτυξη της JKA στην Ελλάδα.13 

Είμαστε έτοιμοι ως ΕΟΚ1 να σας διαβεβαιώσουμε ότι μπορούμε να οργανώσουμε14 μέσα στο 
2015 ένα μεγάλο και επίσημο εγκεκριμένο και με άδεια από την ΕΛΟΚ σεμινάριο στη θέση του 
μικρού και μη εξουσιοδοτημένου που επιχειρείται να οργανωθεί από τον Νίκο Γούγουλα. Για να 
αποφύγουμε όποια παρεξήγηση, δεν υπάρχει κανένα προσωπικό πρόβλημα με τον Νίκο 
Γούγουλα και αν η ΕΟΚ εγκριθεί ως αντιπρόσωπος της JKA, αν αυτή το θέλει, θα του επιτραπεί, 
αν το θέλει, να ενταχθεί σε όλες τις επίσημες δραστηριότητες της JKA-Hellas. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνηση μπορεί να χρειαστεί.  
Οooς! 

http://www.elok.gr/
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Σχόλια επί της ανωτέρω επιστολής με μέιλ (ακολουθώντας την αρίθμηση): 
1) Η HKO = ΕΟΚ = Ελληνική Οργάνωση Καράτε είναι ψευδής και ανύπαρκτη! 

2) Δεν λεγόταν Χρίστος Γούγουλας αλλά Σταύρος Γούγουλας! 

3) Όχι 600 χλμ. αλλά 500 χλμ. 

4) Γιώργος Γερόλυμπος = ο υπ' αριθμόν Ένα απατεώνας του καράτε στην Ελλάδα! (click 

here for George Yerolimpos) 

5) Εμμανουέλα Ποντίδα = η υπ' αριθμόν Δύο απατεώνισσα του καράτε στην Ελλάδα και 

σύζυγος του προηγούμενου! 

6) Κέιβαν Γκάζι = ο υπ' αριθμόν Τρία απατεώνας του καράτε στην Ελλάδα, διότι ανήκει 

στην προσωπική ομοσπονδία του Καναζάβα. 

7) Νικήτας Ζαρουχλιώτης = ο υπ΄ αριθμόν Τέσσερα απατεώνας του καράτε στην Ελλάδα, 

διότι ανήκει στην προσωπική ομοσπονδία του Καναζάβα. 

8) 1500 μαύρες ζώνες = καραμπινάτο ψέμα: δεν υπάρχουν 1500 μαύρες ζώνες Σότοκαν 

JKA στην Ελλάδα. 

9) Η ΕΛΟΚ δεν είναι η μόνη αναγνωρισμένη ομοσπονδία καράτε στην Ελλάδα! Υπάρχει 

και η ΠΟΠΚ = Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, η οποία έχει αναγνωριστεί με 

αποφάσεις Πρωτοδικείου, Εφετείου και Αρείου Πάγου ότι καλύπτει το παραδοσιακό καράτε, 

το οποίο ΔΕΝ καλύπτει η ΕΛΟΚ και έχει ξεσκίσει την ΕΛΟΚ στα δικαστήρια! 

10) Δεν έχει 150 κλαμπ η ΕΟΚ αφού είναι ανύπαρκτη.  

11) Δεν έχει 5000 καρατέκα η ΕΟΚ αφού είναι ανύπαρκτη. 

12) 

Αρχίζει ο εκβιασμός, το γνωστό όπλο του Γερόλυμπου! 

13) Συνεχίζει με απειλές κατά γνωστά! 

14) Παρουσιάζεται ως η μόνη δυνατή λύση, ο απατεώνας! 

 
Από τους Παγκόσμιους του 1983 της IAKF (International Amateur Karate Federation) στο Κάιρο της 

Αιγύπτου, στους οποίους πήρε μέρος και η JKA. Η Ελληνική ομάδα με τον μάστερ Μασατόσι Νακαγιάμα. 
Φωτογραφία από τον Θύμιο Περσίδη (κάτω δεξιά), ο οποίος έχει μεταφράσει και εκδώσει στα ελληνικά τα 

τέσσερα πρώτα βιβλία από το Best Karate, by Masatoshi Nakayama! 

http://www.karate.gr/14elok/144141107-engl.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144141107-engl.pdf
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Μερικά εξώφυλλα του περιοδικού ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ (1977 - 1994). 

     

     

  

Παρατηρήσεις επί της ανωτέρω επιστολής με μέιλ: 
 

Βρε καρα-βλάκες, το βλέπουμε 

όλοι ότι το γράμμα γράφηκε από τον Γερό-

λυμπο! 

Βρε καρα-βλάκες, οι Γερόλυμπος 

και Γυναίκα του είναι πλέον γνωστοί ως 

διεθνείς απατεώνες στο καράτε! Πού πάτε 

ξεβράκωτοι στα ...   (click here for George 

Yerolimpos) 

Βρε καρα-βλάκες, Κέιβαν Γκάζι 

και Νικήτα Ζαρουχλιώτη, πουλάτε τον 

δάσκαλό σας Χιροκάζου Καναζάβα για τις 

μαλακίες του Γερόλυμπου? Επί τέλους, πόσο ξευτιλισμένοι είσαστε και εσείς οι δύο, αλλά και όλοι 

οι άλλοι του SKIF-Hellas??? (κυρίως ο ... Καρβούνης!) 

Βρε καρα-βλάκες και οι τέσσερεις, η πραγματικότητα σας το αποδεικνύει ότι είσαστε 

καρα-βλάκες, διότι τώρα που γράφεται αυτό το άρθρο οι Ιάπωνες δάσκαλοι ήρθαν, το 

σεμινάριο έγινε και μάλιστα σημείωσε και επιτυχία! 

Βρε καρα-βλάκες και οι τέσσερεις, νομίζετε ότι οι Ιάπωνες δεν έχουν ήδη συγκεντρώσει 

πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα? 

Βρε καρα-βλάκες και οι τέσσερεις, νομίζετε ότι οι Ιάπωνες δεν μεταφράζουν το karate.gr 

από τα ελληνικά, ώστε να γνωρίζουν το κάθε τι που γίνεται εδώ? Από τις στατιστικές που δίνει ο 

ιστότοπός μου, τον τελευταίο μήνα οι επισκέψεις από την Ιαπωνία στο karate.gr έχουν 

δεκαπλασιαστεί από αυτές των προηγούμενων μηνών! Και Έλληνες κάνουν καράτε μέσα στην JKA 

και Ιάπωνες γνωρίζουν Ελληνικά στην Ιαπωνία να μεταφράσουν!!! 

Αν θέλετε να είσαστε Καρα-βλάκες, δικαίωμά σας, αλλά τουλάχιστον μην προσβάλλετε 

όλους τους υπόλοιπους Έλληνες!!! 
  

Και δυό ενδεικτικές φωτογραφίες από το σεμινάριο: 

http://www.karate.gr/14elok/144141107-engl.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144141107-engl.pdf
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Ας ελπίσουμε, η συνεργασία της JKA με έλληνες δασκάλους του Σότοκαν καράτε 

να υλοποιηθεί και να ξαναδούμε Ιάπωνες εκπαιδευτές στην Ελλάδα να ανεβάζουν 

το επίπεδο του καράτε, του οποίου τα γυμναστήρια εδώ και χρόνια έχουν γίνει ... 

νηπιαγωγεία!!! 
 

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   a111 

Πρώτη δημοσίευση 4/1/2016. Έκτακτη ενημέρωση 

8-1-2016.   Ενημέρωση 1/9/2016!  

  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!!!)  

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Μετά από έρευνα πρόκυψε ότι οι Γιώργος Μπαλωμένος, Ανδρέας 

Προβατάς και Ιουλία Λιοντή (νοσοκόμα) είναι μαθητές του Κέιβαν Γκάζι και άρα το 

Πρακτικό των Εκλογών του Τριάθλου κατωτέρω παίρνει πλέον και νέες παρατηρήσεις 

ως επίσης κατωτέρω! 
 

Τι είναι το "Σύνδρομο του Γερόλυμπου" στον αθλητισμό! 

1 - Είναι η διαφθορά (χρηματισμός ή άλλες εξυπηρετήσεις) των δημοσίων 

υπαλλήλων για να κάνουν τα στραβά μάτια στερώντας παράνομα τα δικαιώματα 

κάποιων και παρέχοντας παράνομη εύνοια σε άλλους καθώς και η διαπλοκή (το άμεσο 

ή έμμεσο ίδιον όφελος) των πολιτικών προϊσταμένων δημοσίων υπηρεσιών για να 

ευνοηθούν ιδιώτες εκμεταλλευτές του δημόσιου πλούτου. 

2 - Είναι η αθλητική εξαπάτηση με την εικονική ίδρυση  αθλητικών 

ομοσπονδιών με εικονικούς συλλόγους για την δι' αυτών κατάληψη κορυφαίων θέσεων 

σε ανώτερα και ανώτατα αθλητικά αξιώματα, διοργανώσεις ή το δημόσιο. 

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/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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3 - Είναι η αθλητική εξαπάτηση με την αρπαγή αθλητικών ομοσπονδιών με 

εικονικούς συλλόγους για την δι' αυτών κατάληψη κορυφαίων θέσεων σε ανώτερα και 

ανώτατα αθλητικά αξιώματα, διοργανώσεις ή το δημόσιο. 

4 - Είναι το νταβατζηλίκι της εμπορευματοποίησης και εκμετάλλευσης από 

ιδιώτες εκμεταλλευτές των παροχών της πολιτείας προς τις ομοσπονδίες, τους 

συλλόγους, τους προπονητές και τους αθλητές! 

5 - Τέλος, πήρε αυτό το όνομα από ένα επί είκοσι χρόνια αστέρι της διαφθοράς 

και της διαπλοκής Πανελλήνιας και Παγκόσμιας εμβέλειας!!! 

6 - Αποτελεί πλέον διεθνή όρο και έχει επικρατήσει σε πολλές χώρες σε 

συσχετισμό με τον χαρακτηρισμό του ανθρώπου, του οποίου πήρε το όνομα, ως 

"Αθλητικό Σκουπίδι"! 
 

 

 
 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!!! 

 

 

 Ακόμα ένα "χιουμοριστικό και αληθινό" βιντεάκι παραγωγής της "DYNAMIC 

KARATE PRODUCTIONS by Tim Pers":  

 4-1-2016 - Καράτε και Τρίαθλο: Το "Σύνδρομο του Γερόλυμπου" και ο Οίκος 

της Μεγάλης Ανοχής!  

 

 

BINTEO  
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 Τυχαίες ομοιότητες προσώπων της ταινίας με πραγματικά πρόσωπα ... δεν 

αποτελούν σύμπτωση, αλλά για αυτούς μιλάμε!!!  

 

  

 
  

 
  

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τριάθλου Γιώργος Γερόλυμπος ήταν επίσης και 

αντιπρόσωπός της στην ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Με την 

Απόφαση Ανάκλησης (με κλικ εδώ) της Αθλητικής Αναγνώρισης της Ομοσπονδίας 

Τριάθλου και την υπαγωγή του αθλήματος στην Ομοσπονδία Πεντάθλου καταπίπτει 

ταυτόχρονα και ο Γερόλυμπος από την θέση αυτή και έτσι αρχίζει και η κατρακύλα 

του προς τον Αθλητικό Σκουπιδοτενεκέ και στο εσωτερικό της Ελλάδας!!! Και μόνο 

από την ανάγνωση της Απόφασης Ανάκλησης αποδεικνύεται ότι η Ομοσπονδία 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/160108-TRIATHLO-ANAKLISI.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/160108-TRIATHLO-ANAKLISI.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/160108-TRIATHLO-ANAKLISI.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/160108-TRIATHLO-ANAKLISI.pdf
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Τριάθλου δεν έπρεπε ποτέ να αναγνωριστεί, διότι ποτέ δεν πληρούσε τις απαιτήσεις 

του αθλητικού νόμου και ότι η ΓΓΑ λειτουργεί υπό συνθήκες ακριβώς όπως 

περιγράφονται στο ανωτέρω βίντεο!!!  
  

  

 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
! 

Στον ανωτέρω πίνακα τους χωρίζω σήμερα πλέον σε δύο σειρές: στους "απόλυτα 

ενεργούς" άνω και στους "σχετικά ενεργούς" έως "πεθαμένους" κάτω! 
 

 Η Γενική Συνέλευση της ΕΛΟΚ της 14-3-2015  
  

Πολύς λόγος έχει γίνει για τη Γενική Συνέλευση των 

αντιπροσώπων των συλλόγων-μελών της ΕΛΟΚ της 14-3-2015 κατά 

την οποία υπερψηφίστηκε ο οικονομικός απολογισμός του 2014 και οι 

παράνομες διαγραφές πέντε συλλόγων της ΕΛΟΚ, τεσσάρων που 

αντέδρασαν δικαστικά και του Κανέλλη, που αντέδρασε γλείφοντας 

πατόκορφα τον Γερόλυμπο! 

Η αμφισβήτηση της νομιμότητας αυτής της ΓΣ έχει προβληθεί 

πολλαπλά στα δικαστήρια από τους συνηγόρους των συλλόγων κατά τις 

δικαστικές συγκρούσεις της ΕΛΟΚ με του αδικούμενους συλλόγους και 

ήδη έχουν ακυρωθεί οι αποφάσεις περί διαγραφής των τεσσάρων 

συλλόγων! Όχι, όμως, και του πέμπτου, που παραμένει διαγραμμένος, 

ενώ το γλειφτρόνι ο προπονητής του πήγε και στο παγκόσμιο σαν συνοδός διαιτητής, όπου βέβαια 

και τον είχανε φτυμένο! 

Τα σχετικά έγγραφα, που ενισχύουν τις θέσεις των "διαγραμμένων" συλλόγων είναι πολλά 

και εναπόκεινται στις κρίσεις των δικαστών, αλλά θα τολμήσω να προβλέψω ότι το τελευταίο, που 

http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
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"έπεσε από τον ουρανό" και κατατέθηκε στο τελευταίο δικαστήριο, "καρφώνει" τον Γερόλυμπο και 

τη Συμμορία του και δεν παίζεται ούτε με σφαίρες!  

Πρόκειται για το Πρακτικό των Εκλογών του 2012 στο Τρίαθλο, κατά το οποίο εκλέγεται 

πρόεδρος στο Τρίαθλο. Με βάση αυτό και σε συνδυασμό με το Άρθρο 9, παρ. 2ε του καταστατικού 

της ΕΛΟΚ, που ορίζει ότι μέλος ΔΣ άλλης αθλητικής ομοσπονδίας απαγορεύεται να παίρνει μέρος 

σε όργανο της ΕΛΟΚ, κάθε ΓΣ της ΕΛΟΚ, που ήταν πρόεδρος ο Γερόλυμπος, είναι απόλυτα άκυρη!!!  

Επίσης, το Πρακτικό αυτό αποδεικνύει ότι ο Διευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ 

Πρόδρομος Τσολακίδης είναι τελείως άχρηστος για τον Αθλητισμό, αφού ψάχνει ενάμιση χρόνο να 

βρει την Ομοσπονδία Τριάθλου, ενώ εγώ μέσα σε μια μέρα απέδειξα ότι είναι τελείως παράνομη!!!  

Στο Πρακτικό αυτό καταγράφεται σαφέστατα η Συμμορία του Γερόλυμπου από το Καράτε 

και ο τρόπος με τον οποίο άρπαξε το Τρίαθλο, με συλλόγους Καράτε και Μαϊμού-Τριάθλου, και δι' 

αυτού μπήκε ως εκπρόσωπός του στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) και από μέσα της ως 

μέλος της είναι ένα από τα κορυφαία άτομα του Ελληνικού Αθλητισμού, που αποφασίζουν για αυτόν 

και κατευθύνουν τις τύχες του!!! Βεβαίως η παράνομη αυτή δραστηριότητα του Γερόλυμπου είναι 

γνωστή και την καταγγέλλω από το 1996 (είκοσι χρόνια), αλλά οι ιθύνοντες του "Οίκου της Μεγάλης 

Ανοχής" ήταν διεφθαρμένοι συνεργάτες του και δεν άκουγαν τίποτα! Από το 1996 ο Γερόλυμπος 

με συλλόγους καράτε άρπαξε την ομοσπονδία του Χόκεϋ, ώστε ως εκπρόσωπός του να μπει στην 

ΕΟΕ, στη συνέχεια, όταν τον έδιωξε ο παλιός του συνεργάτης Γιώργος Τσόγκας από το Χόκεϋ για 

να μπει αυτός στην ΕΟΕ, μπήκε τσόντα στο Σόφτμπολ και διατηρήθηκε στην ΕΟΕ, μετά (2001)  

 

ίδρυσε το Κέρλινγκ για να μπει εξ αυτού στην ΕΟΕ, αλλά ξαφνικά του προκύψαν οι ανεγκέφαλοι του 

Τριάθλου, το οποίο και άρπαξε πανεύκολα και το διατηρεί ακόμα! 

Βλέπετε με κλικ εδώ σε PDF το Πρακτικό των Εκλογών του Τριάθλου του 2012. Από αυτό 

παίρνουμε για μελέτη και σχόλια τα επόμενα: 

1) Δικαστικός Αντιπρόσωπος ο κ. Φώτιος Βλάχος. 

2) Τα μέλη της ΓΣ εκλέγουν ως Εφορευτική Επιτροπή τους τα επόμενα μέλη της Συμμορίας 

του Γερόλυμπου:  

http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/prakt.3ath.2012.pdf
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α) Παπαδημητρίου Μιλτιάδη, αδήλωτο υπάλληλο της ΕΛΟΚ και υποχείριο του 

Γερόλυμπου,  

β) Εμμανουέλλα Ποντίδα, την γνωστή ... Κλεοπάτρα σύζυγο, συνένοχο και 

συνεταίρο του Γερόλυμπου,  

γ) Ελπίδα Χριστοδούλου, μαθήτρια και φίλη του Κέιβαν Γκάζι, συνεταίρο και 

συνένοχο των Γκάζι και Γερόλυμπου στη σχολή της του καράτε, αλλά και στην 

εταιρεία Elpida Startours, που παίρνει τα ταξίδια εξωτερικού των αθλητικών 

αποστολών της ΕΛΟΚ. 

3) Το επόμενο στοιχείο από το εγκληματικό Πρακτικό των εν λόγω εκλογών είναι ο 

Πίνακας Ψηφισάντων, που βλέπετε πιο κάτω! Αναφέρονται 15 σύλλογοι υποτιθέμενα μέλη της 

Ομοσπονδίας Τριάθλου, εκ των οποίων οι τρεις είναι πιθανόν σύλλογοι Τριάθλου και οι 12 είναι 

οπωσδήποτε και μόνο σύλλογοι Καράτε, που δεν έχουν καμιά σχέση με το άθλημα του Τριάθλου:  

α) τρεις από αυτούς (οι 1, 12 και 15) δεν έχουν ακουστεί στο καράτε και πιθανόν να είναι 

σύλλογοι Τριάθλου,  

β) για τους δύο (τον 2 και τον 8) δεν εμφανίζονται αντιπρόσωποι να ψηφίσουν, διότι 

προφανώς δεν γνώριζαν την συμμετοχή τους και ταυτόχρονα δεν τόλμησε ο Αθλητικός Απατεώνας 

να παρουσιάσει ψευδείς αντιπροσώπους τους!  

γ) οι υπόλοιποι θα μελετηθούν κατωτέρω ένας-ένας με οδηγό τον αύξοντα αριθμό τους στο 

πίνακα. 
  

Αλλά γιατί περιέλαβε ο Γερόλυμπος τους συλλόγους (2) και (8) ως μέλη 

της Ομοσπονδίας Τριάθλου στον Πίνακα Ψηφισάντων εν αγνοία των συλλόγων 

αυτών και εν γνώσει του ότι δεν θα εμφανιστούν? Και μάλιστα για τον (8) έβαλε 

αντιπρόσωπο τον Μπαλωμένο, που ήταν προγραμματισμένο να εκλεγεί μέλος του 

ΔΣ με 10 ψήφους, ενώ στον (2) έβαλε έναν τυχαίο Καρακωνσταντόπουλο, που 

δεν είχε βάλει καν υποψηφιότητα? Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα είναι, διότι προφανώς από 

τον σύλλογο (2) θα είχε αντιδράσεις όταν το μάθαινε, ενώ από τον (8) θα κατάφερνε να μην είχε 

αντιδράσεις! Επί πλέον ο Μπαλωμένος βαριόταν να πάει στις εκλογές, ενώ έδωσε εύκολα το όνομά 

του για να το χρησιμοποιήσει ο Γερόλυμπος. 

Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι επίσης απλή: Ο Γερόλυμπος ήθελε οπωσδήποτε να 

δείξει ότι η ομοσπονδία είχε το λιγότερο 15 συλλόγους για να πληρούται το Άρθρο 88 του αθλητικού 

νόμου 2725/1999, ώστε να μη χάσει η ομοσπονδία την αθλητική της αναγνώριση! Από τη 

διερεύνηση, όμως, του όλου θέματος στο παρόν άρθρο αποδεικνύεται ότι στις εκλογές του 2012 η 

Ομοσπονδία Τριάθλου ΔΕΝ είχε 15 συλλόγους-μέλη της που να καλλιεργούν το άθλημα του 

Τριάθλου και να συμμετέχουν με περισσότερους από 10 αθλητές τους σε επίσημους αγώνες της 

ομοσπονδίας! Το σχετικό Άρθρο του νόμου είναι το επόμενο:  
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Από το ανωτέρω άρθρο του αθλητικού νόμου παρατηρούμε 

επίσης ότι ακόμα και με οριακά 15 μέλη η ομοσπονδία ΧΑΝΕΙ την 

αθλητική της αναγνώριση, ενώ για την διατηρήσει χρειάζεται 

απαραίτητα 16 και άνω μέλη! Δηλαδή παρά την απεγνωσμένη του 

προσπάθεια να βρει ... μαϊμούδες συλλόγους Τριάθλου παρατηρούμε 

ότι του τελειώσανε και οι μαϊμούδες! Επομένως από το 2012 μέχρι 

σήμερα η Ομοσπονδία Τριάθλου λειτουργεί παράνομα,  υποστηρίζεται από την Πολιτεία παράνομα, 

επιχορηγείται παράνομα και στέλνει αντιπρόσωπό της στην Ελληνική 

Ολυμπιακή Επιτροπή επίσης παράνομα, ενώ οι διεφθαρμένοι 

υπάλληλοι και διευθυντές της ΓΓΑ δεν ασκούν καμιά απολύτως 

εποπτεία στη νόμιμη λειτουργία της!!! 

Τα ίδια συμβαίνουν για την Ομοσπονδία Τριάθλου από την 

ίδρυσή της το 2006 με συλλόγους καράτε από τον Γερόλυμπο, όπως 

θα αποδείξουμε πιο κάτω με τους συλλόγους που την αποτελούσαν τα 

τελευταία χρόνια. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα ήταν πάντα μια 

παράνομη ομοσπονδία!!!  

  

Ας ερευνήσουμε ακόμα σε βάθος έναν-έναν σύλλογο στον 

Πίνακα Ψηφισάντων του στις εκλογές του Τριάθλου σε συνδυασμό με 

τους ΑΜ = Αριθμούς Μητρώου των ίδιων συλλόγων στην ΕΛΟΚ. Στον 

Πίνακα Ψηφισάντων στο Τρίαθλο (με κλικ εδώ) είναι προφανές ότι αποκρύφτηκαν τα πλήρη ονόματα 

των συλλόγων για να εξαπατηθεί ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, αλλά αυτά δίνονται στην στήλη 

"ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ" του δικού μας ολοκληρωμένου Πίνακα κατωτέρω:  

Στο 3 του πίνακα = ΑΜ/ΕΛΟΚ 21: είναι ο σύλλογος Καράτε του γλειφτρόνη Γιάννη Κανέλλη. 

Αντιπρόσωπό του έβαλε ο Γερόλυμπος τον δικό του Μάριο Λιακόπουλο, 

Αντιδήμαρχο Χαϊδαρίου, ο οποίος είχε συλληφθεί προ καιρού για κακουργηματικές 

πράξεις (με κλικ εδώ), 

Στο 4 του πίνακα = ΑΜ/ΕΛΟΚ 28: είναι ο σύλλογος Καράτε του Κέιβαν Γκάζι, όπου μπήκε 

αντιπρόσωπος ο ίδιος ο Γερόλυμπος, 

Στο 5 του πίνακα = ΑΜ/ΕΛΟΚ 401: είναι ο σύλλογος Καράτε της Ελπίδας Χριστοδούλου, 

όπου έβαλε τον δικό του Μανόλη Γαρεφαλάκη, 

Στο 6 του πίνακα = ΑΜ/ΕΛΟΚ 62: είναι ο σύλλογος Καράτε του Δημήτρη Τσακατάνη, όπου 

έβαλε τον δικό του "μαθητή του Κέιβαν Γκάζι" Ανδρέα Προβατά, 

Στο 7 του πίνακα = ΑΜ/ΕΛΟΚ 10: είναι ο σύλλογος Καράτε του παράνομου Κώστα 

Γκουβούση, όπου έβαλε τη ... γυναίκα του Εμμανουέλλα Ποντίδα-Γερολύμπου, 
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Στο 8 του πίνακα = ΑΜ/ΕΛΟΚ 234: είναι ο σύλλογος Καράτε του Γιώργου Αιχμαλωτίδη, 

όπου έβαλε αντιπρόσωπο τον δικό του "μαθητή του Κέιβαν Γκάζι" Γιώργο 

Μπαλωμένο, 

Στο 9 του πίνακα = ΑΜ/ΕΛΟΚ 49: είναι ο σύλλογος Καράτε του Νικήτα Ζαρουχλιώτη, 

όπου έβαλε αντιπρόσωπο τον "σκλάβο επί των τιμών" Κέιβαν Γκάζι, 

Στο 10 του πίνακα = ΑΜ/ΕΛΟΚ 36: είναι ο σύλλογος Καράτε "Λέοντες Νέας Σμύρνης", 

όπου έβαλε τον δικό του "μαθητή του Κέιβαν Γκάζι" Ιωσήφ Ξανθόπουλο,  

Στο 11 του πίνακα = ΑΜ/ΕΛΟΚ 127: είναι ο σύλλογος Καράτε του Στέλιου Σκαρόγιαννη, 

όπου έβαλε την δική του "μαθήτρια του Γκάζι" Ελπίδα Χριστοδούλου, 

Στο 12 του πίνακα = Α. Σ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (???): έβαλε 

αντιπρόσωπο την δική του "μαθήτρια του 

Κέιβαν Γκάζι" Ιουλία Λιοντή, 

Στο 13 του πίνακα = ΑΜ/ΕΛΟΚ 296: είναι ο σύλλογος 

Καράτε του Απόστολου Φουρλή, μαθητή του 

Παναγιώτη Χονδροματίδη, όπου έβαλε τον 

δικό του ... Χονδροματίδη, 

Στο 14 του πίνακα = ΑΜ/ΕΛΟΚ 172: είναι ο σύλλογος 

Καράτε της Χριστίνας Μπασούκου, όπου ο 

Γερόλυμπος έβαλε αντιπρόσωπο τον αδήλωτο 

υπάλληλο της ΕΛΟΚ Μηλτιάδη Παπαδημητρίου!  

Συνεπώς, τα μέχρι τώρα συμπεράσματα, τα οποία αποδεικνύουν την αθλητική απάτη των 

δύο αθλητικών απατεώνων, του Γερόλυμπου και της γυναίκας του Ποντίδας-Γερολύμπου (δεξιά), 

είναι ότι: 

1 - Με 15 συλλόγους-μέλη η Ομοσπονδία Τριάθλου έπρεπε να είχε χάσει την αθλητική της 

αναγνώριση και παρ' όλα αυτά παραμένει ακόμα αναγνωρισμένη κατά καραμπινάτη 

παράβαση του αθλητικού νόμου! 

2 - Σε αυτούς τους 15 συλλόγους οι 12-13 είναι σύλλογοι Καράτε, που ΔΕΝ καλλιεργούν 

το Τρίαθλο! 

3 - Οι άλλοι 2-3 σύλλογοι θα πρέπει να ελεγχθούν αν καλλιεργούν πραγματικά το Τρίαθλο! 
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4 - Οι παράνομοι αντιπρόσωποι των παρανόμων 12-13 συλλόγων, που μετέχουν στην 

ψηφοφορία, εκλέγουν ως μέλη της παράνομης Εφορευτικής Επιτροπής τους 

παράνομους από το Καράτε Μιλτιάδη Παπαδημητρίου, Εμμανουέλλα Ποντίδα και 

Ελπίδα Χριστοδούλου!  

5 - Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας του 

Τριάθλου ψηφίζουν τελικά δεκατρείς: οι Πετρίδης και Βαξεβάνης, που δεν 

γνωρίζουμε από πού προέρχονται, και ακόμα έντεκα παράνομοι, που γνωρίζουμε 

ότι προέρχονται από συλλόγους Καράτε, οι οποίοι σύλλογοι ΔΕΝ καλλιεργούν το 

Τρίαθλο! 

6 - Οι υποψήφιοι και τελικά εκλεγόμενοι, όπως αναγράφονται στο Πρακτικό (με κλικ εδώ) 

είναι [με (Κ) σημειώνονται της Συμμορίας από το Καράτε]: 
  

Για το ΔΣ Για την ΕΕ 

Τακτικοί Αναπληρωματικοί Τακτικοί Αναπληρωματικοί 

Γερόλυμπος (Κ) Χριστοδούλου Θεοφ. (Κ) 
Χριστοδούλου 
Οδυσσέας (Κ) 

Γκάζι Παύλος Ντάριο (Κ) 

Γκάζι Κέιβαν (Κ) Γκούμας Αλέξανδρος (?) 
Καβακοπούλου Μαρία 

(Κ) 
  

Γαρεφαλάκης Εμ. 
(Κ)  

Κόλια Ιωάννα (?) 
Παπαδημητρίου Βάιος 

(Κ) 
  

Βαξεβάνης Χρήστος 
(?) 

Παπαδημητρίου Ελ. (Κ)     

Ξανθόπουλος Ιωσ. 
(Κ-Γκάζι) 

Γκάζι Αθηνά-Σοράγια (Κ)     

Προβατάς Ανδρέας 
(Κ-Γκάζι) 

      

Κασάπη Μαρούλα 
(Κ) 

      

Λιακόπουλος Μάρ. 
(Κ)  

      

Λιοντή Ιουλία (Κ-
Γκάζι) 

      

Μπαλωμένος Γιώρ. 
(Κ-Γκάζι) 

      

Πετρίδης Ιωάννης 
(?) 

      

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Μετά από έρευνα πρόκυψε ότι οι Γιώργος Μπαλωμένος, Ανδρέας 

Προβατάς και Ιουλία Λιοντή (νοσοκόμα) είναι μαθητές του Κέιβαν Γκάζι και άρα το 

Πρακτικό των Εκλογών του Τριάθλου κατωτέρω παίρνει πλέον και νέες παρατηρήσεις 

ως ανωτέρω-κατωτέρω! 
 

7 - Παρατηρούμε ότι οι ... οικογένειες Γερόλυμπου-Γκάζι-Χριστοδούλου-Παπαδημητρίου 

έκαναν ... απόβαση και κατέλαβαν το ... Τρίαθλο!!! Δηλαδή, οι εκλογές αυτές ήταν 

... "κλειστές" για τέσσερεις οικογένειες και τους φίλους τους!!! Αναλυτικότερα: 

α) Συμμετέχουν οι Αρχι-συμμορίτες Γερόλυμπος και η γυναίκα του Ποντίδα, 

μαγαζάτορες της ΕΛΟΚ = 2 άτομα!  

http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/prakt.3ath.2012.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/Liakopoulos.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/Liakopoulos.pdf
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β) Συμμετέχουν το Αρχι-καραλαμόγιο Κέιβαν Γκάζι ("εργαλείο" του Γερόλυμπου) 

με τα παιδιά του Γκάζι Παύλο-Ντάριο και Γκάζι Αθηνά-

Σοράγια, αλλά και με τους μαθητές του Ξανθόπουλο, 

Προβατά, Λιοντή, Μπαλωμένο, Χριστοδούλου Ελπ., 

Χριστοδούλου Οδ., Καβακοπούλου,  = 10 άτομα η κουφάλα! 

@:¢§©®¶Ãæ!   ŒŦŞЋЉЖ!   &5#Œ@&!  

γ) Μπήκε στο κόλπο και ο αδήλωτος υπάλληλος της ΕΛΟΚ 

Μίλτος Παπαδημητρίου με τα αδέλφια του (ή ό,τι άλλο) 

Παπαδημητρίου Ελ. και Παπαδημητρίου Βάιο  = 3 άτομα!  

Δηλαδή στα όργανα της διοίκησης του Τριάθλου στα 20 άτομα 

εκλέχθηκαν 16 καραμπινάτοι από το Καράτε, πιόνια του 

Γερόλυμπου, και 4 που δεν ξέρουμε πούθε κρατάει η σκούφια τους!!!  

8 - Στο κύριο όργανο της ομοσπονδίας Τριάθλου, που είναι το ΔΣ αυτής, τα 9 μέλη είναι 

από το Καράτε και τα άλλα 2 δεν ξέρουμε από πού είναι??? 

9 - Αν ψάξουμε ακόμα τα άτομα που δεν γνωρίζουμε εκ πρώτης όψεως, θα βρούμε και 

άλλες παρανομίες!  
  

Τι άλλο χρειάζεται για να αποδειχθεί ότι όλοι οι ανωτέρω αποτελούν μια Συμμορία από 

Βδέλλες, που απομυζά τις ομοσπονδίες Τριάθλου και Καράτε???  

 

 Συγνώμη για την έκφραση, αλλά εδώ γίνεται της ... Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού το ... κάγκελο!!!  

Αυτό το "Αθλητικό Σκουπίδι" ο Γιώργος Γερόλυμπος έχει μετατρέψει τη Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και μαζί τους όλο τον 

αθλητισμό σε Γύφτικες Κουρελούδες!!! 

 Τι άλλο θέλετε κύριοι της ΓΓΑ? Σας έφερα το ... Γερόλυμπο στο ... πιάτο!!  

 

Τι κάνει το Τρίαθλο? Πού είναι οι πραγματικοί σύλλογοί του και 

οι αθλητές του? 

  

Αλλά ποιό είναι το ενδιαφέρον των ίδιων των πραγματικών συλλόγων και αθλητών του 

Τριάθλου για αυτά που συμβαίνουν στο Τρίαθλο? Διαβάζοντας τις σχετικές με το άθλημα του 

Τριάθλου ιστοσελίδες: 

http://www.triathlonworld.gr/           http://www.trinews.gr/item.php?id=1313      

     http://www.trinews.gr/item.php?id=1314         http://www.triathlonworld.gr/national-

federation/ 

  

κατάλαβα ότι το Τρίαθλο, το οποίο περιλαμβάνει τρία αγωνίσματα: την κολύμβηση, την ποδηλασία 

και το τρέξιμο, είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο άθλημα και με αυτό ασχολούνται σχεδόν υπερ-αθλητές 

με ανώτατη φυσική κατάσταση, αξιόλογες επιδόσεις και σχεδόν επαγγελματική αθλητική κατάρτιση. 

Στις δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων των αγώνων τους δεν φαίνεται πουθενά ούτε όνομα 

συλλόγου ούτε όνομα ομοσπονδίας! Οι διοργανώσεις τους (Σχινίαθλον, Σπέτσαθλον, Ψάθαθλον, 

κτλ.) γίνονται από εταιρείες ή/και από την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι αποκλειστικά από την 

ομοσπονδία τους! Εξ αυτών προκύπτει ότι το ενδιαφέρον των αθλητών δεν είναι η εύρυθμη 

http://www.triathlonworld.gr/
http://www.trinews.gr/item.php?id=1313
http://www.trinews.gr/item.php?id=1314
http://www.triathlonworld.gr/national-federation/
http://www.triathlonworld.gr/national-federation/
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λειτουργία των συλλόγων και της ομοσπονδίας τους, αλλά η προβολή αποκλειστικά των δικών τους 

προσπαθειών και επιδόσεων ως αθλητών!  

(Εσείς του Καράτε μην ψαρώνετε που τους είπα υπερ-αθλητές! Στο Τρίαθλο ο αθλητής 

έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του και επαναλαμβάνει τις ίδιες κινήσεις χιλιάδες φορές! Στο καράτε 

ο αθλητής έχει δύο αντιπάλους: τον εαυτό του και τον αντίπαλό του με μια άλλη αναπάντεχη 

στρατηγική και άρα στο Καράτε συμμετέχει το πνεύμα του αθλητή πολύ περισσότερο απ' ότι στο 

Τρίαθλο!)  

 

Από τη λειτουργία της ομοσπονδίας του Τριάθλου, όμως, προκύπτει το συμπέρασμα ότι 

αυτοί οι άνθρωποι κολυμπάνε χωρίς να σκέπτονται, ποδηλατούν χωρίς να σκέπτονται και τρέχουν 

επίσης χωρίς να σκέπτονται! Συνεπώς μιλάμε για υπερ-αθλητές, υπερ-εγωιστές, υπερόπτες, 

υπερφίαλους και υπερ-ανεγκέφαλους, διότι την ομοσπονδία τους την έχει αρπάξει το Αρχι-

καραλαμόγιο ο Γερόλυμπος με συλλόγους καράτε, την λειτουργεί από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα 

τελείως παράνομα μόνο και μόνο για να είναι αντιπρόσωπός της στην ΕΟΕ και αυτοί 1) δεν δίνουν 

δεκάρα ή/και 2) είναι τόσο ανεγκέφαλοι, ώστε ακόμα και αν ενδιαφέρονται δεν μπορούν να κάνουν 

τίποτα, 3) ή/και ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ την πολιτειακή εποπτεία στον σβέρκο τους!!!  

Όλα αυτά τους τα είχα πει από το 2006, όταν πληροφορήθηκα ότι ο Γερόλυμπος εκλέχθηκε 

πρόεδρός τους, και με κατσαδιάσανε! Ορίστε τώρα που επαληθεύομαι!  

Τελικά το Τρίαθλο μου θυμίζει ένα άλλο άθλημα του οποίου υπήρξα και πρόεδρος από το 

1984 μέχρι το 1987: τη Σωματική Διάπλαση ή Μπάντυ-μπίλντινγκ! Πολύ περιέργως για μένα η 

ΓΓΑ αναγνώρισε κάποτε την Ομοσπονδία της Σωματικής Διάπλασης! Καθόλου περιέργως για μένα 

η ομοσπονδία αυτή έμεινε για πάντα στα χέρια ενός, που την άρμεγε, χωρίς να ενδιαφέρονται οι 

αθλητές και οι σύλλογοί τους να την εξυγιάνουν! Καθόλου περιέργως για μένα η ΓΓΑ κάποτε 

ανέστειλε την αθλητική αναγνώριση αυτής της Ομοσπονδίας και ενέταξε το άθλημα της Σωματικής 

Διάπλασης στην Άρση Βαρών! Καθόλου περιέργως πάλι για μένα η Άρση Βαρών αναφώνησε ως η ... 

πάπια στον πάπιο: "Άπαπαπαπαπα παπα!" και σήμερα ακόμα το άθλημα αυτό ... κρέμεται στα 

αζήτητα! Μήπως και το Τρίαθλο έχει το ίδιο ... κουσούρι με το Μπάντυ Μπίλντινγκ??? Ο 

συλλογισμός αυτός είναι ο μόνος που εξηγεί την αποφυγή από τους αθλητές την ένταξή τους σε 

συλλόγους και από τους συλλόγους την ανάληψη των αθλητών και την ομαλή λειτουργία της 

ομοσπονδίας τους! 
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Κάπως έτσι εξηγείται το φαινόμενο της αρπαγής του Τριάθλου από τον Γερόλυμπο με 

συλλόγους Καράτε και η διατήρηση αυτής της έκνομης κατάστασης επί δέκα χρόνια τώρα με την 

αρωγή πάντοτε μιας απόλυτα διεφθαρμένης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αλλά και μιας εξίσου 

διεφθαρμένης Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που δεν ενδιαφέρεται από ποιόν 

αντιπροσωπεύεται το κάθε άθλημα φτάνει να ... πουλάνε μούρη μπαινοβγαίνοντας στο μαρμάρινο 

κτήριο της Λεωφόρου Κηφισίας!!! Ταυτόχρονα αυτή η αδιαφορία των αθλητών και των συλλόγων 

του Τριάθλου αποτελεί και προσβολή προς την Πολιτεία, που τους προσφέρει την αθλητική 

υποδομή, και προς όλο τον υπόλοιπο αθλητισμό που ακολουθεί υπάκουα στους νόμους της χώρας!  

Άμα σας τραβήξει μια αναστολή της αθλητικής αναγνώρισης της Ομοσπονδίας του Τριάθλου 

ο Κοντονής, που πρέπει και να το κάνει, να δούμε τότε πόσα χρόνια θα κάνετε να δημιουργήσετε 

πάλι αυτόνομη ομοσπονδία, ανεγκέφαλοι! 

 

Ποιά ήταν και είναι η θέση της ΓΓΑ σε όλα αυτά? 

 Από το 1992, που εμφανίστηκε ο Γερόλυμπος στα αθλητικά δρώμενα, το 

πρώτο που φρόντισε ήταν να μας πουλήσει "πολιτική κάλυψη"! Αρχικά μας 

εμφανιζόταν ως μέλος του 20μελούς αθλητικού συμβουλίου του Έβερτ της 

Νέας Δημοκρατίας, μετά οργανώθηκε ως ... πουλέν του Μεϊμαράκη και του 

Μητσοτακέικου της ΝΔ και ταυτόχρονα του ... Φούρα του ΠΑΣΟΚ, 

υφυπουργού Αθλητισμού στη ΓΓΑ!  

Επί ΠΑΣΟΚ το 1996 άρπαξε το Χόκεϋ με συλλόγους καράτε και 

μπήκε στην Διακομματική Επιτροπή για την επίβλεψη του Παγκόσμιου 

Πρωταθλήματος του Στίβου "Αθήνα 1997", το οποίο με παρέμβαση του 

Συμβουλίου της Επικρατείας ελέγχεται σήμερα από Εισαγγελείς και ζητούνται 

λεφτά που φαγώθηκαν! Επειδή σαν μέλος αυτής της Επιτροπής υπέγραφε 

αγόγγυστα ότι του ζητούσε ο Φούρας χωρίς να κάνει αντιπολίτευση, η ΝΔ τον ανακάλεσε, αλλά ο 

Φούρας ... δεν τον άφηνε να φύγει και τότε η ΝΔ ανακάλεσε την ... ανάκληση! Τραγελαφικά πράγματα!  

Αλλά ο Φούρας του το ανταπέδωσε! Με την υποστήριξη του Φούρα μπήκε στο "Αθήνα 

2004" ως Διευθυντής Αθλημάτων με 1,5 εκατ. δρχ. μισθό, από όπου τον έδιωξε με τις κλωτσιές η 

Αγγελοπούλου γιατί προσπάθησε να πάρει μέρος της ηλεκτρονικής ασφάλειας των αγώνων με 

εξωτερική μαϊμού-εταιρεία (χοντρά λεφτά). Στο μεταξύ μέχρι που "μαχαιρώθηκαν" και με τον 

Φούρα!  
  

Πίνακας των α) Υφυπουργών και β) των Γενικών Γραμματέων και πραγματικά Φαρισαίων! 

(Βλέπε και τα τρία άρθρα με τίτλο "Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής"!) 

 

http://www.karate.gr/15athlet/153dh28.htm
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Το 2001 επί ΠΑΣΟΚ ίδρυσε με συλλόγους καράτε την ομοσπονδία κέρλινγκ για να μπει ως 

εκπρόσωπός της στην ΕΟΕ, έφαγε πόρτα, πήγε προσωρινά στο σόφτμπολ και το 2003 παραιτήθηκε 

από πρόεδρος στο καράτε για να αρπάξει το εύκολο Τρίαθλο και να μπει από αυτό πάλι στην ΕΟΕ! 

Το 2004-5, επί υφυπουργού του κολλητού του Ορφανού, το κατάφερε αυτό και από τότε και επί 

ΠΑΣΟΚ και επί ΝΔ οι βδελυροί υπάλληλοι και διευθυντάδες αγωνιστικού αθλητισμού και 

οικονομικών επιχορηγήσεων διατηρούσαν τις 

παρανομίες του και μάλιστα τις επιχορηγούσαν κιόλας με 

λεφτά του Ελληνικού λαού με το αζημίωτο μάλιστα! 

Τελευταία: 

Ο Ζαχαρόπουλος της ΓΓΑ έκρινε νόμιμη τη 

μαϊμού Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ μέχρι που του την 

απέρριψε ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους. 

Ο Ζαχαρόπουλος πάλι "απένειμε" πλαστό 

δίπλωμα προπονητή στον κολλητό του Γερόλυμπου 

Κώστα Γκουβούση μετά από επιμονή και ψεύτικα 

δικαιολογητικά του Γερόλυμπου! 

Η Ζαφειροπούλου, σε απάντηση ερωτήματός 

μου με Εισαγγελική παραγγελία, έκρινε "νόμιμο και 

υπαρκτό" το προηγούμενο πλαστό δίπλωμα του Γκουβούση! 

Η Τσαούσογλου, μετά από Εισαγγελική παραγγελία για παροχή στοιχείων από την ΓΓΑ για 

δικαστική υπόθεση, δεν τα έδωσε ποτέ, αλλά μετά από μεγάλη πίεση ενός μηνός τα έστειλε στον ... 

Εισαγγελέα και όχι στους αιτούντες! 

Ο Τσολακίδης, Διευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισμού, ... ψάχνει ενάμιση χρόνο να βρει το 

Τρίαθλο για να του ζητήσει να κάνει έλεγχο στους συλλόγους του! 

Μη μου πείτε ότι όλοι αυτοί και άλλοι δέκα τέτοιοι δεν έχουν το κινητό του Γερόλυμπου 

και δεν τον ειδοποιούν για κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει και είναι πρόθυμοι να τον 

εξυπηρετήσουν!!! Είναι φανερό ότι όλοι αυτοί καλύπτουν τις παρανομίες του!  

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι πρόσφατοι πολιτικοί προϊστάμενοι: 

Ο Γιάννης Ανδριανός δύο ημέρες πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 δίνει εντολή 

να θεωρηθούν νόμιμες οι παράνομες εξετάσεις της Σχολής Προπονητών Καράτε, που διενήργησαν 

αντίθετα με τις εντολές της ΓΓΑ οι απατεώνες Γερόλυμπος, Ποντίδα-Γερολύμπου, 

Μπουλούμπασης και όλη η ΕΛΟΚ!!! 



ΕΛΟΚ: Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία! ΓΓΑ: Ανίκανη και Άχρηστη! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

124 / 252 

Παρά τις δεκάδες παρανομίες και τις εκατοντάδες πλαστογραφίες από την ΕΛΟΚ και τους 

ανθρώπους της κατά την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε, ο Ιούλιος 

Συναδινός δίνει εντολή να δοθούν τα διπλώματα προπονητών!!!  

Αλισβερίσι, σαπίλα, αρπαχτές, αρμεχτές! Μπανανία, Τζατζικιστάν! Central 

Africa!!! Uga-Uga!!! Σε αυτή τη χώρα ζούμε!!!  
 

Το κατεστημένο στη ΓΓΑ το δημιούργησαν τα δύο διεφθαρμένα κόμματα ΠΑΣΟΚ και 

ΝΔ: Αλλά! Υπάρχει και ΑΛΛΑ!!! 

Τι έκαναν οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ μέχρι τώρα στον αθλητισμό? ΤΙΠΟΤΑ! Βρίσκονται ακόμα 

στην αρχή και να τους περιμένουμε? Ποιά αρχή και πόσο να περιμένουμε? Μπήκαν και 

κοιμούνται ένα χρόνο τώρα σε ένα σπίτι (ΓΓΑ) που το ταβάνι είναι γεμάτο τρύπες και 

πλημυρίζει το σπίτι από τα νερά της βροχής, οι τοίχοι είναι γεμάτοι τρύπες και 

ξεπαγιάζουμε από το κρύο και τα πατώματα είναι γεμάτα τρύπες και μας έχουν φάει οι 

κατσαρίδες! Πόσο να περιμένουμε ακόμα? 

 

Οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ μου θυμίζουν το ανέκδοτο με τον 

Μποντυμπίλντερ και τη Χήρα του Ράφτη: 
  

Με μια καρδιακή ανακοπή ο Δημιουργός μας 

κάλεσε κοντά του τον Ράφτη, ο οποίος άφησε πίσω του μια 

όμορφη Χήρα, που τον υπεραγαπούσε! Πέρασε ένας χρόνος 

και η Χήρα χωμένη στα μαύρα της! Πέσανε οι φίλες της να 

την φάνε:  

-- Νέα γυναίκα και ωραία, επιτέλους πρέπει να 

ζήσεις κι εσύ τη ζωή σου! Οι πεθαμένοι με τους 

πεθαμένους και οι ζωντανοί με τους ζωντανούς!  

Πέσε, πέσε, την καταφέρανε να την ντύσουνε και 

να την βγάλουνε έξω! Τη τρίτη εβδομάδα της την πέφτει ένας παίδαρος Μποντυμπίλντερ και λίγο-

λίγο στο τρίτο ραντεβού πάνε στο σπίτι της!  

Ξαπλώνει η Χήρα και κοίταζε τον παίδαρο που γδυνότανε. Εκείνος βγάζει το πουκάμισο, 

γυρίζει στο πλάι, σφίγγει μπράτσο και στήθος και ποζάροντας της λέει:  

-- Είχε ο Ράφτης τέτοιο στήθος? 

Βγάζει και το φανελάκι και γυρίζει μπροστά, σηκώνει τα χέρια σε πόζα διπλών δικεφάλων 

και της λέει:  

-- Είχε ο Ράφτης τέτοιους δικεφάλους? 

Στη συνέχεια βγάζει το παντελόνι και πατάει κοιλιακούς και μηρό πότε δεξιά και πότε 

αριστερά:  

-- Ή μήπως είχε ο Ράφτης τέτοιους κοιλιακούς φέτες και τέτοιους τετρακεφάλους? 

Γυρίζει την πλάτη του στη Χήρα (στο κρεβάτι αυτή περίμενε με υπομονή!), πατάει δεξιά 

γάμπα και τεντώνει τους latissimus dorsi (φωτό):  

-- Είχε ο Ράφτης τέτοια φτερά? 

Η παράσταση αυτή συνεχίστηκε για δυό ώρες περίπου με διάφορες πόζες από τον Παίδαρο, 

οπότε η Χήρα σε μια στιγμή πετάγεται από το κρεβάτι, αρπάζει τα ρούχα της και πάει προς την 

πόρτα φωνάζοντας αγανακτισμένη: 
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-- Έ, λοιπόν, ΟΧΙ! Ο συχωρεμένος ο Ράφτης δεν είχε ούτε τέτοιο στήθος, ούτε τέτοιες 

γάμπες, ούτε κοιλιακούς, ούτε φτερά, αλλά μέσα σε δυό ώρες που με τυραννάς, θα είχε ρίξει ... 

τέσσερα και θα είχε ράψει και δυό κουστούμια!!!  
  

Έτσι και οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ! Ένα χρόνο τώρα ... ποζάρουνε!!! Τα τέσσερα ... θα έρθουν 

αργότερα και τα κουστούμια ... ποτέ!  

 

 Δεν ξέρω αν αιτιολόγησα επαρκώς τον τίτλο του άρθρου:  

 

 αλλά έβαλα τα δυνατά μου! Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα παραπάνω!  

 

 Και η δικαίωση επιτέλους ήρθε!  

  

 

 

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) 

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/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   a127 

Πρώτη δημοσίευση 15/1/2016.  

 Ενημέρωση 1/9/2016!  

  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!!!)  

 

 

 

 

 
 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!!! 

 

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

 

 Ακόμα ένα "χιουμοριστικό και αληθινό" βιντεάκι παραγωγής της "DYNAMIC 

KARATE PRODUCTIONS by Tim Pers":  

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/144160115.pdf
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 15-1-2016 - Εγκληματική Οργάνωση Εκμετάλλευσης Αθλητ. Ομοσπονδιών έχει 

στήσει η "Γερόλυμπος και Σία"  

 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! 

 
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
! 

  

 Προφητείες προς Λαμόγια: Έρχεται Αρμαγεδδών κατασχέσεων για τις τρύπες της 

ΕΛΟΚ και τα ... μιστά των Υπαλλήλων!  

 Βόβλας και Χανικιάν: Πάτε για τα ρετάλια!  

 Πάση: Θα σου πάρουν τη ... βαφή των μαλλιών και θα σε πιάσει κατάθλιψη!  

 Δημητριάδη: Ευθύνεσαι για όλα! Ή θα πληρώσεις σκέτο ή θα ξεράσεις και θα 

πληρώσεις μαζί!  

 Γκουβούση: Ο πατέρας σου σε βάφτισε ... Ιφιγένεια χωρίς να το καταλάβεις!  

 Ράλλη: Θα δεις την υπογραφή σου και σε χαρτιά που δεν την έβαλες! Θα πληρώσεις 

γιατί συμμετέχεις 100%!  

 Χονδροματίδη: Καλά, εσύ πάρε μπλουζάκια με οριζόντιες ρίγες άσπρο-μαύρο από 

τώρα!  

 Καρβούνη: Πας για ... τροχονόμος στο ... προαύλιο του ... πουλιού!  

 Εμμανουέλλα: Πού πας ξεβράκωτη? Δεν είδες τι έκανε στην αδελφή του για τα 

περιουσιακά? Θα πατήσει πάνω σου για να βγει αυτός!  

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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Μπουλούμπαση: Το ένα ... στέντι είναι λίγο πολύ λίγο! Τα δύο στέντια είναι λίγο τι να 

πω! Τα τρία στέντια είναι λίγο πολύ λίγο! Βάλε και τέσσερα αν θες να σ' αγαπώ!!! (Η 

γυναίκα σου στο τραγουδάει, όχι εγώ!)  

Γερόλυμπε: Το κύριο πιάτο το τρώω πάντοτε κρύο!!! Δεν βιάζομαι!!!  
 

 Η Συμμορία-Βδέλλα  του Καράτε και στο Τρίαθλο!  

  

Από πλήθος άρθρων στο karate.gr (Περιεχόμενα Κεφαλαίου) 

έχω ήδη χιλιοαποδείξει ότι το ζεύγος Γιώργου και Εμμανουέλλας 

Γερολύμπου διοικούν και απομυζούν την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε 

και το άθλημα του καράτε. 

Από το 1996 ο Γιώργος Γερόλυμπος με τον Γιώργο Τσόγκα 

και με συλλόγους καράτε του δεύτερου είχαν αρπάξει την Ομοσπονδία 

Χόκεϋ, ώστε ο Γερόλυμπος να μπει αντιπρόσωπός του στην Ελληνική 

Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ). Στη συνέχεια τσακώθηκαν και ο Τσόγκας 

έδιωξε τον Γερόλυμπο, κράτησε αυτός το Χόκεϋ και πήγε ο ίδιος 

αντιπρόσωπος στην ΕΟΕ. Πέρασαν 19 χρόνια μέχρι να καταλάβουν την 

απάτη οι "σοφοί-ανεγκέφαλοι" της ΓΓΑ και να ανακαλέσει ο 

υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός το Νοέμβριο του 2014 την αθλητική αναγνώριση από 

την Ομοσπονδία Χόκεϋ και να τους στείλει στον Εισαγγελέα.  

Από το 2003 ή 2004 ο Γερόλυμπος είχε παραιτηθεί από πρόεδρος της ΕΛΟΚ και "την 

έπεσε" στο Τρίαθλο, ώστε δι' αυτού να χωθεί και πάλι στην 

ΕΟΕ. Και πάλι με την ίδια μέθοδο: δηλαδή με μια Συμμορία 

Συλλόγων και Ατόμων από το καράτε άρπαξε την 

Ομοσπονδία Τριάθλου το 2006 και μπήκε εκπρόσωπός της 

στην ΕΟΕ. Και συντηρεί ακόμα αυτή την κατάσταση και 

σήμερα, όπως αποδεικνύω στο προηγούμενο άρθρο μου με 

τίτλο: "4/1/2016 - Καράτε και Τρίαθλο: Το "Σύνδρομο του 

Γερόλυμπου" και ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής!" με αφορμή 

την Ανάκληση από τον ΓΓΑ Ιούλιο Συναδινό της Αθλητικής 

Αναγνώρισης από την Ομοσπονδία Τριάθλου. Υπενθυμίζω ότι στο άρθρο αυτό αποδεικνύω με 

αδιάσειστα στοιχεία ότι πραγματικά υπάρχει "Συμμορία με Ιεραρχία" από συγκεκριμένους 

συλλόγους και συγκεκριμένα άτομα που λυμαίνεται τις δύο ομοσπονδίες του καράτε και του 

τρίαθλου! 

Οι ιθύνοντες της ΓΓΑ Σταύρος Κοντονής και Ιούλιος Συναδινός θα πρέπει να είναι πιο 

σοβαροί και πιο ευαίσθητοι στις δημοσιοποιούμενες καταγγελίες. Αν η ΓΓΑ δεν δίνει καμιά σημασία 

σε καταγγελίες "ειδικών" στο κάθε άθλημα, τότε χάνει κάθε δικαίωμα σεβασμού ως προς την 

επιτυχή επιδίωξη της αποστολής της, που είναι η εποπτεία της έννομης και εύρυθμης λειτουργίας 

του Ελληνικού Αθλητισμού!  

 Προς την ΓΓΑ: Να κάνετε άμεσα οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο στις ομοσπονδίες 

Καράτε και Τριάθλου!  

 

 Η Ανάκληση της Αθλητικής Αναγνώρισης του Τριάθλου αναρτήθηκε και στο site της 

ΕΟΕ:  

http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160104.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160104.htm
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/160108-TRIATHLO-ANAKLISI.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/160108-TRIATHLO-ANAKLISI.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/160108-TRIATHLO-ANAKLISI.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/160108-TRIATHLO-ANAKLISI.pdf
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Σε απάντηση της ανάκλησης της αθλητικής της αναγνώρισης η Ομοσπονδία Τριάθλου 

εξέδωσε την ακόλουθη Ανακοίνωση, στην οποία πρόσθεσα αρίθμηση στις παραγράφους της μόνο 

και μόνο για να τις σχολιάσω χωρίς να τις επαναλάβω: 
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΟΤΡΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου διαμαρτύρεται για την αδικαιολόγητη υπουργική 

απόφαση με την οποία ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση της ομοσπονδίας. Η απόφαση 

αυτή αποτελεί προϊόν – θέλουμε να πιστεύουμε – πλάνης και όχι σκοπιμότητας των υπηρεσιών της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι οποίες αγνόησαν επιδεικτικά την δημοσιευμένη και 

κοινοποιηθείσα σε αυτές αγωνιστική δραστηριότητα της ομοσπονδίας και παρά τις συνεχείς 

συναντήσεις που είχαν προηγηθεί για το θέμα αυτό μεταξύ του προέδρου της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Τριάθλου και της πολιτικής ηγεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

 

 
Άπό το site της Ομοσπονδίας Τριάθλου: Στην επιλογή της Διάρθρωσης του ΔΣ δεν 

δίνεται από τον Απατεώνα του Αιώνα καμιά πληροφορία εδώ και πολύ καιρό!!! 
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1) Με την απόφαση αυτή όχι μόνο επιχειρείται μία αδικαιολόγητη επέμβαση στην αυτονομία 

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου, αλλά στην ουσία τίθεται σε κίνδυνο η αγωνιστική 

δραστηριότητα δεκάδων αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων και εκατοντάδων αθλητών – και 

μάλιστα στην αρχή μίας ολυμπιακής χρονιάς και εν όψει της συμμετοχής Ελλήνων αθλητών στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. 

2) Επίσης με το ανακοινωθέν τύπου των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 

που συνοδεύει την εν λόγω απόφαση, αφήνονται υπόνοιες περί έλλειψης διαφάνειας στη λειτουργία 

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου. 

3) Πέραν του ότι η απόφαση της ανάκλησης στηρίζεται σε τυπικούς λόγους και όχι σε 

ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και διαφάνειας, η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου καταδικάζει 

κάθε τέτοια προσπάθεια σπίλωσης της διοίκησης και των σωματείων μελών της και δεν θα επιτρέψει 

τη συνέχισή της. 

4) «Η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου στηρίζει ένα ερασιτεχνικό Ολυμπιακό άθλημα 

χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση ούτε έχει οποιαδήποτε άλλη στήριξη με δημόσιο χρήμα από 

το 2012 και, ως εκ τούτου, δεν διαχειρίζεται ούτε ένα ευρώ απο τα χρήματα των Ελλήνων 

φορολογουμένων.» 

5) Το άθλημα του τριάθλου στηρίζεται αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ σε 

περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου έχει κατορθώσει να 

φιλοξενεί στην Ελλάδα την έδρα της Μεσογειακής Ομοσπονδίας Τριάθλου, πρόεδρος της οποίας 

είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου, και μονο το 2015 διοργάνωσε ανω των 10 

μεγάλων αγώνων στην Ελληνική Επικράτεια με αποκορύφωμα το Πανελλήνιο πρωτάθλημα και 

Μεσογειακό κύπελλο στο Λουτράκι, την αναβίωση της Ολυμπιακής διαδρομής στην Βουλιαγμένη 

και τον ετήσιο αναπτυξιακό αγώνα spetsathlon στις Σπέτσες με συμμετοχή που ξεπέρασε το 2015 

τους 1000 αθλητές, χωρίς καμία συνδρομή απο την ΓΓΑ.  

6) Επιπλέον συμμετείχε με τρείς αθλητές στους Ευρωπακούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Baku 

2015 και με δύο αθλητές στους Μεσογειακούς αγώνες στην Πεσκάρα 2015. 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου ειναι η μοναδική ομοσπονδία για το άθλημα του 

Τριάθλου που είναι αναγνωρισμένη απο την διεθνή ομοσπονδία ( ITU-International Triathlon Union) 

και ειναι αυτή που θα συνεχίσει να αναπτύσσει το άθλημα στην Ελλάδα υλοποιόντας το πρόγραμμα 

της το 2016, αρχίζοντας απο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Διάθλου στις 14/2/2016. Η Ελληνική 

Ομοσπονδία Τριάθλου δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή και θα 

αντιδράσει σε κάθε προσπάθεια περιορισμού της αυτονομίας της. 

7) Η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου (Ε.Ο.ΤΡΙ) είναι μία υγιής ομοσπονδία που λειτουργεί 

επιτυχημένα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, όπως άλλωστε υποχρεώθηκε τόσο αυτή όσο και άλλες 

αθλητικές ομοσπονδίες λόγω της περικοπής των επιχορηγήσεων που της επιβλήθηκε. 

Από ό,τι φαίνεται όμως, η επιτυχημένη αυτοχρηματοδοτούμενη λειτουργία της Ε.Ο.ΤΡΙ « ακυρώνει» 

το κρατικοδίαιτο μοντέλο της ΓΓΑ, της οποίας οι υπηρεσίες φαινεται μέσω τέτοιων αποφάσεων να 

αναζητούν ρόλο, στραγγαλιζοντας την υγιή ανάπτυξη ενός Ολυμπιακού αθλήματος, υποσκάπτοντας 

ταυτόχρονα καθε προσπάθεια για την εξέλιξη ενός νέου μοντέλου αυτοχρηματοδοτούμενης 

ανάπτυξης στον Αθλητισμό, ενώ θα έπρεπε στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες για την 

χώρα να προωθούνται και να επιβραβευονται τέτοιες προσπάθειες. 

Επιπροσθέτως, το Τρίαθλον είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα με ειδικές απαιτήσεις που δεν 

μπορεί να αναπτυχθεί από άλλη ομοσπονδία και πολύ περισσότερο απο μια ομοσπονδία σαν την 

Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το Τρίαθλο και πολύ 

περισσότερο εχει αμφίβολη λειτουργία και φαίνεται να επιχειρείται από τις υπηρεσίες της ΓΓΑ να 

αποκτήσει υπόσταση, μέσω των αγωνιστικών δραστηριοτήτων του Τριάθλου! Ιδιαίτερη έκπληξη μας 

προκαλεί η παντελής άγνοια των υπηρεσιών της ΓΓΑ για την υπαγωγή του Τριάθλου σε ένα άσχετο 

άθλημα με μόνο κριτήριο την ίδια κατάληξη στην ονομασία του αθλήματος! 

Για τους λόγους αυτούς η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου γνωστοποιεί την πρόθεσή της να 

κινηθεί άμεσα εναντίον της απόφασης με την οποία ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση της 

ομοσπονδίας ούτως ώστε να προστατευθούν οι Τριαθλητές σε μια Ολυμπιακή χρονιά και θα 
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ενημέρωσει άμεσα την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τριάθλου και την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή 

επειδή θεωρεί οτι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επεμβαίνει στην αυτονομία του Ολυμπιακού 

αθλήματος του Τριάθλου στην Ελλάδα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ 

 

Το πρώτο που παρατηρούμε είναι ότι την ανακοίνωση ΔΕΝ την υπογράφουν τα εκ του 

νόμου πρόσωπα που δεσμεύουν την ομοσπονδία, δηλ. ο πρόεδρος και ο γραμματέας. Φαίνεται ότι 

άρχισε και ο Γερόλυμπος να θεωρεί "κόκκινο πανί" ακόμα και το όνομά του και την υπογραφή του! 

(Κάποτε θα αλλάξεις και όνομα!) 

Στη συνέχεια και κατά παράγραφο: 

1) Τα "δεκάδες αναγνωρισμένα αθλητικά 

σωματεία και οι εκατοντάδες αθλητές" ήταν όλοι-όλοι 

15 σωματεία με δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του 2012 

εκ των οποίων τα 2 δεν εμφανίστηκαν και από τα 

υπόλοιπα 13 τα 10 ήταν σωματεία καράτε, που δεν 

καλλιεργούν το τρίαθλο, ενώ τα 15 άτομα από τα 20, 

που αναφέρονται στο Πρακτικό των εκλογών αυτών, 

ήταν μαφιόζοι της Συμμορίας του Γερόλυμπου και της 

γυναίκας του από το καράτε. 

2) Εδώ θα μας τρελάνεις! Την απόλυτη 

αδιαφάνεια που επικρατεί, όπου εσύ αναμιγνύεσαι, 

δηλαδή το "μακρύ χέρι του Καραγκιόζη" το θεωρείς 

"υπόνοιες περί έλλειψης διαφάνειας" στη λειτουργία της 

Ομοσπονδίας Τριάθλου? 

3) Ποιά "σπίλωση της διοίκησης" ρε Αρχι-καραλαμόγιο? Εδώ μιλάμε ότι εσύ και η γυναίκα 

σου και η Συμμορία σας είσαστε βδέλλες του ελληνικού αθλητισμού και εσύ διαμαρτύρεσαι για 

"σπίλωση"! 

4) Πού το είδες ότι το Τρίαθλο δεν παίρνει "καμιά κρατική επιχορήγηση", όταν για το 2015 

μόνο πήρε από την ΕΟΕ και άλλους φορείς τα ποσά του δεξιού πίνακα (με κλικ στις Ημ/νίες τους 

βλέπετε τις σχετικές αποφάσεις), και άλλα βέβαια, και βλέπουμε! 

5) Αν "μασάς" και από το Ταμείο της Μεσογειακής Ομοσπονδίας Τριάθλου, όπως 

"μάσησες" ολόκληρο το Ταμείο της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε και σε κυνηγάνε, έ, τότε τι 

άλλο να πω εκτός από το όταν ... μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω ... σαν κι εσένα!!!  

6) Από τις δεκάδες σωματείων και τις εκατοντάδες αθλητών μόνο τρεις για τους 

Ευρωπαϊκούς Ολυμπιακούς και δύο για τους Μεσογειακούς σας βγήκανε??? 

7) "Υγιής ομοσπονδία που λειτουργεί επιτυχημένα"!!! "Υγεία και ευτυχία" στη ζωή των 10 

συλλόγων και 15 ατόμων του καράτε, που σου στηρίζουν το "μαγαζί του Τριάθλου" και έπαιρνες 

αρχικά τις παχυλές επιχορηγήσεις μέχρι που τις κόψανε και έστησες τη μηχανή με τα "ιδιωτικά 

συμφωνητικά" για το μαγαζί του Τριάθλου σαν και αυτό που ακολουθεί! 
 

Προς την ΓΓΑ: Να κάνετε άμεσα οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο 

στις ομοσπονδίες Καράτε και Τριάθλου! 
 

  

Ημ/νία Ποσό € Φορέας 

27-3-2015  
25.000 ΕΟΕ 

7-4-2015  
25.000 ΕΟΕ 

29-4-2015  
5.000 ΕΟΕ 

14-5-2015  
7.000 ΕΟΕ 

25-5-2015  
7.000 ΕΟΕ 

31-7-2015  
22.800 Δήμος Βούλας 

14-9-2015  
1.845 ΠεριφΠελοπ. 

26-10-2015  
??? Χορηγοί 

14-12-2015  
3.000 ΕΟΕ 

15-12-2015  
3.000 ΕΟΕ 

http://www.karate.gr/14elok/144160104.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160104.htm
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/150327-EOEdoc.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/150407-EOEdoc.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/150429-EOEdoc.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/150525-EOEdoc.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/150525-EOEdoc.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/150731-Voula-doc.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/150914-EOEdoc.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/151026-EOEdoc.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/151214-EOEdoc.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/151215-EOEdoc.pdf
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Από το TriathlonWorld.gr του Γιάννη Ψαρέλη 

  

Στο triathlonworld.gr βρήκαμε τα επόμενα σχόλια με αφορμή το Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

μεταξύ ΕΟΤΡΙ και "συνδιοργανωτή", που έχει κατεβάσει η γκλάβα του Αθλητικού Απατεώνα και 

το οποίο αποδεικνύει και από άλλη μεριά ότι η "Συμμορία Γιώργου και Εμμανουέλλας Γερολύμπου 

και Συνεργατών Α.Ε.Α." έχει μετατρέψει τη δημόσια ομοσπονδία του δημόσιου αθλήματος του 

Τριάθλου σε επικερδή οικογενειακή επιχείρηση! Θέλει και ρώτημα ότι οι εκλογές μαϊμού γίνονται, 

ώστε να καταλήγουν στην τσέπη του Γερόλυμπου τα ... μπικικίνια από τα τέτοιου είδους 

συμβόλαια??? Το Συμβόλαιο μένει μεταξύ Γερόλυμπου και "Συνδιοργανωτή" ενώ έχει και μοντέρνα 

ρήτρα "εχεμύθειας"!  

 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/Symvolaio%20EOTRI.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/Symvolaio%20EOTRI.pdf
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Εκ των ανωτέρω και από την ευρύτερη μελέτη του "Ιδιωτικού Συμφωνητικού" προκύπτει 

ότι ο Γερόλυμπος, ο οποίος υπογράφει μόνος ως ΕΟΤΡΙ (!), α) πληρώνεται από προκαταβολικά έως 

και τελικά, β) δεν υφίσταται κανένα έξοδο, και γ) έχει μόνον έσοδα!!! δ) Μπορεί να τα εισπράξει όλα 

με ... εχεμύθεια μόνο για τον εαυτό του!!! ε) Με δυό λόγια αρπάζει δημόσια ομοσπονδία, δημόσιου 

αθλήματος, που επιχορηγείται από δημόσιο χρήμα και ταυτόχρονα χρησιμοποιεί δημόσιες 

εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύεται δημόσιες παροχές προς ομοσπονδία, συλλόγους και αθλητές, και 

της ... ξεσκίζει ... να μην πω τι!!!   

 Προς την ΓΓΑ: Να κάνετε άμεσα οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο στις ομοσπονδίες 

Καράτε και Τριάθλου!  

Στα ανωτέρω θα προσθέσω ότι πλέον είναι αυταπόδεικτο ότι ο Γερόλυμπος επιδιώκει να 

φθάσει τα αυτοκρατορικά επίπεδα του Primo Nebiolo, αυτοκράτορα της IAAF (Παγκόσμια Στίβου) 

ή/και του Juan Antonio Samaranch, αυτοκράτορα της ΔΟΕ (ήδη τους αντιγράφει στο λαμέ ... 

βρακί!), οι οποίοι ήταν επικεφαλής των "πολυεθνικών", που διοργανώνουν παγκόσμια αθλητικά 

γεγονότα με "συνδιοργανωτές", οι οποίοι επιβαρύνονται "ευτυχείς" με το 90% των εξόδων και 

απολαμβάνουν "ευτυχέστεροι" το 10% των εσόδων των μεγάλων διοργανώσεων (όπως το "Αθήνα 

1997" και το "Αθήνα 2004", που ρίξανε έξω τη χώρα!) αρκεί να βάλουν κάπου το όνομά τους!!! 

Ψώνιο κι αυτό!!!  
  

Πραγματικά, δραστηριότητα στο Τρίαθλο υπάρχει και μεγάλη! Απόδειξη το ενδιαφέρον των 

επόμενων χορηγών για τους αγώνες που συνδιοργανωτής ήταν και ο Δήμος Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης (ημ/νία 31/7/2015 του ανωτέρω πίνακα). 
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Περισσότεροι από 170 γυναίκες και άνδρες, λιγότερο ή περισσότερο έμπειροι τριαθλητές 

βούτηξαν ακριβώς στις 9 το πρωί στα γαλαζοπράσινα νερά της εντυπωσιακής ακτής Βουλιαγμένης 

και ακολούθησαν τις Ολυμπιακές τριαθλητικές διαδρομές του 2004, σε μία αναβίωση των 

κορυφαίων στιγμών της Ολυμπιάδας της Αθήνας! 

Ο αγώνας περιελάμβανε διαδρομή sprint triathlon προβλέποντας κατά σειρά 750 μ. 

κολύμβησης, 20 χλμ. ποδηλασίας και 5 χλμ. δρόμου, ενώ δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής και σε 

ομάδες σκυταλοδρομίας. Νικήτρια στις γυναίκες αναδείχθηκε η Κατερίνα Μαλάμου, ενώ στους 

άνδρες πρώτευσε ο Γιώργος Δανιηλ και από τις ομάδες σκυταλοδρομίας την πρωτιά κατέκτησε η 

Real Bike team. 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε μετά τον 

αγώνα: «Το 1ο Τρίαθλο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εξελίχθηκε σε μια γιορτή του αθλητισμού και της 

συμμετοχής, όπως ακριβώς το θέλαμε, το σχεδιάσαμε και το ευχόμασταν. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι 

που ο Δήμος μας ανέλαβε αυτήν την πρωτοβουλία και η επιτυχία αυτής της εκδήλωσης θα δώσει τη 

σκυτάλη και σε άλλες, αντίστοιχες. Για εμας ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός αποτελούν στρατηγική 

προτεραιότητα στην οποία θα συνεχίσουμε να επενδύουμε». 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου, κ. Γιώργος Γερόλυμπος από την πλευρά 

του επισήμανε: «Η επιτυχία της διοργάνωσης του 1ου Τρίαθλου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και το 

πλήθος των συμμετοχών που προσέλκυσε απέδειξαν για μια ακόμα φορά τη δημοφιλία και τη δυναμική 

του αθλήματος που υπηρετούμε. Η Ε.Ο.ΤΡΙ. θα συνεχίσει τη συστηματική της προσπάθεια για την 

προώθηση του Τριάθλου προσφέροντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την υποστήριξή της σε κάθε 

πρωτοβουλία που συμβάλλει σε αυτό το σκοπό». 

Χρυσός χορηγός του 1ου τρίαθλου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ήταν η Εταιρεία 

Ακινήτων Δημοσίου, που διαχειρίζεται την ακτή Βουλιαγμένης. 

Η Communication Lab, κορυφαία εταιρεία επικοινωνίας καθώς και διοργανώτρια 

σημαντικών αθλητικών events  - θεσμών όπως  το Spetses mini Marathon και το Spetsathlon 

 
Τα έξοδα των αγώνων εσωτερικού τα πληρώνουν οι συνδιοργανωτές και οι χορηγοί! Τα έξοδα των 

αγώνων εξωτερικού τα πληρώνουν οι αθλητές μόνοι τους και τα ταξίδια οπωσδήποτε τα αναλαμβάνει το 
δικό σου Elpida Tours με κέρδος για σένα! Τα τηλέφωνα, τα γραφεία και όλα τα λειτουργικά τα πληρώνει 

η ΓΓΑ! 
Ήθελα να ήξερα τα λεφτά από τις συμμετοχές των αθλητών, από τις επιχορηγήσεις της ΕΟΕ και από τα 

κέρδη από τα συμβόλαια με τους συνδιοργανωτές σε ποιά τσέπη τα βάζεις! 
Δεν μου λες! Μη μου λες! Θα το πεις στου Εισαγγελέα το ... αυτί! 

Η Απάτη βγάζει μάτι! 
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προσέφερε υπηρεσίες επικοινωνίας καθώς και sponsorship management, διατελώντας  PR & 

Communication Sponsor. 

Energy Sponsor της φετινής πρώτης διοργάνωσης ήταν το VIBE από τo LIFE, το νέο 

energy juice drink με χυμό φρούτων, φυσική καφεϊνη, γκουαρανά και βιταμίνες, που σου δίνει τη 

φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι όποια ώρα θέλεις, από το πρωί ως το βράδυ, με τον πιο δροσιστικό 

και γευστικό τρόπο! 

Hospitality Partner του 1ου Triathlon 3V – Vari Voula Vouliagmeni ήταν το The Margi, 

το boutique hotel με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα που συνδυάζει 

αρμονικά τη διακριτική πολυτέλεια με τα ζεστά μεσογειακά στοιχεία της αρχιτεκτονικής και της 

διακόσμησής του και αποτελεί σύμβολο φιλοξενίας. 

Στο bike service της διοργάνωσης ήταν το ποδηλατκό κατάστημα Top Cycles. 

Τη ναυαγοσωστική κάλυψη του αγώνα ανέλαβε η Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής. 

Η ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ, η πρώτη σχολή στην Ελλάδα, μέσα στα 20 χρόνια λειτουργίας της οδηγεί τις εξελίξεις 

στο χώρο της ναυαγοσωστικής με 5.500 ναυαγοσώστες – μέλη. 

Υποστηρικτές της διοργάνωσης ήταν ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, το Κέντρο 

Διατροφής και Μεταβολισμού NutriBase και η anatropionline.gr. 

Διατάσεις για τους αθλητές πρόσφερε η έμπειρη ομάδα των Holmes Place, της διεθνούς 

αλυσίδας premium Fitness & Wellness Clubs. 

Ως δώρο στους συμμετέχοντες δόθηκε η συλλεκτική αριθμημένη φιάλη ΕΨΑ των 90 ετών. 

 

 Καλός ο Αθλητισμός, δεν λέω, αλλά να μην πληρώνουν οι συνταξιούχοι τα κερατιάτικα 

για τους αθλητικούς εγκληματίες με ευθύνη της ΓΓΑ!!!  

 

 

 Αλλά οι ρίζες της Συμμορίας είναι στην ΕΛΟΚ!  

  

Όπου ο "κραυγάζων" ενεργός προπονητής καράτε και αστυνομικός Γιώργος Καρβούνης 

είναι ταυτόχρονα παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ κατά καραμπινάτη παράβαση του αθλητικού 

νόμου 2725/1999, όπως άλλωστε και τα 8 στα 10 μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ με μια Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού να κλείνει μάτια, αυτιά και κάθε άλλο ... αισθητήριο όργανό της σε αυτές τις 

παρανομίες επί δεκαετίες!   
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Πραγματικά οι Μπουλούμπασης, Ποντίδα-Γερολύμπου, Καρβούνης, Χονδροματίδης, 

Γκουβούσης, Δημητριάδης, Πάσης και Βόβλας, 8 στους 10, έχουν "ενεργό" δίπλωμα προπονητή 

καράτε και συνεπώς εξασκούν το επάγγελμα του προπονητή, ενώ ταυτόχρονα είναι παράνομα μέλη 

του ΔΣ/ΕΛΟΚ.  

Η ΓΓΑ ... κανονικά ... ντόρτια και εξάρες!!!  

Ιδιαίτερα ο Γιώργος Καρβούνης πληρώνεται από το δημόσιο καραμπινάτα παράνομα με 

υπογραφές υφυπουργού Σταύρου Κοντονή, όπως αποδεικνύεται από την Απόφαση του υφυπουργού 

Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή της 16-12-2015 (με κλικ εδώ), η οποία δημοσιεύτηκε και στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης Β2693/11-12-2015 (με κλικ εδώ), κατά την οποία ο Γιώργος 

Καρβούνης μόνο για το 2013 εισπράττει το ποσό των 5.942,97 € ως προπονητής του ειδικού 

αθλητή Νικόλαου Μουτσώκου, ο οποίος κατέλαβε την 5η θέση σε αγώνες Καράτε Κωφών. Ορίστε 

τα κύρια τμήματα της Απόφασης: 
 

 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/Karvounis-pliromi-16.12.2015.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/Karvounis-pliromi-16.12.2015.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/Karvounis-FEK-B2693-11.12.2015.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/Karvounis-FEK-B2693-11.12.2015.pdf
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Από τον Πίνακα αθλητών: 

 
 

Από τον Πίνακα προπονητών: 

 
 

 
  

 Η Απάτη βγάζει μάτι!  
Ταυτόχρονα ο παράνομος αυτός προπονητής και μέλος του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ στηρίζει τον Αρχι-απατεώνα Γερόλυμπο στις απάτες του 

και μοστράρεται σαν ... "κατήγορος" για διαγραφές συλλόγων και 

ατόμων από την ΕΛΟΚ!  

Ταυτόχρονα, ο συνεργάτης του Γιώργου Καρβούνη στα 

πλαίσια της SKIF, Σωτήρης Τζανάκος (δεξιά), δικηγόρος και 
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πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ, γνωρίζοντας ότι ο Καρβούνης 

είναι παράνομος προπονητής, που εισπράττει από το δημόσιο, και παράνομο 

μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ τον αποδέχεται χωρίς αναστολές με όλες αυτές τις 

ασυμβίβαστες ιδιότητες ως "κατήγορο" για τις διαγραφές συλλόγων και ατόμων από 

την ΕΛΟΚ.  

Καλά ο Καρβούνης είναι όρθιο γαϊδούρι, ο Τζανάκος όμως??? 

  

 Προς την ΓΓΑ: Ο Καρβούνης για να εισπράξει το ανωτέρω ποσό οπωσδήποτε έχει 

υποβάλει ή θα υποβάλει παράνομη δήλωση ότι ως προπονητής του ανωτέρω συλλόγου του δεν 

εμπίπτει σε κανένα κώλυμα εκ του νόμου! Και όμως ο συγκεκριμένος κύριος εμπίπτει στο κώλυμα 

ότι είναι ενεργό μέλος ΔΣ αθλητικής ομοσπονδίας!  

Προς την ΓΓΑ: Να μπλοκάρετε άμεσα την πληρωμή του Καρβούνη ή να του πάρετε πίσω 

τα λεφτά των ... συνταξιούχων (και δικά μου) που ήδη εισέπραξε!  

Προς την ΓΓΑ: Και οπωσδήποτε να κάνετε άμεσα οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο στις 

ομοσπονδίες Καράτε και Τριάθλου!  
  

ΑΝ η πληρωμή του Καρβούνη ως προπονητή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ καραμπινάτη απάτη κατά του 

Δημοσίου και ΑΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ τα 5.942,97 € με υπογραφή υφυπουργού Σταύρου Κοντονή, τότε 

προκύπτει αυτονόητα το συμπέρασμα:  

 "Συγκινητικά ανθρωπιστικό το ενδιαφέρον της ΓΓΑ και του ΣΥΡΙΖΑ για το ... 

Μπουρδέλο της ΕΛΟΚ και των Νταβατζήδων της!!!"  
 

Και η δικαίωση επιτέλους ήρθε! 

 

 

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   a140 

Πρώτη δημοσίευση 08/03/2016.  

Τελευταία ενημέρωση 12/3/2016. 
  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!!!)  

 

  Εννέα επίκαιρα γεγονότα που αποδεικνύουν την ΕΛΟΚ  

 ως "Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία ...  
  

 
  

 ... με σκοπό τον προσπορισμό και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από παράνομες 

δραστηριότητες"!  

 

  
 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
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Το karate.gr λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα με βάση και στόχο την αλήθεια και 

το δίκαιο χωρίς επιρροές, υπαγορεύσεις και μεσάζοντες. Ειδικεύεται στην Έρευνα με 

Φαντασία, Ανίχνευση των Πληροφοριών, Ενδελεχή Aνάλυση των Πληροφοριών, Επιβεβαίωση 

των Πληροφοριών με Αποδεικτικά Στοιχεία και, τέλος, με Ορθή Απόδοση της Βαρύτητας σε 

κάθε Αποδεικτικό Στοιχείο. 

Όταν το karate.gr αναδημοσιεύει κάποια ξένη είδηση ή πληροφορία, τότε μνημονεύει 

και την πηγή της. Αν δεν μνημονεύεται η πηγή κάποιας είδησης ή πληροφορίας, τότε αυτή 

αποτελεί αποτέλεσμα αποκλειστικής έρευνας και επεξεργασίας του karate.gr. 

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

 

Πρώτο γεγονός: Η παράνομη Δομή και Ιεραρχία της 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
! 

  

Η ΕΛΟΚ από το τέλος του 2012 διοικείται από το ως 

άνω διοικητικό συμβούλιο. 

Ο Γιώργος Γερόλυμπος είναι ο "δικτάτορας και 

ιδιοκτήτης" της ΕΛΟΚ από τη θέση του δήθεν "Επίτιμου 

Προέδρου", ενώ ταυτόχρονα είναι και Εξεταστής βαθμών 

Νταν (πίνακας δεξιά), πράγμα παράνομο. Ο ... "Νονός της 

Ημέρας" διοικεί αυθαίρετα τους πάντες και τα πάντα χωρίς η 

υπογραφή του να φαίνεται πουθενά! 

Η γυναίκα του Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου 

είναι συνέταιρος, συνεργός και συνένοχος 1000% σε ότι κάνει 

ο άνδρας της! Αρχικά ήταν Α΄ Αντιπρόεδρος και σήμερα Γενική Γραμματέας της ΕΛΟΚ, μετά από 

την καρατόμηση Δημητριάδη από τη θέση του ΓΓ, ενώ έχει εν ενεργεία δίπλωμα προπονητή και 

είναι και Εξεταστής βαθμών Νταν, πράγμα παράνομο.  

http://www.karate.gr/14elok/144160308.pdf
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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Οι Μπουλούμπασης, Χονδρο-

ματίδης, Πάσης, Βόβλας, Καρβούνης 

είναι μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, ενώ 

ταυτόχρονα είναι προπονητές με εν 

ενεργεία διπλώματα, πράγμα παράνομο, 

και οι τέσσερεις πρώτοι είναι και 

εξεταστές Νταν πράγμα επίσης παρά-

νομο. Είναι καραμπινάτα παράνομοι, διότι 

ως μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ έδιναν ταυτό-

χρονα σεμινάρια προπονητικής "υπό την 

αιγίδα της ΕΛΟΚ" από τα οποία 

εισέπρατταν χρήματα, όπως βέβαια 

εισπράττουν χρήματα και από τις 

εξετάσεις Νταν! Για αυτή και μόνο την 

εξόφθαλμη παρανομία το ΔΣ της ΕΛΟΚ 

έπρεπε να κηρυχθεί έκπτωτο από τον 

ΓΓΑ Ιούλιο Συναδινό, αλλά αυτός είναι άσχετος! 

Οι Γκουβούσης, Δημητριάδης, είναι μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ ενώ πρόσφατα απέκτησαν 

διπλώματα προπονητή από τη ΓΓΑ, πράγμα παράνομο, διότι ενώ ήταν μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ αυτόματα 

δεν μπορούσαν να θεωρηθούν "αθλητές", ώστε να παρακολουθήσουν τη Σχολή Προπονητών, και 

στη συνέχεια, όταν την παρακολούθησαν παράνομα και την "τελείωσαν" αυτόματα πάλι δεν 

μπορούσαν να είναι μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

Ειδικότερα ο Ταμίας Γρηγόρης Βόβλας δεν είχε ποτέ τις απαραίτητες γνώσεις για τη θέση 

του ταμία, δεδομένου ότι απαιτούνται πανεπιστημιακές γνώσεις λογιστικής, αφού η ΕΛΟΚ κρατάει 

βιβλία Γ΄ Κατηγορίας, αλλά επίσης από τον Ιούνιο 2014 (?) έπρεπε να είχε αντικατασταθεί, διότι 

υπέστη σφοδρό εγκεφαλικό επεισόδιο και άρα δεν ήταν σε θέση να ασκεί τα καθήκοντά του με 

ακρίβεια και υπευθυνότητα! Ποιός υπέγραφε τα ταμειακά όλο αυτό το διάστημα? 

Ο Γρηγόρης Χανικιάν δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, 

διότι έχει υποστεί από καιρό διπλό εγκεφαλικό, αλλά συντηρείται εσκεμμένα στη διοίκηση της ΕΛΟΚ 

από τον Γερόλυμπο ως ... "τυφλή υπογραφή"! 

Ο Εγκέφαλος της ανωτέρω Συμμορίας Αθλητικός Εγκληματίας Γιώργος Γερόλυμπος ήδη 

είχε αρπάξει από το 2006 την Ομοσπονδία του Τριάθλου, όπως έχουμε ξαναγράψει στο [Καράτε 

και Τρίαθλο: Το "Σύνδρομο του Γερόλυμπου" και ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής!], την οποία 

"εκπόρθησε" και διατηρούσε και απομυζούσε επί δέκα χρόνια με συλλόγους καράτε χωρίς 

δραστηριότητα στο Τρίαθλο, ώστε να είναι μέλος στην ΕΟΕ υπό την κάλυψη των υπευθύνων 

υπαλλήλων και πολιτικών προϊσταμένων της ΓΓΑ! Επαναλαμβάνω κατωτέρω τον πίνακα 

εκλεγμένων στο ΔΣ και την ΕΕ στο Τρίαθλο κατά τις εκλογές του 2012, όπου με (Κ) σημειώνονται 

τα άτομα της Συμμορίας Γερόλυμπου από το Καράτε. 
Για το ΔΣ Για την ΕΕ 

Τακτικοί Αναπληρωματικοί Τακτικοί Αναπληρωματικοί 

Γερόλυμπος (Κ) Χριστοδούλου Θεοφ. (Κ) 
Χριστοδούλου 
Οδυσσέας (Κ) 

Γκάζι Παύλος Ντάριο 
(Κ) 

Γκάζι Κέιβαν (Κ) Γκούμας Αλέξανδρος (?) 
Καβακοπούλου 

Μαρία (Κ) 
  

Γαρεφαλάκης Εμ. (Κ)  Κόλια Ιωάννα (?) 
Παπαδημητρίου 

Βάιος (Κ) 
  

http://www.karate.gr/14elok/144160104.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160104.htm
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Βαξεβάνης Χρήστος (?) Παπαδημητρίου Ελ. (Κ)     

Ξανθόπουλος Ιωσ. (Κ-
Γκάζι) 

Γκάζι Αθηνά-Σοράγια (Κ)     

Προβατάς Ανδρέας (Κ-
Γκάζι) 

      

Κασάπη Μαρούλα (Κ)       

Λιακόπουλος Μάρ. (Κ)  
      

Λιοντή Ιουλία (Κ-Γκάζι)       

Μπαλωμένος Γιώρ. (Κ-
Γκάζι) 

      

Πετρίδης Ιωάννης (?)       

Εκ των ανωτέρω γίνεται προφανές ότι η ΕΛΟΚ λειτουργεί όχι μόνο έξω από κάθε αθλητική 

δεοντολογία, αλλά υπό τις εντολές, τις κατευθύνσεις και τα συμφέροντα του εξωθεσμικού Γιώργου 

Γερολύμπου με τη συνέργια της συζύγου του Εμμανουέλας Γερολύμπου αφήνοντας επίσης 

κατευθυνόμενες οικονομικές απολαβές για τους "συνεργάτες-μέλη της Συμμορίας", που εκτελούν 

τις εντολές αναντίρρητα!  

Αυτός ακριβώς είναι και ο ορισμός της "Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία 

με σκοπό το παράνομο κέρδος και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος"! 

 

Δεύτερο γεγονός: Ο θρασύς Γιώργος Καρβούνης ως μέλος του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

Ειδικότερα ο θρασύτατος αστυνομικός Γιώργος Καρβούνης απεδείχθη ότι όντας μέλος 

του ΔΣ/ΕΛΟΚ εισέπραττε χρήματα από το Ελληνικό Δημόσιο (ΓΓΑ) ως ... προπονητής αθλητή, 

που διακρίθηκε σε αγώνες καράτε!  
  

http://www.karate.gr/14elok/14-img1601/Liakopoulos.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144160115.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160115.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160115.htm
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Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, αν και αστυνομικός, έδωσε ψευδή υπεύθυνη δήλωση κατά τις 

εκλογές του 2012 ότι δεν κωλύεται από κανένα από τα κωλύματα του αθλητικού νόμου ως 

υποψήφιος για το ΔΣ/ΕΛΟΚ, ενώ ταυτόχρονα όλοι το προηγούμενο και το επόμενο ΔΣ/ΕΛΟΚ των 

εκλογών του 2012 αποδέχθηκαν εν γνώσει τους την ψευδή του δήλωση! Αποθρασυνόμενος και 

πωρωμένος από την "επιτυχία του" αυτή διέπραττε πλέον άνετα όλες τις παρανομίες που του 

υπαγόρευε ο ... Γέρο-Κορλεόνε, από παράνομες αποφάσεις του ΔΣ έως και την παρουσία του ως 

"προστάτη" του Μπουλούμπαση σε διένεξη με μαθητή της Σχολής Προπονητών στο Αστυνομικό 

Τμήμα των Άνω Λιοσίων. 

"Θρασύτατος" διότι επί όλα αυτά τα χρόνια που είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ 

αυτοδιαφημίζεται ταυτόχρονα ως "μεγάλος προπονητής", όπως αποδεικνύεται και από το επόμενο 

διαφημιστικό της Σχολής του (και με κλικ εδώ)! Αν ζούμε σε κράτος δικαίου, έστω και κατά ... 5%, 

τότε ο Καρβούνης έχει ήδη πάρει την άγουσα προς τον Εισαγγελέα! 
  

Η σθεναρή παρουσία του Καρβούνη στο ΔΣ/ΕΛΟΚ, ας μην ξεχνάμε ότι έπαιζε τον ρόλο ... 

"Εισαγγελέα-μαϊμού" στην "Δικαστική Επιτροπή-μαϊμού" σχετικά με τις διαγραφές συλλόγων κατά 

παραγγελία του Γερο-Κορλεόνε, αποτελεί ακόμα μια απόδειξη της εκμετάλλευσης της ΕΛΟΚ και του 

καράτε από την συγκεκριμένη Εγκληματική Οργάνωση, αφού η απάτη του Καρβούνη προς την ΓΓΑ 

να εισπράξει χρήματα του δημοσίου ως "προπονητής καράτε" ενώ ήταν μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου της ΕΛΟΚ ήταν γνωστή σε όλους από τη στιγμή που έβαλε υποψηφιότητα για μέλος του 

ΔΣ, μια και ο σύλλογος του Καρβούνη λαμβάνει μέρος στους αγώνες της ΕΛΟΚ, ενώ ο Καρβούνης 

δηλώνεται ακόμα και ως προπονητής-συνοδός σε αγώνες του εξωτερικού.  

Αυτό αποδεικνύεται και από την άνω φωτογραφία από τα δεδομένα της SPORTDATA στο 

International Marmara Cup, όπου αυτοδηλώνεται ως προπονητής του συλλόγου του όντας μέλος 

του ΔΑ/ΕΛΟΚ! Ας σημειωθεί ότι το περιεχόμενο της καταχώρησης της SPORTDATA μετά από 

καταγγελία του γεγονότος στην ΕΛΟΚ και τη ΓΓΑ άλλαξε περιέργως από κάποιο "μαγικό χέρι" που 

έχει πρόσβαση με κωδικούς σε εσωτερικές αλλαγές στοιχείων της SPORTDATA! "Μαγικό χέρι" 

του κερατά! Εγώ θα έλεγα "γνωστή φάτσα"! 

Προκύπτει, λοιπόν, ότι ο "Νονός της Ημέρας" Γιώργος Γερόλυμπος ευνοεί τον Γιώργο 

Καρβούνη να αποκομίζει παράνομο χρήμα από παράνομες δραστηριότητες εντός της ΕΛΟΚ και 

αυτός με τη σειρά του εξυπηρετεί όλα τα συμφέροντα του Γερόλυμπου!  

Ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο για όλους τους αχυράνθρωπους του ... Ντον Κορλεόνε με 

σκοπό το παράνομο αμοιβαίο κέρδος από την ομοσπονδία και το άθλημα!!! 

Αυτός είναι και ο ορισμός της "Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία με σκοπό 

το παράνομο κέρδος και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος"! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/taku-df.pdf
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Τρίτο γεγονός: Η αναδιάρθρωση του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

Το ανωτέρω διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΟΚ παρά τα δύο εγκεφαλικά Βόβλα και 

Χανικιάν και παρά την παραίτηση του Κοσμίδη παρέμενε με τα ως άνω (8 + 2?) μέλη, αλλά μετά 

από το σοκ που υπέστη η ... ΓΓΑ, όταν έμαθε από το karate.gr ότι πλήρωνε τον απατεώνα-μέλος 

του ΔΣ/ΕΛΟΚ Γιώργο Καρβούνη ως προπονητή "ειδικού αθλητή", την μοιραία έκπτωσή του, αλλά 

και την παραίτηση του απατεώνα Ηλία Γκουβούση, αναδιαμορφώθηκε ως κατωτέρω με την ένταξη 

στη Συμμορία και των τριών διαθέσιμων αχυράνθρωπων εκ των αναπληρωματικών των εκλογών: 
  

 
Γερόλυμπος 

Επίτιμος 
πρόεδρος και 

"ιδιοκτήτης" της 
ΕΛΟΚ!!! 

 
Μπουλούμπασης 

Παράνομος 
Πρόεδρος διότι 
προπονητής! 

 
Γερολύμπου 
Παράνομη 

Γεν.Γραμ. στην 
"οικογενειακή 
επιχείρηση"! 

 
Χονδροματίδης 

Παράνομος 
Πρόεδρος Τεχν. 

Επιτροπής,  διότι 
προπονητής! 

 
Βόβλας 

Παράνομος Ταμίας 
διότι προπονητής! 

Πρόσφατο 
εγκεφαλικό! 

 
  

Ράλλης 
Ειδικός 

Γραμματέας 

 
Δημητριάδης 

Παράνομο 
μέλος, διότι 

προπονητής! 

 
Πάσης 

 Παράνομος, διότι 
προπονητής! 

και Σουπιά μαζί! 

 
Χανικιάν 

 Αντιπρόεδρος = 
Εκτός ΔΣ, διότι 

εγκεφαλικό! 

 
Καραπλιάγκος 

Αθανάσιος 
Νέο Μέλος 

 
Τσαρτσιταλίδης 

Κίμων 
Νέο Μέλος 

 
Χαρίσης 
Ιωάννης 

Νέο Μέλος 
(κρατηθείτε: από 
το σύλλογο του 
Καρβούνη!?!?) 

 
Καρβούνης 

Παράνομος Εφ. 
Εθν. Ομάδων, 
προπονητής, 
αστυνομικός! 
Έκπτωτος! 

 
Γκουβούσης 
Παράνομος 

Έφορος Υλικού, 
διότι προπονητής! 

Παραιτήθηκε? 

Όσοι 
παρανόμησαν 
παραμένουν 

για να 
πληρώσουν! 

    

 
Ο ... 

Πουπουλιάρης! 

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι δεν έγινε καμιά ουσιαστική αλλαγή στη διοίκηση της ΕΛΟΚ, 

διότι τα δύο από τα τρία νέα μέλη είναι ήδη αχυράνθρωποι του Γερόλυμπου έτοιμοι να 

εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά του, αφού ο έμπειρος διαφθορέας συνειδήσεων έχει προνοήσει βάσει 

της πάγιας στρατηγικής του να έχουν ήδη πάρει διπλώματα προπονητών οι δύο κόρες του 

Καραπλιάγκου, να έχει μπει στην εθνική ομάδα ο γιός του Τσαρτσιταλίδη και το τρίτο νέο μέλος 

να είναι από το σύλλογο του Καρβούνη ο "ψημένος" Χαρίσης (το τελευταίο υπό έλεγχο)!  

Ο Μαέστρος της Διαφθοράς "παίζει" με τα θύματά του, αυτά παριστάνουν ότι δεν το 

καταλαβαίνουν, αλλά καταλαβαίνουν πολύ καλά και ενδίδουν ενσυνείδητα και η εκμετάλλευση της 

ΕΛΟΚ και του καράτε πάει σύννεφο! 

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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Συνεπώς, συνεχίζεται και με το "νέο" ΔΣ/ΕΛΟΚ να πληρούται ο ορισμός της 

"Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία με σκοπό το παράνομο κέρδος και το ξέπλυμα 

μαύρου χρήματος"!  

 

 Τέταρτο γεγονός: Τα Μητρώα Εκπαιδευτών της ΕΛΟΚ και 

Εξεταστών για Νταν της ΕΛΟΚ!  

  

Το 2014 πραγματοποιήθηκε η περίφημη παράνομη, της πλάκας, της ασυδοσίας, της 

κατακραυγής, του άσχετου Ανδριανού, της άσχετης Επιτροπής Διοίκησης, του πανάσχετου 

Συναδινού, του ... της... (βαρέθηκα να τα φωνάζω σε ένα καταδικασμένο διεφθαρμένο  κράτος 

λαμόγιων και ηλιθίων) ... Σχολή Προπονητών! 

Τον Ιανουάριο 2016 η ΕΛΟΚ οργάνωσε 

σεμινάριο και εξετάσεις ... "Εξεταστών"! Κατά 

γενική παραδοχή ήταν μια ακόμα φαρσοκωμωδία 

του Φασιστόμουτρου Γερο-Κορλεόνε, ώστε να 

καβαλήσει σε ακόμα ένα ... σαμάρι στις πλάτες 

των προβατογαϊδουριών του (2 σε 1)! 

Θυμίζω ότι στη Σχολή Προπονητών η 

Επιτροπή Διοίκησης της ΓΓΑ είχε αναβάλει τις 

εξετάσεις! Η Εμμανουέλα Ποντίδα, όμως, και 

πίσω από αυτήν ο Αρχιμαφιόζος Γερόλυμπος, 

απόδεικνύοντας ότι "έχει γραμμένη" τη ΓΓΑ 

κάνει με τη ΕΛΟΚ παράνομες εξετάσεις στις 

οποίες τα αποτελέσματα τα βγάζει η ΕΛΟΚ και 

όχι η ΓΓΑ.  

Η ΕΛΟΚ, λοιπόν, "κόβει" 37 μαθητές 

της Σχολής από απουσίες (αναντίρρητο πλην 

ενός) και 32 στα Πρακτικά Μαθήματα (άδικο και απαράδεκτο). Παρά την υπουργική, όμως, 

απόφαση, ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων προπονητών δεν είχε τελειώσει, διότι 

πολλοί από αυτούς είχαν υποβάλει απλώς ψευδή ή καραμπινάτα πλαστά δικαιολογητικά με τη 

συμμετοχή και την καθοδήγηση της ΕΛΟΚ φυσικά (ποινικό αδίκημα)! Μετά έστω από χονδρικό και 

πλημμελή έλεγχο αυτών των δικαιολογητικών "κόβονται" ακόμα 37 υποψήφιοι λόγω ψευδών και 

πλαστών δικαιολογητικών!  

Ο ΓΓΑ Ιούλιος Συναδινός, ο οποίος μπαίνει στη ΓΓΑ και αν δει τη σκιά του στον τοίχο 

παθαίνει ... οξύ τραμπάκουλο (!)  σε μια παραζάλη αντικρουόμενων πιέσεων της ΕΛΟΚ από τη μια 

και της Αλήθειας και του Δικαίου από την άλλη και υπό την επήρεια της παντελούς ασχετοσύνης 

του "έδωσε" τα διπλώματα στους υπόλοιπους ρίχνοντας κάτω από το χαλί όλα τα πλαστά τους 

δικαιολογητικά! Δεξιά τον βλέπουμε περήφανο και ευτυχισμένο να ποζάρει με την "επιτυχούσα" 

Ελπίδα Χριστοδούλου, η οποία τον δουλεύει ψιλό γαζί εφόσον είναι μέλος της Συμμορίας του 

Γερόλυμπου, αφού α) συμμετέχει 100% με συγγενείς της στη άλωση της ομοσπονδίας του Τριάθλου, 

β) συμμετέχει στις νοθείες των εκλογών της ΕΛΟΚ, γ) είναι ιδιοκτήτρια του πρακτορείου "Elpida 

Tours", που παίρνει ταξίδια των εθνικών ομάδων της ΕΛΟΚ χωρίς να έχει άλλους πελάτες, ενός 

πρακτορείου του οποίου τα κέρδη εκτιμώ ότι θα πηγαίνουν στον Γερόλυμπο φυσικά! 

Από καιρό έχει εμφανίσει ο Γερόλυμπος την έννοια του "εκπαιδευτή"! Τι φρούτο είναι αυτό 

πάλι? Όπως είναι γνωστό μόνον η ΓΓΑ έχει νόμιμο δικαίωμα να ιδρύει Σχολές Προπονητών και να 

 
Ο Συναδινός, η Χριστοδούλου και η ... Μπάρμπι! 

Καλά, δεν ήξερες! Δεν ρώταγες? 
Έδωσες διπλώματα σε αυτούς που δεν έπρεπε και 

δεν έδωσες σε αυτούς που έπρεπε! 
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δίνει στους επιτυχόντες μαθητές τους αναγνωρισμένα από το κράτος διπλώματα προπονητή! Το 

φρούτο "εκπαιδευτής" τι είναι κύριε Συναδινέ? Και μη μου λες πως δεν το έχεις ακούσει, διότι ο 

κολλητός σου Γιάννης Δρίβας που έχει τα παιδιά του στο καράτε τα παρακολουθεί όλα και στα λέει 

όλα! Γιατί το αφήνεις να περνάει έτσι? 

Τελευταία εμφανίστηκε στο site της ΕΛΟΚ η επόμενη ανακοίνωση: 

 
Πρέπει να είναι πολύ μαλάκας κανείς, ώστε να μην καταλαβαίνει ότι η κάθε φράση αυτής 

της ανακοίνωσης αποτελεί έγγραφη και καραμπινάτη απόδειξη του ότι ο Γερόλυμπος, η 

Γερολύμπου, ο Μπουλούμπασης και όλο το ΔΣ της ΕΛΟΚ γράφουν δημοσίως εκεί που δεν πιάνει 

η μελάνη και τον ΓΓΑ Ιούλιο Συναδινό και τον υφυπουργό Σταύρο Κοντονή και τη Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού και τον Αθλητικό Νόμο! Διότι: 

Η έννοια "εκπαιδευτής" δεν υπάρχει και άρα και το "Μητρώο Εκπαιδευτών" δεν πρέπει να 

υπάρχει! Συνεπώς τα σεμινάρια "εκπαιδευτών" και ο τίτλος "εκπαιδευτής" αποτελούν ευθεία και 

παράνομη παράκαμψη του αθλητικού νόμου, αλλά και μοχλό παράνομης εξάρτησης των συλλόγων 

και των αθλητών από την Συμμορία του Γερόλυμπου και από τον ίδιο! 

Στο παράνομο αυτό "Μητρώο Εκπαιδευτών" (με κλικ εδώ) κύριε Συναδινέ σου τρίβουνε 

στη μούρη "με απόφαση του ΔΣ" τους 37, που κόπηκαν από τη Σχολή Προπονητών λόγω πλαστών 

δικαιολογητικών, για τους οποίους, αντί να τους στείλεις εσύ πακέτο στον Εισαγγελέα, ο 

Γερόλυμπος και η ΕΛΟΚ με τη δική σου εγκληματική ανοχή τους δίνουν πτυχίο "εκπαιδευτή" και 

σε λίγο θα σε πιέσουν να τους δώσεις και δίπλωμα προπονητή! Να χέσω το ... Ηθικό Πλεονέκτημα 

του ΣΥΡΙΖΑ κύριε Συναδινέ! 
 

 
 

Και τέλος σου εξηγούν στην ανακοίνωση ότι, ό,τι και να κάνει η Γραμματεία, η ΕΛΟΚ αυτούς 

τους θεωρεί ισότιμους με τους προπονητές με δίπλωμα της ΓΓΑ και τα σωματεία μπορούν να τους 

χρησιμοποιούν ως "προπονητές"! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/Mitroo%20Ekpaidefton%20(2016-2017).pdf
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Αν ήμουν εγώ Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιε όλοι αυτοί του ΔΣ/ΕΛΟΚ θα 

κυκλοφορούσαν τελείως ... άκωλοι, διότι θα τους τον είχα ήδη κόψει τον ... κώλο! Πήγαινε πάλι στο 

Γυμνάσιο γυμναστής! Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά! 
  

Παράλληλα με την προηγούμενη ανακοίνωση η ΕΛΟΚ εμφάνισε και την επόμενη: 
 

 
Το φρούτο εδώ είναι οι "Εξεταστές"! Αυτό είναι πολυετές φρούτο. 

Πρόκειται για εξεταστές για μαύρες ζώνες και την εξήγηση είναι πολύ δύσκολο να 

την καταλάβετε, διότι όλοι στη ΓΓΑ από τον πάτο ως την κορυφή έχετε μεσάνυχτα 

από την ιστορία, την παγκόσμια δομή και την κατάσταση του καράτε! 

Ας το εξηγήσω περιληπτικά για τους 2-3 που μπορεί να καταλάβουν! 
  

Πρώτη σειρά συλλογισμών: Το καράτε άρχισε σαν μαχητική 

τέχνη στην Ιαπωνία. Διδασκόταν από δάσκαλο σε μαθητή. Οι 

μαθητές πληθαίνανε, οι δάσκαλοι πληθαίνανε, δημιουργήθηκαν τα λεγόμενα "στυλ 

του καράτε", εκ των οποίων τα επικρατέστερα ήταν τέσσερα, δημιουργήθηκε η 

ανάγκη αξιολόγησης της τεχνικής κατάρτισης δασκάλων και μαθητών, όχι μόνο για 

να έχει σημείο αναφοράς η τεχνική τους κατάρτιση, αλλά και από άποψη σεβασμού, 

που είναι βασικό στοιχείο του καράτε, προς τους αρχαιότερους και τεχνικά ανώτερους.  

Δημιουργήθηκε έτσι η "ιεραρχία των βαθμών (νταν)" για κάθε στυλ και ο κάθε ασκούμενος 

μετά από προπονήσεις και εξετάσεις έπαιρνε και το νταν που άξιζε. Η διδασκαλία για περισσότερα 

από 100 χρόνια (από το 1850 και μετά χονδρικά) από δάσκαλο σε μαθητή έδωσε, και ορθότατα, τον 

χαρακτηρισμό "παραδοσιακά" για τα τέσσερα επικρατέστερα στυλ καράτε. Το καράτε βγήκε μετά το 

1950 περίπου από την Ιαπωνία και διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο.  

Το σύστημα ιεραρχίας δασκάλων και μαθητών διατηρήθηκε για κάθε στυλ. Τα 

τέσσερα επικρατέστερα στυλ δημιούργησαν δική τους το καθένα οργάνωση. Ήταν 

μοιραίο κατά την διάδοση σε παγκόσμιο επίπεδο του καράτε άλλοι από τους μη 

Ιάπωνες σε όλο τον κόσμο να παραμείνουν πιστοί στην παραδοσιακή διδασκαλία του 

καράτε και άλλοι όχι. Έτσι παράλληλα με τα τέσσερα παραδοσιακά στυλ, που 

εξαπλώνονταν σε όλο τον κόσμο, ξεφύτρωσαν και εκατοντάδες ... "παραφυάδες" τους 

από μπρατσαδόρους ψευτόμαγκες που το έπαιζαν "καρατέκα". 

Με τα χρόνια έγινε αντιληπτό ότι το καράτε έπαψε να έλκει σαν μαχητική τέχνη τους 

πολλούς, διότι είχε ιδιαίτερα σκληρή προπόνηση και ήταν για τους πολύ λίγους. Υπό αυτή τη 

διαπίστωση και με την παγκοσμιοποίηση του αθλητικού κινήματος δημιουργήθηκαν περί το 1975 

δύο μεγάλες παγκόσμιες ομοσπονδίες: η ITKF και η WUKO (σημερινή WKF, μέλος της οποίας και 

η ΕΛΟΚ). Η μία περιλάμβανε "μόνο τα παραδοσιακά στυλ" με την "φιλοσοφία της μαχητικής τέχνης" 
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και η άλλη "κάθε καρυδιάς καρύδι: παραδοσιακά και παραφυάδες" και με τη φιλοσοφία του 

αθλήματος-σπορ".  

Τονίζω εδώ ότι η φιλοσοφία της "μαχητικής τέχνης" αντιμετωπίζει την 

εκπαίδευση και τους αγώνες με τη φιλοσοφία του ότι από τη σύγκρουση δύο 

αντιπάλων "ο ένας πεθαίνει και ο άλλος φεύγει ζωντανός", ενώ υπό τη φιλοσοφία 

των αθλημάτων-σπορ ο αθλητής προπονείται και αγωνίζεται με "ευγενή άμιλλα κι αν 

δεν νικήσει σήμερα θα νικήσει κάποια άλλη φορά"! Είναι φανερό, λοιπόν, ότι οι 

μαχητικές τέχνες βγάζουν "πολεμιστές", ενώ τα αθλήματα βγάζουν ... "λουλούδες 

του καναπέ"! Όσοι, λοιπόν, δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με το καράτε θα πρέπει να 

ξέρουν ότι το "σπορ-καράτε" είναι χονδρικά το ένα δέκατο της "μαχητικής τέχνης καράτε"!  

Μέλη αυτών των δύο παγκόσμιων ομοσπονδιών έγιναν κατ' επιλογή τους εθνικές 

ομοσπονδίες από όλες τις χώρες του κόσμου. Περί το 1990 οι δύο αυτές μεγάλες παγκόσμιες 

ομοσπονδίες ζήτησαν αναγνώριση από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή η καθεμιά για το "καράτε 

της"! Τότε η ΔΟΕ τις ρώτησε "τι καράτε κάνετε?" και αυτοί απάντησαν η μεν ITKF "παραδοσιακό 

καράτε", η δε WKF "όλα τα άλλα καράτε" με σκοπό να γίνει αυτόματα πολυπληθέστερη! 

Ξεκαθαρίστηκε, λοιπόν, το 1993 με αυτό τον απλό τρόπο το καράτε της κάθε παγκόσμιας 

ομοσπονδίας, και με απόφαση της ολομέλειας της ΔΟΕ (101η Σύνοδος στο Μόντε Κάρλο) 

αποφασίστηκε 1) για την ITKF ότι ήταν το "παραδοσιακό καράτε" και για την WUKO ότι ήταν το 

"μοντέρνο καράτε", και 2) να αναγνωριστεί το καράτε σαν Ολυμπιακό Άθλημα μόνο 

αν οι δύο παγκόσμιες ομοσπονδίες γίνονταν μία με ισότιμη συμμετοχή τους. 

Όλα αυτά αποδεικνύονται αληθινά από τις αποφάσεις των 

Ελληνικών Δικαστηρίων στην από το 1995 προσπάθεια της ΕΛΟΚ 

και του Γερόλυμπου να υφαρπάξουν τα δικαιώματα της ΠΟΠΚ 

(Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε), με σημερινό 

πρόεδρο εμένα τον Θύμιο Περσίδη, στο "παραδοσιακό καράτε" και 

έφαγαν τα μούτρα τους και η ΕΛΟΚ και ο Γερόλυμπος! Διαβάστε 

όσοι γνωρίζετε ανάγνωση και βγάλτε τις τσίμπλες από τα μάτια σας τις αποφάσεις: 

Απόφαση 72/1996 Πρωτοδικείου, Απόφαση 3914/2000 Εφετείου και Απόφαση 

110/2003 Αρείου Πάγου μετά την οποία το παραδοσιακό καράτε με ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ είναι επίσημο 

άθλημα στην Ελλάδα και δεν ανήκει στην ΕΛΟΚ, αλλά ανήκει μόνο στην ΠΟΠΚ και σε καμιά άλλη 

ψευδο-ομοσπονδία! 
  

Δεύτερη σειρά συλλογισμών: Με βάση όλα τα ανωτέρω έχουμε ότι η WKF και άρα οι 

εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της, και άρα και η ΕΛΟΚ, εξασκούν "όλα τα άλλα καράτε πλην του 

παραδοσιακού". Συνεπώς, η WKF και οι εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της ήταν αδύνατο να ελέγξουν 

και να ταυτίσουν τις εκατοντάδες διαφορετικές (και τρελές!) αξιολογήσεις τεχνικής κατάρτισης σε 

μία και να ιδρύσουν μια ενιαία ιεραρχία. Παράλληλα, από το γεγονός ότι η ITKF το 1975 (που 

γεννήθηκε περίπου) αποδέχθηκε μια ιεραρχία που ήταν η συνέχεια της ήδη υπάρχουσας, από 50 

χρόνια πριν, ιεραρχίας των τεσσάρων παραδοσιακών στυλ καράτε, ενώ η WKF το 1975 (που 

γεννήθηκε περίπου) ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ, διότι γεννήθηκε εκ του 

μηδενός, και δεν δημιούργησε ούτε τότε, ώστε να γίνει αυτόματα πολυπληθέστερη από την ITKF, 

προκύπτει ότι η WKF, και άρα κάθε μέλος της, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΝΤΑΝ!!! Και αυτό 

είναι αυταπόδεικτο από το καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό της WKF. Πουθενά δεν 

http://www.karate.gr/11dikast/popk-pdf/popk-el-960111-72PR.pdf
http://www.karate.gr/11dikast/popk-pdf/popk-el-000511-3914EF2.pdf
http://www.karate.gr/11dikast/popk-pdf/popk-el-030129-110AP.pdf
http://www.karate.gr/11dikast/popk-pdf/popk-el-030129-110AP.pdf
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αναφέρεται η ύλη για τις αξιολογήσεις σε νταν και πουθενά δεν αναφέρονται 

εξετάσεις για νταν ούτε σε κανονισμούς της παγκόσμιας ούτε εκ μεταφράσεως 

αυτών σε κανονισμούς της ΕΛΟΚ.  
  

Από την άλλη μεριά κάθε αθλητική ομοσπονδία περιγράφει 

και αναπτύσσει το άθλημά της με βάση την τεχνική του και τους 

κανονισμούς των αγώνων του. Δηλαδή το κάθε άθλημα αναπτύσσει 

την τεχνική του και οι αθλητές του αγωνίζονται να φθάσουν ή να 

περάσουν κάποια στάνταρντ επιδεξιότητας-αντοχής-δύναμης ή να 

υπερνικήσουν άλλους αθλητές στην επίδειξη των ικανοτήτων τους υπό τους 

κανονισμούς πάντα του συγκεκριμένου αθλήματος. Σε κανένα άθλημα δεν 

απαιτούνται προηγούμενα στάνταρντ εκτός αγώνων. Πάντα και παντού οι αγώνες είναι το 

καθοριστικό κριτήριο για την ανάδειξη των αθλητών σε ψηλότερες θέσεις. Δεν υπάρχουν "μαύρες 

ζώνες" ούτε στο τρέξιμο, ούτε στην κολύμβηση, ούτε στην ποδηλασία! 

Ποιός είναι, λοιπόν, ο σκοπός ύπαρξης των "μαύρων ζωνών" στο καράτε ως άθλημα? 

ΚΑΝΕΝΑΣ! 

Και εδώ διαφέρουν σε άκρα αντίθετα οι δύο παγκόσμιες ομοσπονδίες: η ITKF διατήρησε 

τους κανονισμούς του ιαπωνικού παραδοσιακού καράτε, ενώ η WKF τους έχει αλλάξει εκ βάθρων 

παρ' όλο που έχει "κλέψει" στοιχεία από το παραδοσιακό ως παράγωγο αυτού! Αυτός είναι και ο 

λόγος που το καράτε της WKF ονομάζεται και "σπορ καράτε", ακριβώς επειδή μόνον ο αγώνας είναι 

ο αποφασιστικός και τελεσίδικος παράγοντας για την άνοδο των αθλητών, όπως και σε όλα τα άλλα 

αθλήματα, και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ιεραρχία νταν! Άλλωστε για ποιά ιεραρχία να μιλήσει η 

WKF, αφού "γεννήθηκε" εκ του μηδενός το 1975 και δεν έχει καμιά απολύτως προηγούμενη ιστορία 

και εφόσον Ιεραρχία προϋποθέτει Ιστορία σε βάθος χρόνου!!! 
  

Στην Ελληνική πραγματικότητα τώρα: Στην Ελλάδα η 

ΕΛΟΚ ιδρύθηκε το 1986 (τότε ΕΟΕΚ) και αναγνωρίστηκε από τη 

ΓΓΑ το 1990. Εγώ, ο Θύμιος Περσίδης, γενικός της γραμματέας 

τότε είχα γράψει το καταστατικό της το 1986 και μαζί με τον τότε 

πρόεδρο Τάκη Μακρή είχαμε ετοιμάσει τον φάκελό της για την 

αναγνώριση από τη ΓΓΑ. Όταν το 1990 αναγνωρίστηκε η ΕΟΕΚ, ήδη 

ήταν από το 1986 μέλος της WUKO (προηγούμενη ονομασία της 

σημερινής WKF). Συνεπώς, το 1990, που η ΓΓΑ αναγνώρισε την 

ΕΟΕΚ, την αναγνώρισε με πρώτο βασικό δεδομένο το ιδρυτικό της καταστατικό (και άρα τον σκοπό 

της όπως τότε τον έγραφε σε εκείνο το καταστατικό) και δεύτερο βασικό δεδομένο τη συμμετοχή 

της ως μέλος στην παγκόσμια WUKO με τους τότε κανονισμούς αυτής.  

Είναι προφανέστατο, και όποιος δεν το καταλαβαίνει είναι ευτυχής διότι είναι δική του η ... 

Βασιλεία των Ουρανών αφού είναι πανίβλακας, ότι κάθε αλλαγή ή/και τροποποίηση ή/και προσθήκη 

άλλου αθλήματος ή/και διαστρέβλωση ή/και αναδιατύπωση των ήδη διατυπωμένων από το 1986 

τόσο στο καταστατικό της ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ όσο και εκ πλαγίου στον Εσωτερικό Κανονισμό της 

αποτελούν καραμπινάτη εκτροπή εκ του καταστατικού της με το οποίο της είχε δώσει την αρχική 

της αναγνώριση η ΓΓΑ! Τα περί άλλων αθλημάτων, που κατασκευάζει ο Γερόλυμπος (βάζει και το 

... Σούμο, ο βλάκας!) για να κερδίζει δικαστήρια, τα περί μαύρων ζωών, περί εξεταστών και περί 

εκπαιδευτών αποτελούν καραμπινάτες απάτες του Γερόλυμπου και των "υψηλόβαθμων" λαμόγιων 

της ΕΛΟΚ για να εξαπατούν δικαστές (τον πάτε μέσα για εξαπάτηση δικαστηρίου ή/και για απόπειρα 

εξαπάτησης δικαστηρίου!), για να "στραγγίζουν" οικονομικά τους αθλητές και τους συλλόγους!  
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Για να έχουν μάλιστα σιωπηρούς 

συνεργούς και τους ιδιοκτήτες-προπονητές 

των συλλόγων αφήνουν και σε αυτούς 

κάποιο παράνομο κέρδος κρατώντας φυσικά 

τη μερίδα του λέοντος για τον εαυτό τους! 

Και η απάτη εις βάρος των αθλητών και των 

γονιών τους διπλασιάζεται, διότι με τον 

παράνομο εκβιασμό της ΕΛΟΚ για να πάρει 

κάποιος μαύρη ζώνη από την ΕΛΟΚ πρέπει 

πρώτα να έχει πάρει την ίδια μαύρη ζώνη 

από το "στυλ" καράτε που κάνει και με 

αυτήν να ξαναδώσει στην ΕΛΟΚ! Δηλαδή 

όλοι πληρώνουν ΔΙΠΛΑ το κάθε νταν που 

παίρνουν: μια φορά στο ανύπαρκτο στυλ και 

μια φορά στην αναρμόδια για νταν ΕΛΟΚ! 

Φυσικά, όλοι όσοι συνειδητοποιούν την 

εκμετάλλευση αυτή σιχαίνονται το καράτε 

και τους προπονητές τους! (Μην βλέπετε 

που δεν σας το λένε κατάμουτρα! Σας έχουν 

όλους στο ... φτύσιμο!) 

Τελικό συμπέρασμα: η ΕΛΟΚ δεν 

μπορεί και δεν πρέπει να δίνει νταν και άρα 

η ΕΛΟΚ δεν πρέπει να ορίζει εξεταστές, 

ούτε να τους κάνει σεμινάρια ούτε να 

πληρώνεται για αυτά! ΟΛΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 

ΑΠΑΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ! 

Όλα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται 

από τους ... δύο "πίνακες εξεταστών", που 

δημοσιεύει η ΕΛΟΚ στο site της: ο ένας 

περιλαμβάνει τους ... "εξασφαλισμένους και 

ορκισμένους κωλογλύφτες" του Γερόλυμπου, 

αριστερά "Α Κατηγορία: για πάντα εξεταστές" 

και ο άλλος τους ... "ασταθείς και υπό έλεγχο 

και παρακολούθηση κωλογλύφτες", δεξιά "Β 

Κατηγορία: μόνο για 2016-2017"!!! Οι πρώτοι 

είναι οι Κότες που στήριξαν το τέρας της 

διαφθοράς-διαπλοκής Γιώργο Γερόλυμπο 

κατά τα πρώτα του βήματα και κατά την άνοδό 

του και ισχυροποίησή του μέχρι να γίνει τέρας 

ανίκητο, ενώ οι δεύτεροι είναι τα "Κοτόπουλα 

κάτω από τις ... λάμπες", που μόλις βγήκαν από 

το τσόφλι και πασχίζουν να στεριώσουν την παρουσία τους στο σύστημα της διαφθοράς συνειδήσεων 

που έχει στήσει η Ο.Κ. Γιώργος Γερόλυμπος!!!  

http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/Mitroo%20Exetaston%20A%20katig%20(gia%20panta).pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/Mitroo%20Exetaston%20B%20katig%20(2016-2017).pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/Mitroo%20Exetaston%20B%20katig%20(2016-2017).pdf
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Εκ των ανωτέρω όλων είναι φανερές και οι 

παρανομίες και ο τρόπος και η εκμετάλλευση της ΕΛΟΚ, του 

καράτε, των συλλόγων και των αθλητών! 

Και φυσικά αποδεικνύεται η σατανική και 

καραμπινάτη "Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και 

Ιεραρχία" με σκοπό τον προσπορισμό και το ξέ-

πλυμα μαύρου χρήματος από παράνομες δραστη-

ριότητες!  

 

Πέμπτο γεγονός: Ο Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΛΟΚ! 
Το Σάββατο, 6-2-2016, η ΕΛΟΚ έκανε δύο Γενικές Συνελεύσεις. Πρώτα μια Έκτακτη για 

να διαγράψει 4 συλλόγους και αμέσως μετά μια Τακτική για να περάσει τον απολογισμό του 2015 

και τροποποιήσεις στον Εσωτερικό Κανονισμό της. Και οι δύο αυτές γενικές συνελεύσεις είναι 

παράνομες, αλλά πλέον παύει να έχει νόημα να το φωνάζω από εδώ, αφού οι δικηγόροι των 

ενδιαφερομένων έχουν βρει πλέον όλα τα αδύνατα σημεία και κυριολεκτικά ... ξεσκίζουν την ΕΛΟΚ 

στα δικαστήρια! Συνεπώς, και οι δύο γενικές συνελεύσεις θα ακυρωθούν από το δικαστήριο, όπως 

και εκείνη της 14-3-2015, που διέγραψε συλλόγους χωρίς λόγο, και η ΕΛΟΚ θα ξαναγυρίσει πίσω 

σε νέες γενικές συνελεύσεις για να επικυρωθούν διοικητικά και οικονομικά από την αρχή! Αλλά 

μέχρι τότε τον Γερόλυμπο και τη Συμμορία του θα τους έχουν προλάβει οι εξελίξεις! 

Σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό τώρα! Προφανώς και θα ακυρωθεί αφού θα ακυρωθεί 

η ΓΣ που τον ενέκρινε, αλλά και πριν από αυτό πιστεύω ότι θα κολλήσει στη ΓΓΑ, διότι οι 

προσθήκες του, παλιότερες και νεότερες, θα βρουν άλλο πολιτικό σύστημα υπαλλήλων και 

πολιτικών προϊσταμένων τουλάχιστον όχι τόσο διεφθαρμένο όσο των ΠΑΣΟΚ και Νέας 

Δημοκρατίας, με τα οποία ο Γερόλυμπος πέρναγε ό,τι ήθελε!  

Η ΕΛΟΚ περιλαμβάνει στον ιστότοπό της το νέο Εσωτερικό Κανονισμό και έχει το θράσος 

να απαιτεί την εφαρμογή του από συλλόγους και αθλητές, ενώ θα τον προβάλλει ως σημαία σε κάθε 

δικαστήριό της με αντιπάλους τους διαγραφέντες συλλόγους. Προφανώς αυτό είναι παράνομο και 

φυσικά δεν ισχύει αφού ο Κανονισμός περιμένει την έγκριση της ΓΓΑ για να ισχύσει! Και όχι μόνο 

"περιμένει" αυτή την έγκριση, αλλά και αν η ΓΓΑ βρει παράνομες διατυπώσεις και σε παρελθούσες 

εκδόσεις του Εσωτερικού Κανονισμού, τότε διατηρεί το δικαίωμα να τον αναπέμψει στην ΕΛΟΚ για 

διόρθωση, η οποία μέχρι να γίνει και να εγκριθεί εκ νέου θα κρατάει ανίσχυρο τον Κανονισμό! 

Άλλωστε αυτό γράφει και το ακροτελεύτιο άρθρο του Κανονισμού κατωτέρω: 

 
Δεν έχει νόημα να εντρυφήσουμε στα τρελά του Γερόλυμπου στον Εσωτερικό Κανονισμό 

τώρα! Θα το κάνουμε αν και όταν οι αρμόδιοι της Γραμματείας τον περάσουν στο ντούκου! Για να 

δούμε πόσο άσχετοι είναι και οι καινούργιοι εκεί! Για παραδείγματα μόνο εντοπίζουμε κατά τη γνώμη 

μας στον τελικό Εσωτερικό Κανονισμό (με κλικ εδώ) μερικά σημεία αντισυνταγματικά, παράνομα 

ή/και ασύμβατα με τον αθλητισμό, με το άθλημα του καράτε ή/και με την αρχική και μη 

μεταβαλλόμενη αθλητική αναγνώριση της ΕΛΟΚ από την ΓΓΑ για όσους ενδιαφέρονται να τα δουν! 

Το κυριότερο, που έχει και πλάκα, στον Εσωτερικό αυτόν Κανονισμό είναι ότι λείπει παντελώς η 

ονομασία της WKF μέλος της οποίας είναι η ΕΛΟΚ, ενώ έχουν προστεθεί νέα αθλήματα (!!!), πράγμα 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/160206-ESOTERIKOS-KANONISMOS-ELOK.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/160206-ESOTERIKOS-KANONISMOS-ELOK.pdf


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΟΚ: Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία! ΓΓΑ: Ανίκανη και Άχρηστη! 

153 / 252 

που αποτελεί καραμπινάτη απόδειξη απόκλισης της ΕΛΟΚ από τον σκοπό της για τον οποίο πήρε 

την αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ και άρα η ΓΓΑ υποχρεούται πλέον να της αφαιρέσει αυτήν 

την αθλητική αναγνώριση!  

Με συγχωρείς Γερόλυμπε για την οικειότητα: μήπως είσαι πολύ μαλάκας???  
  

Σε κάθε περίπτωση πάντως η όλη φιλοσοφία των αλλαγών στον Εσωτερικό Κανονισμό 

αποτελεί καραμπινάτη απόδειξη ακόμα περαιτέρω εκμετάλλευσης της ομοσπονδίας και του 

αθλήματος από την "Συμμορία Γεωργίου και Εμμανουέλας Γερολύμπου και Συν-Συμμοριτών Α.Ε."!!! 

Και άρα συνεχίζεται και με το νέο Κανονισμό να πληρούται ο ορισμός της "Εγκληματικής Οργάνωσης 

με Δομή και Ιεραρχία με σκοπό το παράνομο κέρδος και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος"!  

 

Έκτο γεγονός: Το θέμα "Macedonia"! 
Προσφιλές παιχνίδι του Γερόλυμπου αποτελούσε πάντα η "πατριδοκαπηλία" στο θέμα της 

ονομασίας της εθνικής ομάδας των Σκοπίων στους εκάστοτε διεθνείς αγώνες! Ήταν ένα θέμα που 

το πρόβαλε όποτε θεωρούσε σκόπιμο να παραστήσει τον υπερευαίσθητο και ανυποχώρητο 

εθνικόφρονα! Το "πούλαγε" και στους έξω και στους μέσα, αλλά στην πραγματικότητα αυτή καθαυτή 

την ονομασία των Σκοπίων την είχε γραμμένη εκεί που δεν πιάνει η μελάνη! "Πούλαγε" 

εθνικοφροσύνη προς το Υπουργείο Εξωτερικών, προς τη ΓΓΑ προς τους ευαίσθητους 

Βορειοελλαδίτες (άλλοι αυτοί! το έπιαναν και το έκαναν καραμέλα υπέρ του Γερόλυμπου, ενώ 

ψωνίζουν και βάζουν βενζίνη από τα ... Σκόπια!), κτλ. Μεταξύ όλων των άλλων το χρησιμοποίησε 

και για να δικαιολογήσει τον επί τρία χρόνια αποκλεισμό της Ελλάδας από τη Βαλκανική Ομοσπονδία, 

ενώ η πραγματικότητα είναι ότι τους έχει βουτήξει το Ταμείο και του ζητάνε τα λεφτά, ο Καρα-

Κλέφτης! Το χρησιμοποίησε επίσης για να δικαιολογήσει και τις διαγραφές των συλλόγων στο 

δικαστήριο, το καθίκι, εξαπατώντας και τους δικαστές: Ότι δήθεν οι αθλητές που πήγαν μόνοι τους 

σε Βαλκανικούς δεν προστάτεψαν τα διπλωματικά συμφέροντα της Ελλάδας!  
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Συμπέρασμα: η Συμμορία δεν διστάζει να χρησιμοποιεί και τα πιο αισχρά επιχειρήματα 

ακόμα και εις βάρος της πατρίδας μας για να συνεχίζει το άρμεγμα της αγελάδας που λέγεται 

ΕΛΟΚ!  Αντί για απάντηση σε όλους αυτούς τους ισχυρισμούς του "Γερόλυμπου και Συμμορίας" 

επαναλαμβάνουμε και εδώ τις επόμενες φωτογραφίες, όπου την ευθύνη για το "Macedonia" την 

φέρει ακέραια η ΕΛΟΚ και στη δεύτερη μάλιστα από τους προ μηνός Πανευρωπαϊκούς στην Κύπρο 

παρά την έντονη προειδοποίηση της ΓΓΑ προς όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες: 
 

 

Το θέμα δεν είναι επουσιώδες και το διογκώνουμε εμείς του καράτε για να 

κατηγορήσουμε τον Γερόλυμπο, αλλά είναι σημαντικό και διεθνούς επιπέδου 

διπλωματικό, όπως αποδεικνύεται και από τις θέσεις του Προέδρου του 

Ευρωκοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σουλτς (με κλικ εδώ)! 
  

Ειδικότερα στη δεύτερη περίπτωση της Κύπρου συνέβησαν τα εξής τραγελαφικά: 

Αφού πρώτα είχε επιστήσει ο Υφυπουργός Αθλητισμού τον κίνδυνο της παραποίησης της 

ονομασίας των Σκοπίων, ήρθαν μετά οι Πανευρωπαϊκοί στην Κύπρο και παρέλασαν το Σάββατο 6-

2-2016 τα Σκόπια με την απαράδεκτη για την Ελλάδα ονομασία, όπως βλέπετε στην φωτό. Οι 

Έλληνες συνοδοί της αποστολής κοιμόντουσαν όρθιοι, ενώ από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΟΚ 

δεν συνόδευε την ομάδα κανένας υπεύθυνος! Προσπαθούν να φορέσουν την ευθύνη του αρχηγού 

αποστολής και υπεύθυνου στον Γκορέζη, αλλά από την ανακοίνωση της ΕΛΟΚ για την συμμετοχή 

της Ελλάδας στους Πανευρωπαϊκούς (με κλικ εδώ) και όπως στην επόμενη φωτό κάτι τέτοιο δεν 

προκύπτει: 
 

Στη συνέχεια ο Γερόλυμπος, όταν είδε ότι την πάτησε παταγωδώς, αφού ήθελε να κρατήσει 

όλους του ΔΣ στην Αθήνα ώστε την ίδια μέρα (6-2-2016) να περάσει τις δύο παράνομες Γενικές 

Συνελεύσεις, απασχολημένος να διαγράψει συλλόγους και να περάσει Απολογισμό και Εσωτερικό 

Κανονισμό, σκέφθηκε πώς να μπαλώσει την υπόθεση και, τι άλλο, βρήκε τον Big Vlaka να υπογράψει 

μια εκ των υστέρων επιστολή διαμαρτυρίας (με κλικ εδώ) απευθυνόμενη στην Κυπριακή Ομοσπονδία 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/Schulz-Macedonia.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/Schulz-Macedonia.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/160203-anaxorisi.eunikis-B.jpg
http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/160203-anaxorisi.eunikis-B.jpg
http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/160207-Bul-ELOK-Cyprus.pdf
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και στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων με κοινοποίηση στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

Καράτε, την Ελληνική Πρεσβεία στη Λευκωσία, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τη ΓΓΑ, αλλά 

το γεγονός είχε ήδη συμβεί! Τώρα ποιόν Big Vlaka εννοώ θα το καταλάβατε, διότι ένας είναι ο 

κορυφαίος Βλάκας! Ο αναλώσιμος Πρόεδρος της ΕΛΟΚ Χρήστος Μπουλούμπασης! Απόδειξη και 

γι' αυτό: Ενώ κάθε εξερχόμενο έγγραφο της ΕΛΟΚ υπογράφεται από πρόεδρο και γραμματέα και 

μπαίνει η σφραγίδα της ΕΛΟΚ, η εν λόγω "επικίνδυνη επιστολή" υπογράφεται μόνο από τον 

Μπουλούμπαση και όχι από την γραμματέα της ΕΛΟΚ Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου! Και, 

επειδή μου αρέσει να αναλύω καταστάσεις, δύο τινά συμβαίνουν: ή 1) ο Γερόλυμπος από μόνος του 

προστατεύει τη γυναίκα του από τις κακοτοπιές και έβαλε μόνο τον Βλάκα να υπογράψει, ή 2) ήταν 

η Ποντίδα που του είπε "τέτοιες μαλακίες εγώ δεν υπογράφω"!!! 

Γεγονός είναι ότι έγινε φιλότιμη προσπάθεια να διατηρηθεί η πατριδοκαπηλία ακόμα και 

μετά το φιάσκο "Macedonia" πράγμα που επίσης αποδεικνύει την προσπάθεια διατήρησης του 

ορισμού της "Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία με σκοπό το παράνομο κέρδος και το 

ξέπλυμα μαύρου χρήματος"!  

 

 Έβδομο γεγονός: Η Δικαστική Απόφαση υπέρ των πρώτων 

διαγραμμένων συλλόγων!  

Η είδηση αντιγράφεται από το Karate News και θα αναλυθεί αργότερα στο 

Δικονομικό Ιστορικό: 
«Την 14/03/2015 η Γενική Συνέλευση της ΕΛΟΚ διέγραψε τέσσερις Συλλόγους (Κοσμίδη, 

Εκπαιδευτηρίων Δούκα, Μυτιλήνης, Γαλατσίου). Την 31/08/2015 η εν λόγω διαγραφή κρίθηκε 

ΑΚΥΡΗ με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η ΕΛΟΚ όμως άσκησε έφεση στην εν 

λόγω απόφαση, καθιστώντας την, τρόπον τινά, ανεφάρμοστη (μέχρι την εκδίκαση της έφεσης). Οι 

τέσσερις σύλλογοι με προσωρινές αποφάσεις εξασφάλιζαν την συμμετοχή των αθλητών τους στις 

αγωνιστικές εκδηλώσεις της ΕΛΟΚ για το 2015. Παράλληλα όμως κατέθεσαν,  

α) αγωγή προκειμένου να πετύχουν ακύρωση της Γενικής Συνέλευσης που διεξήχθη 

14/03/2015 και  

β) αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να ανασταλεί η απόφαση διαγραφής των μέχρι 

την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως επί της ως άνω αγωγής των.  

Την 23/02/2016 εξεδόθη η υπ αριθ. 1111/2016 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (με κλικ 

εδώ), η οποία: 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/apof-1111.2016.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/apof-1111.2016.pdf
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1ον) ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της από 14/03/2015 απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης της ΕΛΟΚ περί διαγραφής των αιτούντων τεσσάρων Συλλόγων μέχρι να εκδοθεί 

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ απόφαση (εκδίκαση σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό) της ΑΓΩΓΗΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 

της Γενικής Συνέλευσης και των ληφθεισών αποφάσεων της  

2ον) ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ τα δικαιώματα των αιτούντων (Συλλόγων και αθλητών τους) ως 

ισότιμα μέλη της ΕΛΟΚ. Μπορούν δηλαδή ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ να συμμετέχουν σε όλες τις 

δραστηριότητες της Ομοσπονδίας με αδιαμφισβήτητο δικαίωμα συμμετοχής, λόγου και ψήφου σε 

αυτές (Αγώνες, Συνελεύσεις, Εκλογές κλπ).  

3ον) ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εις βάρος της ΕΛΟΚ και των ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ 

(18+16=34 Συλλόγων) την δικαστική δαπάνη των αιτούντων (τεσσάρων Συλλόγων) 

Επισημαίνεται ότι η υπ αριθ. 1111/2016 απόφαση ΔΕΝ ΕΦΕΣΙΒΑΛΛΕΤΑΙ.  

Επίσης χρήσιμο είναι να κατανοήσουμε ότι οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων ΔΕΝ αθωώνουν 

και ΔΕΝ καταδικάζουν. ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΝ, ΔΕΧΟΝΤΑΙ ή ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ αιτήσεις 

προσφευγόντων στην διαδικασία και ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ την εκτέλεση αποφάσεων (εάν γίνουν δεκτές 

όπως εν προκειμένω) έως ότου αυτές κριθούν τελεσίδικα ως προς την ακυρότητα τους. 

Μεγάλη νίκη των συλλόγων και μεγάλη ήττα της ΕΛΟΚ, ενώ η προσπάθεια φίμωσης των 

αντιφρονούντων δια της διαγραφής συλλόγων και των εξ αυτής απειλών του ΔΣ/ΕΛΟΚ κατά όλων 

των άλλων συλλόγων έπεσε στο κενό και η απόφαση αυτή αποτελεί μια ισχυρή δικαστική 

επιβεβαίωση της άποψης ότι μπροστά μας έχουμε μια  "Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και 

Ιεραρχία με σκοπό το παράνομο κέρδος και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος"!  

 

Όγδοο γεγονός: Η δια νόμου επαναπρόσληψη των παρανόμως 

απολυμένων υπαλλήλων της ΕΛΟΚ! 
Ως γνωστόν ο Γερόλυμπος είχε απολύσει από 

την ΕΛΟΚ τους πέντε υπαλλήλους της, ώστε να μην 

επιχορηγείται η ΕΛΟΚ με τους μισθούς της από την 

ΓΓΑ, να μην υπερβαίνει η επιχορήγηση το 50% των 

εξόδων της ΕΛΟΚ και άρα να μην ελέγχεται οικονομικά 

η ΕΛΟΚ από τη ΓΓΑ! Η προφανής σκέψη ήταν ότι χωρίς 

ελέγχους θα μπορούσε η Συμμορία να ξέφευγε από το 

στοιχειώδες και βασικό ... "δάχτυλο στο μέλι" και θα 

άνοιγε τους ορίζοντές της για κάτι πιο ... αξιοπρεπές!!!  

Οι υπάλληλοι είχαν καταφύγει στο δικαστήριο 

για να ακυρώσουν τις απολύσεις τους. Το δικαστήριο σε πρώτη φάση το είχαν κερδίσει και τους 

επιδικάστηκε κάποια αποζημίωση έναντι μισθών περί τις 80.000 € μαζί με ένα τμήμα του ΟΑΕΔ 

(?) νομίζω. Οι υπάλληλοι ζήτησαν το δικαίωμά τους αυτό από την ΕΛΟΚ, η οποία δεν τους πλήρωνε 

και κατέφυγαν σε κατάσχεση του λογαριασμού της ΕΛΟΚ! Η ΕΛΟΚ είχε στο μεταξύ στραγγίξει τον 

τραπεζικό της λογαριασμό, ώστε να μην βρουν λεφτά οι υπάλληλοι και πραγματικά, ενώ ο 

ισολογισμός έδειχνε ταμείο περί τις 32.000 €, αν θυμάμαι καλά, στον λογαριασμό βρέθηκαν μόνο 

4.700 € και αυτά ήταν η επιδότηση για τον Τζάνο που είχε βάλει μέσα η Ολυμπιακή Επιτροπή! 

Ξεφτίλα του κερατά!!!  

Στη συνέχεια έγιναν αγώνες της ΕΛΟΚ και τα λεφτά των συμμετοχών των αθλητών 

μαζεύονταν χέρι-χέρι, ώστε να μην μπουν στον λογαριασμό της ΕΛΟΚ και δεσμευτούν αυτόματα!  

Δυστυχώς αυτά τα βλήματα οι απολυμένοι υπάλληλοι δεν στέλνουν έναν δικαστικό 

επιμελητή να σηκώσει τα στρώματα των αγώνων ένα Σάββατο αγώνων, να δεις για πότε θα πλήρωνε 
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ο Γερόλυμπος! Βέβαια, πάντα μπορούν να 

πάρουν την ... προίκα του προέδρου Μπου-

λούμπαση και να τον αφήσουν με το ... μουστάκι 

και το στριγκάκι !  

Αχ ρε άδικε Θεέ να μην ήμουν εγώ στη 

θέση των υπαλλήλων!!! 

Εκτός, όμως, των ανωτέρω δημιουρ-

γείται και συνεχώς διογκώνεται η καραμπινάτη 

παράβαση να μην μπαίνουν συστηματικά και 

απαρέγκλιτα οι εισπράξεις της ΕΛΟΚ στον 

τραπεζικό της λογαριασμό, όπως διατάσσει ο 

νόμος, με υπεύθυνους τον πρόεδρο, την γραμ-

ματέα, τον ταμία και τον λογιστή!!! 

Σε αυτή ακριβώς τη δύσκολη στιγμή, 

πόσο τους ... συμπονώ (!), είχαμε και μια νέα 

σφαλιάρα για την ΕΛΟΚ και τους Συμμορίτες 

της! Ήρθε και χτύπησε ... κομήτης τον 

Αρχιμαφιόζο και την παρέα του! 

Ο Κομήτης είναι ο νόμος 4369/2016, 

που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α33/27-2-2016 (με 

κλικ εδώ), και στο άρθρο του 39 (δεξιά), το 

οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ επιτάσσει στην ΕΛΟΚ 

την επαναπρόσληψη των αδίκως απολυμένων 

υπαλλήλων της. 

Εδώ γεννώνται πολλά ερωτήματα πλέον:  

1 - Ποιοί και γιατί ευθύνονται για την βεβιασμένη, αδικαιολόγητη και άδικη απόλυση των 

υπαλλήλων με δεδομένο ότι τους πλήρωνε η ΓΓΑ? Προφανώς η Μαφιόζικη Συμμορία για να μην 

έχει τους "γνωρίζοντες" την διοίκηση της ΕΛΟΚ ανάμεσα στα πόδια της, ώστε να "κλέβει" 

ανενόχλητη! 

2 - Ποιοί θα πληρώσουν μισθούς και αποζημιώσεις των πέντε 

υπαλλήλων? Προφανώς το ΔΣ που τους απέλυσε και οι σύλλογοι που 

επικύρωσαν τις αποφάσεις του ΔΣ, που τους απέλυσε! Αυτονομία δεν 

θέλατε? Αυτό οφείλει να επιδιώξει η ΓΓΑ! Εκτός αν οι αντίστοιχες ΓΣ 

κηρυχθούν άκυρες από τα δικαστήρια, οπότε μόνοι υπεύθυνοι μένουν για 

πάντα τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ!!! Μεγάλε Μπουλούμπαση πάει η προίκα! Θα 

μείνεις με ... μουστάκι και στριγκάκι!!! 

3 - Εκτός των δικαστηρίων για τα "μιστά" των υπαλλήλων, ποιοί 

ευθύνονται για την κακή διαχείριση έναντι της Γραμματείας? (Καλύτερα να 

φεύγετε για την ... Αυστραλία!) 

4 - Ποιοί θα αποζημιώσουν τους δύο νέους υπαλλήλους που έχει 

προσλάβει η ΕΛΟΚ, έναν νόμιμα και άλλον "μαύρα" (τον Μίλτο 

Παπαδημητρίου, αριστερά!)? Και μόλις σκάσει το "μαύρα" θα σας πηδήξει και το τέρας που το λένε 

ΙΚΑ με κάτι πρόστιμα σαν αγγούρια καλυβιώτικα, τα οποία καταλογίζονται στα μέλη του ΔΣ!!! 

(Προτείνω να δέσετε τα μάτια σας!) 

5 - Και αν κατά τύχη, διάβαζε "στα σίγουρα", ακυρωθούν μια-δυό-τρεις γενικές 

συνελεύσεις, τότε θα γυρίσει ο διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος είκοσι χρόνια πίσω 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/fek-A33.16.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/fek-A33.16.pdf
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Γερόλυμπε και θα πρέπει να εξηγήσεις πώς απέκτησες το ... "Σπίτι στο Ακρωτήρι" στην Πάχη 

των Μεγάρων!!!  

6 - Δεν γράφω άλλα γιατί θα πάθει ζημιά και τον θέλω υγιή και ακέραιο, ώστε να δώσει 

πίσω τα εκατομμύρια, που έχει φάει!!! 

Προφανώς και η αυθαίρετη απόλυση των πέντε υπαλλήλων αποτελεί απόδειξη της 

συστηματικής προσπάθειας απόκρυψης των παράνομων ενεργειών της Συμμορίας και ακόμα μια 

επιβεβαίωση της άποψης ότι έχουμε να κάνουμε με μια  μακροχρόνια λειτουργούσα "Εγκληματική 

Οργάνωση με Δομή, Ιεραρχία και Στρατηγική με σκοπό το παράνομο κέρδος και το ξέπλυμα μαύρου 

χρήματος"!  

 

 Ένατο γεγονός: Το Κύπελλο Σότοκαν!  

Η ΕΛΟΚ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή αγώνων Κυπέλλου Σότοκαν για γυναίκες την 12-3-2016 

και για άνδρες την 9-4-2016 (η προκήρυξη με κλικ εδώ)! 

Ας δείξουμε σε αυτή τη διοργάνωση της ΕΛΟΚ μια πληθώρα καραμπινάτων παρανομιών, 

που διαπράττει η "Εγκληματική Οργάνωση με Δομή, Ιεραρχία και Στρατηγική με σκοπό το παράνομο 

κέρδος και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος"!  
  

Πρώτη καραμπινάτη παρανομία η ίδια η 

διοργάνωση! 

Όπως περιγράψαμε διεξοδικά στο ανωτέρω 

"Τέταρτο Γεγονός", η διοργάνωση από την ΕΛΟΚ 

αγώνων άλλων από διασυλλογικούς και 

πανελλήνιους με τους κανονισμούς της παγκόσμιας 

WKF της οποίας είναι μέλος αποτελεί αυταπόδεικτη 

εκτροπή από τον σκοπό για τον οποίο πήρε την 

αθλητική της αναγνώριση το 1990 και άρα η ΓΓΑ 

οφείλει να κηρύξει έκπτωτο το ΔΣ αυτής! 

Ειδικότερα, ο σκοπός ίδρυσης της ΕΛΟΚ, 

όπως δηλώθηκε στο ιδρυτικό της καταστατικό ήταν 

"η συμμετοχή της ως μέλους στις υπερκείμενες 

ομοειδείς ομοσπονδίες Βαλκανική, Ευρωπαϊκή και 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/160229-prokirixi%20kipelou%20Shotokan.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/160229-prokirixi%20kipelou%20Shotokan.pdf
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Παγκόσμια", ενώ στην υποβολή του φακέλου της για αναγνώριση από τη ΓΓΑ το 1986 δηλώθηκε 

ότι "είναι μέλος της παγκόσμιας WKF". Αυτά τα δύο σημαίνουν ότι έχει λάβει την αθλητική της 

αναγνώριση το 1990 μόνο και μόνο για να διοργανώνει αγώνες εντός της Ελλάδας, μόνο και μόνο 

μεταξύ αθλητών συλλόγων-μελών της και μόνο με τους κανονισμούς της WKF. Είναι δε αυτονόητο 

ότι δεν μπορεί να διοργανώνει αγώνες με άλλους κανονισμούς από αυτούς της WKF, ούτε για άλλα 

είδη καράτε, ούτε 2-3 πρωταθλήματα, ούτε 2-3 κύπελλα, κτλ., κτλ. Συνεπώς η διοργάνωση αγώνων 

Σότοκαν δεν εμπίπτει στους σκοπούς της και φυσικά δεν μπορεί να γίνεται ούτε "υπό την αιγίδα 

της", διότι και αυτό αποτελεί εκ του πλαγίου εκτροπή από τους σκοπούς της. 

Συνεπώς, η διοργάνωση του Κυπέλλου Σότοκαν αποτελεί αυταπόδεικτη και καραμπινάτη 

εκτροπή από τον σκοπό για τον οποίο πήρε την αθλητική της αναγνώριση το 1990 και άρα η ΓΓΑ 

οφείλει να κηρύξει έκπτωτο το ΔΣ αυτής! 
  

Δεύτερη καραμπινάτη παρανομία το παράβολο ζύγισης!  

Ο αθλητικός νόμος ορίζει σαφέστατα ότι "οι αθλητές δεν πληρώνουν για να παίρνουν μέρος 

στους αγώνες"! Αυτό σημαίνει ότι αν μια αθλητική ομοσπονδία επιχορηγείται, τότε δεν χρεώνει 

τους αθλητές για τη συμμετοχή τους στους αγώνες, αν δεν επιχορηγείται τότε θα πρέπει να αναζητά 

έσοδα από χορηγούς και όχι να χρεώνει τους αθλητές, και αν τέλος δεν έχει ούτε χορηγούς, τότε 

να πληρώνουν τα έξοδα της διοργάνωσης οι σύλλογοι και όχι οι αθλητές! Εδώ και αρκετά χρόνια η 

ΕΛΟΚ βάζει τους αθλητές και τους γονείς τους να πληρώνουν "παράβολο ζύγισης" κατά την 

συμμετοχή τους στους αγώνες και κόβει αποδείξεις, αν κόβει, στους συλλόγους τους! Αυτό είναι 

παράνομο! 
  

Τρίτη καραμπινάτη παρανομία: 

"Το παράβολο αγώνων-ζύγισης θα 

αποδίδεται από τον υπεύθυνο του 

συλλόγου αποκλειστικά την ημέρα των 

αγώνων!  

Η ΕΛΟΚ εισπράττει χρήματα την 

ημέρα των αγώνων! Δεν υπάρχει 

μεγαλύτερη φορολογική παρανομία, διότι 

εδώ κινείται χρήμα όχι μαύρο αλλά 

κατάμαυρο!  

Έχει νόμιμη ταμειακή μηχανή? ΟΧΙ! Με χειρόγραφες αποδείξεις στο όνομα των συλλόγων 

δεν καλύπτεται φορολογικά! 

Έχει δηλώσει στην Εφορία ότι θα εισπράττει χρήματα στο στάδιο και έχει πάρει άδεια για 

αυτό? ΟΧΙ! Εισπράττει από μόνη της παράνομα! 

Μπορεί από το καταστατικό της να εισπράττει χρήματα από αθλητές? ΟΧΙ! 

Μπορεί από το καταστατικό της να εισπράττει αναγκαστικά χρήματα άλλα από την ετήσια 

συνδρομή από τους συλλόγους-μέλη της? ΟΧΙ! 

Μπορεί να εισπράττει χρήματα "στο χέρι" και όχι στον τραπεζικό της λογαριασμό? ΟΧΙ!  

Μπορεί να εισπράττει χρήματα και να τα αποθηκεύει έξω από τον τραπεζικό της 

λογαριασμό? ΟΧΙ! Και αυτό διότι το ΔΣ/ΕΛΟΚ έχει αναλάβει την ΝΟΜΙΜΗ διαχείριση των 

οικονομικών της και δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση να αποκρύπτει το ταμείο της από τους 

δικαιούχους αποζημιώσεων υπαλλήλους της, αλλά Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και κάθε 

απόκρυψη κάθε δυνατότητας να αποπληρώσει τα χρέη της αποτελεί ποινικό αδίκημα και όχι μόνο 

του προέδρου, της γραμματέας, του ταμία και του λογιστή, αλλά και όλων των μελών του ΔΣ! 

 
Γερόλυμπος 

Επίτιμος πρόεδρος 
και "ιδιοκτήτης" της 

ΕΛΟΚ!!! 

 
Μπουλούμπασης 

Παράνομος 
Πρόεδρος διότι 
προπονητής! 

 
Γερολύμπου 
Παράνομη 

Γεν.Γραμ. στην 
"οικογενειακή 
επιχείρηση"! 
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Πιστεύω ότι ξέρετε τι σημαίνει στον αθλητισμό "ξαφνικός θάνατος"! Σημαίνει ότι ξαφνικά 

βρισκόσαστε δεμένοι χειροπόδαρα στην "ψειρού" χωρίς να καταλάβετε το γιατί! 

  

Τέταρτη καραμπινάτη παρανομία: 

Στη δεύτερη σελίδα της προκήρυξης των αγώνων έχουν τυπωθεί τρία σήματα, όπως 

βλέπετε δεξιά. 

Το πρώτο είναι το σήμα του Shotokan Karate το οποίο οικειοποιείται η ΕΛΟΚ χωρίς να 

έχει τέτοιο δικαίωμα. 

Το μεσαίο είναι το σήμα της ψεύτικης και παράνομης χωρίς νόμιμο 

καταστατικό και φορολογική οντότητα ISSO (International Shotokan, Shito-ryu 

Organization), μιας εικονικής και παράνομης αεριτζίδικης ιδιωτικής οργάνωσης με 

ιδρυτές τον Γερόλυμπο και τον Κέιβαν Γκάζι (αριστερά) και συμμετέχοντες τον γιό 

του Γκάζι Ντάριο Γκάζι (Αγγλία), τον γνωστό μας απατεώνα Γιώργο Καρβούνη, τη 

γνωστή μας απατεώνισσα Ελπίδα Χριστοδούλου και τον γνωστό μας κρυφο-

απατεώνα Νικήτα Ζαρουχλιώτη! Η ISSO είναι εκκολαπτόμενο κατασκεύασμα των 

Γερόλυμπου και Γκάζι, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι υπό τον Νικήτα 

Ζαρουχλιώτη ανήκοντες στην ιδιωτική ομοσπονδία SKIF-Hellas μέλος της ιδιωτικής ομοσπονδίας 

SKIF (Shotokan Karate International Federation) του Χιροκάζου Καναζάβα. 

Ας θυμίσουμε εδώ ότι η ISSO προσπάθησε να οργανώσει διεθνείς αγώνες στην Ελλάδα 

πέρυσι ή πρόπερσι (?) υπό την αιγίδα της WKF και ο πρόεδρος της WKF τους πέταξε έξω από τις 

αναγνωριζόμενες ομοσπονδίες μαζί με τον Γερόλυμπο με αποτέλεσμα οι αγώνες να ακυρωθούν! 

Άλλωστε τι αγώνες να διοργανώσει? Δέκα σύλλογοι από τρία κράτη συμμετέχουν σε αυτήν! Απλά 

προσπαθεί να αρπάξει υπό την ομπρέλα της και τους άλλους συλλόγους Σότοκαν των Μπίκα-

Κραββαρίτη-Οοτάκε-Σανιώτη! 

Η SKIF-HELLAS έχει τον επόμενο ιστότοπο www.skif.gr. 
 

Σε αυτόν τον ιστότοπο όλα αποδεικνύονται παράνομα: η διεθνής SKIF του Καναζάβα 

αποδεικνύεται ιδιωτική και άρα καμιά της μαύρη ζώνη δεν είναι αναγνωρίσιμη, το καταστατικό της 

SKIF-HELLAS είναι ανίσχυρο και παράνομο, διότι η μόνη ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε είναι 

με νομολογία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ) και καμιά άλλη, ο Κέιβαν 

Γκάζι (ιδρυτής της SKIF-HELLAS) είναι καραμπινάτα παράνομος σε όλες τις "εκφάνσεις" του και 

τέλος οι Γιώργος Καρβούνης και Ελπίδα Χριστοδούλου έχουν τις δικές τους γνωστές μας ποινικές 

ιστορίες!  

  

http://www.skif.gr/
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Εκείνος ο οποίος εντυπωσιάζει είναι ο Νικήτας Ζαρουχλιώτης, ο 

οποίος χωρίς να γίνεται εμφανής στόχος τορπιλίzει επί χρόνια σαν την 

σουπιά όλους του συναδέλφους τους στο Σότοκαν Καράτε και συμμετέχει 

στην παρούσα διοργάνωση των ΕΛΟΚ-ISSO, όταν η ΕΛΟΚ απαγορεύει να 

συμμετέχουν όλοι οι άλλοι σύλλογοι, που εξασκούνται στο 

Σότοκαν Καράτε και δεν ανήκουν στην SKIF-HELLAS! 

Άλλος ένας εκβιασμός των "Γερόλυμπου-Γκάζι-

Ζαρουχλιώτη και Συμμορίας" να αλλοτριώσουν την δομή 

του καράτε στην Ελλάδα! 

Απόδειξη όλων των ανωτέρω αποτελεί η αντίστοιχη διοργάνωση της 

ΕΛΟΚ-ISSO για το 2015, όπως μας την περιγράφει ο άλλος απατεώνας του 

καράτε, ο Πέτρος Σκοπελίτης, με την απάτη της SPORTDATA! Μη με ρωτάτε 

γιατί απατεώνας! Διότι παρά του ότι είναι "προμηθευτής" της ΕΛΟΚ και όλων 

των συλλόγων, αφού η επιχείρησή του εισπράττει από όλους για τις υπηρεσίες 

της, είναι ταυτόχρονα και αντιπρόεδρος του συλλόγου του Μπουλούμπαση, 

εμφανίζεται να ψηφίζει για άλλους συλλόγους, παρεμβάλλει την SPORTDATA για παράνομες 

εισπράξεις παράνομων διοργανώσεων, "σβήνει" δεδομένα από την πλατφόρμα της SPORTDATA 

κατ' εντολή του Γερόλυμπου, βάζει παράνομη φραγή σε συμμετοχές αθλητών αντιφρονούντων 

συλλόγων προς την διοίκηση της ΕΛΟΚ και άλλα ... "χέσε μέσα πριγκηπέσα"!!!   
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Πέμπτη καραμπινάτη παρανομία: πληρώνει η ΕΛΟΚ και καρπούται ο Γερόλυμπος!!! 

Από την αντίστοιχη διοργάνωση των ΕΛΟΚ-ISSO το 2015 βρήκαμε την επόμενη 

καταχώρηση στο site του συλλόγου της Ελπίδας Χριστοδούλου στην οποία και για την οικονομία 

του χώρου μεταφέραμε λίγο τις πιο χρήσιμες για τα συμπεράσματά μας φωτογραφίες! Στην 

συγκεντρωτική αυτή φωτογραφία παρατηρείστε: 

1) Πρώτα την διεύθυνση ττης ιστοσελίδας: http://www.karate-

ilisia.gr/index.php/features-mainmenu-47/shotokan-isso-2015  

2) Δεύτερο τον τίτλο της σχολής καράτε: YAMADA KAN, ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ SHOTOKAN 

ΙΛΙΣΙΩΝ 

3) Τρίτο, στην πρώτη φωτό στις απονομές ομαδικού κάτα απονέμει ο Ζαρουχλιώτης. 

4) Τέταρτο, στη δεύτερη φωτό και σε άλλες απονομές απονέμει τα μετάλλια ο Καρβούνης. 

5) Πέμπτο, στην τρίτη φωτό η Ελπίδα Χριστοδούλου με δύο νικητές αγώνων, οι οποίοι 

φέρουν μετάλλια και κρατούν διπλώματα νίκης στην κατηγορία τους. 

6) Έκτο, τρίφτε τα μάτια σας όλοι οι μαλάκες όλων των άλλων συλλόγων της ΕΛΟΚ, διότι 

στις τρεις κάτω φωτογραφίες από τις έξι φαίνονται ξεκάθαρα ότι στους νικητές αυτών των αγώνων 

της ISSO, και αυτοί είναι πολλοί, διότι οι αγώνες αυτοί αποτελούν ουσιαστικά προωθητική 

διαφήμιση των ISSO και SKIF, απονέμονται μετάλλια και διπλώματα της ΕΛΟΚ και όχι των ISSO 

και SKIF πληρωμένα από την ΕΛΟΚ και από τα χρήματα που βάζει εσάς να ζητάτε να πληρώσουν 

οι δικοί σας αθλητές, κόπανοι!!! 

7) Έβδομο, και αυτή η καραμπινάτη παρανομία και εκμετάλλευση με θύματα όλους τους 

αθλητές όλων των συλλόγων του καράτε είναι χρόνια γνωστή, στημένη και αποδεκτή από τους 

Γκάζι-Ζαρουχλιώτη-Καρβούνη-Χριστοδούλου και όλους τους άλλους του SKIF-HELLAS, τρομάρα 

σας!!! 
 

 

http://www.karate-ilisia.gr/index.php/features-mainmenu-47/shotokan-isso-2015
http://www.karate-ilisia.gr/index.php/features-mainmenu-47/shotokan-isso-2015
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8) Θα νομίζετε ότι τελείωσα, αλλά δεν τελείωσα! Θα τελειώσω, όταν εγώ πω "τελείωσα! 

Και τέλος, Όγδοο: Οι συμμετοχές για τους παράνομους αγώνες "Κύπελλο Shotokan" για 

τους οποίους μιλάμε γίνονται μέσω της πλατφόρμας της SPORTDATA, όπως ανακοινώνεται στη 

σελίδα της SPORTDATA ανωτέρω και από την ίδια την εταιρεία του Σκοπελίτη στο διαδίκτυο, η 

οποία εταιρεία ως υποτίθεται εξωτερικός προμηθευτής της ΕΛΟΚ θα έπρεπε να είχε υπογράψει 

συγκεκριμένο συμβόλαιο με την ΕΛΟΚ με τελείως 

ουδέτερη στάση έναντι των συλλόγων και χωρίς καμιά 

ανάμειξη στις "πολιτικές αντιπαραθέσεις" εντός της 

ΕΛΟΚ.  

Αλλά η SPORTDATA του Σκοπελίτη προφανώς 

χρησιμοποιείται σαν εργαλείο "ξεπλύματος μαύρου 

χρήματος", όταν εισπράττει τις συμμετοχές των 

αθλητών, σαν "εργαλείο καταστολής και τιμωρίας" των 

αντιφρονούντων, όταν εμποδίζει τις συμμετοχές 

συλλόγων σε αγώνες, ή/και σαν εργαλείο προώθησης των 

προσωπικών συμφερόντων του Γερόλυμπου, όταν 

πληρώνεται από την ΕΛΟΚ και διοργανώνει αγώνες 

προσωπικής ομοσπονδίας του Γερόλυμπου! 

Αυτό αποδεικνύεται αν παρατηρήσουμε στο κάτω μέρος της φωτό αριστερά της πλατ-

φόρμας υποδοχής των Αιτήσεων Συμμετοχής: ζητείται "Άδεια εισόδου"! 

Κάτσε γιατί αυτός ο μαλάκας ο Γερόλυμπος θα μας τρελάνει! 

Δηλαδή για τους αγώνες της ανύπαρκτης ISSO ο εξωθεσμικός παράγοντας Γιώργος 

Γερόλυμπος, διότι είναι απλά Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΛΟΚ και τίποτα άλλο, χρησιμοποιεί την 
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εθνική ομοσπονδία ΕΛΟΚ, δίνει διπλώματα και μετάλλια που έχει πληρώσει η ΕΛΟΚ (βάζω στοίχημα 

ότι τα πληρώνεται από την SKIF-HELLAS και βάζει τα λεφτά στην τσέπη του!), χρησιμοποιεί την 

SPORTDATA, που πληρώνει οπωσδήποτε η ΕΛΟΚ, αφού οι σύλλογοι πληρώνουν επί τόπου, (βάζω 

στοίχημα ότι το έξοδο της SPORTDATA πληρώνεται από την ΕΛΟΚ και η SKIF-HELLAS το 

πληρώνει στον ... Γερόλυμπο!), με εντολή του η SPORTDATA δεν δίνει "Άδεια Εισόδου" στους 

άλλους συλλόγους Σότοκαν να πάρουν μέρος στους αγώνες Σότοκαν, και τέλος ο Γερόλυμπος 

χρησιμοποιεί το Στάδιο, που παραχωρεί η Πολιτεία για τις διοργανώσεις της ΕΛΟΚ, για να 

διοργανώσει πρωτάθλημα μιας δικής του προσωπικής ομοσπονδίας με ανύπαρκτη νομική, αθλητική 

και φορολογική υπόσταση εξαπατώντας την Πολιτεία, την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και 

κυρίως όλους τους μαλάκες του καράτε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
  

Ο ξακουστός ξιφομάχος Σιρανό ντε Μπερζεράκ σε κάθε του μονομαχία απήγγειλε 

ποιήματα και πριν δώσει το τελικό χτύπημα στον αντίπαλό του έλεγε το περίφημο: "Και μόλις 

τελειώνω το ρεφραίν μου σε ρίχνω κάτω!" Αυτό σε ελεύθερη μετάφραση θα μπορούσε σήμερα να 

γίνει: "Δεν πιστεύω να έμεινε κανένας μαλάκας που να μην έχει πειστεί ότι έχουμε να κάνουμε με 

Εγκληματική Οργάνωση με Δομή, Ιεραρχία και Στρατηγική με σκοπό το παράνομο κέρδος και το 

ξέπλυμα μαύρου χρήματος"!  

 

Αυτό το τέρας γεννήσατε, ταΐζετε επί είκοσι χρόνια και συντηρείτε ακόμα 

και σήμερα, κόπανοι!!!  

  

Τώρα τελείωσα!!!  

 

 
  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/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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Πρώτη δημοσίευση 16/03/2016.    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 Μοναδικός Κορυφαίος Ελεγκτής για Διαχειριστικό και Οικονομικό Έλεγχο της 

ΕΛΟΚ είναι αναντίρρητα ο Θύμιος Περσίδης!  

  

 
  

 Αν θέλει η ΓΓΑ να ελέγξει πραγματικά και όχι "μαϊμουδένια" την ΕΛΟΚ και δεν 

ελέγξω εγώ την ομοσπονδία με τις 1000 απάτες σε Διαχειριστικό και Οικονομικό 

Έλεγχο, τότε αυτό αποτελεί από μόνο του Συγκάλυψη!  

 

 

Think! 

 

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

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

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

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων! 

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

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

 

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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Το karate.gr λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα με βάση και στόχο την αλήθεια και 

το δίκαιο χωρίς επιρροές, υπαγορεύσεις και μεσάζοντες. Ειδικεύεται στην Έρευνα με Φαντασία, 

Ανίχνευση των Πληροφοριών, Ενδελεχή Aνάλυση των Πληροφοριών, Επιβεβαίωση των 

Πληροφοριών με Αποδεικτικά Στοιχεία και, τέλος, με Ορθή Απόδοση της Βαρύτητας σε κάθε 

Αποδεικτικό Στοιχείο. 

Όταν το karate.gr αναδημοσιεύει κάποια ξένη είδηση ή πληροφορία, τότε μνημονεύει 

και την πηγή της. Αν δεν μνημονεύεται η πηγή κάποιας είδησης ή πληροφορίας, τότε αυτή 

αποτελεί αποτέλεσμα αποκλειστικής έρευνας και επεξεργασίας του karate.gr. 

 

 Έλεγχοι στις Ομοσπονδίες από τη ΓΓΑ!  

Από τον Ιούνιο του 2015 είχε ανακοινώσει ο 

υφυπουργός Σταύρος Κοντονής μαζί με τον Γενικό 

Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιο Συναδινό την επάνοδο των 

διαχειριστικών και οικονομικών ελέγχων στις αθλητικές 

ομοσπονδίες (βλέπετε τις δημοσιεύσεις). Ε, από την 

ανακοίνωση μέχρι την πραγματοποίηση λέμε να περάσει ένα 

εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά όχι και τόοοσο μεγάααλο! 

Δεν πειράζει: από το ολότελα καλή κι η ... 

Παναγιώταινα!  

Το θέμα είχε αρχίσει από τον Γιάννη Ανδριανό και 

την Εισαγγελία Εφετών, αλλά άγνωστο γιατί είχε ατονίσει! 
  

Καταγγέλλοντας τα τελευταία τρία χρόνια τις 

εξόφθαλμες, κυνικές και απροκάλυπτες πλέον παρανομίες 

της ΕΛΟΚ, αναρωτιόμουν πότε επιτέλους θα "ξυπνήσει" 

αυτή η ΓΓΑ να κάνει τον αυτονόητο διαχειριστικό και 

οικονομικό έλεγχο στην ΕΛΟΚ. Έβλεπα να περνάνε τα 

χρόνια και έλεγα μέσα μου:  

http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/Esagg.Efet.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/Esagg.Efet.pdf
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"Θα προλάβω αυτόν τον έλεγχο σε ... αυτή τη ζωή ή θα πρέπει να ... ξανάρθω"!!! 

Έχοντας πάρει στο κυνήγι την ΕΛΟΚ και τον Γερόλυμπο για τις παρανομίες τους από πολύ 

κοντά πλέον από το Νοέμβριο του 2013, αφότου συγκρούστηκε με τον Εσπίνος και τον πέταξαν 

έξω από τη Βαλκανική Ομοσπονδία Καράτε, και έχοντας φθάσει στο αναλυτικότατο πλέον τελευταίο 

άρθρο του karate.gr με τίτλο "8/3/2016-"Γερόλυμπος Ε.Ο.Δ.Ι. Α.Ε." και Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού!" πιστεύω ότι η ΓΓΑ έχει πληθώρα βάσιμων ενδείξεων, αλλά και παρεχομένων 

αποδείξεων, δεκάδων παρανομιών για να διενεργήσει διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο στην 

ΕΛΟΚ!  

Αν δεν το κάνει και τώρα, δυστυχώς θα αναγκαστώ να ξανάρθω (!) και ... δεν μου άρεσε 

καθόλου αυτός ο ... πλανήτης! 

Ήδη, όμως, οι έλεγχοι που υποσχέθηκε ο Κοντονής άρχισαν σε άλλες ομοσπονδίες. Κατά 

τα δημοσιεύματα αθλητικών site το Μπάντμιντον αρνήθηκε να δώσει τα ζητούμενα στοιχεία, η 

Πυγμαχία ελέγχεται και η Ποδηλασία επίσης! Παρεμπιπτόντως, γιατί το Μπάντμιντον αρνήθηκε να 

δώσει στοιχεία για τους οικονομικούς ελέγχους? Μήπως το θεωρεί "ανάμειξη στο αυτοδιοίκητο 

των ομοσπονδιών" και γι' αυτό η ΕΟΕ προστατεύει και τον Γερόλυμπο? Είναι υπεράνω οικονομικών 

απολογισμών το Μπάντμιντον? 

http://www.karate.gr/14elok/144131126.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160308.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160308.htm
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Για την Ποδηλασία μάλιστα έγινε και σχετική επερώτηση στη Βουλή γιατί καθυστερεί το 

πόρισμα του ελέγχου! 

Ας θυμίσουμε εδώ ότι αντιπρόσωπος του Μπάντμιντον στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή 

είναι ο πρόεδρός της Σπύρος Καπράλος και της Ποδηλασίας ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της 

Θανάσης Τερζής!  

Ήδη το karate.gr σαν 

διαμαρτυρία κατά της ΕΟΕ για 

την παράνομη κομματική της 

υποστήριξη του παράνομου Γε-

ρόλυμπου στο παράνομο Τρία-

θλο έχει κάνει μια στοιχειώδη 

ανάλυση της "συμπεριφοράς" 

της ΕΟΕ και των αθλητικών 

ομοσπονδιών με τίτλους: 

1/2/2016-Απληροφόρητοι 

και Ανεγκέφαλοι οι "Ημίθεοι" 

της Ελληνικής Ολυμπιακής 

Επιτροπής! 

22/2/2016-Υποθάλπουν τον Αθλητικό Εγκληματία στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή! 

στην οποία αποδεικνύεται η σαπίλα του αθλητικού συστήματος στη χώρα μας! 

Συνεπώς, συμπερασματικά σκεπτόμενος θα πρέπει όπου νά 'ναι να στείλει η Γραμματεία 

και ένα μικρό κλιμάκιο ελεγκτών, από ... 22 άτομα, ο πιο κατάλληλος αριθμός (!), για να ελέγξουν 

και την αμαρτωλή ΕΛΟΚ. 

Για την Ποδηλασία η αντίστοιχη απόφαση ελέγχου του Κοντονή υπογράφηκε την 11-3-2015 

(δεξιά) και θα αναφερόταν στο χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως και 31-12-2014 (3 χρόνια) από 

το οποίο καταλαβαίνω ότι πιάνει ένα χρόνο από το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο μέχρι και τη 

θητεία του τρέχοντος διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν τα 3 χρόνια τα έχουν ταρίφα! Από την 11 

Μαρτίου 2015, που υπογράφηκε η απόφαση, μέχρι σήμερα δεν έχει βγει στη δημοσιότητα καμιά 

είδηση για το Πόρισμα από τον έλεγχο της Ποδηλασίας! 

Αν, λοιπόν, θεωρητικά υπογραφόταν σήμερα μια παρόμοια απόφαση για διαχειριστικό και 

οικονομικό έλεγχο στην ΕΛΟΚ, μάλλον θα έπιανε από 1-1-2012, δηλ. ένα χρόνο από το προηγούμενο 

ΔΣ/ΕΛΟΚ μέχρι και τέλος του 2015! Λογικό! 

Άντε να δούμε πόσο θα περιμένουμε ακόμα! 

 

 

 Αν θέλει η ΓΓΑ να ελέγξει πραγματικά και όχι "μαϊμουδένια" την ΕΛΟΚ και δεν 

ελέγξω εγώ την ομοσπονδία με τις 1000 απάτες σε Διαχειριστικό και Οικονομικό 

Έλεγχο, τότε αυτό αποτελεί από μόνο του "Συγκάλυψη"!  

  

http://www.karate.gr/15athlet/154160201.htm
http://www.karate.gr/15athlet/154160201.htm
http://www.karate.gr/15athlet/154160201.htm
http://www.karate.gr/15athlet/154160201.htm
http://www.karate.gr/15athlet/154160201.htm
http://www.karate.gr/15athlet/154160222.htm
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Ακούγομαι "γραφικός" αλλά δεν είμαι! Είμαι "πραγματιστής!" 

Γιατί εγώ και όχι οι επαγγελματίες Ελεγκτές της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού, της Οικονομικής Αστυνομίας, του 

Υπουργείου Οικονομικών, των Οικονομικών Εισαγγελέων, ή όποιας 

άλλης αρμόδιας υπηρεσίας ??? 

Υπάρχουν χίλια "Διότι" και εδώ θα αναφέρω ενδεικτικά 

μερικά! 

1 - Διότι είμαι πιο σοφός από τους άλλους "συναδέλφους 

ελεγκτές"! Μια και είμαι 71 χρονών, ζωή νά 'χω!, τα μάτια μου έχουν 

δει περισσότερα σε αυτή τη ζωή από τους νέους "συναδέλφους" και 

εφόσον για τον πραγματικό έλεγχο της ΕΛΟΚ χρειάζεται εμπειρία, νομίζω ότι σε αυτό το προσόν 

υπερτερώ! Δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση! 

2 - Διότι είμαι πιο έξυπνος από τους άλλους "συναδέλφους"! (Αυτό δεν είναι ούτε κακό 

ούτε προσβλητικό! Εσείς είσαστε πιο ... ψηλοί και πιο ... ωραίοι, εγώ είμαι πιο έξυπνος!) Ως 

μαθηματικό μυαλό (ηλ/γος-μηχ/γος του Πολυτεχνείου!) και επειδή ένας έλεγχος δεν είναι τίποτα 

άλλο από τον ταυτόχρονο συνδυασμό εκατοντάδων δεδομένων, πιστεύω ότι και σε αυτό το προσόν 

υπερτερώ των άλλων  "συναδέλφων"! Δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση! 

3 - Διότι γνωρίζω την 

ιστορία, το αντικείμενο και την 

ιδιομορφία του αθλήματος και της 

ομοσπονδίας σε τέτοιο βάθος και 

λεπτομέρεια, που είναι αδύνατο να 

μάθουν σε μικρό χρονικό διάστημα οι 

αξιότιμοι  "συνάδελφοι ελεγκτές"! 

Δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση! 

4 - Διότι γνωρίζω πρόσωπα 

και πράγματα από τη διοίκηση και 

λειτουργία στην ΕΛΟΚ, αφού εγώ την 

έφτιαξα το 1986 με 19 συλλόγους, την 

λειτούργησα μέχρι τους 90 συλλόγους 

το 1991, έκανα μαθήματα στα μέλη 

του ΔΣ/ΕΛΟΚ (αφιλοκερδώς!) μέχρι 

και το 1994 και την παρακολουθώ 

από κοντά μέχρι σήμερα καταγ-

γέλλοντας τις παρανομίες των διοι-

κούντων! Και πάλι υπερτερώ των 

"συναδέλφων ελεγκτών"! Δεν 

πιστεύω να έχετε αντίρρηση! 

5 - Διότι έχω έτοιμες καταχωρημένες στο μυαλό μου τις απάτες, που έχει διαπράξει το 

ΔΣ/ΕΛΟΚ, και ενώ οι συνάδελφοι ελεγκτές θα ψάχνουν να τις βρουν και ίσως να περνάνε από 

δίπλα τους χωρίς να τις εντοπίζουν, εγώ θα τους τις υποδείξω καρφωτά και καραμπινάτα! 

6 - Διότι είμαι πιο έντιμος από τους "συναδέλφους ελεγκτές"! Σε αυτό το πιο "έντιμος" 

να μην παρεξηγηθώ βέβαια. Το "έντιμος" είναι σαν το "ηθική" για την γυναίκα του Καίσαρα! Δεν 

φτάνει να είναι, πρέπει και να το δείχνει! Και για να δείξουν οι ελεγκτές κάθε παρανομία της ΕΛΟΚ 

δεν πρέπει να έχουν αναστολές του τύπου "Α, αυτό θα βλάψει την υπηρεσία!" ή "Α, αυτό θα βλάψει 
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τον/την συνάδελφο ή εμένα!" Για μένα δεν υπάρχουν αναστολές: η κάθε παρανομία θα εντοπιστεί 

και θα καταγγελθεί ακόμα και αν βλάπτει εμένα τον ίδιο! Δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση! 

7 - Διότι είμαι "ατρόμητος"! Διότι, δηλαδή, δεν φοβάμαι μήπως ο εντοπισμός και η 

καταγγελία μιας παρανομίας γυρίσει εναντίον μου σε κάποιο μελλοντικό δικαστήριο και βρεθώ 

κατηγορούμενος! Οι "συνάδελφοι ελεγκτές" έχουν να σκεφτούν και το κεφάλι τους και την 

οικογένειά τους, πράγμα που ενεργεί ανασταλτικά για τις ακραίες ενέργειές τους! Αντίθετα εγώ δεν 

φοβάμαι κανέναν! Φυλακή από ποινικό δεν πάω λόγω ηλικίας, αποζημιώσεις από αστικά δεν μου 

παίρνουν γιατί δεν έχω περιουσία, κτλ. Δεν φοβάμαι κανένα, είμαι ένας "ελεγκτής καμικάζι" για να 

μην πω "τρελός καμικάζι"!!! Δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση! 

8 - Διότι κάποτε αυτή η Έκθεση Ελέγχου θα πέσει στα χέρια μου και θα την αποδείξω 

διάτρητη! Όπως απέδειξα και την προηγούμενη του 2000 επί υφυπουργίας Γιώργου Ορφανού και 

με Διευθυντή της Διεύθυνσης Ελέγχων τον Θωμά Μεντεσίδη! (Βλέπετε κατωτέρω σχετικά άρθρα 

μου στο karate.gr!) Δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση! 

24/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ:  ΔΙΑΠΛΟΚάαααααΡΑ ΣΤΗ ΓΓΑ 

26/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ:  ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΟΚ      

28/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΑΪΜΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ 

ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ!!! 

29/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ? 

30/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΝΑ ΕΛΕΓΘΕΙ Η ΕΛΟΚ ΑΠΟ ΙΚΑ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ! 

01/12/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ:  Η ΓΓΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ!!! 

05/12/04 - ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ :  ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ 

ΕΛΟΚ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΑ! 

09/12/04 - ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ :  Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ! 

11/12/04 - ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ :  ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΟΚ ΤΩΝ 2003, 2004!!! 

9 - Αλλά το κυριότερο στο οποίο υπερτερώ είναι το ότι για κάθε εισερχόμενο ή 

εξερχόμενο έγγραφο ή παραστατικό της ΕΛΟΚ ή Πρακτικό του ΔΣ ή της ΓΣ, που θα βλέπω, 

θα γεννώνται αυτόματα δέκα περιπτώσεις απάτης στο μυαλό μου, στις οποίες δεν έχουν 

πρόσβαση τα μυαλά των άλλων "συναδέλφων ελεγκτών"! Δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση! 

10 - Και άλλα πολλά "Διότι"! . . . . . . . . . . . . . . . . . Δεν πιστεύω να έχετε 

αντίρρηση! 

 

Σεμινάριο για τους Ελεγκτές της ΕΛΟΚ, αν μείνω απέξω! 
 

Ποιόν αντιμετωπίζετε:  

Το χαρακτηριστικό του δημόσιου υπαλλήλου είναι ότι αυτός τα ξέρει όλα και ο Πολίτης δεν 

ξέρει τίποτα! Είναι αυτό που λένε "πεφωτισμένος"! Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, έχετε να 

κάνετε με έναν Serial Killer και εγώ είμαι ο επαγγελματίας Profiler, που τον παρακολουθώ επί 

είκοσι χρόνια! Γνωρίζω την μεθοδολογία του, τον τρόπο που σκέπτεται και πού "θα χτυπήσει"! 

Γνωρίζω αυτό που θα σκεφθεί να κάνει πριν το σκεφθεί να το κάνει! Είμαι ο Ειδικός, είμαι ο 

http://www.karate.gr/14elok/144041124.htm
http://www.karate.gr/14elok/144041126.htm
http://www.karate.gr/14elok/144041128.htm
http://www.karate.gr/14elok/144041128.htm
http://www.karate.gr/14elok/144041129a.htm
http://www.karate.gr/14elok/144041129a.htm
http://www.karate.gr/14elok/144041129b.htm
http://www.karate.gr/14elok/144041129b.htm
http://www.karate.gr/14elok/144041129c.htm
http://www.karate.gr/14elok/144041129c.htm
http://www.karate.gr/14elok/144041205.htm
http://www.karate.gr/14elok/144041205.htm
http://www.karate.gr/14elok/144041209.htm
http://www.karate.gr/14elok/144041209.htm
http://www.karate.gr/14elok/144041211.htm
http://www.karate.gr/14elok/144041211.htm
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Γνώστης της Κατάστασης! Γιατί να προσπαθείτε να λύσετε άγνωστα προβλήματα, ενώ έχω έτοιμες 

τις λύσεις? Παράδειγμα ξέρετε τι είναι τα "Νταν"? Οπωσδήποτε ΟΧΙ! Τι απάτες μπορούν να 

στηθούν με αυτά τα απλά "Νταν"? Δεν γνωρίζετε! Ξέρετε πώς κερδίζει τις Γενικές Συνελεύσεις? 

ΟΧΙ! Εγώ γνωρίζω ονομαστικά όσους του δίνουν λευκές βεβαιώσεις αντιπροσώπων και βάζει 

δικούς του να ψηφίζουν! Και οι Γενικές Συνελεύσεις είναι το Α και το Ω της εικοσαετούς απάτης 

του Γερόλυμπου! Συνεπώς, είμαι αυτό που λένε ... "The One"! 
  

Δεν θέλετε τη βοήθειά μου? Δεν πειράζει. Ας μην σας χαλάσω την αυτοπεποίθηση!  
Δείτε, όμως, μερικά σημεία που θα σας φανούν χρήσιμα στους ελέγχους σας! 

Ξεχάστε ότι ξέρατε μέχρι σήμερα για ελέγχους ρουτίνας! Ο έλεγχος της ΕΛΟΚ, που πάτε 

να κάνετε, είναι ... "περπάτημα σε άλλο πλανήτη"! Όταν τελειώσετε θα λέτε ιστορίες στα ... εγγόνια 

σας: "Σαν τον έλεγχο της ΕΛΟΚ δεν υπήρχε άλλος!" 

Έχετε απέναντί σας ένα διαβολεμένα αδίστακτο 

μυαλό, προγραμματισμένο εξ ενστίκτου να βγάζει χρήμα 

και από την ... καρφίτσα! (Δηλαδή, όταν η ΕΛΟΚ αγοράζει 

καρφίτσες, ο Γερόλυμπος παίρνει ... προμήθεια από αυτόν 

που τις πουλάει! Χα, Χα!) Να πιέζει τη μύγα στην πρέσα 

και να της βγάζει ξύγκι! Να γεννάει απάτες, που άλλο 

μυαλό δεν σκέπτεται και αν τις σκεφθεί δεν τολμάει να τις 

βάλει σε εφαρμογή! 

Πρόκειται για έναν καραμπινάτο αθλητικό 

εγκληματία, ο οποίος έχει στήσει μια "Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για την 

απόκτηση και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος"! Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στο εσωτερικό της 

Ελλάδας ήταν μέλος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του "Αθήνα 97" ως εκπρόσωπος της 

Νέας Δημοκρατίας, Διευθυντής Αθλημάτων στο "Αθήνα 2004" με 1,5 εκατ. μισθό το μήνα (!), 

Διευθυντής Αθλημάτων στην Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων για ένα διάστημα, μέλος της 

Επιτροπής Διεκδίκησης των Μεσογειακών Αγώνων στο Βόλο και την Λάρισα, πρόεδρος της 

παράνομης Ομοσπονδίας Τριάθλου, Εκμεταλλευτής της Ομοσπονδίας Τριάθλου, μέλος της 

Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, κτλ., κτλ. Δεν είναι επίσης καθόλου τυχαίο ότι στο εξωτερικό επί 

18 χρόνια ήταν Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας και της Πανευρωπαϊκής του Καράτε και 

Πρόεδρος της Βαλκανικής και σήμερα τον έχουν εκδιώξει με τον ταπεινωτικό και για τη χώρα μας 

χαρακτηρισμό "Persona non Grata"! 

Αυτό, όμως, ο διαβολεμένος άνθρωπος έχει τρία μοιραία ελαττώματα: είναι απόλυτα 

αχόρταγος, απόλυτα εκδικητικός και απόλυτα αλαζόνας! Αυτά και θα τον φάνε! 

Αυτά τα τρία του ελαττώματα τον κάνουν ευάλωτο στους ελέγχους σας! Οπωσδήποτε πριν 

κάνει κάθε λαμογιά παίρνει τα μέτρα του όχι μόνο να καλύπτεται, αλλά κυριολεκτικά να μην 

ανιχνεύεται! Πραγματικά, μέσα στην ΕΛΟΚ και από το 2003 (?) που παραιτήθηκε δεν φαίνεται η 

υπογραφή του πουθενά, αλλά υπάρχουν εκατό τρόποι να αποδείξετε την ύπαρξή του ως τον 

απόλυτο και μοναδικό Αρχηγό της Συμμορίας! Αν δυσκολευτείτε, εδώ είμαι εγώ! 

Ένα ακόμα από τα τελευταία του λάθη είναι ότι έχει χώσει βαθιά στα ... σκατά (σόρυ!) την 

ίδια του τη γυναίκα, η οποία μόλις δει στο βάθος τα ... ριγέ μοντελάκια των Γυναικείων Φυλακών 

της Θήβας θα τα ξεράσει όλα! Καλή τύχη σε όλους σας! 

Και ένα τελευταίο: αν σας απειλήσει με οποιονδήποτε τρόπο ο ίδιος ή η ... Μπάρμπι μην 

κωλώνετε! Κότες είναι! Στην ανάγκη ... φωνάξτε με!   
  

Τι να προσέξετε χονδρικά!  

http://www.karate.gr/14elok/142981120.htm
http://www.karate.gr/14elok/142981120.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160308.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160308.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153160315.htm
http://www.karate.gr/02recogn/025db18v.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160104.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160104.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160115.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
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Οδηγός Διαχειριστικού Ελέγχου: Πρώτο και κύριο, κάθε άτομο μέσα στα ΔΣ της ΕΛΟΚ 

είναι καραμπινάτα παράνομο! Στη συνέχεια, κάθε έγγραφο της ΕΛΟΚ κρύβει και μερικές απάτες 

και παρανομίες! Πρακτικά του ΔΣ, Πρακτικά των ΓΣ, επιστολές εισερχόμενες και εξερχόμενες, 

ορισμός επιτροπών, λειτουργία επιτροπών, 

πρακτικά επιτροπών, προκηρύξεις αγώνων, 

προκηρύξεις σεμιναρίων, προκηρύξεις 

εκδηλώσεων των λεγόμενων "στυλ" του 

καράτε, προκηρύξεις εκδηλώσεων "υπό την 

αιγίδα της ΕΛΟΚ", διοργανώσεις όλων των 

προηγουμένων, έκδοση δικαιολογητικών 

σχολών προπονητών (ειδικά εδώ, το 90% των εγγράφων προς την ΓΓΑ είναι πλαστά), ακόμα και οι 

ειδήσεις και τα νέα της ΕΛΟΚ προς τους φιλάθλους! Για κάθε λέξη που εγώ διαβάζω σε έγγραφο 

της ΕΛΟΚ, μέσα στο κεφάλι μου χτυπάνε καμπανάκια εντοπισμού παρανομιών! 

Οδηγός Οικονομικού Ελέγχου: Κάθε παραστατικό είσπραξης ή πληρωμής κρύβει και 

μερικές απάτες και παρανομίες! Σε κάθε βήμα της ΕΛΟΚ κρύβεται και κάποια "κρυμμένη" είσπραξη 

ή πληρωμή για την οποία ΔΕΝ εκδόθηκε παραστατικό, κάθε προϋπολογισμός, κάθε απολογισμός 

και ισολογισμός, κάθε έξοδο αγώνων εσωτερικού ή/και εξωτερικού, κάθε αμοιβή σχολής 

προπονητών, κάθε αμοιβή για σεμινάρια ή για αγώνες, κάθε μικροέξοδο ακόμα και κυλικείου, κάθε 

υποχρέωση προς υπαλλήλους και προς ασφαλιστικά ταμεία, κάθε "μαύρη" πληρωμή προς 

υπαλλήλους που ποτέ δεν δηλώθηκαν, κάθε έξοδο οδοιπορικών και κάθε πληρωμή κινητού 

τηλεφώνου, κάθε πληρωμή σε λογιστές και δικηγόρους, κάθε πληρωμή αμοιβών εθνικών 

προπονητών και διαιτητών αγώνων, κάθε είσπραξη από αθλητές και γονείς με ψευδείς αποδείξεις 

προς τους συλλόγους, κτλ., κτλ. 
  

Ήδη έχω δώσει μέσω τρίτου μια έκθεση σε φορολογική αρχή για τον οικονομικό έλεγχο 

της ΕΛΟΚ, την οποία, αν χρειαστεί, μπορώ να εμπλουτίσω και να σας την δώσω ως επώνυμη 

καταγγελία, όποτε μου το ζητήσετε! 

Καλή τύχη σε όλους σας! Ελέγχοντες και ... ελεγχόμενους! 

 

 
  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
  

  
 

  

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/14-img1603/prostima fotia.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) 

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/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 21/03/2016.  

 Τελευταία ενημέρωση 9/10/2016.  
  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 τυχόν Διαχειριστικός και Λογιστικός Έλεγχος στην ΕΛΟΚ πρέπει να 

στοιχειοθετήσει ΤΗΝ "Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία ...  

 ... με σκοπό τον προσπορισμό και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από παράνομες 

δραστηριότητες"!  

 

 Επικαιροποιημένο την 7/9/2016!  

  

 Μέρος Α΄, Διαχειριστικός Έλεγχος! - Μέρος Β΄, Οικονομικός Έλεγχος!  

  

 Όλος ο κόσμος του καράτε γνωρίζει την αλήθεια των επόμενων τεκμηριωμένων 

στοιχείων,  

 τα οποία δίνονται δημοσίως στους Ελεγκτές με σκοπό όχι να επηρεάσουν την 

κρίση τους, αλλά να διευκολύνουν το έργο τους.  

  Ο Έλεγχος είτε το θέλετε είτε όχι παρακολουθείται από το σύνολο αθλητών και 

φιλάθλων του καράτε και όχι μόνο!  

 

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/144160331.htm
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Think! 

 

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

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

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

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων! 

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

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

 

Το karate.gr λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα με βάση και στόχο την αλήθεια και 

το δίκαιο χωρίς επιρροές, υπαγορεύσεις και μεσάζοντες. Ειδικεύεται στην Έρευνα με 

Φαντασία, Ανίχνευση των Πληροφοριών, Ενδελεχή Aνάλυση των Πληροφοριών, Επιβεβαίωση 

των Πληροφοριών με Αποδεικτικά Στοιχεία και, τέλος, με Ορθή Απόδοση της Βαρύτητας σε 

κάθε Αποδεικτικό Στοιχείο. 

Όταν το karate.gr αναδημοσιεύει κάποια ξένη είδηση ή πληροφορία, τότε μνημονεύει 

και την πηγή της. Αν δεν μνημονεύεται η πηγή κάποιας είδησης ή πληροφορίας, τότε αυτή 

αποτελεί αποτέλεσμα αποκλειστικής έρευνας και επεξεργασίας του karate.gr. 

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

 

 

 Να μη μας λέτε ότι δεν σας τα είπαμε!  

 

 

 

 Επιτέλους, μπήκαν οι Ελεγκτές στην ΕΛΟΚ!  

 

http://www.karate.gr/14elok/144160321.pdf
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 Επιτέλους, μπήκαν οι Ελεγκτές στην ΕΛΟΚ!  

 

 

 Σε όλα τα επόμενα να προσθέσετε ότι το Καράτε θα συμπεριλαμβάνεται στα 

Ολυμπιακά Αθλήματα για τους Ολυμπιακούς του 2020 στο Τόκιο! Γι' αυτό το λόγο 

η ΕΛΟΚ θα πρέπει να "καθαριστεί" από τα λαμόγια εν ριπή οφθαλμού! Προσοχή 

στην καταγραφή των ευρημάτων, διότι θα ακολουθήσει ποινική δίωξη των 

υπευθύνων της ΕΛΟΚ από ενδιαφερόμενα άτομα και συλλόγους!  

 
Για να κάνετε τον έλεγχο θα πρέπει να βγάλετε τον Γερόλυμπο από τα γραφεία της ΕΛΟΚ 
ως μη έχοντα καμιά θεσμική θέση και να σας παρέχουν εξηγήσεις οι υπόλοιποι! Άλλωστε 

με απόφαση των ΔΣ της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας του Καράτε έχει κηρυχθεί, μόνον 
αυτός στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα όλων των αθλημάτων, ως Persona non Grata, με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να συμμετέχει σε κανένα όργανο και καμιά εκδήλωση όλων 
των εθνικών ομοσπονδιών καράτε κατά τον απαράβατο αυτό κανόνα της δύο 

υπερκειμένων ομοσπονδιών!!! 
 Όπως, επίσης, μην τολμήσετε να μας παρουσιάσετε καμιά Έκθεση Ελέγχου για τα μπάζα 
παρόμοια με τις μαλακίες που μας παρουσίασαν οι συνάδελφοί σας Νικόλαος Γιώτης και 

Ειρήνη Πενταράκη το 2001 (με κλικ εδώ)!!!  

 

 1 - Η Δομή του αθλήματος του Καράτε! (περιληπτικά)  

Πολλά αθλήματα (τρέξιμο, ακόντιο, ξιφασκία, σκοποβολή, κτλ.) προέρχονται από αρχαίες 

ή νεότερες μαχητικές τέχνες. Το Καράτε είναι ένα από αυτά. 

Γεννήθηκε κατά τον Μεσαίωνα στην Κίνα, μελετήθηκε περί το 1800-1900 στην Οκινάουα, 

μεταφέρθηκε και αναπτύχθηκε μετά το 1920 περίπου στην Ιαπωνία και από εκεί διαδόθηκε σε όλο 

τον κόσμο μετά το 1950. 

"Kara-te" σημαίνει "άδειο χέρι" και έχει το νόημα "άοπλο χέρι", δηλαδή χέρι χωρίς όπλο, 

με τη μεταφορική έννοια της σύγκρουσης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αντιπάλων που δεν κρατούν 

κανένα όπλο!  

Όλες οι "μαχητικές τέχνες" στην Ιαπωνία λέγονταν "bu-jutsu" και ο στόχος τους ήταν, 

φυσικά, η εξόντωση του αντιπάλου. Για παράδειγμα, "ju-jutsu" είναι η τέχνη του να νικάς 

υποχωρώντας στη δύναμη του αντίπαλου, "ken-jutsu" είναι η τέχνη του ραβδιού, "bo-jutsu" είναι 

η τέχνη του κονταριού, "iai-jutsu" είναι η τέχνη του σπαθιού, "karate-jutsu" είναι η τέχνη σε 

σύγκρουση χωρίς όπλα, κτλ. Μετά την εξάπλωση των πυροβόλων όπλων και την απαγόρευση όλων 

των άλλων όπλων στους πολίτες, οι μαχητικές τέχνες μετατράπηκαν σε "μαχητικές πειθαρχίες" ή 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/ElegxosELOK-2001.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/ElegxosELOK-2001.pdf
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"bu-do" και κατ' αναλογία οι προηγούμενα αναφερόμενες μετατράπηκαν σε "ju-do", "ken-do", "bo-

do", "iai-do", "karate-do", κτλ. και διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο ως πολιτιστική κληρονομιά της 

Ιαπωνίας. Στις μαχητικές αυτές πειθαρχίες τηρούνταν όλα τα στοιχεία εκπαίδευσης και αγώνων, 

που τηρούνται και στις μαχητικές τέχνες, τα οποία είναι η προπόνηση με τις χιλιάδες επαναλήψεις 

των τεχνικών και των συνδυασμών τους με κανονισμούς, που προσομοιάζουν με τις συνθήκες 

πραγματικής συμπλοκής ζωής ή θανάτου, αλλά και οι σκληροί αγώνες, όπου υποτίθεται ότι ο κάθε 

αγωνιζόμενος αγωνίζεται στην ουσία για τη ζωή του! 

 
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) 

 

Όταν το Καράτε διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο, τότε όλοι διαπίστωσαν ότι δεν είναι σαν το 

τρέξιμο ή το κολύμπι ή όποιο άλλο άθλημα, στο οποίο μπορούν να εξασκηθούν όλοι σε αυτό! Ο 

κύριος λόγος ήταν η μακροχρόνια και σκληρή προπόνηση, η οποία αποτυπωνόταν στην πορεία του 

κάθε "μαθητή-αθλητή" με την αξιολόγηση των Νταν (βαθμών) όσον αφορά στο επίπεδο της 

τεχνικής του κατάρτισης. Τα παραδοσιακά στυλ καράτε, που προέρχονται από την Ιαπωνία, 

διατήρησαν τους αυστηρούς κανόνες της μαχητικής τέχνης, αλλά πολλά στυλ-μαϊμού σε όλο τον 

κόσμο κατέβασαν την σκληρότητα της προπόνησης και των αγώνων για να προσελκύσουν 

μεγαλύτερα πλήθη ενδιαφερομένων στοχεύοντας στην οικονομική εκμετάλλευση τόυ καράτε. Έτσι, 

δημιουργήθηκαν περί το 1975 οι δύο παγκόσμιες ομοσπονδίες, η ITKF (International Traditional 

Karate Federation) και η WUKO (World Union of Karate Organizations) [σήμερα WKF = World 

Karate Federation] με την επιθυμία να αναγνωριστούν από την ΔΟΕ (Διεθνή Ολυμπιακή 

Επιτροπή) και το καράτε τους ως Ολυμπιακό Άθλημα!  

Η ΔΟΕ αναγνώρισε το 1993 σε σύνοδό της την ITKF ως την παγκόσμια ομοσπονδία που 

καλύπτει το "παραδοσιακό καράτε" και την WKF ως την παγκόσμια ομοσπονδία που καλύπτει το 

"μοντέρνο καράτε"! Η ITKF, όμως, ήταν συνέχεια των παραδοσιακών στυλ καράτε και διατήρησε 

την αξιολόγηση της τεχνικής κατάρτισης των ασχολουμένων με βάση τις μαύρες ζώνες (Νταν), ενώ 

η WKF γεννήθηκε στην ουσία το 1975 και δεν είχε καμιά παράδοση αξιολόγησης μαύρων ζωνών 

(Νταν), δηλαδή δεν είχε Νταν, όπως ακριβώς δεν έχει και σήμερα. 

Η παγκόσμια WKF, λοιπόν, ως αρμόδια για το μοντέρνο καράτε ή "σπορ-καράτε" δεν έχει 

αξιολόγηση μαύρων ζωνών (Νταν), πράγμα που αποδεικνύεται και από τη ανυπαρξία σχετικών 

κανονισμών διδασκόμενης ύλης και εξετάσεων, και συνεπώς η ελεγχόμενη ΕΛΟΚ ως μέλος της 

WKF επίσης δεν πρέπει να έχει τεχνική αξιολόγηση μαύρων ζωνών (Νταν)! 

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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Αυτό το γεγονός είχε εντοπιστεί και κατανοηθεί από τα διοικητικά συμβούλια του 1990 

(μέλος των οποίων ήμουν και εγώ) και είχαμε αποφασίσει σε βάθος χρόνου 2 ετών να 

αποσυνδέσουμε το καράτε της ΕΛΟΚ (τότε ΕΟΕΚ) από τα παραδοσιακά στυλ. Με την επικράτηση, 

όμως, του Γερόλυμπου στην ΕΟΕΚ από το 1994 η προηγούμενή μας απόφαση περί αποσύνδεσης 

του καράτε της ΕΟΕΚ από τα νταν αντιστράφηκε και εφαρμόστηκε ακριβώς το αντίθετο, μόνο που, 

ελλείψει της έννοιας των νταν στους κανονισμούς της παγκόσμιας, δημιουργήθηκαν "εικονικές 

ψευδο-ομοσπονδίες" δήθεν "ψευδο-παραδοσιακών στυλ", οι οποίες με δικές τους πλέον 

ανύπαρκτες νομικά και φορολογικά, και άρα παράνομες, οργανώσεις έβαλαν σε εφαρμογή την 

αξιολόγηση των καρατέκα με ψευδο-ντάν. Ο Γερόλυμπος, λοιπόν, εγκαθίδρυσε την "Πυραμίδα της 

Απάτης των Νταν" δια μέσου των επόμενων Ψευδο-ομοσπονδιών: 

1 - KOI = Kobe Osaka International = με επικεφαλής τους Γιώργο Τσόγκα και Ανδρέα 

Παπαδημητρόπουλο. 

2 - SKIF-Hellas = Shotokan Karate International - Hellas = με επικεφαλής τους Νικήτα 

Ζαρουχλιώτη και Κέιβαν Γκάζι. 

3 - Άλλο Shotokan = με επικεφαλής τους Γιώργο Σανιώτη, Γιώργο Μπίκα και Άρη 

Κραββαρίτη, 

4 - Wado-ryu = με επικεφαλής τους Χρήστο Μπουλούμπαση και Γρηγόρη Βόβλα. 

5 - Goju-ryu = με επικεφαλής τον Πέτρο Πάση. 

6 - Shito-ryu = με επικεφαλής αρχικά τους Γιώργο Τσόγκα και Ανδρέα 

Παπαδημητρόπουλο και στη συνέχεια τον Παναγιώτη Χονδροματίδη. 

7 - Kyokushinkai - με επικεφαλής τον Γιώργο Κοσμίδη. 

8 - ISSO = International Shito-ryu Shotokan Organization = προσωπική ομοσπονδία 

του Γερόλυμπου με επικεφαλής τον Κέιβαν Γκάζι στην Ελλάδα και τον γιό του Ντάριο Γκάζι στην 

Αγγλία. 

Παρατήρηση: Από ότι βλέπουμε, κάθε μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ ήταν αρχηγός και σε μια δική 

του ψευδο-ομοσπονδία, σήμα κατατεθέν της "Δομής και Ιεραρχίας της Εγκληματικής Οργάνωσης" 

για την εκμετάλλευση της ΕΛΟΚ και του Καράτε!!! 

Με αυτό τον τρόπο η ΕΛΟΚ έχει εγκαθιδρύσει την "Πυραμίδα της Απάτης των Νταν" 

δια μέσου των Ψευδο-ομοσπονδιών, δηλαδή της "τεχνικής αξιολόγησης" δια μέσου δήθεν των 

παραδοσιακών στυλ καράτε, και άρα την ανάγκη για τους αθλητές, τους προπονητές και τους 

διαιτητές να αξιολογούνται τεχνικά πρώτα από τις ψευδο-ομοσπονδίες, με στόχο την οικονομική 

τους απομύζηση από αυτούς που διαχειρίζονται την κάθε ψευδο-ομοσπονδία και την ταυτόχρονη 

χειραγώγηση των τεχνικών, των συλλόγων, της ΕΛΟΚ και του αθλήματος. Αυτό αποτελεί την 

μακροχρόνια βασική και καραμπινάτη απάτη του Γερόλυμπου και του Συρφετού που διοικεί την 

ΕΛΟΚ από το 1995, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί αναμφίβολη εκτροπή της ΕΛΟΚ από τον σκοπό του 

αρχικού καταστατικού της, με το οποίο πήρε την ειδική αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ! 

Στο θέμα των Νταν θα επανέλθουμε. 

 

 2 - Η παράνομη Δομή της παράνομης ΕΛΟΚ! (περιληπτικά)  

Η ΕΛΟΚ είναι μια αθλητική ομοσπονδία, που λειτουργεί με βάση το νόμο 2725/1999 και 

τις τροποποιήσεις του μεν, αλλά και με βάση όλους τους άλλους νόμους της χώρας μας. Συνεπώς 

κάθε λειτουργία της θα πρέπει να είναι σύννομος με όλους τους νόμους είτε αυτοί είναι αθλητικοί 

είτε είναι φορολογικοί είτε είναι άλλοι. 

Όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος και το καταστατικό της ΕΛΟΚ, η ομοσπονδία έχει μέλη της 

συλλόγους, που αναπτύσσουν το καράτε, και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που προκύπτει 

http://www.karate.gr/14elok/144140331.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140331.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140331.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140331.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140331.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140331.htm
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από εκλογές στο τέλος κάθε ολυμπιακού έτους και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση των 

αντιπροσώπων των συλλόγων-μελών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει Επιτροπές για κάθε 

τομέα των δραστηριοτήτων της ομοσπονδίας. Οι υποχρεώσεις της ομοσπονδίας είναι η διοργάνωση 

Πανελλήνιων και διασυλλογικών αγώνων για κάθε κατηγορία βάσει των κανονισμών αγώνων της 

Παγκόσμιας και η συμμετοχή της ΕΛΟΚ ως μέλος σε κάθε υπερκείμενη διεθνή ομοειδή ομοσπονδία, 

όπως είναι η Παγκόσμια, η Πανευρωπαϊκή, η Μεσογειακή και η Βαλκανική με σκοπό τη συμμετοχή 

της εθνικής ομάδας της χώρας μας στους αγώνες αυτών των υπερκείμενων ομοσπονδιών. Φυσικά 

θα πρέπει η ΕΛΟΚ να αντιμετωπίζει με βάση αντικειμενικούς και δημοκρατικούς κανονισμούς τα 

οργανωτικά και εσωτερικά της προβλήματα, ώστε να λειτουργεί ισότιμα για όλα τα μέλη της και να 

αναπτύσσεται απρόσκοπτα. Εννοείται ότι κατά τη λειτουργία της η ΕΛΟΚ διαχειρίζεται πρώτον τις 

παροχές, την εύνοια, τις διευκολύνσεις και τα προνόμια που παρέχει το κράτος στην ίδια, στους 

συλλόγους της, στους προπονητές της και στους αθλητές της, και δεύτερον τις υπό οποιαδήποτε 

μορφή οικονομικές επιχορηγήσεις που της παρέχει το κράτος σε χρήμα ή/και σε είδος. 

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να λειτουργούν σύννομα με ευθύνη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΛΟΚ, το οποίο θα απαλλάσσεται από αυτή την ευθύνη με έγκριση των διοικητικών 

και οικονομικών πεπραγμένων του κάθε τέλος έτους από την Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων 

των συλλόγων-μελών του, αλλά ακόμα και αυτό δεν φτάνει, αφού με χειραγωγούμενους συλλόγους 

το αθλητικό έγκλημα διαπράττεται και συντηρείται επ' αόριστον, πράγμα που σημαίνει ότι η 

εποπτεύουσα τον αθλητισμό αρχή, δηλαδή η ανύπαρκτη ΓΓΑ, πρέπει να ελέγχει τακτικά και σύννομα 

την ΕΛΟΚ! 

Αυτό είναι όλο το απλούστατο σύστημα διοίκησης και λειτουργίας της ΕΛΟΚ, η οποία 

υποτίθεται ότι εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού! 

Η όπως ανωτέρω περιγράφεται ΕΛΟΚ υπέβαλε το 1986 τον φάκελό της, τον οποίο 

συνέταξα εγώ ο Θύμιος Περσίδης ως γενικός της γραμματέας τότε, για ειδική αθλητική αναγνώριση 

στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ως την εποπτεύουσα των αθλητικών ομοσπονδιών κρατική 

αρχή, και έλαβε αυτή την αναγνώριση το 1990, όταν ήταν σε ισχύ το ιδρυτικό της καταστατικό και 

χωρίς ακόμα να έχει διατυπώσει και καταθέσει τον Εσωτερικό της Κανονισμό, τον οποίο έφτιαξε 

μετά 4-5 χρόνια. 

Αλλά η ΓΓΑ ποτέ μα ποτέ δεν έλεγξε την ΕΛΟΚ από το 1990 μέχρι σήμερα σε καμιά της 

δραστηριότητα! Και όταν κάποτε την έλεγξε οικονομικά και μόνο επρόκειτο για έναν καραμπινάτα 

κατά παραγγελία "διεφθαρμένο και εικονικό έλεγχο" της πλάκας ίσα-ίσα για να ξελασπώσει 

δικαστικά τον Γερόλυμπο ο κολλητός του Θωμάς Μεντεσίδης (διευθυντής τότε του Ελεγκτικού 

Συμβουλίου της ΓΓΑ), κατά παραγγελία του διεφθαρμένου υφυπουργού αθλητισμού Γιώργου 

Ορφανού. 
  

Στην πραγματικότητα, όλα τα ανωτέρω τυπικά χαρακτηριστικά τα αναφερόμενα 

στη λειτουργία της ΕΛΟΚ λειτουργούν καραμπινάτα και προκλητικά παράνομα. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι Γενικές Συνελεύσεις, όλες οι Επιτροπές, όλο το σύστημα 

αγώνων, όλη η διαιτησία, όλοι οι προπονητές, όλες οι συνεργασίες με τους εξωτερικούς 

συνεργάτες, όλα τα έσοδα και όλα τα έξοδα έχουν διαστρεβλωθεί από την αληθινή και νόμιμη 

λειτουργία τους προς απατηλές καταστάσεις με στόχο το οικονομικό όφελος αυτού που 

ιδιοποιείται ολόκληρη την ομοσπονδία! Και αυτός είναι ο Γιώργος Γερόλυμπος! 

Απευθυνόμενος στους ανθρώπους της ΓΓΑ ή άλλου φορέα, που κάνουν σήμερα 

Διαχειριστικό και Λογιστικό Έλεγχο, θα ήθελα να τους τονίσω ότι θα πρέπει να ξεχάσουν όσα 

ήξεραν για ελέγχους αυτού του είδους, ώστε να διαπιστώσουν τυχόν κλασικές παραβάσεις ψιλών 
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γραμμάτων του αθλητικού νόμου ή αδεξιοτήτων στη διαχείριση των οικονομικών! Ο πραγματικός 

έλεγχος της ΕΛΟΚ αποτελεί "σύγκρουση με το οργανωμένο αθλητικό έγκλημα" και θα πρέπει έχει 

τον προσανατολισμό της αποκάλυψης μιας "Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία με 

σκοπό τον προσπορισμό και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από παράνομες δραστηριότητες" 

καθώς και την στοιχειοθεσία των επί μέρους αδικημάτων με κατεύθυνση την ... Ποινική 

Δικαιοσύνη! 

Αλλά ας δούμε με λεπτομέρειες όλα τα όργανα διοίκησης της 

ΕΛΟΚ, τα σημεία παρανομιών τους και πού θα πρέπει να αναζητηθούν τα 

αποδεικτικά στοιχεία για την διευκόλυνση της δουλειάς των ... 

Εισαγγελέων. Πολλοί θεωρούν αντικείμενο κύριου ελέγχου τον λογιστικό 

τομέα μιας ομοσπονδίας, αλλά θα διαφωνήσω. Η οικονομική διαχείριση 

είναι αποτέλεσμα της διοικητικής διαχείρισης και αφορά σε αριθμούς και 

στις προσθαφαιρέσεις τους, τις οποίες ένας λογιστής τις προσέχει να 

είναι σωστές. Πολυετείς και πολλαπλές οικονομικές υπεξαιρέσεις υπό 

τον τύπο όχι της απλής και ευκαιριακής "αρπαχτής" (γνωστή παλιά 

έννοια της μιας φοράς) αλλά της καλοστημένης και πολυετούς "αρμεχτής" 

(νέα και εν προκειμένω υφιστάμενη έννοια της συνεχούς αφαίμαξης!) 

προετοιμάζονται από τη διοίκηση με αποφάσεις του ΔΣ, καλύπτονται 

φυσικά με παραστατικά μαϊμού, των οποίων ναι μεν οι προσθαφαιρέσεις είναι πάντα σωστές, αλλά 

ο συσχετισμός τους με τις διοικητικές αποφάσεις αποδεικνύουν την προγραμματισμένη αφαίμαξη 

των οικονομικών της ΕΛΟΚ με ταυτόχρονη προγραμματισμένη αύξηση των εσόδων της με 

παράνομους τρόπους και από παράνομες πηγές, ώστε οι επίσης παράνομες υπεξαιρέσεις να 

αποφέρουν μεγαλύτερα κέρδη στον ... "Μαγαζάτορα"! Συνεπώς, όπως θα δούμε, στη διοίκηση ανήκει 

το κλειδί της υπεξαίρεσης, αλλά και της πολυετούς κερδοφορίας!  
  

Τα παράνομα όργανα της παράνομης διοίκησης της παράνομης ΕΛΟΚ: 
α) Το κυρίαρχο όργανο διοίκησης της ΕΛΟΚ, το οποίο δεν φαίνεται πουθενά, είναι ο 

"Ιδιοκτήτης της" ή "Μαγαζάτορας", ο ίδιος ο Γιώργος Γερόλυμπος! 

Αντιπρόεδρος από το 1994, πρόεδρος από το 1997 (?) και ψευδο-Επίτιμος Πρόεδρος από 

το 2003 (παραιτήθηκε από πρόεδρος για να αρπάξει το Τρίαθλο!), οπότε και έβαζε στις θέσεις του 

προέδρου δικούς του αχυρανθρώπους, ο Γιώργος Γερόλυμπος μετέτρεψε την ΕΛΟΚ σε μια 

μαφιόζικη οργάνωση, από την κάθε λειτουργία της οποίας αντλεί σαν κυριολεκτικά λυσσασμένος 

οικονομικό κέρδος!  

Εσείς οι Ελεγκτές, που ελέγχετε την ΕΛΟΚ, προσαρμοστείτε άμεσα στις έννοιες που 

περιγράφω, διότι θα χάσετε το τρένο και δεν θα καταλαβαίνετε τίποτα! Δεν υπάρχει κανένα δικό 

μου προσωπικό μίσος κατά αυτού του "αθλητικού εγκληματία", αλλά διακατέχομαι από μια απόλυτη 

και κυρίαρχη εμμονή να μην αφήσω το τέρας της απάτης και της διαφθοράς να επιβληθεί σε 

μια ομοσπονδία που εγώ έφτιαξα! Δεν μπορεί να χωρέσει στο μυαλό μου πώς ένας άνθρωπος, 

έστω και τόσο απόλυτα διεφθαρμένος, μπορεί να επιβάλει τις απάτες του και τις παρανομίες του 

σε ένα σύνολο 100.000 ανθρώπων, που είναι οι ασχολούμενοι τα τελευταία είκοσι χρόνια με το 

καράτε αθλητές, γονείς, προπονητές, σύλλογοι και άλλοι! Είναι αδύνατο να αποδεχθώ τη σαπίλα και 

την αδιαφορία για αυτή τη σαπίλα, που χαρακτηρίζουν την κοινωνία μας! 

Ο Γιώργος Γερόλυμπος δεν είναι εύκολος αντίπαλος, διότι προβλέπει, προετοιμάζει, 

προγραμματίζει, καλύπτεται, δεν υπογράφει, δεν φαίνεται, βάζει άλλους μπροστά, αντιστέκεται, 

απειλεί, εκδικείται, εξοντώνει και άλλα πολλά! Για μένα, όμως, είναι ο πιο εύκολος αντίπαλος, διότι 

τον αντιμετωπίζω χρόνια, τον γνωρίζω, ξέρω τι έχει κάνει, ξέρω πώς το έχει κάνει, ξέρω που 
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βρίσκονται τα αποδεικτικά στοιχεία για την κάθε του παρανομία, γνωρίζω περισσότερα από αυτόν 

και κυρίως ... τον θεωρώ ως την απόλυτη ... Κότα και 

τον έχω κατα-γραμμένο! 

Ο Γιώργος Γερόλυμπος, από χρόνια 

"αθλητικός επιχειρηματίας", έχει με δική του ευθύνη 

και δική του επίβλεψη διαβρώσει τους πάντες και τα 

πάντα σε κάθε λειτουργία της ΕΛΟΚ, οι οποίοι βέβαια 

δεν απαλλάσσονται των δικών τους ευθυνών! 

Παρακολουθήστε, λοιπόν, πώς έχει στηθεί να 

λειτουργεί το όλο σύστημα της ΕΛΟΚ από τον Γιώργο 

Γερόλυμπο: 

β) Την ΕΛΟΚ υποτίθεται ότι την διοικεί η 

Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των συλλόγων-

μελών της! 

Φαινομενικά την ΕΛΟΚ την διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), αλλά το ΔΣ λογοδοτεί 

κάθε τέλος έτους στην Γενική Συνέλευση (ΓΣ), ενώ το ΔΣ εκλέγεται στο τέλος κάθε ολυμπιακού 

έτους (δηλ. κάθε τέσσερα χρόνια) από την ΓΣ. Συνεπώς, όποιος έχει στο τσεπάκι του το ΔΣ δεν 

έχει απαραίτητα και την ΓΣ, αλλά όποιος έχει στο τσεπάκι του την ΓΣ, τότε έχει και το ΔΣ! Και ο 

Γερόλυμπος είχε και έχει στο τσεπάκι του την ΓΣ! Πώς? Ως εξής: 

Ο Γερόλυμπος από το 1990, που εκλέχθηκε μέλος στο ΔΣ της ΕΛΟΚ φρόντισε να 

αποκτήσει δύναμη μέσα στο ίδιο το ΔΣ την οποία επέκτεινε σταδιακά σε όλες τις επιτροπές, μέχρι 

να φθάσει στον έλεγχο των διεφθαρμένων Τεχνικών του καράτε αξιοποιώντας τις εύνοιες και 

παροχές:  

1) των βαθμών Νταν προς αυτούς,  

2) των τίτλων σε Επιτροπές,  

3) της τοποθέτησης των υψηλόβαθμων Τεχνικών ως "υπευθύνων συλλόγων" ως 

εξεταστές με αμοιβή για "κάρτες καταλληλότητας" αθλητών (μια ακόμα απάτη του) και σε Επιτροπές 

Εξεταστών με οικονομικό όφελος,  

4) των διπλωμάτων διαιτητών, προπονητών, εκπαιδευτών, μαύρων ζωνών και άλλων 

προνομιακών θέσεων επίσης με οικονομικό όφελος.  

Όλα αυτά αποτελούσαν το "καρότο"!  

Ταυτόχρονα, όμως, κυριολεκτικά στερούσε κάθε τι από τα 

ανωτέρω σε κάθε αντιστεκόμενο στην απληστία του, εξόντωνε εντός και 

εκτός της ΕΛΟΚ όποιον του αντιστεκόταν ή διαφωνούσε μαζί του άτομο 

ή/και σύλλογο με όπλο τους ίδιους τους Τεχνικούς, αλλά και την 

Δικαστική Επιτροπή (άλλη απάτη του αυτή).  

Αυτά όλα αποτελούσαν το "μαστίγιο"!  

Έτσι, με "καρότο" και "μαστίγιο", κτίστηκε μια αυτοκρατορία 

πειθήνιων "υπηκόων" του, ατόμων και συλλόγων Αθήνας και Επαρχίας, οι οποίοι πλέον είχαν 

φθάσει στο εξευτελιστικό σημείο να του δίνουν ακόμα και λευκές βεβαιώσεις αντιπροσώπων των 

συλλόγων τους για τις ΓΣ, ώστε να βάζει εκείνος όποιους ήθελε, με αποτέλεσμα να χειραγωγεί 

τις Γενικές Συνελεύσεις! Είχε πλέον φθάσει στην ... τελειότητα!  

Ταυτόχρονα με τον Έλεγχο βρίσκονται σε εξέλιξη και οι φετινές 

εκλογές της ΕΛΟΚ. Αν ψάξετε τις βεβαιώσεις αντιπροσώπων, θα 

http://www.karate.gr/15athlet/153160315.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153160315.htm
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Με αυτό τον 

τρόπο και χωρίς να 

κατέχει καμιά θεσμική 

θέση στην ΕΛΟΚ, ήταν μόνο Επίτιμος Πρόεδρος (από το 2003), χειραγωγούσε την ΓΣ της 

ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα να χειραγωγεί τους πάντες και τα πάντα!!! 

Ο Γερόλυμπος "προήδρευε" σε όλες τις ΓΣ, αλλοίωνε το εκλογικό σώμα και έβγαζε όποιους 

ήθελε στις εκλογές, ακόμα και αντιπροσώπους συλλόγων που δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, ενώ 

ενδιάμεσα περνούσε όπως ήθελε τα πεπραγμένα του ΔΣ, τους απολογισμούς και προϋπολογισμούς, 

αλλά και όποιες διαγραφές αντιφρονούντων συλλόγων και ατόμων αυτός ήθελε! Οι αντιφρονούντες 

σύλλογοι και άτομα δεν προλάβαιναν να αντιδράσουν, διότι μέχρι την τελευταία στιγμή έκρυβε και 

τους συλλόγους, που είχαν δικαίωμα ψήφου στην κάθε συνεδρίαση, ενώ το ΔΣ είχε την υποχρέωση 

να τους γνωστοποιεί, αλλά και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους απολογισμούς και τους 

προϋπολογισμούς της ΕΛΟΚ! 

Είναι, όμως, προφανές ότι υπάρχουν ακλόνητα αποδεικτικά στοιχεία ότι όλες οι ΓΣ 

ήταν παράνομες και νοθευμένες και θα πρέπει να ακυρωθούν ή ακόμα και η ακύρωσή τους 

έχει παραγραφεί από το νόμο, θα πρέπει να κριθούν παράνομες οι αποφάσεις τους, διότι 

αντίκεινται στους νόμους της χώρας! Προφανώς, αν οι αποφάσεις γενικών συνελεύσεων είναι 

αντίθετες με τους νόμους της χώρας, το αδίκημα αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να παραγράφεται! 

Αν αποδειχθεί, επίσης, ότι η όλη διαστρέβλωση της πολυετούς διοίκησης της ΕΛΟΚ οφείλεται στην 

"Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για τον προσπορισμό 

και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος", τότε όλα τα περί παραγραφών 

ανατρέπονται! 

γ) Όπως είπαμε, με την ΓΣ στο τσεπάκι ο Γερόλυμπος 

έβγαζε στις εκλογές σαν ... κουνέλια από το καπέλο μόνο δικά του 

άτομα στο ΔΣ της ΕΛΟΚ. 

Με αυτό τον απλό ανωτέρω τρόπο και με τη συνδρομή μιας 

στρατιάς ηλιθίων "υπηκόων" του ο Γερόλυμπος ήταν μεν εκτός 

ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά χωρίς να φαίνεται διοικούσε όπως αυτός ήθελε την 

ΕΛΟΚ, αφού με την ΓΣ στο τσεπάκι (και αυτό ίσχυε στην 

πραγματικότητα, αφού ... προήδρευε σε κάθε ΓΣ, καραμπινάτα 

παράνομα, αφού ταυτόχρονα ήταν και πρόεδρος της ομοσπονδίας 

Τριάθλου, η οποία έχει πάρει το δρόμο για τον καταλογισμό 

κακουργημάτων!) έβγαζε στις εκάστοτε νοθευμένες εκλογές όποιους αυτός ήθελε στο ΔΣ και την 

Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ)! 

Με το ΔΣ στο τσεπάκι (και αυτό ίσχυε στην πραγματικότητα, αφού ... προήδρευε και σε 

κάθε συνεδρίαση του ΔΣ!) προφανώς και έφτιαχνε τις επί μέρους επιτροπές όπως αυτός ήθελε! 

Στην ουσία έκανε ότι ήθελε και έβαζε τους ηλιθίους να υπογράφουν σαν να ήταν δικές τους 

αποφάσεις!!! 

Η μανία της "επίδειξης της κυριαρχίας του" δια του "προεδρεύειν" σε κάθε συνεδρίαση 

κάθε οργάνου της ΕΛΟΚ μαζί με την παρουσία του ως μοναδικού μάρτυρα σε κάθε δικαστήριο 

της ΕΛΟΚ εναντίον κάθε αντιδίκου της, αφού βέβαια όλοι οι άλλοι θα τα έκαναν σαν τα μούτρα 

τους, αποτελούν και τις βασικές αποδείξεις της πληθωρικής παρουσίας του ως ο "Νονός της 

Ημέρας" για την ΕΛΟΚ και το καράτε, αφού μόνο τον εαυτό του εμπιστεύεται και μόνον αυτός 

γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες του κάθε ζητήματος της ΕΛΟΚ. Άλλωστε πώς θα αφήσει σε άλλον 

την οργάνωση "του δικού του μαγαζιού" και την υπεράσπιση "του δικού του μαγαζιού"!!! Όπως 

βέβαια είναι φυσικό δεν αφήνει σε κανέναν άλλο και τις ... εισπράξεις  "του δικού του μαγαζιού"! 

βρείτε ότι παραπάνω από τις μισές είναι παράνομες, όπως ήταν και 

στις εκλογές του 2012! 
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Αν θέλαμε να αποτυπώσουμε σε ένα οργανόγραμμα τη "Δομή και Ιεραρχία της 

Εγκληματικής Οργάνωσης" που λέγεται ΕΛΟΚ, θα παίρναμε το επόμενο, αφού όλες οι εντολές 

διοίκησης έχουν αρχή και επιβλέποντα τον Γερόλυμπο με ενδιάμεσους λίγους διοικητικούς και 

πολλούς τεχνικούς του αθλήματος! 
 

Βέβαια τον έφαγε η αλαζονεία του "ανέγγιχτου" (αυτού που δεν τολμούσε να τον αγγίξει 

κανείς), αφού για παράδειγμα σαν Δικαστική Επιτροπή έβαζε τέσσερεις δικηγόρους, που ήταν ο 

ένας πάνω στον άλλο στο ίδιο γραφείο και όχι όπως ορίζει ο νόμος μέλη διαφόρων συλλόγων-μελών 

της ΕΛΟΚ, και άλλα τέτοια! 
  

δ) Φυσικά με την ΓΣ στο τσεπάκι ο Γερόλυμπος έβγαζε στις εκλογές σαν κουνέλι από το 

καπέλο και την Εξελεγκτική Επιτροπή με δικούς του ανθρώπους! 

ε) Και φυσικά με το ΔΣ πλέον στο τσεπάκι ο Γερόλυμπος όριζε όλες τις Επιτροπές της 

ΕΛΟΚ (Τεχνική, Δικαστική, Εξεταστών, Διαιτησίας, Οργανωτική Αγώνων και Υπεύθυνη Αγώνων) 

με όποια άτομα εκείνος ήθελε!  

ζ) Και επίσης φυσικά με τους υψηλόβαθμους τεχνικούς στο τσεπάκι ο Γερόλυμπος έκανε 

ό,τι ήθελε στους εξεταστές, προπονητές, εκπαιδευτές και μαύρες ζώνες συμπληρώνοντας έτσι όλη 

την έκταση και την ένταση της παράνομης επιρροής του σε κάθε άτομο και σύλλογο της ΕΛΟΚ με 

αποτέλεσμα να εδραιώνει ακόμα περισσότερο μέρα με την ημέρα την αυτοκρατορία του!  

η) Και όλα αυτά γίνονταν επί 20 χρόνια, όταν επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας 

Δημοκρατίας η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ήταν μια άκρως εξέχουσα διεφθαρμένη και 

διαπλεκόμενη υπηρεσία από τον πολιτικό της προϊστάμενο μέχρι τον τελευταίο της υπάλληλο!  Από 

αυτούς ποιόν να πιάσω και ποιόν να αφήσω! Όλοι τα ίδια σκατά ήτανε!  

 

3 - Η "Δομή και Ιεραρχία της Εγκληματικής Οργάνωσης"! 

(περιληπτικά) 
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Γιώργος Γερόλυμπος: Έχει τη θέση του ψευδο-Επίτιμου Προέδρου της ΕΛΟΚ, αλλά 

στην ουσία έχει μετατρέψει την ΕΛΟΚ σε ιδιοκτησία του υπό στυγνή εκμετάλλευση! Όπως 

περιγράφεται σχηματικά στο παραπάνω οργανόγραμμα, διοικεί και εκμεταλλεύεται τους πάντες και 

τα πάντα μέσα στην ΕΛΟΚ. 

Είναι ο υπεύθυνος για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού 

της ομοσπονδίας και άρα ο απόλυτος υπεύθυνος για κάθε δια του Καταστατικού και του Εσωτερικού 

Κανονισμού ευθεία ή/και εκ του πλαγίου εκτροπή της ΕΛΟΚ από τον αρχικό της σκοπό, όπως αυτός 

ήταν διατυπωμένος στο ιδρυτικό της Καταστατικό με το οποίο και έλαβε την ειδική αθλητική 

αναγνώριση από την ΓΓΑ.  

Αυτός είναι λόγος για τον ΓΓΑ να κηρύξει έκπτωτο το ΔΣ της ΕΛΟΚ!  

Ο Γερόλυμπος, λοιπόν, διοικεί την ΕΛΟΚ σαν προσωπική του επιχείρηση, 

βάζοντας δικούς του διοικητικούς ή/και τεχνικούς σε κάθε πόστο, εξαιρώντας και 

εξοντώνοντας αντιπάλους του, οι οποίοι δεν υποτάσσονται, από θέσεις στην ΕΛΟΚ 

ή/και διαγράφοντας τους συλλόγους τους από την ΕΛΟΚ, αποκομίζοντας προσωπικό 

οικονομικό κέρδος από τις κλασικές περιοδικές νόμιμες διοργανώσεις της 

ομοσπονδίας, δηλαδή διοργανώσεις αγώνων εσωτερικού, ταξίδια σε αγώνες 

εξωτερικού, σεμινάρια προπονητών, εξεταστών, εξετάσεις μαύρων ζωνών, σχολές 

προπονητών και εκπαιδευτών, κτλ., αλλά και δημιουργώντας "νέα κερδοφόρα 

προϊόντα" "υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ", όπως αγώνες και σεμινάρια-απάτες "ψευδο-παραδοσιακών 

στυλ" (αυτό κι αν είναι απάτη!), όπου οι εισπράξεις από όλες αυτές τις εκδηλώσεις περνάνε πρώτα 

από το ταμείο της ΕΛΟΚ και μετά με κατάλληλες τεχνικές περνάνε κατά ένα ποσοστό στην τσέπη 

του ή μπαίνουν εξαρχής απευθείας στην τσέπη του!  

Είναι προδιαγεγραμμένες οι απαντήσεις που θα σας δώσουν, κύριοι Ελεγκτές, όλοι μα όλοι 

οι διοικούντες την ΕΛΟΚ, όταν τους ρωτήσετε "Σε ποιόν δώσατε τα λεφτά που εισπράξατε?" Όλοι 

θα σας πουν "Τα δώσαμε στον Γερόλυμπο!" 

Φυσικά και η ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το 2012 ήταν ιδέα και 

εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη συμμετοχή της ΓΓΑ στην 

χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους της, ενώ σήμερα, παρ' 

όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, ο ίδιος αυτός Απατεώνας κρατάει τις 

εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του, αφού ο τραπεζικός λογαριασμός της ΕΛΟΚ έχει κατασχεθεί 

από 1-1-2016, για να μην πάρουν τις αποζημιώσεις τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό 

λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που αποδεικνύει "δόλο" και αποτελεί ποινικό αδίκημα! 

Με την αλαζονεία του να ξεπερνά ακόμα και τα όρια της αλαζονείας του ... "Τέλειου 

Απατεώνα" με μαφιόζους συνεργάτες και τους συλλόγους τους του καράτε είχε αρπάξει και την 

ομοσπονδία του Τριάθλου, στο οποίο "εκλέχθηκε" και πρόεδρος, διακινδυνεύοντας τη νομιμότητα 

όλων των ΓΣ της ΕΛΟΚ στις οποίες προήδρευε, αφού ως πρόεδρος του Τριάθλου απαγορευόταν 

να είναι "μέλος σε όργανο της ΕΛΟΚ", όπως ορίζει το καταστατικό της ΕΛΟΚ, δηλαδή δεν μπορούσε 

να είναι ούτε πρόεδρος της ΓΣ (και ήταν πάντα) ούτε αντιπρόσωπος συλλόγου, που πήρε μέρος 

στην ΓΣ (και ήταν πάντα)! 

Ο Γερόλυμπος είναι ο μόνος άνθρωπος του αθλητισμού οποιουδήποτε αθλήματος, τον 

οποίο η Παγκόσμια και η Πανευρωπαϊκή του καράτε έχουν χαρακτηρίσει "persona non grata" με 

αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, δηλαδή "Αθλητικό Σκουπίδι στο Καράτε", ενώ 

ταυτόχρονα έχει αρπάξει και το Ταμείο της Βαλκανικής του Καράτε, της οποίας ήταν Πρόεδρος για 

18 χρόνια και τον κυνηγάνε να το πάρουν πίσω, σπιλώνοντας με αυτό τον τρόπο το όνομα της 
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Ελλάδας και όλων των Ελλήνων ως κοινών "κλεφτών"! Και όλα αυτά, ενώ η Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού μόλις ξύπνησε!!!  

Ο άνθρωπος αυτός ξεπερνάει κάθε τρελή φαντασία και κολυμπάει πλέον στη ... 

σχιζοφρένεια (πολύ φοβάμαι ότι ο ... Θεός έχει δρομολογήσει το ... τσιπάκι του προς ... ΨΝΑ 

Δρομοκαΐτειο μεριά!), διότι με απάτες, που βγάζουν μάτι και κάποτε οπωσδήποτε θα 

αποκαλύπτονταν, επεδίωκε να βγάζει χρήματα εις βάρος της ΕΛΟΚ από κάθε πράξη της 

μετατρέποντας τη διοίκηση και τα οικονομικά της ομοσπονδίας σε ένα πέλαγος παρανομιών! 

Δηλαδή, ούτε η ομαδική θεραπεία στους ... ΑΑΑ τον γλυτώνουν ούτε η πιο πετυχημένη ... λοβοτομή 

από ομάδα ειδικών! (ΑΑΑ = Ανώνυμοι Αυτοδημιούργητοι Απατεώνες!) 

Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"! 

Έχω αποδείξει ή όχι, κύριοι Ελεγκτές, ότι ο Γερόλυμπος είναι ο εμπνευστής, δημιουργός 

και εκμεταλλευτής της "Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία με σκοπό τον προσπορισμό 

και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από παράνομες δραστηριότητες"? Ποιόν άλλον δείχνουν τα 

χιλιάδες συνδυαζόμενα πραγματικά γεγονότα? Αν μου πείτε ΟΧΙ, τότε έχετε πρόβλημα! Είναι ο 

ηθικός και φυσικός ταυτόχρονα αυτουργός για όλες τις παρανομίες της ΕΛΟΚ! Λέω "και φυσικός" 

διότι όχι μόνο οργανώνει και υποδεικνύει τις παρανομίες, αλλά σχεδόν πάντα τις γράφει και στο 

χαρτί και το βάζει κάτω από το χέρι του κάθε ηλίθιου λέγοντάς του "Υπόγραψέ το, μαλάκα!" Το 

τελευταίο δεν του το λέει κατάμουτρα, αλλά εννοείται βέβαια! Και ο υπογράφων ... το υπογράφει 

συμφωνώντας και με το περιεχόμενο του εγγράφου και με την ... νοητή προσφώνηση!  

Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!  
 

Εμμανουέλα Γερολύμπου-Ποντίδα: "Τέτοιουν άντραα, τέτοιουν άντραα, θα πουλήσου 

κι του σπίτ' κι τη μάντραα! Μπέεε!" 

Η τέλεια αφοσιωμένη σύζυγος! Μια φορά απατεώνας ο άντρας της? Δύο 

εκείνη! 

Μέχρι προ ετών συμμετείχε υποστηρίζοντας τον σύζυγό της χωρίς να 

φαίνεται, αλλά όταν του τελείωσαν οι διοικητικοί-πιόνια (τεχνικούς έχουμε 

κοτέτσια ολόκληρα ακόμα!) τότε την έβγαλε στο φανερό αρχικά σαν αντιπρόεδρο, 

αλλά στη συνέχεια ως γενική γραμματέα να βάζει την υπογραφή της σε όλα τα 

έγγραφα της ΕΛΟΚ! Η ίδια η σύνθεση του τελευταίου ΔΣ, που ψηφίστηκε στο τέλος 

του 2012 έχει πέντε γκάνγκστερ και 

πέντε άχρηστους (αχ ρε Παπαδημητρόπουλε, πόσο μας 

λείπεις!) και αναγκαστικά "θυσίασε" και τη γυναίκα του 

να υπογράφει τις απάτες του εξακολουθώντας ο ίδιος να 

επιδιώκει να μην φαίνεται πουθενά!  

Πάει και η ... Μπάρμπι? Την θυσίασε στον βωμό 

του χρήματος? Μήπως ισχύει το αντίθετο? Την 

βλέπεται να ... "τραβάτε με κι ας κλαίω"? Δεν μου 

φαίνεται! Όταν η ... Μπάρμπι μπαίνει στη ΓΓΑ και βάζει 

τις φωνές για να ψαρώσει τον Συναδινό (κι αυτός ... 

ψαρώνει!) να υπογράψει τα παράνομα διπλώματα 

προπονητών αποδεχόμενος όλες τις πλαστογραφίες του 

ΔΣ της ΕΛΟΚ, που έχει αναδείξει η Επιτροπή 

Διοίκησης της Σχολής, δεν μου φαίνεται να μη γνωρίζει 

τι κάνει! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/prostima%20fotia.pdf
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1000% συνεργός, συμμέτοχη και άρα συνένοχος η κυρία Εμμανουέλα Γερολύμπου-Ποντίδα, 

κατέχοντας ενεργό δίπλωμα προπονητή έβαλε παράνομα υποψηφιότητα το 2012 (?) για μέλος του 

ΔΣ και εκλέχθηκε πάλι παράνομα και έκτοτε διοικεί την ΕΛΟΚ από τις θέσεις της αντιπροέδρου 

αρχικά και της γενικής γραμματέως μετέπειτα!  

Είναι, επίσης, υπεύθυνη και για την ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το 

2012, που ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη 

συμμετοχή της ΓΓΑ στην χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους 

της, ενώ σήμερα, παρ' όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνη, 

που ο Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις 

αποζημιώσεις τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που 

αποδεικνύει "δόλο" και αποτελεί ποινικό αδίκημα! 

Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"! 

Συνεπώς, η Εμμανουέλα Γερολύμπου-Ποντίδα, βασικό στέλεχος στη "Δομή και Ιεραρχία 

της Εγκληματικής Οργάνωσης κτλ.", αρχικά αντιπρόεδρος και μετά γενική γραμματέας αποτελεί 

κύριο οργανωτή και συνεργό σε όλες τις παρανομίες της ΕΛΟΚ κατέχοντας ... πανοραμική θα έλεγα 

θέση-κλειδί στη διοίκηση της ομοσπονδίας! (Τον βλέπετε πόσο σατανικός είναι? Εκμεταλλεύτηκε 

την ίδια του τη γυναίκα βάζοντάς την πρώτα στο ΔΣ ως αντιπρόεδρο δήθεν ότι δεν θα κάνει τίποτα 

και δεν κινδυνεύει από τίποτα, αλλά της φόρεσε τη γραμματεία στη συνέχεια, όταν καρατόμησε τον 

... βλάκα! Από την αρχή την είχε προγραμματίσει για αυτή τη θέση! Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό 

του επαγγελματία απατεώνα: εκμεταλλεύεται χωρίς κανένα ενδοιασμό και τα πιο προσφιλή του 

πρόσωπα! Άλλωστε αυτά είναι και τα πιο ευάλωτα στην πειθώ του!)  

Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!  
 

Χρήστος Μπουλούμπασης: επί είκοσι πέντε χρόνια μέλος του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά από το 1999 παράνομο μέλος και από το 2008 παράνομος 

πρόεδρος! 

Ο Μπουλούμπασης από το 1977, που τον γνώρισα ήταν προπονητής του 

συλλόγου του. Το 1992 πήρε από εμένα το δίπλωμα της Σχολής Προπονητών της 

ΓΓΑ εξακολουθώντας να είναι προπονητής του συλλόγου του. Από την έκδοση του 

αθλητικού νόμου 2725/1999 αυτομάτως έγινε παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, 

αφού ο νόμος απαγόρευε σε προπονητές να μετέχουν στις διοικήσεις και αυτός 

παρέμενε προπονητής του συλλόγου του! Αλλά τότε όλα τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ ήταν προπονητές 

και όλοι έκαναν τα στραβά μάτια ο ένας για τον άλλο! Και φυσικά η ΓΓΑ ήταν στραβή από μόνη 

της και από πάντα!!! 

Το ότι ο Μπουλούμπασης ήταν πάντα προπονητής και άρα πάντα παράνομο μέλος του ΔΣ 

αποδεικνύεται με πολλούς τρόπους! Ένας πρώτος τυπικός και αυτο-αποδεικνυόμενος συλλογισμός 

είναι ότι για να βάζει κάθε φορά υποψηφιότητα για μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ έπρεπε να είχε 

"αποποιηθεί της ιδιότητας του προπονητή" καταθέτοντας με βεβαία ημερομηνία το δίπλωμα του 

προπονητή στη δημόσια αρχή, η οποία το εξέδωσε, δηλαδή την ΓΓΑ! Το έχει η ΓΓΑ σε ειδικό αρχείο 

αυτό το δίπλωμα του Μπουλούμπαση? ΟΧΙ βέβαια! Το έχει η ΕΛΟΚ διάφανα σε δημοσιευμένο και 

μη στιγμιαία τροποποιούμενο αρχείο? ΟΧΙ βέβαια! Άρα ο Μπουλούμπασης είχε πάντα την ιδιότητα 

του προπονητή και αυτό ήταν πάντα εν γνώσει της ΓΓΑ! Προφανώς, αποδεικνύεται ότι η ΓΓΑ είναι 

"ο υπ' αριθμόν Ένα" Αθλητικός Εγκληματίας στο χώρο του Αθλητισμού, αφού όλοι εκεί μέσα 

πληρώνονται από τον Έλληνα Πολίτη να εποπτεύουν τον ελληνικό αθλητισμό και εποπτεύουν ... να 

μην πω τι! (Αν το εποπτεύουν και αυτό!) Δεύτερο αυτο-αποδεικνυόμενο στοιχείο είναι τα σεμινάρια 

υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ στα οποία "διδάσκει" ο Μπουλούμπασης (με κλικεδώ)! Πώς μπορεί να μην 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/prostima%20fotia.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
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είναι προπονητής και να διδάσκει σε σεμινάρια τεχνική του καράτε σε αθλητές και προπονητές! 

Τρίτο, μπήκε και "διδάσκων" στη Σχολή Προπονητών 2014 της ΓΓΑ! Πώς διδάσκει τους 

υποψήφιους προπονητές τεχνική του καράτε και ο ίδιος δεν είναι προπονητής! 

Ο Μπουλούμπασης είναι επίσης και υψηλόβαθμος τεχνικός και "αρχηγός" του στυλ 

Γουάντο-ρύου Καράτε! "Αρχηγός" σημαίνει ότι ελέγχει τεχνικά όλο το στυλ του Γουάντο-ρύου 

(φωτό δεξιά)! Άλλη τεράστια παρανομία, που αντίκειται με το πνεύμα του αθλητικού νόμου, ο οποίος 

θέλει του τεχνικούς έξω από διοικητικές θέσεις, ώστε να μην χειραγωγούνται οι ομοσπονδίες! 

Δηλαδή, από ότι έλεγε ο αθλητικός νόμος αυτοί μέσα στην ΕΛΟΚ έκαναν τα αντίθετα και η ΓΓΑ 

κοιμόταν με τα τσαρούχια!  

Ως υψηλόβαθμος τεχνικός και ως αρχηγός στυλ, παρ' ότι μέλος του ΔΣ, ο 

Μπουλούμπασης ήταν και προπονητής και υπογράφων δελτία καταλληλότητας αθλητών και 

εξεταστής και καθηγητής σεμιναρίων και καθηγητής σχολών προπονητών και ... και ... και όλα αυτά 

με το αζημίωτο φυσικά! Υπέγραφε ότι χαρτί του έβαζε ο Γερόλυμπος στο χέρι και σε αντάλλαγμα 

είχε την άδεια και τη στήριξη του ... Μεγάλου για τις παράνομες αποδοχές του! Ο Γερόλυμπος του 

οργάνωνε και σεμινάρια και αγώνες μέσω της Sportdata του Πέτρου Σκοπελίτη! Άλλο φρούτο 

αυτός: ιδιοκτήτης της Sportdata, αντιπρόεδρος στο σύλλογο του Μπουλούμπαση, ψήφιζε για 

άλλους συλλόγους, εργαλείο του Γερόλυμπου στην εξόντωση των αντιπάλων του κτλ. Θα τον 

δούμε πιο κάτω! 

Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το 

2012, που ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη 

συμμετοχή της ΓΓΑ στην χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους 

της, ενώ σήμερα, παρ' όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνος, 

που ο Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις 

αποζημιώσεις τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που 

αποδεικνύει "δόλο" και αποτελεί ποινικό αδίκημα! 

Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/prostima%20fotia.pdf
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Τελικά, είναι φανερό και αυταπόδεικτο ότι ο Μπουλούμπασης είναι ενσυνείδητα συνένοχος 

σε όλες τις παρανομίες της ΕΛΟΚ και μάλιστα έναντι συγκεκριμένων οικονομικών απολαβών από 

τις απάτες μέσα στην ΕΛΟΚ, οι οποίες έπεφταν σαν το χαλάζι ακόμα και τα ... καλοκαίρια, και άρα 

αποτελεί βασικό στέλεχος της "Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία, κτλ.", που 

εκμεταλλεύεται την ομοσπονδία και το άθλημα! Οι αποδείξεις για αυτό είναι πολλές και 

καταγραμμένες! 

Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!  

 

 Παρένθεση: Το έγκλημα: (1) "Ξέπλυμα" (2) "μαύρου χρήματος" από (3) "παράνομες 

δραστηριότητες"!  
Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση για να εξηγήσω την ανωτέρω ορολογία! 

(3) Οι "παράνομες δραστηριότητες": Η ΕΛΟΚ δεν έχει τη δικαιοδοσία να οργανώνει 

σεμινάρια και αγώνες του στυλ Γουάντο-ρύου αρχηγός του οποίου είναι ο Μπουλούμπασης, ενώ 

ταυτόχρονα ομοσπονδία Γουάντο-ρύου δεν υπάρχει ούτε νομικά ούτε φορολογικά, και άρα όλες οι 

σχετικές δραστηριότητες ήταν παράνομες και εισέπρατταν χρήμα! 

(2) Το "μαύρο χρήμα": Κατά τις δραστηριότητες αυτές οι συμμετέχοντες πληρώνουν για τη 

συμμετοχή τους και φυσικά δεν κόβεται καμιά απόδειξη, αφού τα έσοδα αυτά τα εισπράττει το 

ανύπαρκτο Γουάντο-ρύου, πράγμα που αποτελεί διακίνηση "μαύρου χρήματος" εν αγνοία της 

φορολογικής αρχής! 

(1) Το "ξέπλυμα": Το ανωτέρω μαύρο χρήμα το παίρνουν έστω μισό-μισό ο Μπουλούμπασης 

και ο Γερόλυμπος. Ο Μπουλούμπασης το ξοδεύει σε παπούτσια, ρούχα, ... μουστάκι και μπιζού της 

γυναίκας του! Αυτή η επιστροφή του μαύρου χρήματος ως νόμιμου στην κυκλοφορία στην αγορά 

αποτελεί "ξέπλυμα" από τον Μπουλούμπαση. Ο Γερόλυμπος πληρώνει τον δικηγόρο Μουρνιανάκη, 

ο οποίος κόβει απόδειξη αμοιβής του, για να δικάσει τις ... διαγραφές των συλλόγων και παίρνει και 

δυό ... ψεύτικα σκουλαρίκια της δικής του γυναίκας! Και αυτή η επιστροφή του μαύρου χρήματος ως 

νόμιμου στην αγορά αποτελεί ξέπλυμα από τον Γερόλυμπο! 

Τις πιάσατε τις έννοιες!  Εδώ κλείνω την παρένθεση!  

 

Αλλά θα ανοίξω άλλη μία για τα τρέχοντα νέα (21-3-2016) μόνο με φωτό και με κλικ εδώ 

διαβάστε τα στο Karate News: 

 

https://www.facebook.com/pages/Karate-News/1513911668820683
https://www.facebook.com/pages/Karate-News/1513911668820683
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Εδώ θα σημειώσω ότι προχθές (μετά την ακρόαση των αντιδίκων στο Πρωτοδικείο) η ημερήσια 
αναγνωσιμότητα του karate.gr ξεπέρασε το διπλάσιο της μεγαλύτερης αυτού του μηνός! Αν οι Πρόεδροι των 
Δικαστηρίων διαβάζουν karate.gr, τότε ο Γερόλυμπος έχει χάσει όλες τις μελλοντικές δίκες του!!! 

 

Μανόλης Δημητριάδης: Ο "Ποτέ και Πάντα Αθλητής" εμφανίστηκε για 

πρώτη φορά στο καράτε στις εκλογές του 2008 ως υποψήφιος για το ΔΣ της ΕΛΟΚ. 

Αποτυχημένος κομπιουτεράς που έβαλε στόχο να αρμέξει κι αυτός την ΕΛΟΚ και 

να πάρει και δίπλωμα προπονητή ο πανάσχετος! Οι τεχνικές του για να χτυπήσει με 

το πόδι το πρόσωπο του αντιπάλου φθάνουν μέχρι το ύψος του ... γόνατου του 

αντιπάλου! Ο Γερόλυμπος τον έβαλε από το 2008 στο ΔΣ και του έδωσε και τη 

θέση του γενικού γραμματέα της της ΕΛΟΚ λόγω των γνώσεών του στους 

υπολογιστές. Απεδείχθη μαθητής-κανόνι του Γερόλυμπου, μπήκε αμέσως στο νόημα της 

εκμετάλλευσης της ΕΛΟΚ και ήταν το δεξί του χέρι για 6-7 χρόνια! Συμμετείχε με την υπογραφή 

του χωρίς κανένα ενδοιασμό σε όλες τις παρανομίες των Γερόλυμπου-Μπουλούμπαση και 

εξελίχθηκε σε σκληροπυρηνικό "συμμορίτη" της συμμορίας εκμετάλλευσης της ΕΛΟΚ. 

Όταν είδε το www.karate.gr να του τα βγάζει όλα στη φόρα  διαισθάνθηκε το τέλος και 

άρχισε τις στραβοτιμονιές κατά των συμφερόντων του Γερόλυμπου. Έβλεπε να  παίρνει ο 

Γερόλυμπος τη μερίδα του λέοντος και επαναστάτησε, κατά πληροφορίες, αρχίζοντας να πηγαίνει ο 

ίδιος και να εισπράττει τις συμμετοχές των αθλητών στους αγώνες της Βορείου Ελλάδας, να βάζει 

τις εισπράξεις στην τσέπη του και να μην δίνει λογαριασμό σε κανέναν! Τον έφαγε, όμως, η Σχολή 

Προπονητών και η επιθυμία του να πάρει δίπλωμα προπονητή (ήδη δίδασκε καράτε παράνομα σε 

σύλλογο των Βορείων Προαστίων).  

Ο Δημητριάδης απεδείχθη ανεγκέφαλος σε ... προχωρημένο στάδιο, όταν κατά τη 

λειτουργία της Σχολής Προπονητών 2014 της ΓΓΑ εξέδωσε πληθώρα πλαστών βεβαιώσεων 

αθλητή και άλλων δικαιολογητικών, τα οποία αυτά έγγραφα τα υπέγραφε μαζί με τον πρόεδρο 

Μπουλούμπαση και τα οποία εντοπίστηκαν ως πλαστά από την Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής 

χωρίς, όμως, η ΓΓΑ να προχωρήσει στην καταγγελία τους στον Εισαγγελέα! Αντίθετα ο Συναδινός 

έδωσε στους πλαστογράφους διπλώματα! 

Η σφοδρή του επιθυμία να παρακολουθήσει τη Σχολή Προπονητών και να πάρει δίπλωμα 

προπονητή τον οδήγησε στο (1) να βάλει τις υπογραφές του προέδρου και τη δική του ως γραμματέα 

σε ψευδή βεβαίωση της ΕΛΟΚ ότι ο ίδιος ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ αθλητής της ΕΛΟΚ συνεχώς από το 

2006 μέχρι το 2015, ενώ ταυτόχρονα η προσπάθειά του να αντικρούσει τις καταγγελίες του 

www.karate.gr ότι, επειδή ήταν ενεργός αθλητής, είχε δηλώσει ψευδώς ότι δεν είχε κώλυμα ως 

υποψήφιος για το ΔΣ και στη συνέχεια ότι ήταν παράνομα εκλεγμένο μέλος του ΔΣ, τον οδήγησαν 

στη φαεινή ιδέα (2) να βάλει τις υπογραφές του προέδρου και τη δική του ως γραμματέα σε επίσης 

ψευδή βεβαίωση της ΕΛΟΚ ότι ο ίδιος ... ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ αθλητής της ΕΛΟΚ! Με αυτό τον 

τρόπο πήρε το βραβείο του ... βλάκα από τον Γερόλυμπο, ο οποίος τον καθαίρεσε από τη θέση του 

γραμματέα και έβαλε τη γυναίκα του ... την έξυπνη. 

Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το 

2012, που ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη 

συμμετοχή της ΓΓΑ στην χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους 

της, ενώ σήμερα, παρ' όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνος, 

που ο Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις 

αποζημιώσεις τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που 

αποδεικνύει "δόλο" και αποτελεί ποινικό αδίκημα! 

Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"! 

http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/prostima%20fotia.pdf
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Όλα τα χρόνια της συμμετοχής του στη διοίκηση της ΕΛΟΚ ο Δημητριάδης συμμετείχε 

ενεργά και εν πλήρη γνώση του σε όλες τις παρανομίες των Γερόλυμπου-Ποντίδας-Μπουλούμπαση 

γνωρίζοντας λόγω και της μόρφωσής του και ειδικότερα ως γενικός γραμματέας της ΕΛΟΚ όλες 

τις λεπτομέρειες των εκ των νόμων παρεκκλίσεων. Συνεπώς, ο Δημητριάδης ήταν βασικό μέλος 

της ελεγχόμενης Εγκληματικής Οργάνωσης. 

Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!  
 

Γρηγόρης Βόβλας: Υπαρχηγός του συστήματος του Γουάντο-ρύου 

καράτε και Ταμίας της ΕΛΟΚ. Προπονητής καράτε και αυτός και διδάσκων στη 

σχολή του και σε σεμινάρια υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ! Επομένως παράνομο μέλος 

του ΔΣ. Ανέλαβε Ταμίας παρ' όλο που δεν είχε τις γνώσεις οικονομολόγου, που 

απαιτούνται για αυτή τη δουλειά, αφού τα οικονομικά της ΕΛΟΚ καταχωρίζονται σε 

Γ΄ Κατηγορίας Λογιστικά Βιβλία! Ο Γερόλυμπος γνώριζε ότι ο Βόβλας ήταν εντελώς 

ανεπαρκής για αυτή τη θέση και γι' αυτό τον επέλεξε, και ταυτόχρονα και ο Βόβλας 

το γνώριζε αυτό άλλα ήθελε τα οφέλη που του υποσχέθηκε ο Γερόλυμπος! Κάπου για ένα χρόνο το 

2015 (?) υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και φυσικά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του Ταμία της ΕΛΟΚ, αλλά ο Γερόλυμπος τον κράτησε σε αυτή τη θέση, αφού ακόμα 

και μετά το εγκεφαλικό καταλάβαινε ό,τι ... καταλάβαινε και πριν το εγκεφαλικό!!! Αλλά το 

πρόβλημα για την ΕΛΟΚ είναι μεγάλο, όταν ο Ταμίας δεν καταλαβαίνει τι γίνεται στα οικονομικά 

της, αφού για όλες τις ταμειακές πράξεις απαιτείται η υπογραφή του Ταμία και ο Ταμίας δεν ήταν 

σε θέση να υπογράφει υπεύθυνα για αυτό το διάστημα!  

Ο Βόβλας είναι λόγω της ευαίσθητης θέσης του κύριος υπεύθυνος των οικονομικών 

(εσόδων και εξόδων) της ομοσπονδίας. Εν πλήρη γνώση του ανέλαβε τη θέση του Ταμία και γνώριζε 

πλήρως όλες τις οικονομικές ατασθαλίες, που ελάμβαναν χώρα μέσα στην ΕΛΟΚ. Από την άλλη 

μεριά η ΕΛΟΚ είχε αναπτυγμένες δραστηριότητες, όπως αποδεικνύεται και από τα αγωνιστικά, 

σεμιναριακά και εξεταστικά της ημερολόγια. Οι εισπράξεις των συμμετοχών των αθλητών σε 

αγώνες και σε σεμινάρια, οι ετήσιες συνδρομές των συλλόγων-μελών της, οι εισπράξεις από 

http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
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εξέταστρα μαύρων ζωνών, η οικονομική συνεργασία με την Sportdata, κτλ., οι σύννομες καταθέσεις 

όλων αυτών στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, οι σύννομες πληρωμές με επιταγές των 

δαπανών της ΕΛΟΚ, όπου απαιτούνται οι τρεις υπογραφές των προέδρου, γραμματέα και ταμία, 

αλλά και οι παράνομες εισπράξεις παράνομων ποσών από παράνομες δραστηριότητες της ΕΛΟΚ και 

των ψευδο-στυλ καράτε αποτελούσαν ένα απροσπέλαστο βουνό για τον Βόβλα, το οποίο εν γνώσει 

του ανέλαβε να καλύπτει, πλημμελώς βέβαια, προς όφελος του Γερόλυμπου και για τα δικά του 

οφέλη, όποια και αν ήταν αυτά! 

Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το 

2012, που ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη 

συμμετοχή της ΓΓΑ στην χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους 

της, ενώ σήμερα, παρ' όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνος, 

που ο Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις 

αποζημιώσεις τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που 

αποδεικνύει "δόλο" και αποτελεί ποινικό αδίκημα!  

Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"! 

Συνεπώς, ο Βόβλας είναι συνειδητά ενεργό μέλος της Συμμορίας των Εκμεταλλευτών της 

ΕΛΟΚ, ακόμα και αν παραστήσει τον παρασυρμένο, ακόμα και για το διάστημα που ίσως ισχυριστεί 

ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο! Ας είχε δηλώσει παραίτηση από τη θέση του Ταμία, αλλά 

δεν το έκανε! Ας τον είχε αποτραβήξει η οικογένειά του, αλλά δεν το έκανε! Αλήθεια, τότε ποιός 

υπέγραφε όλα τα οικονομικά έγγραφα στη θέση του? Μήπως πλαστογραφούσε ο Γερόλυμπος την 

υπογραφή του Βόβλα??? Μήπως και εν γνώσει του Βόβλα και της οικογένειάς του??? Κάτι που 

αποδεικνύεται πανεύκολα! 

Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!  
 

Γιώργος Καρβούνης: Ο πιο θρασύς αυτο-διαφημιζόμενος παράνομος του 

ΔΣ της ΕΛΟΚ! Καραμπινάτα διαφημιζόμενος ως προπονητής της Αστυνομίας και 

της Σχολής του στου Ζωγράφου είχε το θράσος να παριστάνει τον εισαγγελέα σε 

κατά παραγγελία Γερόλυμπου διαγραφές αντιφρονούντων συλλόγων και ατόμων. 

Είχε το θράσος του παραβατικού αστυνομικού, που δεν πιάνεται μια και είναι ο ίδιος 

το όργανο του νόμου! Έφθασε στο σημείο της τελειότητας, ενώ ήταν μέλος του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ, να εισπράττει ταυτόχρονα πληρωμές ... προπονητή από τη ΓΓΑ και 

μάλιστα με υπογραφή Κοντονή! Και η ΓΓΑ κοιμόταν με τα τσαρούχια! (Και ακόμα 

κοιμάται!) Έπρεπε να το δημοσιεύσει το www.karate.gr, ώστε να ξυπνήσουν και να του ζητήσουν 

τα λεφτά πίσω! Δηλαδή, αυτό δεν το ξέρω, αλλά ελπίζω να το έκαναν! Κάπου σε όλη αυτή τη 

διαδικασία πληρωμών θα υπάρχουν και πλαστά δικαιολογητικά που εξέδωσε η ΕΛΟΚ! Δεν μπορεί! 

Ορκισμένος υποστηρικτής του Γερόλυμπου ακόμα και από το παράνομο σύστημα καράτε 

της ομοσπονδίας SKIF του Σότοκαν Καράτε μαζί με τους Ζαρουχλιώτη και Γκάζι, η οποία βρισκόταν 

και βρίσκεται σε "συμμοριακή συνεργασία" με τον Γεόλυμπο σε όλες τις διαδικασίες των μαύρων 

ζωνών, των διαιτητών και προπονητών, των σεμιναρίων και των αγώνων τους, όλα υπό την αιγίδα 

της ΕΛΟΚ και πάντα παράνομα, αφού όλοι οι σύλλογοί της ψήφιζαν όλες τις απαιτήσεις του 

Γερόλυμπου, έδιναν εικονικούς αντιπροσώπους για συλλόγους που έδιναν λευκές βεβαιώσεις 

αντιπροσώπων, έκοβαν από τη Σχολή Προπονητών τους μαθητές των αντιφρονούντων συλλόγων 

και τον βοηθούσαν στην αρπαγή και διατήρηση της Ομοσπονδίας του Τριάθλου!!! 

Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το 

2012, που ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη 

συμμετοχή της ΓΓΑ στην χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους 
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της, ενώ σήμερα, παρ' όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνος, 

που ο Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις 

αποζημιώσεις τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που 

αποδεικνύει "δόλο" και αποτελεί ποινικό αδίκημα! 

Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"! 

Ο Γιώργος Καρβούνης με προβληματίζει ιδιαίτερα, διότι ήταν γείτονάς μου στο παλιό μου 

σπίτι και έβλεπα με ιδιαίτερη συμπάθεια την προσπάθειά του στη σχολή του, ενώ εκτιμούσα και την 

ιδιότητά του ως αστυνομικού! Δεν μπορώ, όμως, να δεχθώ ότι ο "αστυνομικός" και φίλος του πολίτη 

είναι στην ουσία συνεργός-αστέρι της παράνομης αρπαχτής, που έχει στήσει ο Γερόλυμπος στην 

ΕΛΟΚ!!! Είναι συνεργός και ενσυνείδητος συνένοχος όλων των ανωτέρω και ακόμα περισσότερο, 

διότι αστυνομικός!!! 

Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!  
 

Παναγιώτης Χονδροματίδης: Ο άνθρωπος της νύχτας με τις 

μεθόδους της νύχτας! Ήρθε στα δικαστήρια με φωτογραφική μηχανή να με 

φωτογραφίσει! Γιατί άραγε? Σαν μπράβος της νύχτας ήθελε να απειλήσει 

εικονικά τη σωματική μου ακεραιότητα ή πραγματικά με έχει στόχο. Δεν 

καταλαβαίνει ο βλάκας ότι αν πάθω κάτι θα είναι ο πρώτος που θα 

μπουζουριάσει η Ασφάλεια? 

"Μαϊμού-δάσκαλος" με χυδαία συμπεριφορά μέσα και έξω από την 

ΕΛΟΚ, που εξευτελίζει το καράτε!  

Ευτελές υποκατάστατο "δασκάλου" του στυλ Σίτο-ρύου Καράτε, δημιούργημα του 

Γερόλυμπου, από τότε που τα "σπάσανε" με τον Τσόγκα, για να ελέγχει ακόμα ένα στυλ καράτε, 

πράγμα που έχει αποτύχει. Καραμπινάτα παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, διότι ήταν και είναι 

προπονητής του συλλόγου του, αλλά και σε σεμινάρια και στη Σχολή Προπονητών! Μένει κανείς με 

ανοιχτό το στόμα με την αδιαφορία, την χοντροπετσιά και την διαφθορά της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού, η οποία αποδεικνύεται από τη θρασύτητα με την οποία παρανομεί ολόκληρη η ΕΛΟΚ 

όχι μόνο αδιαφορώντας για την εποπτεία της ΓΓΑ αλλά ρίχνοντάς της κατάμουτρα τις παρανομίες 

των επαγγελματιών προπονητών-μελών του ΔΣ της βέβαιη ότι δεν πρόκειται να υποστεί τις 

συνέπειες του αθλητικού νόμου! Τέσσερα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ ήταν διδάσκοντες στη Σχολή 

Προπονητών 2014 της ΓΓΑ εν γνώσει της ΓΓΑ και δύο ήταν μαθητές της! 

Ενώ είναι προπονητής στο δικό του σύλλογο (307) - "Α. Σ. Κρόνος Νικαίας", ο 

Χονδροματίδης, στις εκλογές του 2012 εμφανίστηκε με πλαστή βεβαίωση αντιπροσώπου ως 

εκπρόσωπος του συλλόγου (459) - "Α. Σ. Μαχητικών Τεχνών Αυτοάμυνας Υπερίων", ο απατεώνας, 

δίνοντας την αντιπροσώπευση του συλλόγου του (307) στον Μεγάλο Αρχηγό Γιώργο Γερόλυμπο 

πάλι με πλαστή βεβαίωση, ενώ ο Μεγάλος Αρχηγός έχει μπλέξει τα ... μπούτια του (! σόρυ !), αφού 

στην ίδρυση του κέρλινγκ εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος του συλλόγου καράτε (10) - "Φιλαθλητικός 

Σύλλογος Σκάλας" και στην αρπαγή του τριάθλου εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος του συλλόγου (28) 

- "Κέντρο Καράτε Σότοκαν Αμπελοκήπων" του Κέιβαν Γκάζι! 

Ο Χονδροματίδης είναι ένα από τα πειθήνια "εργαλεία" του Γερόλυμπου συμμετέχοντας με 

την υπογραφή του σε κάθε παρανομία της ΕΛΟΚ, διότι αυτή ήταν η κύρια δουλειά, που τον 

συντηρούσε οικονομικά! Ανεβάζοντάς τον σε μαύρες ζώνες, τον επέβαλε στους συλλόγους Σίτο-

ρύου της ΕΛΟΚ ο Γερόλυμπος! Από το πουθενά βρέθηκε "αρχηγός" του Σίτο-ρύου καράτε 

συνθέτοντας μαζί με την ανωτέρω SKIF των Ζαρουχλιώτη-Γκάζι-Καρβούνη κτλ. το τελευταίο 

φανταστικό δημιούργημα του Γερόλυμπου: την ISSO (International Shotokan & Shito-ryu 
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Organization), την οποία ο ... καλλιτέχνης προόριζε για "προσωπική του" διεθνή ομοσπονδία 

καράτε, αλλά δεν του βγήκε! 

Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το 

2012, που ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη 

συμμετοχή της ΓΓΑ στην χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους 

της, ενώ σήμερα, παρ' όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνος, 

που ο Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις 

αποζημιώσεις τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που 

αποδεικνύει "δόλο" και αποτελεί ποινικό αδίκημα!  

Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 

'Εσχες"! 

Ο Χονδροματίδης είναι απόλυτα και ενσυνείδητα συνεργός και 

συνένοχος σε κάθε παρανομία του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ! 

Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!  
 

Γιώργος Ράλλης: Μέλος του συλλόγου του Μπουλούμπαση και με 

μόνιμη παρουσία στις συνεδριάσεις του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Παρ' όλο που ήταν μέλος του 

συλλόγου αυτού στις εκλογές του 2012 εμφανίστηκε με πλαστή βεβαίωση 

αντιπροσώπου και ψήφισε για λογαριασμό του συλλόγου (219) - "Α. Σ. Αγ. Ματθαίου Κέρκυρας", ο 

απατεώνας! 

Έβλεπε, γνώριζε και γνωρίζει στις λεπτομέρειες την παράνομη κατάσταση που επικρατεί 

στην ΕΛΟΚ και τις παράνομες ενέργειες στις οποίες προέβαινε και προβαίνει το διοικητικό της 

συμβούλιο συμμετέχοντας ενσυνείδητα στις παρανομίες! 

Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το 

2012, που ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη 

συμμετοχή της ΓΓΑ στην χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους 

της, ενώ σήμερα, παρ' όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνος, 

που ο Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις 

αποζημιώσεις τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που 

αποδεικνύει "δόλο" και αποτελεί ποινικό αδίκημα! 
 

Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"! 

Συνεργός και συνένοχος των Μπουλούμπαση και Γερόλυμπου με την παρουσία του να 

αποδεικνύεται από τις υπογραφές του στα Πρακτικά του ΔΣ/ΕΛΟΚ!   

Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!  
 

Πέτρος Πάσης: Αρχηγός του στυλ Γκότζου-ρύου Καράτε και 

προπονητής με δίπλωμα από τη ΓΓΑ από το 1992. Μέλος του ΔΣ για περισσότερα 

από είκοσι χρόνια και προφανώς παράνομο μέλος από το 1999. Θρασύτατος 

παράνομος, διότι παραμένει επί χρόνια παράνομα στο ΔΣ και το προβάλει 

διαφημιστικά ως προσόν του ταυτόχρονα με το ότι είναι προπονητής της ΓΓΑ, ενώ γνωρίζει ότι ο 

νόμος το απαγορεύει!  

Προπονητής από πάντα στο σύλλογό του, προπονητής σε σεμινάρια, εξεταστής μαύρων 

ζωνών, διδάσκων στη Σχολή Προπονητών 2014 αυτοδιαφημιζόμενος και σε δικό του ιστότοπο 

ως ταυτόχρονα προπονητής και μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, συμμετέχει σε όλες τις αποφάσεις της 

ΕΛΟΚ με την σύμφωνη γνώμη του, την παρουσία του και την υπογραφή του. 
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Και όχι συμμετέχει μόνο ο ίδιος στις παρανομίες του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ, αλλά 

υποκινεί και τους μαθητές του να υπακούουν στον "Δικτάτορα" και να δίνουν λευκές βεβαιώσεις 

αντιπροσώπων των συλλόγων τους για να τοποθετεί δικούς του και να νοθεύει τις ψηφοφορίες στις 

Γενικές Συνελεύσεις! 

Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το 

2012, που ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη 

συμμετοχή της ΓΓΑ στην χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους 

της, ενώ σήμερα, παρ' όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνος, 

που ο Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις 

αποζημιώσεις τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που 

αποδεικνύει "δόλο" και αποτελεί ποινικό αδίκημα! 

Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"! 

Η συμμετοχή του στις παρανομίες του Γερόλυμπου αποδεικνύεται από τις υπογραφές του 

στα Πρακτικά του ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!  
 

Ηλίας Γκουβούσης: Αυτός είναι θύμα του πατέρα του Κώστα 

Γκουβούση (δεξιά) πλαστογράφου "μαϊμού εθνικού προπονητή" και οι 

συμμετοχές του στις συνεδριάσεις του ΔΣ θα είναι τόσο λίγες, αφού ζει στη 

Σκάλα Λακωνίας, ώστε να έπρεπε να αντικατασταθεί από τον πρώτο 

αναπληρωματικό λόγω απουσιών βάσει του καταστατικού από την αρχή της 

θητείας του ΔΣ το 2012! (Κύριοι Γκουβούσηδες: Θα αναλάβετε τις ευθύνες των 

πράξεών σας!) 

Ο Γερόλυμπος χρησιμοποιούσε το όνομά του για να 

εξασφαλίζει απαρτία στις συνεδριάσεις του ΔΣ και ο Ηλίας Γκουβούσης υπέγραφε 

εν λευκώ τα Πρακτικά του ΔΣ. Αυτό τον καθιστά το ίδιο συμμέτοχο και συνένοχο 

στις απάτες και παρανομίες του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

Αμείφθηκε παίρνοντας με πλαστά δικαιολογητικά δίπλωμα προπονητή της 

ΓΓΑ από τη Σχολή του 2014, όπως και ο πατέρας του για 20 χρόνια ήταν και να 

πληρώνεται ως εθνικός προπονητής της ΕΛΟΚ (με την άχρηστη ΓΓΑ να παίζει το 

... πουλί της!) χωρίς δίπλωμα προπονητή και μόλις το www.karate.gr διόγκωσε 

δημοσιογραφικά αυτή την παρανομία εμφανίστηκαν οι υπάλληλοι της ΓΓΑ Ζαχαρόπουλος και 

Ζαφειροπούλου και του εξέδωσαν ένα πλαστό δίπλωμα προπονητή δήθεν από το 1997! Ούτε για 

φτύσιμο δεν κάνετε εκεί στη ΓΓΑ!!! 

Ακόμα και η φοίτηση του Η. Γκουβούση στη Σχολή Προπονητών ήταν αμφιλεγόμενης 

νομιμότητας, διότι οι μαθητές της Σχολής φοιτούν υπό την ιδιότητα του "αθλητή", όπως ακριβώς 

δηλώνουν τα δικαιολογητικά τους, και όχι υπό την ιδιότητα του διοικητικού, ενώ αυτός ήταν 

ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ. 

Η "ευγνωμοσύνη" του Γερόλυμπου στην οικογένεια Γκουβούση οφείλεται στο ότι ο 

Γερόλυμπος ήταν επί είκοσι χρόνια αντιπρόσωπος του "Φιλαθλητικού Συλλόγου Σκάλας" του Κώστα 

Γκουβούση και σε αυτή του την αντιπροσώπευση όφειλε όλη του την καριέρα στο καράτε και στον 

αθλητικό τομέα ως αθλητικός παράγοντας. Άλλωστε ο εν λόγω σύλλογος του Κώστα Γκουβούση 

ήταν εργαλείο-ιδρυτικό μέλος της ομοσπονδίας-μαϊμούς του Κέρλινγκ, που ίδρυσε ο Γερόλυμπος, 

καθώς και ιδρυτικό και αρπακτικό μέλος της μαϊμούς-ομοσπονδίας του Τριάθλου, που άρπαξε 

ο Γερόλυμπος! 
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Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική 

απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το 2012, 

που ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να 

μειώσει κάτω από το 50% τη συμμετοχή της ΓΓΑ στην 

χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους 

οικονομικούς ελέγχους της, ενώ σήμερα, παρ' όλο που 

οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι 

υπεύθυνος, που ο Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις 

της ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις 

αποζημιώσεις τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό 

λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που αποδεικνύει "δόλο" 

και αποτελεί ποινικό αδίκημα! 

Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"! 

Ο Ηλίας Γκουβούσης γνώριζε πολύ καλά τον ρόλο του στο ΔΣ της ΕΛΟΚ, ενώ ταυτόχρονα 

γνώριζε και έβλεπε τον ρόλο του πατέρα του ως εθνικού προπονητή χωρίς δίπλωμα μεν, αλλά με 

παράνομες απολαβές δημόσιου χρήματος! Γνώριζε πολύ καλά ότι κάθε εξυπηρέτηση στον 

Γερόλυμπο με την υπογραφή των Πρακτικών ΔΣ και άλλων εγγράφων πληρωνόταν σε χρήμα στον 

πατέρα του και μάλιστα και αυτό αποτελεί επίσης "ξέπλυμα μαύρου χρήματος"! Συνεπώς, είναι 

ενσυνείδητος συνένοχος του Γερόλυμπου. 

Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!  
 

Γρηγόρης Χανικιάν: Είναι το δεύτερο εγκεφαλικό στην ΕΛΟΚ σε 

χρονολογική σειρά με πρώτο τον Παπαδημητρόπουλο, δεύτερο τον Χανικιάν και 

τρίτο τον Βόβλα! (Άμα δείτε το ... μουστάκι του ... Μπουλούμπαση να κρέμεται κάτω 

από το ... αριστερό αυτί του, τότε θα έχουμε το τέταρτο! Αστειεύομαι ρε!) 

Τον Χανικιάν τον ψάρεψε ο Γερόλυμπος από τη γειτονιά του στην Πάχη των 

Μεγάρων! Ευκατάστατος με τις φιλοδοξίες του τίποτα που ήθελε να είναι κάτι μπήκε 

στο ΔΣ της ΕΛΟΚ από το 2008 (?)! Παρευρισκόταν ελάχιστα στις συνεδριάσεις και 

θα επικαλεστεί "διπλό εγκεφαλικό", όταν του αποδοθούν ευθύνες για τις λαμογιές 

της ΕΛΟΚ! Έχει μια αδυναμία ο Γερόλυμπος στους "εγκεφαλικά πειραγμένους"! Για παράδειγμα τον 

Παπαδημητρόπουλο τον είχε "στείλει" κανονικά με τις παρανομίες που τον έβαζε να υπογράφει και 

ταυτόχρονα τον έφερνε μάρτυρα στα δικαστήρια ισχυριζόμενος ότι τον κατάντησαν έτσι οι ... 

αντίδικοι!!! Δεν έχει κανένα φραγμό, αλλά έχει φαντασία! 

Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το 

2012, που ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη 

συμμετοχή της ΓΓΑ στην χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους 

της, ενώ σήμερα, παρ' όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνος, 

που ο Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις 

αποζημιώσεις τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που 

αποδεικνύει "δόλο" και αποτελεί ποινικό αδίκημα! 

Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"! 

Για τον Χανικιάν θα έλεγα ότι το μερίδιο της ευθύνης του θα πρέπει να αποδοθεί 

οπωσδήποτε στον ίδιο, αλλά και άλλο τόσο στον Γερόλυμπο και την Ποντίδα, διότι γνωρίζοντας την 

κατάστασή του (αν ελεγχθεί και είναι αληθινή) τον χρησιμοποίησαν με ξεχωριστή γαϊδουριά και 

σκληρότητα! 

Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!  

 
Το πλαστό δίπλωμα του Κώστα Γκουβούση 

(με κλικ μεγαλώνει!) 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/prostima%20fotia.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/prostima%20fotia.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/dipl-1-gouv-A.jpg
http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/dipl-1-gouv-A.jpg
http://www.karate.gr/14elok/14-img1603/dipl-1-gouv-A.jpg
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Το ΔΣ μας τελείωσε και περνάμε στους "εξωτερικούς συνεργάτες": 

  

Κέιβαν Γκάζι: Ξεχωριστή θέση στη "Δομή και Ιεραρχία της 

Εγκληματικής Οργάνωσης" κατέχει ο Πέρσης Κέιβαν Γκάζι, ο οποίος ήρθε να μας 

διδάξει την τεχνική του καράτε και την τεχνική της απάτης, λες και δεν ξέρουμε ... 

και από τα δύο! 

Δεν είναι μέλος του ΔΣ, αλλά είναι αεριτζής του καράτε και "σκλάβος-

πολυεργαλείο" του Γερόλυμπου για κάθε δουλειά! Ο σύλλογός του (28) - "Κέντρο 

Καράτε Σότοκαν Αμπελοκήπων" και ο ίδιος ανήκουν στην ομάδα του παράνομου 

SKIF-Hellas των Ζαρουχλιώτη-Γκάζι-Καρβούνη κτλ. Συμμετέχει ολόψυχα στις τρανταχτές 

παρανομίες του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ, που δεν αναμιγνύεται άλλος. "Διευθυντής αθλήματος" 

στην ΕΛΟΚ, "γιδοβοσκός" των συλλόγων του SKIF, αρπακτικό του στυλ Σότοκαν (αρπάζει 

συλλόγους από το παλιό Σότοκαν και τους βάζει στο SKIF), εξεταστής νταν με απολαβές, διδάσκων 

σε σεμινάρια με απολαβές, διδάσκων στη Σχολή Προπονητών με απολαβές, δίνει μαθητές του για 

θέσεις εικονικών αντιπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις, συμμετέχει και ο ίδιος παράνομα ως 

μαϊμού-αντιπρόσωπος συλλόγων της επαρχίας. Για παράδειγμα, στις εκλογές του 2012 και παρ' 

όλο που είναι προπονητής στον δικό του σύλλογο συμμετείχε με πλαστή βεβαίωση αντιπροσώπου 

ως εκπρόσωπος του συλλόγου (322) - "Αθλητικός Σύλλογος Κηρέως" από το Μαντούδι 

Ευβοίας, ο απατεώνας! Είναι ο μεσάζων στην απάτη του τουριστικού πρακτορείου "Elpida 

Tours", που παίρνει τα ταξίδια της εθνικής ομάδας, δίνει μαθητές του και συγγενείς του για 

την αρπαγή και συντήρηση της Ομοσπονδίας Τριάθλου, κτλ., κτλ. 

Άλλωστε ο σύλλογος του Κέιβαν Γκάζι ήταν εργαλείο-ιδρυτικό μέλος της ομοσπονδίας-

μαϊμούς του Κέρλινγκ, που ίδρυσε ο Γερόλυμπος, καθώς και ιδρυτικό και αρπακτικό μέλος της 

μαϊμούς-ομοσπονδίας του Τριάθλου, που άρπαξε ο Γερόλυμπος! 

Δεν παίρνει αποφάσεις, αλλά είναι ένα από τα όργανα, που χρησιμοποιούνται για την 

υλοποίηση όλων των παράνομων αποφάσεων, πράγμα που το κάνει με υπερβάλλοντα ζήλο, έχοντας 

πάντα εμπιστοσύνη στο "αφεντικό" ότι θα τον "ταΐζει" και δεν θα τον εγκαταλείψει. 

Συνεπώς, ο Κέιβαν Γκάζι συμμετέχει ως βασικό στέλεχος της Συμμορίας της 

Εγκληματικής Οργάνωσης και φέρει ευθύνη για κάθε απάτη και παρανομία, στην οποία πήρε μέρος 

ως φυσικός αυτουργός αλλά και ως ηθικός αυτουργός δημιουργώντας μια 

συνεργασία με τον Γερόλυμπο, που του αποδίδει οικονομικές απολαβές. 

Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!  

 

Πέτρος Σκοπελίτης: Επιχειρηματίας εξωτερικός συνεργάτης της 

ΕΛΟΚ, αλλά με κάποια περίεργα χαρακτηριστικά! 

Είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Sportdata με υποψίες να καλύπτει τον 

πραγματικό της ιδιοκτήτη Γιώργο Γερόλυμπο, στην ηλεκτρονική διαδικτυακή 

πλατφόρμα της οποίας δηλώνονται όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές και άλλοι σε αγώνες και 

σεμινάρια της ΕΛΟΚ και των μαϊμού-στυλ καράτε των μεγάλων μάστερ του ΔΣ υπό την αιγίδα της 

ΕΛΟΚ. Κάθε εγγραφή χρεώνεται και από μισό ή ένα ευρώ! Χοντρή δουλειά! Ως εξωτερικός 

συνεργάτης-προμηθευτής της ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα των συλλόγων, αφού από αυτούς πληρώνεται 

ο Σκοπελίτης, θα περίμενε κανείς να είναι μια απρόσωπη και αμέτοχη διαδικτυακή παρουσία η 

προμήθεια της οποίας πρόκυψε από διαγωνισμό και επικυρώθηκε με συμβόλαιο και φυσικά είναι 

αντικειμενική, ισότιμη προς την ΕΛΟΚ και τους συλλόγους και αμέτοχη σε εσωτερικές διαμάχες 

αντιπάλων παρατάξεων στην ΕΛΟΚ! 
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Κάθε άλλο παρά αυτά συμβαίνουν! 

Ο Σκοπελίτης είναι αντιπρόεδρος του συλλόγου του Μπουλούμπαση, πράγμα που μου 

βρωμάει λαμογιά του Γερόλυμπου μέσω Μπουλούμπαση (αφού αυτός δεν έχει μυαλό για τέτοια)  για 

να εισπράττει μέρος των συμμετοχών όλων των αθλητών και άλλων από την Sportdata σε όλους 

τους αγώνες και σεμινάρια της ΕΛΟΚ και όλων των στυλ! Η σκέψη είναι απλή και δεν θέλει 

φιλοσοφία! Ο Νονός δεν "αγοράζει" για την ΕΛΟΚ αν δεν "βγάζει" για την πάρτη του! Ένα και Ένα 

κάνουν Ένα: Αυτόν!!! 

Ο Σκοπελίτης παρ' όλο που είναι προφανώς προμηθευτής της ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα 

όλων των συλλόγων, έχει ψηφίσει (2012) ως αντιπρόσωπος του συλλόγου (401) - "Κέντρο Καράτε 

Σότοκαν Ιλισίων" της Χριστοδούλου αντί αυτού στον οποίο είναι αντιπρόεδρος, πράγμα που μου 

βρωμάει ότι ο Σκοπελίτης χρωστάει χάρες και για να τις εξοφλήσει γίνεται "εργαλείο" νόθευσης" 

γενικών συνελεύσεων και εκλογών! 

Ο Σκοπελίτης δεν είναι αντικειμενικός και ισότιμος προς την ΕΛΟΚ και τους συλλόγους, 

διότι η διαδικτυακή του πλατφόρμα χρησιμοποιείται για την εκδικητική τιμωρία των αντιφρονούντων 

συλλόγων από τον Γερόλυμπο και το ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

Ο Σκοπελίτης παρά το κυνηγητό, που έχει φάει από το www.karate.gr, εδώ και δυό χρόνια 

δεν έχει βγάλει τσιμουδιά και κάτι τέτοιο γίνεται μόνο ... "κατά διαταγή Γερόλυμπου"! 

 

Εκ των ανωτέρω μου βρωμάει ότι ο Σκοπελίτης με την Sportdata εισπράττουν και 

ξεπλένουν καραμπινάτα μαύρο χρήμα για τον Γερόλυμπο εκ πάσης Ελλάδος!!! 

Συνεπώς, ο Σκοπελίτης είναι μέλος της Εγκληματικής Οργάνωσης με τον ... βαθμό 

του "εξωτερικού συνεργάτης", που βάζει ... λευκαντικό στο πλυντήριο του μαύρου 

χρήματος!!! 

Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!  
 

Η Ελπίδα Χριστοδούλου: Από μαθήτρια του Κέιβαν Γκάζι, ξαφνικά μας 

προέκυψε Τουριστική Πράκτορας! 

Η Ελπίδα Χριστοδούλου δηλώνει ότι έχει τελειώσει σχολή τουριστικών 

επαγγελμάτων, αλλά η πλήρης επαγγελματική απασχόλησή της είναι μόνο και μόνο το καράτε. Έχει 

δικό της σύλλογο και παίρνει μέρος η ίδια και μαθητές ή/και γονείς από το σύλλογό της στις 

νοθευμένες γενικές συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, αλλά και στην αρπαγή και συντήρηση της ομοσπονδίας 

του Τριάθλου και στις αρπαχτές και αρμεχτές από 

αυτήν! Στενότατη φίλη του Κέιβαν Γκάζι και μέσω 

αυτού υποτακτική του Γερόλυμπου.  

Ξαφνικά και από το πουθενά χωρίς να 

ασχολείται με το τουριστικό επάγγελμα βρέθηκε με 

τουριστικό γραφείο στη Μιχαλακοπούλου να παίρνει τα 

ταξίδια των εθνικών ομάδων της ΕΛΟΚ με υπέρογκες 

τιμές έναντι της πραγματικότητας! Μιλάμε για τα αεροπορικά εισιτήρια και τα ξενοδοχεία, που η 

ΕΛΟΚ βάζει τους αθλητές και τους γονείς να πληρώνουν για να παίξουν τα παιδιά τους σε αγώνες 

του εξωτερικού από τους οποίους παίρνουν μόρια για τις ανώτερες και ανώτατες σχολές! Ποιός 

γονιός δεν θα πλήρωνε? Τα λεφτά πάντα μαύρα και χέρι με χέρι! 

Σατανικό μυαλό ο Γερόλυμπος? Μπα τίποτα σπουδαίο! Απλή σκέψη: "Δίνω στην 

Χριστοδούλου πέντε νταν και δίπλωμα προπονητή, σύλλογο να τον δουλέψει, σεμινάρια να βγάλει 

χαρτζιλίκι και βάζω τον Κέιβαν να την πείσει να της φτιάξω μια "Elpida Star Tours Μονοπρόσωπη 

ΕΠΕ", ώστε να αρμέγω και από όλα τα ταξίδια των εθνικών ομάδων της ΕΛΟΚ στο εξωτερικό!!! 

http://www.karate.gr/
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Συνεργός και συνένοχος καραμπινάτη η τύπισσα!!!  

Για όλα υπάρχουν αποδείξεις μέσα στα λογιστικά και διαχειριστικά της ΕΛΟΚ!  

 

Οι νέες εξελίξεις είναι ότι: 

 

Όλα τα ανωτέρω είχαν καταγγελθεί λεπτομερώς, όπως αποδεικνύουν οι ημερομηνίες, από 
τα επόμενα άρθρα του www.karate.gr: 

4/1/2016 - Ενημέρωση 1/9/2016 - Καράτε και Τρίαθλο: Το "Σύνδρομο του Γερόλυμπου" 
και ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής! 

15/1/2016 - Ενημέρωση 1/9/2016 - Εγκληματική Οργάνωση Εκμετάλλευσης Αθλητικών 
Ομοσπονδιών έχει στήσει η "Συμμορία Γιώργου και Εμμανουέλας Γερολύμπου και 

Συνεργατών Α.Ε.Α." 

 

4 - Τα Πρόσωπα της Διοίκησης, οι Τεχνικοί, οι Περιφερειάρχες, το 

"Ποίμνιο" και οι Παρανομίες τους! (περιληπτικά) 
Με βάση τα ανωτέρω και σε συμπλήρωση της "Δομής και Ιεραρχίας της Εγκληματικής 

Οργάνωσης" που εκμεταλλεύεται την ΕΛΟΚ και το καράτε, μπορούμε πλέον να σχηματίσουμε τον 

επόμενο πίνακα για τα μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης που μελετάμε! Βασικό εργαλείο υποταγής 

και εκμετάλλευσης είναι η "Πυραμίδα της Απάτης των Νταν".  

Επεξηγώ για άλλη μια φορά ότι η Παγκόσμια ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΤΑΝ, το καράτε σαν άθλημα 

έπρεπε να είναι προσιτό σε κάθε Έλληνα αθλητή απαλλαγμένο από περιορισμούς, όπως το τρέξιμο, 

το κολύμπι, η γυμναστική, η ποδηλασία, η πάλη κτλ. και δεν έπρεπε για κανένα λόγο να υπάρχει 

στην ΕΛΟΚ η έννοια των μαύρων ζωνών με τα Νταν! Ο αθλητής έπρεπε να προπονείται από 

διπλωματούχο προπονητή και να παίρνει μέρος σε αγώνες βάσει των κανονισμών της παγκόσμιας 

ομοσπονδίας και υπό την επίβλεψη και αξιολόγηση πεπειραμένων διαιτητών. Ούτε πράσινες, μπλε, 

http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/14elok/144160104.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160104.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160115.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160115.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160115.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140822.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140822.htm
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καφέ ζώνες, ούτε μαύρες με νταν! ΄Κανένας κανονισμός Νταν δεν υπάρχει στους κανονισμούς της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, της οποίας μέλος είναι η ΕΛΟΚ! Μόνο στην Ελλάδα οι απατεώνες της 

ΕΛΟΚ έχουν θεσπίσει τα Νταν δημιουργώντας την "Πυραμίδα της Απάτης των Νταν", η οποία 

είναι εργαλείο υποταγής, εξάρτησης και αφαίμαξης! Από αυτήν απορρέουν οι εξαρτήσεις των 

υψηλόβαθμων τεχνικών από το ΔΣ για να πάρουν μεγαλύτερα Νταν και στη συνέχεια για να 

αρμέγουν τους μεσαίους και τους χαμηλόβαθμους καθώς και τους αθλητές και τους γονείς στους 

συλλόγους τους, των μεσαίων τεχνικών από τους υψηλόβαθμους για να αρμέγουν τους 

χαμηλόβαθμους και για να αρμέγουν τους αθλητές και τους γονείς στους συλλόγους τους και, τέλος, 

των χαμηλόβαθμων για να αρμέγουν τους αθλητές και τους γονείς στους συλλόγους τους! Επίσης, 

τα Νταν έχουν παρανόμως θεσπιστεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για τα διπλώματα προπονητών 

και διαιτητών!  

Η Πυραμίδα της Απάτης, λοιπόν, έχει στην κορυφή τον Γερόλυμπο, δεύτερο στρώμα 

τα μέλη του ΔΣ των 6-7 νταν, που είναι και αρχηγοί στυλ καράτε, των οποίων στυλ τα νταν 

αποτελούν ... προϋπόθεση για να πάρει κανείς νταν της ΕΛΟΚ (εδώ αποδεικνύεται καραμπινάτα 

η απάτη), τρίτο στρώμα τους εκτός ΔΣ υψηλόβαθμους τεχνικούς των 5-6 νταν, τέταρτο 

στρώμα τους μεσαίους των 3-4 νταν, πέμπτο στρώμα τους χαμηλόβαθμους τεχνικούς των 1-

2 νταν και έκτο και τελευταίο στρώμα τα πανελλαδικά κορόιδα τους αθλητές και τους γονείς 

που πληρώνουν όλους τους από πάνω τους απατεώνες!!! 

Με αυτή την εξάρτηση να έχει επικρατήσει επί 20 χρόνια όλοι πλέον νιώθουν ευτυχισμένοι 

και αντί να επιδιώκουν να "απεξαρτηθούν" από το σύστημα, χώνονται πιο βαθιά μέσα του 

προσπαθώντας απεγνωσμένα να γίνουν "μέρος του συστήματος"! Μιλάμε για πραγματικό εθισμό σε 

... "Μαρία Χουάνα!!! 

Από αυτή την εξάρτηση, λοιπόν, έχουν προκύψει οι δουλοπρεπείς υποταγές στον 

Γερόλυμπο, οι ψευδείς βεβαιώσεις αντιπροσώπων με σκοπό τη χειραγώγηση των Γενικών 

Συνελεύσεων, οι πλαστές βεβαιώσεις του ΔΣ της ΕΛΟΚ για να παρακολουθήσουν οι μελλοντικοί 

σκλάβοι του Γερόλυμπου τη Σχολή Προπονητών, το κυνηγητό ατόμων και συλλόγων και οι 

διαγραφές τους, οι παρανομίες στη Σχολή Προπονητών του 2014 της ΓΓΑ, οι παράνομη σχολή 

"εκπαιδευτών" του 2016 της ΕΛΟΚ, και με δυο λόγια όλα τα αμαρτήματα των απατεώνων και τα 

δεινά του αθλήματος και των αθλητών του! 

Για να αποδώσουμε τη συμμετοχή των μελών (υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων) της υπό 

Έλεγχο Εγκληματικής Οργάνωσης στις διάφορες παρανομίες υιοθετήσαμε τις επόμενες 

συντομογραφίες κατά αλφαβητική σειρά και τις συνοψίσαμε στον επόμενο πίνακα (Suspects Wall) 

με την ταπεινή μας συγνώμη αν ξεχάσαμε κανένα μπουμπούκι, που μας διέφυγε, αλλά πού θα πάει, 

θα το βρούμε στη διόρθωση: 

ΑρΣτυ = Αρχηγός Στυλ 

ΕργΔΣ = Εργαλείο Διαγραφής Συλλόγων 

ΚαρΠλα = Καραμπινάτος Πλαστογράφος 

ΝΜΔΣΦΑ = Νέο Μέλος ΔΣ για Φασίνα 

Αμαρτιών 

ΠαρΠρο = Παράνομος Προπονητής 

ΠΑΣυλ = Παράνομος Αντιπρόσωπος 

Συλλόγου 

ΠΕΠρο = Παράνομος Εθνικός Προπονητής 

ΠΜ-ΔΣ = Παράνομο Μέλος ΔΣ 

ΠΟΧ = Πειθήνιο Όργανο Χειραγώγησης 

ΠροΔι = Προπονητής - Διαιτητής 

ΣυνΠΠ = Συνεργός Πολλαπλών Παρανομιών 

ΥπΕκβΓε = Υποκύψαντες στον Εκβιαστή 

Γερόλυμπο 

 Είναι αυτονόητο ότι οι "Υποτελείς" του ανθρώπου, που έχει χαρακτηριστεί ως 

"Αθλητικό Σκουπίδι", είναι οι ίδιοι κάτι χειρότερο από "Αυτόν"!!! 
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Για να κάνετε τον έλεγχο θα πρέπει να βγάλετε τον Γερόλυμπο από τα γραφεία της ΕΛΟΚ 
ως μη έχοντα καμιά θεσμική θέση και να σας παρέχουν εξηγήσεις οι υπόλοιποι! Άλλωστε 

με απόφαση των ΔΣ της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας του Καράτε έχει κηρυχθεί, μόνον 
αυτός στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα όλων των αθλημάτων, ως Persona non Grata, με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να συμμετέχει σε κανένα όργανο και καμιά εκδήλωση όλων 
των εθνικών ομοσπονδιών καράτε κατά τον απαράβατο αυτό κανόνα της δύο 

υπερκειμένων ομοσπονδιών!!! 

 
 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 9-10-2016:  Ά, Σόρυ, ... και κάτι που ξέχασα!  

Ο Έλεγχος θα πρέπει να επεκταθεί προς τα πίσω μέχρι το 1995, διότι 
από τότε μέχρι το 2013 ο Γερόλυμπος ήταν Γενικός Γραμματέας της 
Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε από τις οποίες κατά 
πληροφορίες έπαιρνε προσωπική αποζημίωση για την απασχόλησή του περί 
τις 50.000 € κάθε χρόνο! Περιλάμβανε στις φορολογικές του δηλώσεις αυτό το 
κατάμαυρο χρήμα? 

Ταυτόχρονα, πάλι κατά πληροφορίες, είχε εγκαταστήσει τη 
Γραμματεία και των δύο αυτών ομοσπονδιών στην Αθήνα με ιδιαίτερο γραφείο 
και υπάλληλο για αυτήν τη Γραμματεία, τα έξοδα της οποίας Γραμματείας εγώ 
προσωπικά πιστεύω ότι τα εισέπραττε ΚΑΙ από την Παγκόσμια ΚΑΙ από την 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (το τελευταίο είναι βέβαιο!)! Περιλάμβανε στις 
φορολογικές του δηλώσεις αυτό το κατάμαυρο χρήμα? 

 Ταυτόχρονα είχε στα χέρια του και το Ταμείο της Βαλκανικής του Καράτε της οποίας ήταν 
πρόεδρος και το οποίο Ταμείο το εξαφάνισε και γι' αυτό μας διέγραψαν από τη Βαλκανική! 
Περιλάμβανε στις φορολογικές του δηλώσεις αυτό το κατάμαυρο χρήμα? 

 Και όλα αυτά όταν ταυτόχρονα ήταν για το διάστημα 1997 μέχρι 2004 Διευθυντής 
Αθλημάτων στο "Αθήνα 2004" από όπου έπαιρνε περί το 1,5 εκατ. δρχ. το μήνα! Τα περιλάμβανε 
στις δηλώσεις εισοδήματος αυτά τα λεφτά?  

Σημείωση: ως γνωστόν από το "Αθήνα 2004" τον έδιωξε κλοτσηδόν η Γιάννα 
Αγγελοπούλου, διότι είχε ανοίξει παράπλευρες επιχειρηματικές δραστηριότητες για να πάρει μέρος 
της ηλεκτρονικής ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων με εταιρεία-μαϊμού, που είχε ιδρύσει με 
απατεώνα ελληνοαμερικάνο και απατεώνα γερμανό που αναζητούσε η Ιντερπόλ!!! 

Αλλά άξιο διερεύνησης είναι και η πολεοδομική νομιμότητα ή μη νομιμότητα της ... 
παράνομης εξοχικής βιλίτσας με τζάκι, παρακαλώ, και με πισίνα, παρακαλώ, ... πάνω στο κύμα, 
παρακαλώ, στην Πάχη των Μεγάρων, φωτό κατωτέρω, η απόκτηση, συντήρηση και ανακατασκευή 
της οποίας ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της ασταμάτητης ροής και ξεπλύματος 
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μαύρου χρήματος από τις ομοσπονδίες Καράτε (Παγκόσμιας, Ευρωπαϊκής, Βαλκανικής και 
Ελληνικής), Κέρλινγκ και Τριάθλου, που εκμεταλλεύονταν ο Γερόλυμπος και η γυναίκα του προς το 
οικογενειακό τους Ταμείο! 

  

 

 Φωτό από το ... drone!  
 

 

 Φωτό από το ... καφέ!  
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 Φωτό από το drone πάλι!!  
 

 

 Φωτό από τη βάρκα, όπως και η επόμενη!  
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Όλα τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενα ελέγχου νομιμότητας από την Επιτροπή 

Ελέγχου της ΓΓΑ!  

 Υποκλίνομαι σεμνά και ... βγαίνω ... !!! (Προσωρινά!) 
 

 Μέρος Α΄, Διαχειριστικός Έλεγχος! - Μέρος Β΄, Οικονομικός Έλεγχος!  

 

 
  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
  

  
 

  

http://www.karate.gr/14elok/144160331.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   a205 

Πρώτη δημοσίευση 31/3/2016.  

 Τελευταία ενημέρωση 7/9/2016.  
  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 τυχόν Διαχειριστικός και Λογιστικός Έλεγχος στην ΕΛΟΚ  

 πρέπει να στοιχειοθετήσει ΤΗΝ "Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία 

 ... με σκοπό τον προσπορισμό και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από παράνομες 

δραστηριότητες"!  

 

 Επικαιροποιημένο την 7/9/2016!  

  

 Μέρος Α΄, Διαχειριστικός Έλεγχος! - Μέρος Β΄, Οικονομικός Έλεγχος!  

  

 Όλος ο κόσμος του καράτε γνωρίζει την αλήθεια των επόμενων τεκμηριωμένων 

στοιχείων,  

 τα οποία δίνονται δημοσίως στους Ελεγκτές με σκοπό όχι να επηρεάσουν την 

κρίση τους, αλλά να διευκολύνουν το έργο τους.  

  Ο Έλεγχος είτε το θέλετε είτε όχι παρακολουθείται από το σύνολο αθλητών και 

φιλάθλων του καράτε και όχι μόνο!  

 

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/144160321.htm
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Think! 

 

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

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

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

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων! 

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

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

 

Το karate.gr λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα με βάση και στόχο την αλήθεια και 

το δίκαιο χωρίς επιρροές, υπαγορεύσεις και μεσάζοντες. Ειδικεύεται στην Έρευνα με 

Φαντασία, Ανίχνευση των Πληροφοριών, Ενδελεχή Aνάλυση των Πληροφοριών, Επιβεβαίωση 

των Πληροφοριών με Αποδεικτικά Στοιχεία και, τέλος, με Ορθή Απόδοση της Βαρύτητας σε 

κάθε Αποδεικτικό Στοιχείο. 

Όταν το karate.gr αναδημοσιεύει κάποια ξένη είδηση ή πληροφορία, τότε μνημονεύει 

και την πηγή της. Αν δεν μνημονεύεται η πηγή κάποιας είδησης ή πληροφορίας, τότε αυτή 

αποτελεί αποτέλεσμα αποκλειστικής έρευνας και επεξεργασίας του karate.gr. 

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

 

 Να μη μας λέτε ότι δεν σας τα είπαμε!  

 

 

 

 Επιτέλους, μπήκαν οι Ελεγκτές στην ΕΛΟΚ!  

http://www.karate.gr/14elok/144160331.pdf
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 Σε όλα τα επόμενα να προσθέσετε ότι το Καράτε θα συμπεριλαμβάνεται στα 

Ολυμπιακά Αθλήματα για τους Ολυμπιακούς του 2020 στο Τόκιο! Γι' αυτό το λόγο 

η ΕΛΟΚ θα πρέπει να "καθαριστεί" από τα λαμόγια εν ριπή οφθαλμού! Προσοχή 

στην καταγραφή των ευρημάτων, διότι θα ακολουθήσει ποινική δίωξη των 

υπευθύνων της ΕΛΟΚ από ενδιαφερόμενα άτομα και συλλόγους!  

 
Για να κάνετε τον έλεγχο θα πρέπει να βγάλετε τον Γερόλυμπο από τα γραφεία της ΕΛΟΚ 
ως μη έχοντα καμιά θεσμική θέση και να σας παρέχουν εξηγήσεις οι υπόλοιποι! Άλλωστε 

με απόφαση των ΔΣ της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας του Καράτε έχει κηρυχθεί, μόνον 
αυτός στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα όλων των αθλημάτων, ως Persona non Grata, με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να συμμετέχει σε κανένα όργανο και καμιά εκδήλωση όλων 
των εθνικών ομοσπονδιών καράτε κατά τον απαράβατο αυτό κανόνα της δύο 

υπερκειμένων ομοσπονδιών!!! 
 Όπως, επίσης, μην τολμήσετε να μας παρουσιάσετε καμιά Έκθεση Ελέγχου για τα μπάζα 
παρόμοια με τις μαλακίες που μας παρουσίασαν οι συνάδελφοί σας Νικόλαος Γιώτης και 

Ειρήνη Πενταράκη το 2001 (με κλικ εδώ)!!!  

 
 

1 - Περίοδος Ελέγχου και Βασικά Στοιχεία Ελέγχου:  ΟΛΑ τα εκ του νόμου 
Βιβλία, Στοιχεία και Ηλεκτρονικά Αρχεία της ΕΛΟΚ! 

Η περίοδος που θα πρέπει να ελέγξει ο τυχόν οικονομικός έλεγχος της ΕΛΟΚ θα πρέπει το 
λιγότερο να καλύπτει το χρονικό διάστημα από την αρχή του 2012 μέχρι σήμερα, ώστε να πιάνει 
ένα χρόνο πριν από τις τελευταίες εκλογές και όλη τη μέχρι σήμερα θητεία του τελευταίου ΔΣ της 
ΕΛΟΚ, εκτός και αν η εντολή από τη ΓΓΑ είναι για μεγαλύτερο διάστημα. Σημειώνουμε εδώ ότι 
περίπου το ίδιο ΔΣ ήταν και κατά την τετραετία 2009 - 2012, οπότε είχε κάθε επιθυμία και κάθε 
ευχέρεια να νοθεύσει τις εκλογές του 2012, όπως και έγινε. 

Το πρώτο που θα πρέπει να ζητήσει ο Έλεγχος θα πρέπει να είναι το καταστατικό της ΕΛΟΚ 
με τις τροποποιήσεις του, τις αποφάσεις έγκρισής τους από το Πρωτοδικείο και τις νόμιμες εγγραφές 
τους στα αρχεία του Πρωτοδικείου. Εκεί κρύβονται γνωστές απάτες, που μπορώ να σας υποδείξω! 

Μαζί με τα καταστατικά θα πρέπει να ελεγχθούν και ο Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΛΟΚ, οι 
τροποποιήσεις του και οι εγκρίσεις του από την ΓΓΑ. Εδώ, επίσης, κρύβονται γνωστές απάτες, όπως 
η μη έγκριση κανενός Εσωτερικού Κανονισμού από τη ΓΓΑ! Προφανές αποτέλεσμα αυτού είναι ότι 
όλη η εφαρμογή της φιλοσοφίας των βαθμών ψευδο-ντάν, οι εξετάσεις για αυτά και οι εισπράξεις 
ποσών ως εξετάστρων είναι καραμπινάτα παράνομες με όσα αυτό συνεπάγονται!  

  

Ο Έλεγχος θα πρέπει να ελέγξει τα βάσει των Άρθρων 25 και 6 του νόμου 2725/1999 βιβλία 
(και θυμίζουμε: Η μη τήρηση των διατάξεων των εν λόγω άρθρων καθώς και της διάταξης της παρ. 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/ElegxosELOK-2001.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/ElegxosELOK-2001.pdf
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2 του Άρθρου 7 συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου), που 
είναι τα βιβλία: 

α) Μητρώου Μελών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Εδώ, επίσης, κρύβονται 
γνωστές απάτες! 

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, πλήρως συμπληρωμένο και με 
τις υπογραφές των αρμοδίων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Όλα τα Πρακτικά θα 
πρέπει να συνοδεύονται και από τις αντίστοιχες προσκλήσεις για ΓΣ με τα συνοδευτικά 
τους έγγραφα, τους πίνακες δικαιουμένων ψήφου συλλόγων, τις πιστοποιήσεις των 
αντιπροσώπων, τους απολογισμούς και τους ισολογισμούς και κάθε τι άλλο, που απαιτεί 
η εκάστοτε ημερήσια διάταξη. Εδώ, επίσης, κρύβονται γνωστές απάτες! 

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, πλήρως υπογεργραμμένα, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλα τα συνοδευτικά τους έγγραφα βάσει των σχετικών 
ημερησίων διατάξεων. Εδώ, επίσης, κρύβονται γνωστές απάτες! 

δ) Τα λογιστικά βιβλία Γ΄ Κατηγορίας, που οφείλει να κρατά η ομοσπονδία, μαζί με 
τα αποδεικτικά στοιχεία (παραστατικά) όλων των εσόδων και όλων των εξόδων. Εδώ, 
επίσης, κρύβονται εκατοντάδες γνωστές απάτες! 

ε) Το Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων με όλα τα αγορασθέντα περιουσιακά στοιχεία 
της ΕΛΟΚ από τότε που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα καθώς και την τύχη ενός εκάστου από 
αυτά. Εδώ, επίσης, κρύβονται γνωστές απάτες! 

στ) Το Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή. Εδώ, επίσης, κρύβονται γνωστές απάτες! 

 

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) 

  

Εκτός των ανωτέρω θα πρέπει να ελεγχθεί και η εσωτερική λειτουργία της ΕΛΟΚ, πράγμα που 
σημαίνει ότι θα πρέπει να ελεγχθούν και οι λειτουργίες των Επιτροπών της: Δικαστικής, Τεχνικής, 
Διαιτησίας, Τοπικών Επιτροπών, Διοργανώσεων αγώνων κτλ. Εδώ, επίσης, κρύβονται γνωστές 
απάτες! 

Βέβαια, όλα τα ανωτέρω ανήκουν ίσως στη σφαίρα του διαχειριστικού ελέγχου, αλλά άπτονται 
άμεσα του οικονομικού ελέγχου, όταν για παράδειγμα η παράνομη Δικαστική Επιτροπή "στήνει" μια 
παράνομη διαγραφή συλλόγων, που θα καταψήφιζαν τον απολογισμό, και στη συνέχεια μια 
χειραγωγούμενη ΓΣ υπερψηφίζει έναν απολογισμό-μαϊμού! Μιλάμε για στημένο γκανγκσεριλίκι! 
Εδώ, επίσης, κρύβονται γνωστές απάτες! 

  

Επιπλέον, θα πρέπει να ζητηθούν από την ΕΛΟΚ εκτυπωμένοι (όσοι είναι δυνατόν) και σε 
ηλεκτρονική μορφή οι πλήρεις κατάλογοι: 

α) των συλλόγων-μελών με όλα τους τα στοιχεία, που δεν καταχωρίζονται στο Μητρώο Μελών, 
δηλαδή με διευθύνσεις, τηλέφωνα υπεύθυνο συλλόγου και υπεύθυνο προπονητή κτλ. κτλ. (έχω 
δείγμα στη διάθεσή μου!) 

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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β) των αθλητών κατά σύλλογο με όλα τους τα στοιχεία, (από το γενικό 
αρχείο αθλητών, 

γ) των μαύρων ζωνών και των εξεταστών μαύρων ζωνών με όλα τους τα 
στοιχεία, 

δ) των διαιτητών, των προπονητών και των "εκπαιδευτών" με όλα τους τα 
στοιχεία. 

ε) ό,τι άλλο σκεφθείτε! 
  

Επίσης, θα πρέπει να ζητηθούν και να ελεγχθούν όλα τα αρχεία όλων των 
αγώνων και των σεμιναρίων της ΕΛΟΚ καθώς και όσων διεξήχθησαν "υπό την 
αιγίδα της", όπως έχουν κρατηθεί στο site της SPORTDATA του "συνεργάτη του 
Γερόλυμπου" Πέτρου Σκοπελίτη! Εδώ, επίσης, κρύβονται γνωστές απάτες! 

 
Μην σας φαίνονται "βουνό"! Για μένα είναι παιχνιδάκι και προσφέρω τη βοήθειά μου 

ΔΩΡΕΑΝ! Θα σας κοστίσω μόνο φαΐ και ύπνο! Φαΐ ... κοτόπουλο KFC στο MALL και ύπνο 
στη ... Γραμματεία για να δουλεύω 15 ώρες την ημέρα ... από Χόμπι!  

 

 Οι νέες εξελίξεις είναι ότι:  
 

 
 

Όλα τα ανωτέρω είχαν καταγγελθεί λεπτομερώς, όπως αποδεικνύουν οι ημερομηνίες, από 
τα επόμενα άρθρα του www.karate.gr: 

4/1/2016 - Ενημέρωση 1/9/2016 - Καράτε και Τρίαθλο: Το "Σύνδρομο του Γερόλυμπου" 
και ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής! 

15/1/2016 - Ενημέρωση 1/9/2016 - Εγκληματική Οργάνωση Εκμετάλλευσης Αθλητικών 
Ομοσπονδιών έχει στήσει η "Συμμορία Γιώργου και Εμμανουέλας Γερολύμπου και 

Συνεργατών Α.Ε.Α." 

 

http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/14elok/144160104.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160104.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160115.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160115.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160115.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140822.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140822.htm
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2 - Μικρό παράδειγμα Ελέγχου των Απολογισμών της ΕΛΟΚ  
για τα έτη 2014 + 2015! 

Η ΕΛΟΚ βρίσκεται για μια εικοσαετία υπό την δικτατορία και την εκμετάλλευση του 
«αθλητικού παραγοντικού αστέρα» Γιώργου Γερόλυμπου, επί σειρά ετών προέδρου της και σήμερα 
Επίτιμου Προέδρου της. Ο άνθρωπος αυτός είχε «κατασκευάσει» και δύο άλλες ομοσπονδίες, του 
κέρλινγκ και του τριάθλου, με εικονικούς συλλόγους από το καράτε. Από τις ομοσπονδίες αυτές και 
μετά από πληθώρα καταγγελιών αφαιρέθηκε η αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ και υπήχθησαν 

σε άλλες ομοσπονδίες. Η ίδια εκμετάλλευση ισχύει και για την ομοσπονδία του 
καράτε από τον Γερόλυμπο για είκοσι ολόκληρα χρόνια.  

Πάντοτε οι απολογισμοί και ισολογισμοί της ΕΛΟΚ εγκρίνονταν από τη 
ΓΣ της ομοσπονδίας, αλλά ποτέ δεν αποστέλλονταν με την πρόσκληση για ΓΣ 
προς τους συλλόγους, όπως είχε υποχρέωση να κάνει το ΔΣ/ΕΛΟΚ. Δίνονταν 
στους αντιπροσώπους των συλλόγων στην αρχή της κάθε Γενικής 
Συνέλευσης, ενώ είχε δημιουργηθεί σταθερή κατάσταση αποκλεισμού των 
αντιφρονούντων και τρομοκρατίας ή ευνοιοκρατίας των συμπορευόμενων με 
την Διοίκηση, ώστε να εξασφαλίζεται η τυφλή ψήφιση των υπαγορευόμενων 
από τον Γερόλυμπο. Οι ισολογισμοί και απολογισμοί ποτέ δεν είχαν 
υπογραφές των υπευθύνων, ώστε να μπορούν να ανακληθούν σε περίπτωση 
ανάγκης, και ποτέ δεν είδαμε την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Όλα 

γίνονταν στο απόλυτο σκοτάδι και όποιος έφερνε αντίρρηση διαγραφόταν από την ομοσπονδία ο 
ίδιος και ο σύλλογός του.  

  

Συνεπώς, μιλάμε για απόλυτα παράνομες εγκρίσεις των απολογισμών της ΕΛΟΚ από 
τις ΓΣ όλων των προηγουμένων ετών και άρα στην ουσία ... για καμιά νόμιμη έγκριση!!! 

  

Προκαταρκτικά του Ελέγχου 

Η ΕΛΟΚ ελέγχεται (για το διάστημα που ελέγχεται) με βάση τον αθλητικό νόμο 2725/1999 και 
φυσικά όλους τους νόμους του κράτους. 

1 – Βασικά στοιχεία του ελέγχου είναι τα καταστατικά της ΕΛΟΚ και οι Εσωτερικοί Κανονισμοί 
από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, τα άρθρα των οποίων επίσης θα πρέπει να τηρούνται και μάλιστα 
από τις ημερομηνίες έγκρισής τους από τις αρμόδιες αρχές, το Πρωτοδικείο και την εγγραφή στα 
Βιβλία του και από τη ΓΓΑ αντίστοιχα. 

2 – Βασικά στοιχεία του ελέγχου είναι, επίσης, όλες οι εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες θα 
πρέπει να ήταν νόμιμες, και όλα τα διοικητικά συμβούλια, τα οποία και αυτά θα 
έπρεπε να ήταν νόμιμα. Αν οι εκλογικές διαδικασίες ήταν παράνομες ή/και αν 
στα ΔΣ/ΕΛΟΚ συμμετείχαν παράνομα μέλη τότε όλα είναι στον αέρα! 

3 - Απαραίτητα είναι επίσης και όλα τα μέχρι σήμερα ενήμερα βιβλία 
Πρακτικών ΔΣ και ΓΣ της ΕΛΟΚ, ώστε να μην συμπληρώνονται εκ των υστέρων 
για να καλύψουν ατασθαλίες, όπως και όλα τα βιβλία που ορίζει ο ν. 2725/1999 
για τις αθλητικές ομοσπονδίες, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

  

Νόμιμα Πρακτικά προϋποθέτουν νόμιμα διοικητικά συμβούλια, νόμιμες 
γενικές συνελεύσεις και νόμιμες διαδικασίες σύγκλησης.  

Αλλά τα ΔΣ ήταν όλα παράνομα, διότι συμμετείχαν άτομα που είναι 
ταυτόχρονα και προπονητές με ενεργά διπλώματα από τη ΓΓΑ, πράγμα που 
απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο.  

Επίσης και οι ΓΣ ήταν όλες παράνομες, διότι σε όλες συμμετείχε ως πρόεδρος της ΓΣ ή/και 
ως αντιπρόσωπος συλλόγου ο Γιώργος Γερόλυμπος, ο οποίος και χειραγωγεί την κάθε ΓΣ, αφού η 
ΕΛΟΚ έχει καταλήξει να είναι προσωπική του επιχείρηση.  

Ο Γερόλυμπος είχε πάντα από το 2006 σαφέστατο κώλυμα, αφού ήταν ταυτόχρονα και 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Τριάθλου. Το κώλυμα προκύπτει από το Άρθρο 9, παρ. 2ε του 
καταστατικού της ΕΛΟΚ κατά το οποίο «Δεν μπορεί να συμμετέχει στα όργανα της ΕΛΟΚ όποιος 
είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου άλλης ένωσης ή ομοσπονδίας κατά το χρόνο υποβολής της 
υποψηφιότητας.»  Και ο Γερόλυμπος ήταν πρόεδρος της ομοσπονδίας Τριάθλου, ενώ η ΓΣ είναι 
«όργανο» της ΕΛΟΚ. 
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Συνεπώς, έχουμε ακόμα έναν λόγο για τον οποίο όλες οι ΓΣ ήταν παράνομες και άρα 
καμιά πράξη των Διοικητικών Συμβουλίων ΔΕΝ έχει εγκριθεί νόμιμα! 

 

 

Προσοχή - Προσοχή: Από το 1995 σε κανένα Πρακτικό του ΔΣ δεν 

αναγράφονταν ονομαστικά και λεπτομερώς τα Έσοδα-Έξοδα της ΕΛΟΚ, ώστε να 

εγκρίνονται από τα μέλη του ΔΣ με πλήρη και σαφή γνώση τους για το τι 

εγκρίνουν! Πάντα 3-4 (?) φορές το χρόνο τους έδινε ο Γερόλυμπος ένα πακέτο 

εκτύπωσης εγγραφών από το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή για τρίτης 

κατηγορίας λογιστικά βιβλία, στην τελευταία σελίδα του οποίου έβαζαν όλοι τις 

υπογραφές τους χωρίς φυσικά να καταλαβαίνουν τίποτα από τις εγγραφές αυτές! 

Και αυτό σήμαινε την έγκρισή τους για ... όλα!!!  

 
 

Ας μελετήσουμε στη συνέχεια τους Απολογισμούς 2014 και 2015 της ΕΛΟΚ  

με Παρατηρήσεις ταξινομημένες σύμφωνα με την αρίθμηση των επόμενων εντύπων της 
ΕΛΟΚ. 

  

Παρανομίες πρώτες και καραμπινάτες:  
1) οι Απολογισμοί ΔΕΝ δίνονταν στους συλλόγους μαζί με την Πρόσκληση, όπως 

είναι το νόμιμο, αλλά δίνονταν πέντε λεπτά πριν από την ΓΣ,  
2) δεν δίνονταν επίσης καθόλου οι Εκθέσεις των Ελεγκτικών Επιτροπών, όπως είναι 

το νόμιμο, διότι τις κρατούσαν ανυπόγραφες μέχρι να εγκριθούν οι απολογισμοί,  
3) οι απολογισμοί δίνονταν ανυπόγραφοι, πράγμα που σημαίνει ότι πάντοτε 

μπορούν να αμφισβητηθούν από οποιονδήποτε, ακόμα και από αυτούς που τους 
συνέταξαν!  

4) Να σημειωθεί ότι πάντα είναι απαραίτητη και η υπογραφή του Λογιστή (ποτέ δεν 
υπήρχε), ο οποίος ήταν άνθρωπος του Γερόλυμπου και "έστηνε" τις δουλειές. Σήμερα, όμως, 
τίποτα δεν δικαιολογείται "ανυπόγραφο" και έτσι όλοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους! 
5) Το Ταμείο από τον ΔΕΚ 2015 βρίσκεται παράνομα "σε χέρια" και όχι στο λογαριασμό 
τραπέζης της ΕΛΟΚ, ο οποίος είναι κατασχεμένος! Στα χέρια ποίου? Να κατατεθεί το Ταμείο 
στον λογαριασμό της ΕΛΟΚ.  
 
 
 
 
Στον επόμενο Ταμειακό Απολογισμό του 2014 παρατηρούμε: 
 
Γενικά Σύνολα Εσόδων-Εξόδων (πρέπει να ελεγχθούν όλα τα έτη που δεν έχουν ελεγχθεί): 
1 / 2014 - Έσοδα 1044 € εκ των οποίων τα 383 σε τραπ. λογ. 
2 / 2014 – Έσοδα χρήσης = 280.981 € ως ανάλυση [δεν δόθηκε ποτέ καμιά ανάλυση] 
3 / 2014 – Έξοδα χρήσης ως ανάλυση (δόθηκε η επόμενη χονδροειδέστατη και ανεπαρκέστατη 
ανάλυση). 
4 / 2014 – Διαθέσιμα 31/12/2014 = 9.581 €, εκ των οποίων τα 9.335 € σε τραπ. λογ. 
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Και στον επόμενο του 2015 παρατηρούμε:  Γενικά Σύνολα Εσόδων: 
1 / 2015 – Έσοδα 9581 € εκ των οποίων τα 9335 σε τραπ. λογ. 
2 / 2015 – Έσοδα χρήσης = 311.089 € ως ανάλυση [δεν δόθηκε ποτέ καμιά ανάλυση] 
3 / 2015 – Έξοδα χρήσης ως ανάλυση (δόθηκε η επόμενη χονδροειδέστατη και ανεπαρκέστατη 
ανάλυση). 
4 / 2015 – Διαθέσιμα 31/12/2014 = 37.920 €, εκ των οποίων τα 4.705 € σε τραπ. λογ. 
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Δηλαδή, αν βάλουμε τα ανωτέρω σε πίνακα (πρέπει να συγκριθούν όλα τα Έσοδα όλων 
των ετών που δεν έχουν ελεγχθεί!): 
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  Έσοδα 2014 Έσοδα 2015 Έξοδα 2014 Έξοδα 2015 

Προηγ. έτος 1.044 9.581     

  280.981 311.089 272.444 282.751 

Ταμείο 31/12     246 33.215 

Εις τραπ. λογ. 31/12     9.335 4.705 

Σύνολα: 282.026 320.671 282.026 320.671 

  

Το ποσό των 33.215 € είναι πολύ μεγάλο για να κρατείται εις χείρας του Ταμία και 
εκτός τραπεζικού λογαριασμού. Οπωσδήποτε, δεν θα υπάρχει τέτοια απόφαση του ΔΣ!Το ύψος 
του ποσού εις χείρας του Ταμία για τρέχουσες ανάγκες ορίζεται με απόφαση 
του ΔΣ καταγραμμένη σε Πρακτικό του ΔΣ.  

Μετά από απόφαση δικαστηρίου τον Ιανουάριο 2016 έγινε δέσμευση 
του τραπεζικού λογαριασμού της ΕΛΟΚ από τους αδίκως απολυμένους 
πέντε υπαλλήλους της το 2012 και βρέθηκαν σε αυτόν 4.700 €. Προς 
δικαιολόγηση αυτού του μικρού ποσού ή/και αποφυγή της δέσμευσης 
μεγαλύτερου κρατήθηκαν ή παρουσιάστηκαν ψευδώς τα 33.215 € εις χείρας 
του Ταμία. Επί πλέον αυτά τα 4.700 € ήταν η επιχορήγηση του αθλητή 
Γιώργου Τζάνου για τις επιτυχίες του και είχαν κατατεθεί από την Ελληνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή, δηλαδή το ΔΣ/ΕΛΟΚ είχε αδειάσει τον λογαριασμό της 
με καραμπινάτο δόλο, ώστε να μην βρουν τίποτα οι απολυμένοι υπάλληλοι! 

Επί πλέον των ανωτέρω ο Ταμίας Γρηγόρης Βόβλας υπέστη 
εγκεφαλικό από τον Ιούνιο του 2015 με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να 
διεκπεραιώσει καμιά από τις αρμοδιότητές του ούτε να καταλάβει που βάζει 
υπογραφή και ούτε να μπορεί ίσως να βάλει την υπογραφή του! Εσκεμμένα δεν έγινε αντικατάστασή 
του από τον στυγερό εκμεταλλευτή της ΕΛΟΚ Γιώργο Γερόλυμπο, ο οποίος είχε πάντα υπό τον 
έλεγχό του όλα τα οικονομικά θέματα και ο οποίος είχε τη σύζυγό του Εμμανουέλα Ποντίδα-
Γερολύμπου αρχικά Αντιπρόεδρο της ΕΛΟΚ και από τον Δεκέμβριο 2014 Γενική Γραμματέα. 

Διπλό εγκεφαλικό έχει υποστεί κατά πληροφορίες και το μέλος του ΔΣ Γρηγόρης Χανικιάν και 
όμως ο Γερόλυμπος τον διατηρεί μέλος του ΔΣ. 

Εγκεφαλικό είχε υποστεί και ο προηγούμενος πρόεδρος της ΕΛΟΚ Ανδρέας 
Παπαδημητρόπουλος, εφοριακός Χαλανδρίου, και όμως ο Γερόλυμπος τον διατηρούσε πρόεδρο 
επί 7-8 χρόνια. 

Παρεμπιπτόντως, σας εύχομαι ... υγεία και μακροημέρευση! 
  

 Ανάλυση Εσόδων δεν δινόταν ποτέ στους συλλόγους-μέλη της ΕΛΟΚ. 
Βασικός συλλογισμός είναι ότι Γερόλυμπος δημιουργεί παράνομα έσοδα, ώστε να 

ακολουθούν ... έξοδα! 

Έσοδα (χονδρικά) 

    2014 2015 

0104   0 12.756 

0107 Τόκοι 20 16 

0108 Συνδρομές 32.276 19.475 

0114 Λοιπά με ανάλυση 

(ποτέ δεν δίδεται) 
189.685 278.842 

0115 Σχολή προπονητών 59.000   

 

 

Οι τόκοι είναι μηδέν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν βάζουν τα έσοδα στην τράπεζα, 
αλλά πάντα πάνε στην τσέπη του Γερόλυμπου! 

Οι συνδρομές των συλλόγων των δύο ετών παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση. Θα πρέπει 
να ελεγχθεί η αιτιολογία. 

Τα «Λοιπά με ανάλυση», που ποτέ δεν δίδεται, θα τα δούμε πιο κάτω. 
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Η Σχολή Προπονητών υπό την αιγίδα της ΓΓΑ ιδρύθηκε με απόφαση 
του Υφυπουργού Αθλητισμού δημοσιευμένη σε ΦΕΚ και στην οποία σαφώς 
οριζόταν 250 € συμμετοχή του κάθε ενδιαφερόμενου και ότι θα λειτουργήσει 
«ανταποδοτικά», πράγμα που σημαίνει ότι τα 250 € θα πήγαιναν μόνο στα 
έξοδα της Σχολής και πουθενά αλλού και άρα αν υπήρχε υπόλοιπο μετά την 
πληρωμή των εξόδων της, τότε αυτό το υπόλοιπο θα επιστρεφόταν στους 
μαθητές της Σχολής. Αυτό δεν έγινε και το υπόλοιπο (59.000 – 48.229 = 
10.771 €) το ιδιοποιήθηκε η ΕΛΟΚ παράνομα. Και πάλι δούλεψε το μακρύ 
χέρι του ... Καραγκιόζη!  

Φυσικά, δεν φθάνει κατά τον έλεγχο να συμφωνούν οι 
προσθαφαιρέσεις αλλά θα πρέπει να ικανοποιούνται και οι σχετικοί νόμοι της 
Πολιτείας.  

Λοιπά Έσοδα με Ανάλυση (που ποτέ δεν δίδεται) 

Τα "Έσοδα με Ανάλυση" ήταν 190.000€ για το 2014 και 280.000 € για το 2015 και 
αποτελούν τον κύριο όγκο εσόδων της ΕΛΟΚ!  

Γεννώνται δύο ερωτήματα: 1) Ήταν όλα νόμιμα? και 2) Καταγράφηκαν και κατατέθηκαν στο 
σύνολό τους στο Ταμείο της ΕΛΟΚ?  

  

Ούτε όλα ήταν νόμιμα, ούτε καταγράφηκαν όλα στο Ταμείο της ΕΛΟΚ!  
  

Τα Έσοδα της ΕΛΟΚ είναι: 
1)    Οι ετήσιες συνδρομές των συλλόγων-μελών της, 
2)    Οι χρεώσεις έκδοσης και ενημέρωσης για τις κάρτες των αθλητών, παράνομα έσοδα!  
3)    Η πληρωμή συμμετοχής κάθε αθλητή σε κάθε αγώνα εσωτερικού της ΕΛΟΚ, παράνομα 

έσοδα!  
4)    Η πληρωμή κάθε αθλητή των «εξόδων του» σε αγώνες του εξωτερικού των 

υπερκείμενων ομοσπονδιών (επιβεβαιωμένου του κατά πολύ διογκωμένων των πραγματικών) για 
εισιτήρια και ξενοδοχεία, παράνομα έσοδα!  

5)   Οι συμμετοχές αθλητών σε σεμινάρια προπονήσεων ή προπονητών σε σεμινάρια 
προπονητικής ή άλλων σε άλλα σεμινάρια, παράνομα έσοδα!  

6)  Οι πληρωμές για εξετάσεις α) μαύρων ζωνών (ψευδο-νταν), β) εξεταστών, γ) 
προπονητών (της ΓΓΑ) δ) «εκπαιδευτών» (παρανόμως διότι μόνον η ΓΓΑ δίνει διπλώματα 
προπονητών και η έννοια του «εκπαιδευτή» δεν υπάρχει στον αθλητικό νόμο). 
Καρα-παράνομα έσοδα!  

7) Τα έσοδα από διοργανώσεις των ψευδο-ομοσπονδιών Σότοκαν, 
Γουάντο-ρύου, Γκότζου-ρύου, Σίτο-ρύου και Κυόκουνσιν-κάι! Καρα-παράνομα 
έσοδα!  

  

Για τους ελέγχους: 
Θα πρέπει να καταγραφούν τα Έσοδα κατά λεπτομερή κατηγορία και 

έτος για όλα τα έτη που δεν έχουν ελεγχθεί, ώστε η σύγκριση να δείξει τις 
απάτες! 

Του (1) θα πρέπει να ελεγχθούν οι πληρωμές των συνδρομών των 
συλλόγων από τις αποδείξεις είσπραξης και από τις συμμετοχές των 
συλλόγων σε όλες τις εκδηλώσεις της ΕΛΟΚ (αγώνες, σεμινάρια, 
συνελεύσεις), αφού για κάθε συμμετοχή απαιτείται η ταμειακή ενημερότητα των συλλόγων. 

Του (2) θα πρέπει να ελέγχεται η ταμειακή ως προς την ΕΛΟΚ πορεία του κάθε αθλητή για 
κάθε αθλητική εκδήλωση της ΕΛΟΚ.  

Του (3) θα πρέπει για κάθε αγώνα εσωτερικού να ελεγχθούν οι συμμετοχές όλων των 
αθλητών. Η συμμετοχή κάθε αθλητή πληρώνεται από τον ίδιο ή τους γονείς του, αλλά, επειδή αυτό 
απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο, για τους αθλητές κάθε συλλόγου η ΕΛΟΚ κόβει συνολική 
απόδειξη στο όνομα του συλλόγου ως «οικονομική συνεισφορά» του συλλόγου προς την ΕΛΟΚ, 
πράγμα παράνομο. 
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Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι επίσημοι αγώνες της ΕΛΟΚ είναι αυτοί που 
περιλαμβάνουν ΜΟΝΟΝ το άθλημα του καράτε, όπως αυτό αναφέρεται στο έγγραφο 
απόδοσης της αθλητικής αναγνώρισης στην ΕΛΟΚ από την ΓΓΑ και όχι άλλοι.  

Οι αγώνες των λεγομένων «στυλ» του καράτε ΔΕΝ ανήκουν στην αρμοδιότητα και 
δικαιοδοσία της ΕΛΟΚ, αλλά ο Γερόλυμπος και οι διοικούντες την ΕΛΟΚ τους πατρονάρουν 
(παράνομα) μόνο και μόνο για να απομυζούν τους αθλητές του καράτε. Απόδειξη αυτού είναι ότι η 
Παγκόσμια και η Πανευρωπαϊκή ΔΕΝ κάνουν σε διεθνές επίπεδο τέτοιους αγώνες. Αυτό αποτελεί 
μια τεράστια και μακροχρόνια απάτη του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ. Όποιος σας πει το αντίθετο, 
είναι ψεύτης και επικίνδυνος για το καράτε!  

Τα λεγόμενα «στυλ του καράτε» (τα οποία είναι και άσχετα με το αθλητικό αντικείμενο της 
ΕΛΟΚ) είναι τα: Σότοκαν, Γουάντο-ρύου, Γκότζου-ρύου, Σίτο-ρύου και Κυόκουνσιν-κάι. Αυτά είναι 
τα λεγόμενα «παραδοσιακά στυλ καράτε», δηλαδή η απαρχή του καράτε διεθνώς από το 1880, αλλά 
αφ’ ότου το καράτε καλύφθηκε από την συγκεκριμένη παγκόσμια αθλητική ομοσπονδία, της οποίας 
μέλος είναι και η ΕΛΟΚ, η ΕΛΟΚ έχει την απόλυτη υποχρέωση να ασχολείται μόνον με το καράτε 

των αθλητικών κανονισμών αυτής της παγκόσμιας, ενώ κάθε άλλο αντικείμενό 
της αποτελεί εκτροπή εκ των σκοπών για τους οποίους πήρε την αθλητική 
αναγνώριση από την ΓΓΑ. 

Του (4) θα πρέπει να ελεγχθεί ιδιαίτερα κάθε αποστολή εξωτερικού 
κατά το πραγματικό κόστος, τις επιβαρύνσεις των αθλητών, το τουριστικό 
γραφείο, που ανέλαβε το ταξίδι (διότι αναλαμβάνουν δικά τους γραφεία-μαϊμού 
τα ταξίδια),το κόστος των ξενοδοχείων, αλλά και το άτομο που ορίζεται 
αρχηγός αποστολής και παίρνει αποδείξεις από τα ξενοδοχεία. Για 
παράδειγμα, το τουριστικό γραφείο «Elpida Tours Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» της 
Ελπίδας Χριστοδούλου, προπονήτριας καράτε, μαθήτριας και φίλης του Πέρση 
Κέιβαν Γκάζι, πρωτοπαλίκαρου του Γερόλυμπου δημιουργήθηκε για να 
αναλαμβάνει τα ταξίδια των αποστολών της ΕΛΟΚ (δεν έχει σελίδα προβολής 
στο διαδίκτυο για διαφήμιση προς πελάτες και η Χριστοδούλου ασχολείται 

αποκλειστικά με το καράτε).  
Του (5) θα πρέπει να ελεγχθούν τα άτομα που πήραν μέρος και ανάλογα με την περίπτωση 

μπορεί να υπάρχουν διάφορες μέθοδοι ελέγχου. Αν τα σεμινάρια αφορούν στα λεγόμενα «στυλ του 
καράτε», τότε ισχύουν τα αναφερόμενα στο (3). 

Του (6) θα πρέπει να ελεγχθούν οι κατά καιρούς πληρωμές όλων όσοι 
εμπεριέχονται στους πίνακες α) μαύρων ζωνών, β) εξεταστών, γ) σχολές 
προπονητών της ΓΓΑ, ενώ για τους δ) εκπαιδευτές αυτοί είναι όλοι παράνομοι 
αφού δεν προβλέπονται από τον αθλητικό νόμο, και εξαπατούν το δημόσιο 
συμφέρον και την πολιτεία οι ίδιοι με εικονικά πτυχία εκπαιδευτών χωρίς καμιά 
αξία και η ΕΛΟΚ εισπράττοντας διάφορα ποσά τους επιβάλλει εξαπατώντας 
την πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές (νομαρχίες) ελέγχου των δικαιολογητικών 
νομιμότητας των γυμναστηρίων. 

Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι για έναν ενδελεχή έλεγχο υπάρχει 
ανάγκη ειδικού συμβούλου που γνωρίζει το άθλημα, την ομοσπονδία, τους 
ανθρώπους που την διοικούν και τους τρόπους παρανομίας σε κάθε στάδιο και 
περίπτωση. Κάθε έγγραφο ή παραστατικό εσόδου ή εξόδου της ΕΛΟΚ κρύβει "δυνητική απάτη"! 

 
Για να κάνετε τον έλεγχο θα πρέπει να βγάλετε τον Γερόλυμπο από τα γραφεία της 

ΕΛΟΚ ως μη έχοντα καμιά θεσμική θέση και να σας παρέχουν εξηγήσεις οι υπόλοιποι! 
Άλλωστε με απόφαση των ΔΣ της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας του Καράτε έχει 
κηρυχθεί, μόνον αυτός στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα όλων των αθλημάτων, ως 
Persona non Grata, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συμμετέχει σε κανένα όργανο και καμιά 
εκδήλωση όλων των εθνικών ομοσπονδιών καράτε κατά τον απαράβατο αυτό κανόνα της 
δύο υπερκειμένων ομοσπονδιών!!! 

 
 Έλεγχος των καταχωρισμένων Εξόδων για τα έτη 2014 και 2015. 

Βασικός συλλογισμός είναι ότι ο Γερόλυμπος δεν αφήνει κονδύλι χωρίς δικιά του ... 
προμήθεια, αλλά μάλλον το αντίθετο συμβαίνει!!! 
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0211 - Μισθοδοσία:................................ 2014/16.871 € και 2015/21.869 €.  
Εδώ υπάρχει ένας υπάλληλος δηλωμένος στο ΙΚΑ και ένας αδήλωτος, ο οποίος όχι 
μόνο ψηφίζει και ως αντιπρόσωπος συλλόγων αλλά πάει και ψηφίζει ακόμα και στο ... 
Τρίαθλο!. Τεκμηριωμένη παρανομία! 

0214 – Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών (λογιστή και δικηγόρων):     2014/18.921 € και 
2015/24.529 €. Εδώ τι παίζεται, όταν στον απολογισμό του 2009 το αντίστοιχο ποσό ήταν 
76.000 €? 

Καλά, ο λογιστής της ΕΛΟΚ Επαμεινώνδας Αλεξόπουλος είναι ο από χρόνια λογιστής 
των επιχειρήσεων του Γερόλυμπου! Για τους δικηγόρους δε, θα πρέπει να ελεγχθούν 
σε ποιους πληρώθηκαν τα ποσά και γιατί, διότι υπάρχει η υποψία (για μένα βεβαιότητα!) 
ότι η ΕΛΟΚ πληρώνει τους δικηγόρους της και για τις προσωπικές υποθέσεις του 
Γερόλυμπου, εφόσον ο Γερόλυμπος επιλέγει ίδιους δικηγόρους για την ΕΛΟΚ και για 
τις προσωπικές του υποθέσεις! 
  

0215 – Εισφορές ΙΚΑ:.............................. 2014/4.371 € και 2015/4.951 € 

0216 – Φόροι – Τέλη:.............................. 
2014/455 € και 2015/5.870 € 

Γιατί τέτοια μεγάλη διαφορά? 

0232 – Φως – Νερό – Ταχ/κά: ................ 
2014/1.193 € και 2015/1.118 € 

  

0233 – Τηλέφωνα ΟΤΕ + Κινητά: ............ 
2014/13.023 € και 2015/12.571 € 

Τα ποσά είναι τεράστια, διότι την 
ομοσπονδία την κινούν ο Γερόλυμπος 
και η γυναίκα του και έχουν και οι δύο 
κινητά, που πληρώνει η ΕΛΟΚ, ενώ ο 
πρώτος δεν δικαιούται να έχει, αφού 
ως επίτιμος πρόεδρος δεν είναι 
θεσμικό πρόσωπο με αρμοδιότητες, 
αλλά ένα απλό τιμώμενο πρόσωπο 
χωρίς καμιά αρμοδιότητα και 
διοικητική θέση. Θα πρέπει να 
ελεγχθεί, διότι οι λογαριασμοί είναι 
υπέρογκοι και πρέπει να 
καταλογιστούν στους ίδιους. 

0234 – Συνεδριάσεις: ............................. 
2014/14.069 € και 2015/9.850 € 

Τα ποσά είναι τεράστια δεδομένου ότι 
οι χώροι τους δίνονται δωρεάν από 
την ΓΓΑ και δεν δικαιολογούνται με τίποτα ως … κυλικείο! 
  

0236 – Γραφική ύλη: .............................. 2014/4.041 € και 2015/6.828 € 

Τα ποσά είναι μεγάλα δεδομένου ότι όλες οι συνεννοήσεις με τους συλλόγους γίνονται 
μέσω διαδικτύου. Προφανώς περιλαμβάνονται και έξοδα για διοργανώσεις ξένες προς 
την ΕΛΟΚ! 

0237 – Δημόσιες σχέσεις:........................ 2014/3.987 € και 2015/μηδέν 

Οι δημόσιες σχέσεις ήταν μηδενικές και για το 2014, διότι ο Γερόλυμπος, ενώ ήταν 
Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας και της Πανευρωπαϊκής, λόγω κατασυκοφάντησης 
των διοικητικών τους συμβουλίων χαρακτηρίστηκε «persona non grata» για όλο το 
παγκόσμιο καράτε από τις γενικές τους συνελεύσεις, ενώ ταυτόχρονα η ΕΛΟΚ 
εκδιώχθηκε και από την Βαλκανική Ομοσπονδία, και πλέον το ΔΣ/ΕΛΟΚ δεν έχει καμιά 
δημόσια σχέση με τις διεθνείς ομοσπονδίες. Πού πήγαν τα λεφτά? 

0239 – Εξοπλισμός γραφείων:................. 2014/302 € και 2015/896 € 

 
Για να κάνετε τον έλεγχο θα πρέπει να βγάλετε τον 

Γερόλυμπο από τα γραφεία της ΕΛΟΚ ως μη έχοντα 
καμιά θεσμική θέση και να σας παρέχουν εξηγήσεις 

οι υπόλοιποι! Άλλωστε με απόφαση των ΔΣ της 
Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας του Καράτε έχει 
κηρυχθεί, μόνον αυτός στο παγκόσμιο αθλητικό 

στερέωμα όλων των αθλημάτων, ως Persona non 
Grata, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συμμετέχει 
σε κανένα όργανο και καμιά εκδήλωση όλων των 

εθνικών ομοσπονδιών καράτε κατά τον απαράβατο 
αυτό κανόνα της δύο υπερκειμένων 

ομοσπονδιών!!! 
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Ουδέν σχόλιο. 
0239 – Δημοσιεύσεις – Συνδρομές:.......... 2014/5.840 € και 2015/1.515 € 

Μεγάλη και ύποπτη διαφορά! 
0240 – Μηχανοργάνωση:........................ 2014/μηδέν και 2015/1.005 € 

Έλεγχος! 
0241 – Λοιπά αναλώσιμα:....................... 2014/1.452 € και 2015/2.461 € 

Έλεγχος! 
  

0255β – Εκδηλώσεις εξωτερικού:............. 2014/70.266 € και 2015/85.006 
€ 

Θα πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος για ένα-ένα έξοδο κάθε 
εκδήλωσης όσον αφορά στο εύλογο του ύψους του και τη 
νομιμότητα των ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή. 
Π.χ. οι δηλωμένοι ως προπονητές θα πρέπει να έχουν δίπλωμα 
της ΓΓΑ (και μάλιστα γνήσιο και όχι πλαστό όπως του Κώστα 
Γκουβούση!) και σύμβαση έργου με την ΕΛΟΚ, κτλ. Επίσης, όλα 
τα έξοδα των συμμετοχών των ομάδων τα πληρώνουν οι αθλητές 
και οι γονείς τους διογκωμένα, ενώ κόβονται εικονικές αποδείξεις 
από την ΕΛΟΚ στους συλλόγους, πράγμα που είναι παράνομο.  
Τα τελευταία χρόνια ξεφύτρωσε μια "περίεργη" Μονοπρόσωπη 
ΕΠΕ" στο όνομα της φίλης του Κέιβαν Γκάζι, πρώτου εργαλείου του Γερόλυμπου στις 
λαμογιές, δεσποινίδας Ελπίδας Χριστοδούλου, προπονήτριας καράτε με δικό της 
σύλλογο, η λεγόμενη "Elpida Tours, Πρακτορείο Ταξιδίων", που έπαιρνε τα ταξίδια των 
εθνικών ομάδων της ΕΛΟΚ! Φυσικά, είναι ακόμα ένα ... κουνέλι από το καπέλο του ... 
Μάγου, ώστε να εισπράττει και από τα ταξίδια των εθνικών ομάδων! Μένει να 
αποδειχθεί!  
Έλεγχος ενός εκάστου των παραστατικών εξόδων σε κάθε λεπτομέρεια! 

  

0258 – Αθλητικό υλικό:............................ 2014/μηδέν και 
2015/μηδέν 

Ναι μεν αλλά! Όλα τα 20 χρόνια διοίκησης της ΕΛΟΚ από 
τον Γερόλυμπο και «τους δικούς του» έχει αγοραστεί 
πληθώρα αθλητικού υλικού (στρώματα και ηλεκτρονικοί 
πίνακες αγώνων, φόρμες, γάντια, κτλ.) καθώς και 
εξοπλισμού γραφείων (έπιπλα, υπολογιστές, περιφερειακά 
και προγράμματα) για τα οποία ΔΕΝ υπάρχει Βιβλίο 
Περιουσιακών Στοιχείων της ΕΛΟΚ, πράγμα παράνομο. 
  

0272 – Πρωταθλήματα εσωτερικού:......... 2014/65.030 € 
και 2015/104.276 € 

Αυτά τα ποσά είναι οπωσδήποτε ψευδή, διότι οι εισπράξεις με 20-25 € για κάθε αθλητή και από 500 
έως 1500 τους αθλητές ανά πρωτάθλημα σε περίπου 10 πρωταθλήματα το χρόνο είναι πολύ 
περισσότερες!  
Επίσης υπάρχουν και τα πρωταθλήματα των «στυλ καράτε», τα οποία η 
ΕΛΟΚ διενεργεί παράνομα υπό την αιγίδα της χρησιμοποιώντας τις παροχές 
της Πολιτείας και πληρώνοντας τα έξοδά τους, οι εισπράξεις των οποίων δεν 
φαίνονται ιδιαίτερα!!!  
Όλες οι διοργανώσεις θα πρέπει να ελεγχθούν από το ετήσιο Καλενδάρι για 
κάθε χρόνο ή/και από την SPORTDATA, διαδικτυακή εταιρεία με πρόγραμμα 
on line διεκπεραίωσης αγώνων, η οποία τυχαίνει να ανήκει στον Πέτρο 
Σκοπελίτη, αντιπρόεδρο του συλλόγου του προέδρου της ΕΛΟΚ Χρήστου 
Μπουλούμπαση, στενού συνεργάτη του Γερόλυμπου. Σκοπελίτης και 
SPORTDATΑ θέλουν ιδιαίτερο έλεγχο!  
Έλεγχος ενός εκάστου των παραστατικών εξόδων σε κάθε 
λεπτομέρεια! 
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0277 – Σχολή Προπονητών:.................... 2014/48.229 και 2015/μηδέν. 
Παρανόμως πέρασαν τα έσοδα-έξοδα της Σχολής Προπονητών της ΓΓΑ στα οικονομικά της ΕΛΟΚ 
κατά παράβαση του νόμου ίδρυσής της. Όπως προαναφέρθηκε το υπόλοιπο των 10.771 € θα 
έπρεπε να είχε επιστραφεί στους συμμετέχοντες. Καραμπινάτη παρανομία! 
0284 – Δαπάνες ανάπτυξης:................... 2014/4.388 € και 2015/μηδέν 

Γιατί τόσο μεγάλη διαφορά? 
  

Επίσης θα πρέπει να ελεγχθεί αν όλα τα έσοδα και έξοδα που πέρασαν από τα χέρια των Τοπικών 
Επιτροπών για διοργανώσεις αγώνων ή/και σεμιναρίων μπήκαν στο Ταμείο της ΕΛΟΚ, διότι κατά 
πληροφορίες τα άρπαζαν επί τόπου ο Γερόλυμπος, η Γερολύμπου, ο Μπουλούμπασης, ο 
Δημητριάδης ή ο Βόβλας και ... έκτοτε χάνονταν τα ίχνη τους!!! 
  

 
Παρατήρηση: Όπως προανέφερα, υπάρχει ένας ειδικός στο αντικείμενο «καράτε, ΕΛΟΚ και 
αμαρτωλή διοίκηση», ο οποίος θα εύρισκε με ευκολία (και εμβάθυνση βέβαια) την αλήθεια 
ή το ψέμα που κρύβεται πίσω από κάθε παραστατικό εσόδου και εξόδου της ΕΛΟΚ:  ΕΓΩ!  

 
 

 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 9-10-2016:  Ά, Σόρυ, ... και κάτι που ξέχασα!  
Ο Έλεγχος θα πρέπει να επεκταθεί προς τα πίσω μέχρι το 

1995, διότι από τότε μέχρι το 2013 ο Γερόλυμπος ήταν Γενικός 
Γραμματέας της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε 
από τις οποίες κατά πληροφορίες έπαιρνε προσωπική αποζημίωση για 
την απασχόλησή του περί τις 50.000 € κάθε χρόνο! Περιλάμβανε στις 
φορολογικές του δηλώσεις αυτό το κατάμαυρο χρήμα? 

Ταυτόχρονα, πάλι κατά πληροφορίες, από το 1995 είχε 
εγκαταστήσει τη Γραμματεία και των δύο αυτών ομοσπονδιών στην 
Αθήνα με ιδιαίτερο γραφείο και υπάλληλο για αυτήν τη Γραμματεία, τα 
έξοδα της οποίας Γραμματείας εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τα 
εισέπραττε ΚΑΙ από την Παγκόσμια ΚΑΙ από την Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού επί 18-20 χρόνια (το τελευταίο είναι βέβαιο!)! Περιλάμβανε 
στις φορολογικές του δηλώσεις αυτό το κατάμαυρο χρήμα? 

 Ταυτόχρονα είχε στα χέρια του και το Ταμείο της Βαλκανικής 
του Καράτε της οποίας ήταν πρόεδρος από το 1995 μέχρι το 2013 και το οποίο Ταμείο το εξαφάνισε 
και γι' αυτό μας διέγραψαν από τη Βαλκανική! Περιλάμβανε στις φορολογικές του δηλώσεις αυτό το 
κατάμαυρο χρήμα?  

Και όλα αυτά όταν ταυτόχρονα ήταν για το διάστημα 1997 μέχρι 2004 Διευθυντής 
Αθλημάτων στο "Αθήνα 2004" από όπου έπαιρνε περί το 1,5 εκατ. δρχ. το μήνα! Τα περιλάμβανε 
στις δηλώσεις εισοδήματος αυτά τα λεφτά?  

Σημείωση: ως γνωστόν από το "Αθήνα 2004" τον έδιωξε κλοτσηδόν η Γιάννα 
Αγγελοπούλου, διότι είχε ανοίξει παράπλευρες επιχειρηματικές δραστηριότητες για να πάρει μέρος 
της ηλεκτρονικής ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων με εταιρεία-μαϊμού, που είχε ιδρύσει στο 
Λονδίνο με απατεώνα ελληνοαμερικάνο και απατεώνα γερμανό, που αναζητούσε η Ιντερπόλ!!! 

 
Αλλά άξιο διερεύνησης είναι και η πολεοδομική νομιμότητα ή μη νομιμότητα της ... 

παράνομης εξοχικής βιλίτσας με τζάκι, παρακαλώ, και με πισίνα, παρακαλώ, ... πάνω στο κύμα, 
παρακαλώ, στην Πάχη των Μεγάρων, φωτό κατωτέρω, η απόκτηση, συντήρηση, ανακατασκευή και 
επέκταση της οποίας ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της ασταμάτητης ροής και 
ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τις ομοσπονδίες Καράτε (Παγκόσμιας, Ευρωπαϊκής, Βαλκανικής 
και Ελληνικής), Κέρλινγκ και Τριάθλου, που εκμεταλλεύονταν ο Γερόλυμπος και η γυναίκα του προς 
το οικογενειακό τους Ταμείο! 
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 Φωτό από το ... drone!  
 

 

 Φωτό από το ... καφέ!  
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 Φωτό από το drone πάλι!!  
 

 

 Φωτό από τη βάρκα, όπως και η επόμενη!  



ΕΛΟΚ: Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία! ΓΓΑ: Ανίκανη και Άχρηστη! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

222 / 252 

 
  

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενα ελέγχου νομιμότητας από την Επιτροπή 

Ελέγχου της ΓΓΑ!  

 Υποκλίνομαι σεμνά και ... βγαίνω ... !!! (Προσωρινά!) 
 

 Μέρος Α΄, Διαχειριστικός Έλεγχος! - Μέρος Β΄, Οικονομικός Έλεγχος!  

 

 
  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
  

  
 

  

http://www.karate.gr/14elok/144160321.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   a223 

Πρώτη δημοσίευση 28/6/2016.   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!!!)  

 

 

 Αδιαφορία - Ασυδοσία - Ασχετοσύνη - Ανικανότητα!  
 

 

 Πώς να καθαρίσει ο Αθλητισμός, όταν η ΓΓΑ δεν εφαρμόζει τους νόμους?  
 

 

 

 
 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!!! 

 

Το karate.gr λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα με βάση και στόχο την αλήθεια και το 

δίκαιο χωρίς επιρροές, υπαγορεύσεις και μεσάζοντες. Ειδικεύεται στην Έρευνα με Φαντασία, 

Ανίχνευση των Πληροφοριών, Ενδελεχή Aνάλυση των Πληροφοριών, Επιβεβαίωση των 

Πληροφοριών με Αποδεικτικά Στοιχεία και, τέλος, με Ορθή Απόδοση της Βαρύτητας σε κάθε 

Αποδεικτικό Στοιχείο. 

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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Όταν το karate.gr αναδημοσιεύει κάποια ξένη είδηση ή πληροφορία, τότε μνημονεύει και 

την πηγή της. Αν δεν μνημονεύεται η πηγή κάποιας είδησης ή πληροφορίας, τότε αυτή αποτελεί 

αποτέλεσμα αποκλειστικής έρευνας και επεξεργασίας του karate.gr. 

 

 

 Τρεις μήνες πέρασαν!  

Τρεις μήνες πέρασαν από το τέλος Μαρτίου, που έγραψα τα τελευταία μου καταγγελτικά 

άρθρα 

21/3/16-ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - "Γερόλυμπος Ε.Ο.Δ.Ι.-Α.Ε." - Συμμορία με Δομή και Ιεραρχία! ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ! 

31/3/16-ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-"Γερόλυμπος Ε.Ο.Δ.Ι.-Α.Ε." - Συμμορία με Δομή και Ιεραρχία! ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ! 

με τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία για τις 

πολύχρονες παρανομίες του Αρχι-απατεώνα και της 

Συμμορίας του στην ΕΛΟΚ και τίποτα δεν έγινε ακόμα! 

Καμιά επέμβαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 

η οποία υποτίθεται ότι "εποπτεύει" τη λειτουργία των 

αθλητικών ομοσπονδιών, και καμιά ουσιαστική 

αντίδραση των λεγόμενων "Αντιπολίτευση" στην 

ΕΛΟΚ! Κάτι ψιλολόγια του τύπου "Α, ΕΓΩ του είπα 

αυτό στο δικαστήριο!", "Α, ΕΓΩ του έγραψα αυτό στο Facebook και πήρα και 50 Like!" και άλλες ... 

κατινιές της πλάκας! Καμιά ουσιαστική αγωγή από συλλόγους ή άτομα κατά των Συμμοριτών του 

καράτε και καμιά μήνυση εναντίον τους και μη μας πουν ότι είχαν απεργία οι δικηγόροι, διότι ούτε 

πριν έκαναν, ούτε μετά την απεργία θα κάνουν! Όλα κατά τη φιλοσοφία του ... Προφήτη Τζιμάκου, 

ο οποίος και αυτός λέει μεν "μέχρι το καλοκαίρι", αλλά δεν λέει ποιό καλοκαίρι!!! Και τα καλοκαίρια 

περνούν το ένα μετά το άλλο!  

Σας άφησα τρεις μήνες να δω τι θα κάνετε! 
 

http://www.karate.gr/14elok/144160321.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160331.htm
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Πολλοί αναρωτιούνται γιατί σταμάτησα ένα τόσο μεγάλο διάστημα να γράφω κατά των 

απατεώνων του καράτε! Διότι απλούστατα δεν ευαισθητοποιείται και δεν αντιδρά κανένας! Πλήρης 

απογοήτευση μαζί με αγανάκτηση! Τα αποδεικτικά στοιχεία κατά των Απατεώνων της ΕΛΟΚ είναι 

χιλιάδες και όλα αποδεικνύονται! Γιατί δεν ευαισθητοποιείται η "εποπτεύουσα τον Αθλητισμό" ΓΓΑ, 

που το παίζει και "αριστερή"? (Παπάρια αριστερή!) Δεν αποτελούν καταγγελίες και προς την ΓΓΑ 

οι δημοσιευμένες καταγγελίες μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου του καράτε για τις μακροχρόνιες 

παρανομίες μέσα στην ΕΛΟΚ? Ή μήπως οι Συριζαίοι διαβάζουν μόνο ... Ντοστογιέφσκι!!! Τι 

περιμένουν οι σύλλογοι, τι περιμένουν όλοι όσοι έχουν αδικηθεί και βρίσκονται "απέναντι" στη 

σημερινή διοίκηση των απατεώνων της ΕΛΟΚ? Μήπως έχουν όλοι συνηθίσει (και η συνήθεια είναι 

μια μορφή ... μαστούρας!) σαν τον αέρα που αναπνέουν την καθημερινή διαφθορά, διαπλοκή και 

απάτη στην κοινωνία μας και προτιμούν να γίνουν μέρος τους παρά να αποκόψουν αυτά τα 

καρκινώματα? Μήπως ήδη έχουν γίνει μέρος τους ή βρίσκονται σε μια ... ελπιδοφόρα προσπάθεια 

συζητήσεων, ώστε να γίνουν μέρος τους?  

Σήμερα βρισκόμαστε στη φάση οι "παλιοί συνεργάτες εντός της ΕΛΟΚ" να έχουν χωριστεί 

σε "σκληροπυρηνικούς", που την διαφεντεύουν, και ... "μαλακοπυρηνικούς", που την διεκδικούν, 

παζαρεύοντας πόσα μέλη να βάλει η κάθε πλευρά στο ΔΣ στις επόμενες εκλογές! 
  

Προσωπικά, έκανα μια ψιλο-εγχείρηση και ένα ψιλο-ταξιδάκι 

στο εξωτερικό, αλλά αυτά μου έφαγαν μόνο 20-25 ημέρες. Το 

υπόλοιπο διάστημα δεν είχα καμιά όρεξη να γράψω, διότι με είχε 

κυριεύσει απογοήτευση! Αναρωτιόμουνα για ποιούς τα γράφω, όσα 

γράφω, και για ποιούς εκτίθεμαι σε μηνύσεις και αγωγές από τους 

απατεώνες! Και δυστυχώς έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΙΝΟ, που να ενδιαφέρεται αρκετά για την κάθαρση της 

κοινωνίας μας! Όλοι πάνε να την σκαπουλάρουνε συμπλέοντας με τους 

... βρωμιάρηδες ή σε συμβιβασμό με τους ... μισούς λιγότερο 

βρωμιάρηδες, λες και αυτοί ... δεν βρωμάνε! Μόνο γκρίνια και μιζέρια! 

Καμιά αντίδραση ουσίας! 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όσα έχω ήδη γράψει προηγούνται 

της εποχής μας, διότι φθάνουν μέχρι την εποχή των καταδικαστικών 

αποφάσεων δικαστηρίων, στα οποία ήδη θα έπρεπε να είχαν 

προσαχθεί οι αθλητικοί εγκληματίες της ΕΛΟΚ μετά από 

διαχειριστικούς και λογιστικούς ελέγχους, δηλαδή φθάνουν μέχρι και 

πέντε χρόνια μπροστά! Τι άλλο να γράψω?  

Πλήρης απογοήτευση: η Γραμματεία Αθλητισμού δεν 

λειτουργεί, οι Ελεγκτές δεν λειτουργούν, η Αντιπολίτευση δεν 

λειτουργεί, οι σύλλογοι δεν λειτουργούν, οι θιγόμενοι δεν λειτουργούν! Τίποτα δεν λειτουργεί σε 

αυτή την καταραμένη χώρα! Γι' αυτό πάει κατά διαβόλου! Οι Ελεγκτές ορίζονται δια νόμου και ο 

διορισμός τους έχει ημερομηνία λήξεως, κάποιοι από αυτούς απαιτούν μικρή αμοιβή, το κράτος δεν 

την δίνει, χωρίς αυτήν αυτοί ΔΕΝ δουλεύουν και η ... Κυρία δεξιά σπέρνει, θερίζει και αλωνίζει σε 

όλους τους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών!!! Μόνο ξόρκια 

κατά της Διαφθοράς ακούμε στη Βουλή, στη ΓΓΑ, στις παρέες, στα καφενεία! 

Με τις αποδεδειγμένες παρανομίες, που έχουν γίνει στην ΕΛΟΚ, αν ήμουν υφυπουργός 

αθλητισμού, θα έπαιρνα έναν Εισαγγελέα, την Αστυνομία και τους Ελεγκτές, θα πήγαινα εγώ ο ίδιος 

στην ΕΛΟΚ, θα τους έπαιρνα τα κλειδιά, θα ζητούσα το Ταμείο, που αποτελεί αυταπόδεικτη 

καραμπινάτη μόνιμη και διαχρονική παρανομία, γιατί εδώ και χρόνια ληστεύεται από τους 

 
Διαφθορά-Διαπλοκή-Απάτη: 

Η ερωτική φαντασίωση του 
Έλληνα! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/140310-elegkt.simboulio.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/130115-Diafthora.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/130115-Diafthora.pdf
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αλητήριους και ταυτόχρονα εδώ και μήνες είναι στην τσέπη του Γερόλυμπου και όχι στην Τράπεζα, 

θα παρέδιδα στον Εισαγγελέα άμεσα τον Γερόλυμπο, την Γερολύμπου και τον Μπουλούμπαση, θα 

εγκαθιστούσα τους Ελεγκτές στα γραφεία της ΕΛΟΚ να την ξετινάξουν και με όσες ... εκατοντάδες 

αποδεικτικά στοιχεία παρανομιών προέκυπταν θα είχα ανακαλέσει την αθλητική της αναγνώριση!  

Αλλά τέτοιες δουλειές δεν φτάνει να είσαι έντιμος ή φιλόδοξος 

ή ... Συριζαίος για να τις κάνεις, αλλά πρέπει να έχεις και ... αρχίδια, 

είδος υπό εξαφάνιση στην εποχή μας!!! 

Για όσους φίλους ενδιαφέρθηκαν για την υγεία μου λόγω των 

τριών μηνών αποχής του karate.gr από τα δρώμενα στο χώρο του 

καράτε, τους ευχαριστώ για το ενδιαφέρον τους. Είμαι πολύ καλά! 

Για όσους από τους αντιπάλους επίσης ενδιαφέρθηκαν για την 

υγεία μου, και αυτούς τους ευχαριστώ, γιατί και αυτό αποτελεί μια 

ευχαρίστηση για μένα, αλλά όταν πάθω κάτι "σοβαρό" θα είναι οι 

πρώτοι που θα το καταλάβουν, διότι ακριβώς τότε θα τους διδάξω την 

τελευταία στάση του ... Kama Sutra: την περίφημη ... "Με το ένα πόδι στον Τάφο!" Χάχαχα! 

Ας κάνουμε, όμως, μια σούμα για το πού βρισκόμαστε σήμερα! 

 

 Οι ίδιοι αθλητικοί εγκληματίες ακόμα στο ΔΣ/ΕΛΟΚ:  
 

  

 
Γερόλυμπος 

Επίτιμος 
πρόεδρος και 

"μαγαζάτορας" 
της ΕΛΟΚ!!! 

 
Μπουλούμπασης 

Παράνομος 
Πρόεδρος διότι 
προπονητής! 

 
Γερολύμπου 
Παράνομη 

Γεν. Γραμ. στην 
"οικογενειακή 
επιχείρηση"! 

 
Χονδροματίδης 

Παράνομος 
Πρόεδρος Τεχν. 

Επιτροπής,  διότι 
προπονητής! 

 
Βόβλας 

Παράνομος Ταμίας 
διότι προπονητής! 

Πρόσφατο 
εγκεφαλικό! 

 
  

Ράλλης 
Ειδικός 

Γραμματέας 

 
Δημητριάδης 

Παράνομο 
μέλος, διότι 

προπονητής! 

 
Πάσης 

 Παράνομος, διότι 
προπονητής! 

 
Χανικιάν 

 Αντιπρόεδρος = 
Εκτός ΔΣ, διότι 

εγκεφαλικό! 

 
Καραπλιάγκος 

Αθανάσιος 
Νέο Μέλος 

 
Τσαρτσιταλίδης 

Κίμων 
Νέο Μέλος 

 
Χαρίσης Ιωάννης 

Νέο Μέλος 
(από το σύλλογο 

του 
Καρβούνη!?!?) 

 

Καρβούνης 
Παράνομος Εφ. 
Εθν. Ομάδων, 
προπονητής, 
αστυνομικός! 

Εξέπεσε! 

 

Γκουβούσης 
Παράνομος 

Έφορος Υλικού, 
διότι 

προπονητής! 
Παραιτήθηκε?  

Όσοι 
παρανόμησαν 
παραμένουν 

για να 
πληρώσουν!  

Ο Πουπουλιάρης! 

 

  

 
Με πορδές δεν βάφουν 

αυγά! 

http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
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 Οι ίδιοι παράνομοι οπαδοί του Γερόλυμπου  

 και τα ίδια άβουλα πιόνια στις Επιτροπές και στους συλλόγους!  
 

Από τους επόμενους γνωστούς φανατικούς οπαδούς του Γερόλυμπου, εκτός από τη μόνιμη 

διαχρονική πολυετή στήριξη στον Γερόλυμπο, πολλοί έδιναν ενσυνείδητα λευκές βεβαιώσεις 

αντιπροσώπου για τη συστηματική νόθευση των 

αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, πολλοί 

έδιναν ενσυνείδητα λευκές εντολές για παρεμβάσεις 

στα δικαστήρια υπέρ των διαγραφών συλλόγων από 

την ΕΛΟΚ [σε πρόσφατη δίκη: Παρέμβαση Α(κλικ) 

και Παρέμβαση Β(κλικ)], άλλοι έδιναν ασυνείδητα 

σαν ηλίθιοι τα ανωτέρω λευκά χαρτιά χωρίς να 

καταλαβαίνουν τι κάνουν και, τέλος, υπάρχουν και οι 

"τσάμπα μάγκες" που έδιναν ενσυνείδητα ότι χαρτί 

τους ζητούσε ο Σχιζοφρενής Αθλητικός 

Εγκληματίας και τώρα που αυτός καταρρέει το 

παίζουν "ηλίθιοι"!  

Ανάμεσα σε όλους αυτούς υπάρχουν και οι 

καρα-παν-ηλίθιοι, οι οποίοι έδιναν χαρτιά αντιπρο-

σώπευσης χωρίς καν ο σύλλογός τους να έχει 

δικαίωμα συμμετοχής στην ΕΛΟΚ λόγω μη ύπαρξης του βασικά απαιτούμενου στοιχείου της 

"αθλητικής αναγνώρισης" για το σύλλογό τους! Και ο αρχι-βλάκας, ο "μαγαζάτορας τριών αθλητικών 

ομοσπονδιών", του οποίου χάβετε ό,τι μαλακίες σας λέει επί είκοσι χρόνια τώρα, χρησιμοποιούσε 

ακόμα και αυτούς κυριευμένος από την αλαζονεία του ότι ποτέ δεν θα ελεγχθούν οι πράξεις του 

μια και η ΓΓΑ αποτελεί μια διεφθαρμένη και ανίκανη δημόσια υπηρεσία, η οποία ποτέ δεν ελέγχει 

καμιά ομοσπονδία!!!   

Οι ψευδείς βεβαιώσεις αντιπροσώπων με σκοπό την χειραγώγηση των ΓΣ είναι ποινικό 

αδίκημα και κάτι μου λέει ότι για τις επόμενες εκλογές ο Γερόλυμπος δεν θα βρει πρόθυμους για 

παράνομα χαρτιά όσο και αν ψάχνει ακόμα και στα πιο απίθανα μέρη! Αν το καλοδείτε το πράγμα, 

τέτοιον βλάκα δεν έχει ξαναβγάλει η κοινωνία! Αντί να κάνει μια λογική χρήση της δύναμής του σε 

συλλόγους, αυτός πήγε και ξεσκίστηκε στα πλαστά χαρτιά και στις συνελεύσεις και στα δικαστήρια 

με αποτέλεσμα να τους έχει όλους πλέον υπόλογους. Όταν αλλάξει το ΔΣ, τότε όλοι αυτοί είναι 

υποψήφιοι για διαγραφή με καραμπινάτα αποδεικτικά στοιχεία! Και δεν χρειάζεται να αλλάξει όλο 

το ΔΣ! Έστω και ένας-δύο νέοι και έντιμοι να μπουν, τότε όλες οι παρανομίες κολλήσανε, διότι 

αυτοί οι δύο με την έξωθεν βοήθεια θα τους πηγαίνουν αυτόφωρο κατευθείαν. Κανένας δεν θα του 

δώσει πλέον λευκή βεβαίωση, αλλά και κανένας δεν θα παίξει το ρόλο του "εικονικού 

αντιπροσώπου", διότι θα καταγγελθεί επί τόπου στον δικαστικό αντιπρόσωπο και θα τιμωρηθεί και 

ο ίδιος και ο σύλλογός του και ο σύλλογος για τον οποίο εμφανίστηκε αντιπρόσωπος! Τα πράγματα 

άλλαξαν παιδάκια!!! 

  

 
Στις επόμενες εκλογές θα ψάχνει για λευκές 

βεβαιώσεις στα πιο απίθανα μέρη! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/151218-paremb-A.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/151218-paremb-B.pdf
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Όπως αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για αυτό: 
 

Karate News Greece  

15 Απριλίου  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ !!! 

Τεράστιο έλλειμμα νομιμότητας στην λειτουργία της 

ΕΛΟΚ διαπιστώθηκε ύστερα από αναφορές που υπέβαλαν στην 

ΓΓΑ ο Α. Σ. Εκπαιδευτηρίων Δούκα και ο Α.Ο. Παραδοσιακού 

Καράτε Σότοκαν (Γαλάτσι).  

Σύμφωνα πληροφορίες που μας έδωσαν εκπρόσωποι 

των παραπάνω Συλλόγων, ΙΚΑΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ που ανήκουν στην 

δύναμη της ΕΛΟΚ, παρότι ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ στο ΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΕ, κατά παράβαση του αθλητικού 

νόμου (άρθρο 8 παρ. 4, 5 και άρθρο 20 παρ. 2) και του καταστατικού της ΕΛΟΚ 

(άρθρο 10 παρ. 5): 

1 - ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ψήφισαν σε Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές και 

έκτακτες) διαγραφές Συλλόγων, 

2 - ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ προσθέτως παρενέβησαν σε ένδικη διαδικασία υπέρ 

της ΕΛΟΚ και κατά των παρανόμως διαγραφέντων Συλλόγων, όπως 

συνομολόγησαν στις 18/12/2015 ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών δια των 

πληρεξουσίων δικηγόρων τους,  

3 - ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ψήφισαν σε Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές και 

Έκτακτες) εγκρίνοντας πεπραγμένα, προϋπολογισμούς και οικονομικούς ή 

διοικητικούς απολογισμούς, 

4 - ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ψήφισαν σε Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές και 

Έκτακτες) και απήλλαξαν Διοικητικά Συμβούλια από κάθε ευθύνη 

5 - ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ καρπώθηκαν υπό του νόμου παρεχόμενα ευεργετήματα 

(μοριοδοτήσεις, επιδοτήσεις κλπ)  

6 - ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ συμμετείχαν σε Εθνικά πρωταθλήματα.  
  

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια "πρόβατα" άρχισαν να λακίζουν από 

το "μαντρί" του Γερόλυμπου! Στον επόμενο πίνακα τους διαγράφω ενδεικτικά με μια διαγώνια 

και αν είναι και άλλοι, ας είναι καλά οι άνθρωποι! Κάλλιο αργά παρά ποτέ!!! 
 

https://www.facebook.com/Karate-News-Greece-1513911668820683/
https://www.facebook.com/1513911668820683/photos/a.1514307555447761.1073741828.1513911668820683/1748782642000250/?type=3
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Οι σύλλογοι (διάβαζε: όρθια γαϊδούρια!) που δήλωσαν ότι έλαβαν μέρος στη Γενική 

Συνέλευση των Διαγραφών και ταυτόχρονα έλαβαν μέρος και στις πρόσθετες 

παρεμβάσεις, ως ανωτέρω, υπέρ της διαγραφής των συναδέλφων τους συλλόγων με 

ιδιαίτερους δικηγόρους (τρομάρα τους και αυτών!), όπως φαίνεται από τα ανωτέρω 

δικόγραφα, είναι οι επόμενοι: 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  Β 
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 Προπονητές και "Εκπαιδευτές" της ΕΛΟΚ!  

Ο ΓΓΑ Ιούλιος Συναδινός έδωσε μια μάχη υπέρ της νομιμότητας στον τομέα του ταεκβοντό 

και της ομοσπονδίας του. Η ομοσπονδία ΕΛΟΤ του ταεκβοντό και ο αμφιλεγόμενος τσαχπίνης τέως 

πρόεδρός της Θανάσης Πραγαλός (αριστερά), ο οποίος τώρα είναι 

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής του ταεκβοντό, έκαναν διάφορες ταρζανιές, 

όπως η οργάνωση Σχολής Προπονητών από την Πανευρωπαϊκή με κόστος 

1000-1500€ το κεφάλι (Γερόλυμπε, ούτε στο νυχάκι του δεν φτάνεις!), η 

προσπάθεια επιβολής αναγνώρισης των διπλωμάτων αυτής της Σχολής ως 

ισότιμων με αυτά των Σχολών Προπονητών της ΓΓΑ και, ... κρατηθείτε, η 

τιμωρία με αποβολή της ΕΛΟΤ από τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, επειδή 

η ΓΓΑ δεν αποδέχεται αυτή την υποτιθέμενη ισοτιμία, αφού προφανώς είναι 

προκλητικά παράνομη! 

Δηλαδή, επειδή είμαι από χωριό, αυτός ο τύπος τι κάνει? Τιμωρεί την Ελλάδα? Τιμωρεί 

την ΕΛΟΤ ή τους αθλητές? Πώς την έχει δει? 

Δηλαδή αυτός ο τύπος χτυπάει ασυνείδητα τους αθλητές για να εκβιάσει τη ΓΓΑ, ώστε να 

αποδεχθεί κάτι εντελώς παράνομο! Και η ΕΛΟΤ τον ακολουθεί! Και 

το Υφυπουργείο Αθλητισμού κάθεται και βγάζει μαλακισμένες 

ανακοινώσεις!!! 

Είναι προφανές ότι ο Πραγαλός έχει πιο ... Ευρωπαϊκή 

αντίληψη της αρπαχτής από τον δικό μας και θέλει, μεταξύ των 

άλλων υποθέτω, να περάσει τις Σχολές Προπονητών Ταεκβοντό στο 

μενού του δικού του Ευρωπαϊκού μαγαζιού!!! Γερόλυμπε είσαι ... 

χουριό ακόμα!!! 

Για την αντικειμενική σας ενημέρωση επί του θέματος, δείτε 

τα επόμενα: 

α) Το θέμα όπως το παρουσίασαν τα ΜΜΕ! 

β) Οι θέσεις της ΓΓΑ! 

γ) Οι θέσεις της ΕΛΟΤ! 

Στο καράτε, όμως, και με εντολή του πανάσχετου περί καράτε Γενικού Γραμματέα 

Αθλητισμού Ιούλιου Συναδινού "έκλεισε" το θέμα της Σχολής Προπονητών Καράτε της ΓΓΑ, η 

οποία στοίχειωσε το καράτε με παράνομη λειτουργία, απατεώνες οργανωτές, απατεώνες 

καθηγητές, πλαστογράφους μαθητές, αδικημένους δικαιούχους τέτοιου διπλώματος και άλλες 

καραμπινάτες παρανομίες! Μελανή σελίδα για το βιογραφικό του Συναδινού! Και όχι μόνο αυτό, αλλά 

ταυτόχρονα η ΕΛΟΚ/Γερόλυμπος οργάνωσαν και σεμινάριο "Εκπαιδευτών", δηλαδή πάλι 

προπονητών, παρακάμπτοντας (και κουνώντας το ... δάχτυλο) και τους νόμους και την ΓΓΑ, στην 

οποία Σχολή Εκπαιδευτών έδωσαν διπλώματα και σε αυτούς που έκοψε η ΓΓΑ στην επίσημη Σχολή 

Προπονητών! Από την ΓΓΑ καμιά αντίδραση και άρα δεύτερη μελανή σελίδα για το ίδιο βιογραφικό 

του ίδιου πολιτικού ανδρός!  

Αυτά συνέβησαν στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του Ιούλιου Συναδινού! 

Το δεξιό, όμως, ημισφαίριο λειτούργησε αντίθετα, διότι ο  ΓΓΑ Ιούλιος Συναδινός αφαίρεσε 

ως γνωστό την αθλητική αναγνώριση από τις μαϊμούδες ομοσπονδίες του Γερόλυμπου του κέρλινγκ 

και του τριάθλου, αφού πρώτα πείσθηκε από ατράνταχτα στοιχεία ότι ο Γερόλυμπος τις άρπαξε με 

συλλόγους καράτε και τις έκανε και αυτές "μαγαζί" του! Λαμπρή σελίδα για το βιογραφικό του 

Συναδινού! 
 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/160328a-gga-tkn.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/160328b-gga-tkn.jpg
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/160329-gga-tkn3.jpg
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Το Αριστερό Ημισφαίριο του εγκεφάλου του ΓΓΑ στη Σχολή Προπονητών 

    

Το Δεξί Ημισφαίριο του εγκεφάλου του ΓΓΑ στο Τρίαθλο 

(και ομοίως στο κέρλινγκ) με τους ίδιους πρωταγωνιστές! 

 

 

Τέλος, ιδού (με κλικ) και η ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης από 

πλήθος συλλόγων της ομοσπονδίας-φάντασμα του τριάθλου. 
  

Συνεπώς το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου του Συναδινού βρίσκεται σε 

πλήρη αντίθεση με το αριστερό του, από όπου προκύπτουν και οι τελευταίες ... 

ημικρανίες που τον ταλαιπωρούν, αφού, ενώ του φώναζα "πρόσεχε, θα κάνεις 

μαλακίες", δεν με άκουγε και έδινε διπλώματα στους ίδιους αποδεδειγμένους 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/160607-anakl.som.3athl.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/160607-anakl.som.3athl.pdf
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απατεώνες τους οποίους τώρα φακελώνει για να στείλει στον Εισαγγελέα, 

επειδή είναι ... αποδεδειγμένοι απατεώνες!!! Αυτά μας κάνεις!  

Τέλος, στο πρόγραμμα της ΓΓΑ για Σχολές Προπονητών τη διετία 

2017-2018 δεν υπάρχει Σχολή Προπονητών για το Καράτε. 

 

 Οι Έλεγχοι της ΓΓΑ για την ΕΛΟΚ  

Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι η ΓΓΑ έχει ήδη δρομολογήσει διαχειριστικό και οικονομικό 

έλεγχο για την ΕΛΟΚ. Το "εργαλείο" είναι το περίφημο Ελεγκτικό Συμβούλιο! Τι είναι αυτό το 

βλέπετε εδώ: 

 
 

Και μόνο από την διατύπωση του ανωτέρω άρθρου του νόμου αποδεικνύεται σε τι κράτος-

μπουρδέλο ζούμε! Αναρωτιέμαι ποιοί μαλάκες διατύπωσαν αυτό το άρθρο δεδομένου ότι: 

α) Βάσει του ανωτέρω άρθρου το Ελεγκτικό Συμβούλιο ελέγχει "μια φορά το χρόνο 

τακτικά" τα σωματεία, τις ενώσεις και τις ομοσπονδίες, που επιχορηγούνται (τελευταία 

παράγραφος)! 

β) Έχουμε περίπου 7000 (?) σωματεία, 200 (?) ενώσεις και 50 (?) ομοσπονδίες, αλλά ας 

περιοριστούμε μόνο στις ομοσπονδίες! 50 ομο Χ 16 χρόνια (από το 1999) = 800 έλεγχοι! 

γ) Από το 1999 είναι ζήτημα αν έχουν γίνει 20-30 έλεγχοι σε ομοσπονδίες!!! Και όλοι έγιναν 

ή για να αθωώσουν κομματικούς φίλους ή για να εξοστρακίσουν από τις διοικήσεις κομματικούς 

αντιπάλους!  

δ) Το τελευταίο Ελεγκτικό Συμβούλιο διορίστηκε με την απόφαση με κλικ εδώ την 10-3-

2014 για δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι την 10-3-2016, και από εκεί και μετά ... τίποτα! 
  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

Είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ο νόμος? Και αν όχι ποιός μαλάκας φταίει? 

  

Όταν πάντως λειτούργησε το Ελεγκτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα ήταν τα επόμενα: 

Τρεις έλεγχοι έγιναν και τρεις ομοσπονδίες πήγαν στον Εισαγγελέα! Σκεφθείτε τι παρανομίες 

γίνονται και μένουν ατιμώρητες! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/140310-elegkt.simboulio.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/140310-elegkt.simboulio.pdf
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Ας σημειώσουμε εδώ ότι αντιπρόσωπος του μπάντμιντον στην Ελληνική Ολυμπιακή 

Επιτροπή είναι ο ... Πρόεδρός της Σπύρος Καπράλος, ενώ οι αντιπρόσωποι των άλλων αθλητικών 

ομοσπονδιών απολαμβάνουν θητείες στην "ευυπόληπτη" αυτή επιτροπή από 8 μέχρι 30 χρόνια!!! Ή 

είσαι καρεκλοκένταυρος ή δεν είσαι!!! 

Από την άλλη μεριά, παρατηρώντας τις ημερομηνίες, βλέπουμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι 

στην πλειονότητα ασχολούνται με άχρηστα ή αδύνατα πράγματα ή με τίποτα και οι πολιτικοί 

προϊστάμενοι το ίδιο με τη διαφορά ότι αυτοί από καιρού εις καιρόν κάνουν και κάποια βαρύγδουπη 

ανακοίνωση με πολιτικό υποτίθεται έρεισμα!!! 

Ο δημόσιος υπάλληλος ΔΕΝ παράγει χρήσιμο έργο και αν και όταν παράγει, έρχεται ο 

πολιτικός προϊστάμενος και του το μηδενίζει! Παλιά δουλειά αυτή! Τώρα με την κρίση, ο δημόσιος 

υπάλληλος επίσης ΔΕΝ πληρώνεται! Νάτος ο φαύλος κύκλος, που οδηγεί στην καταστροφή της 

χώρας: ο δημόσιος υπάλληλος ΔΕΝ παράγει, διότι ΔΕΝ πληρώνεται, και ΔΕΝ πληρώνεται, διότι 

ΔΕΝ παράγει!!! Και αντιστρόφως.  

 

Μία από τα ίδια η σημερινή κατάσταση στην  ΕΛΟΚ! 
Τα Κύπελλα Σίτο και Γουάντο: 
Αρχικά εφέτος το Κύπελλο Σότοκαν το είχε διοργανώσει η ΕΛΟΚ και παρανόμως απέκρυψε 

τις εισπράξεις από το δεσμευμένο λόγω χρεων στους υπαλλήλους της Ταμείο της! 

Το να διαβάζουν karate.gr το ΔΣ της ΕΛΟΚ και ο Επίτιμος 

είχε σαν αποτέλεσμα να ... σφίξουν οι ρόλοι! 

Πρώτα έβγαλαν τους αγώνες Shito-ryu και Wado-ryu από το 

καλενδάρι της ΕΛΟΚ του 2016 (ενώ σε εκείνο του 2015 υπήρχαν) και 

στη συνέχεια διοργάνωσαν Πανελλήνιο Κύπελλο Shito-ryu και 

Πανελλήνιο Κύπελλο Wado-ryu με εκατοντάδες συμμετέχοντες, που 

πλήρωσαν 20-25 € τη συμμετοχή τους, χωρίς να αναφέρουν το 

περίφημο "υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ", ώστε να μην αναγκαστούν να 

καταθέσουν τις εισπράξεις στο ήδη μπλοκαρισμένο Ταμείο της ΕΛΟΚ 

ή/και να μην κατηγορηθούν ότι χρησιμοποιούν την ΕΛΟΚ ως όχημα 

προσωπικών τους συμφερόντων. 

Μιλάμε για αρχι-καρα-κόπανους, διότι: 

1) Και οι δύο αυτές διοργανώσεις, αν δεν έγιναν 

από την ΕΛΟΚ, τότε έγιναν από "ομοσπονδίες-

φαντάσματα" χωρίς φορολογική οντότητα με αρχηγούς-

εισπράκτορες τα ίδια άτομα και όσοι αναμίχθηκαν στις 

διοργανώσεις αυτές είναι επίσης υπόλογοι για διακίνηση 

μαύρου χρήματος!  

2) Αλλά φυσικά οι διοργανώσεις αυτές έγιναν 

στην πραγματικότητα από την ΕΛΟΚ, όπως αποδεικνύεται 

α) από την όλη οργάνωση που φαίνεται στις προκηρύξεις (όπου στην σελίδα 6 φαίνεται και η 

απαίτηση της πληρωμής των συμμετοχών "στο Στάδιο και όχι στον τραπεζικό λογαριασμό της 

ΕΛΟΚ"), β) από το ότι οι συμμετοχές έγιναν στην διαδικτυακή αγωνιστική πλατφόρμα της ΕΛΟΚ, 

και γ) αλλά και διότι η ΕΛΟΚ ήταν αυτή που ζήτησε από την Περιφέρεια την άδεια και την κάλυψη 

για την χρήση στις ανωτέρω διοργανώσεις του Σταδίου των Άνω Λιοσίων και για το Σίτο-ρύου (κλικ 

εδώ) και για το Γουάντο-ρύου (κλικ εδώ)! 

Προκηρύξεις και συμμετοχές κατωτέρω! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/calendar%202015-2016.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/calendar%202015-2016.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/160611-wado2.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/160611-wado2.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/160611-wado2.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/160505-shito.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/160505-shito.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/160531-wado.pdf
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Δηλαδή, πρόκειται για μια ακόμα ληστεία της ΕΛΟΚ διπλά καραμπινάτη, διότι δεν έβαλαν 

οι θρασύτατοι τα λεφτά στο Ταμεία για να τα κλέψουν αργότερα βάζοντας εικονικές αποδείξεις, 

αλλά τα έκλεψαν κατ' ευθεία βάζοντάς τα στις τσέπες τους! Και για να είμαι συγκεκριμένος 

αναφέρομαι στους Γερόλυμπο, Γερολύμπου και Χονδροματίδη για το Κύπελλο Σίτο-ρύου και στους 

Γερόλυμπο, Γερολύμπου και Μπουλούμπαση για το Κύπελλο Γουάντο-ρύου!!! Και αυτά τα γνωρίζει 

όλος ο κόσμος του καράτε και τους δίνει τα λεφτά του για άχρηστους αγώνες: πόσο μαλάκες 

είσαστε??? Και ενώ η Γραμματεία ... παίζει το πουλί της!!! 

 

Σαν την στρουθοκάμηλο κρύψατε το κεφάλι σας στην άμμο, αλλά ο ... κώλος σας φαίνεται 

εκτεθειμένος από χιλιόμετρα! 
  

Κύπελλο Shito-ryu 
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Κύπελλο Wado-ryu 
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Ο συνδυασμός και συνυπολογισμός όλων των στοιχείων αυτών των αγώνων αποδεικνύει ότι το 

αυτί του Γερόλυμπου δεν ιδρώνει με τίποτα! 

ΚΟΝΤΟΝΗ, αν δεν τους πας στον Εισαγγελέα ως "Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και 

Ιεραρχία ... με σκοπό τον προσπορισμό και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από παράνομες 

δραστηριότητες" έχεις αποτύχει οικτρά!!! 
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Η περίπτωση Κραββαρίτη-Γκουβούση: 
 

 Από την ασυλλόγιστη και επικίνδυνη εν λευκώ χρήση του συλλόγου του Γκουβούση (μαζί 

με άλλους βέβαια) από τον Γερόλυμπο στις ομοσπονδίες κέρλινγκ και τριάθλου, αλλά και από τη 

γενικότερη κατάσταση σήψης και διάλυσης, που επικρατεί στην 

ΕΛΟΚ, ο Γκουβούσης τελικά πήρε ανάποδες και διαχώρισε τη 

θέση του (μέχρι τώρα σου άρεσε!). Μαζί και ο Κραββαρίτης (μέχρι 

τώρα και εσένα σου άρεσε!) και τάχθηκαν με την ευρύτερη 

παράταξη του Σότοκαν μαζί με τον Μπίκα. Σε κάλεσμα του 

Γερόλυμπου για συζήτηση με θέμα τις επερχόμενες εκλογές τα 

προκλητικά ψέματα του Σχιζοφρενή απορρίφθηκαν και η 

αντίδραση του άρρωστου αρχιψεύταρου ήταν η αναμενόμενη: ως 

Εισαγγελέας, Δικαστής και Δήμιος τρία σε ένα ταυτόχρονα μοίρασε τιμωρίες λόγω ανυπακοής και 

τους καθαίρεσε από εθνικούς (τωρινούς ή/και μέλλοντες) προπονητές ταυτόχρονα με προσωπικές 

απειλές περί "εξαφάνισής" τους και λοιπές μαλακίες!  

 

 

Προκλητική ήταν και η συμπεριφορά του Μπουλούμπαση, ο οποίος απαιτεί να είναι 

πρόεδρος στην επόμενη διοίκηση! Ταυτόχρονα τους έχει πάει 

και η κατηγορία για τη μηνυτήρια αναφορά του Κοσμίδη στην 

Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ενώ προχωρούν και οι άλλες 

μηνύσεις, όπως και η μήνυση των Ηλία Χρήστου και Βαγγέλη 

Λαχουρή κατά των δικηγόρων της Δικαστικής Επιτροπής!  

Επιτέλους αρχίζουν ακόμα και αυτοί που μέχρι τώρα 

συμπλέανε να γνωρίζουν την πραγματική του πλευρά! 

Κατωτέρω δίνονται η απόφαση της υποτιθέμενης Εκτελεστικής 

Επιτροπής (παπάρια, ο Γερόλυμπος μόνος του αποφασίζει!) και 

δύο αναρτήσεις του Γκουβούση στο FB στα κορακίστικα: 
 

 

 

 

 

 
Δεν δέχεται να αφήσει το κόκκαλο ο 
Πρόεδρος!!! Μουστάκι και στριγκάκι 
στον ... Κορυδαλλό θα είσαι μεγάλε! 

Όχι πρόεδρος!!! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/140611-Xri.Lax--DE.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/140611-Xri.Lax--DE.pdf
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 Να δούμε ποιοί ... κωλογλύφτες θα υποβάλλουν βιογραφικά! Μη φοβάστε, θα τα βρει η 

επόμενη διοίκηση!  
 

 
  

Ο περίφημος Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΛΟΚ 

Ο περίφημος Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΛΟΚ, που αναφέρεται στην παραπάνω 

ανακοίνωσή της, πέρασε πρόσφατα από την έγκριση της ΓΣ της 6-2-2016 και βρίσκεται σε χρήση 

από το ΔΣ/ΕΛΟΚ και τον Επίτιμο Σχιζοφρενή από την επόμενη κιόλας ημέρα χρησιμοποιούμενος 

επί των κεφαλών όλων των ηλιθίων του καράτε, αλλά ακόμα και σε δικαστήρια. Είναι ο 

αναφερόμενος στο site της ΕΛΟΚ: 
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Μετά από ερωτήσεις, όμως, του Τάσου Πανουσόπουλου στη ΓΓΑ και όπως αποδεικνύεται 

από τις επόμενες απαντητικές επιστολές της 16-3-2016 (με κλικ) και 11-4-2016 (με κλικ) προς 

αυτόν, για άλλη μια φορά επιβεβαιώνομαι για όσα γράφω για το Σκουπίδι του Αθλητισμού, ο οποίος 

εξαπατά τους πάντες χρησιμοποιώντας ακόμα και άκυρους Εσωτερικούς Κανονισμούς από το 1994!  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του 2016 είναι ΑΚΥΡΟΣ, διότι ποτέ δεν υπεβλήθη προς έγκριση 

στη ΓΓΑ, όπως απαιτεί ο νόμος, ενώ ταυτόχρονα ο Εσωτερικός Κανονισμός του 2009 κατατέθηκε 

στη ΓΓΑ την 16-3-2009 και απεστάλη πίσω στην ΕΛΟΚ από την ΓΓΑ την 8-4-2009 για να 

διαχωριστεί σε ξεχωριστούς κανονισμούς για κάθε θέμα ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΕ να επανυποβληθεί προς 

έγκριση και άρα προφανώς είναι και αυτός ΑΚΥΡΟΣ!!! Σας τα έχω γράψει αυτά πολλές φορές ... 

γκα-γκάουουουου και εσείς κάθεστε και δικάζεστε με βάση άκυρους κανονισμούς! Ορίστε και τα 

κείμενα των ανωτέρω επιστολών της ΓΓΑ περιληπτικά: 
 

 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/160316b-gga-pan.jpg
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/160411b-gga-pan.jpg
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Επομένως αποδεικνύεται ότι η ΕΛΟΚ λειτουργεί σε πλήρη παρανομία!!! 

Εκείνος που μπορεί να υπάρχει είναι ο Εσωτερικός Κανονισμός του 1994, τον οποίο 

βλέπετε με κλικ εδώ και στην τελευταία παράγραφο του οποίου αναφέρεται ότι έχει εγκριθεί από 

τη ΓΓΑ με την 1847/9-2-1994 απόφασή της, η οποία όμως ΔΕΝ υπάρχει στο αρχείου του αρμοδίου 

τμήματος της ΓΓΑ! Δηλαδή, φέξε μου και γλίστρησα!  

Υπάρχουν επίσης στα ... Αρχεία μου και τα Πρακτικά της ΓΣ του 1992, που ενέκρινε αυτόν 

τον Εσωτερικό Κανονισμό (με κλικ εδώ)! 
  

Η περίπτωση του Γιώργου Τζάνου στο Karate News 

Απογοητευτικοί είναι και οι αθλητές πολλές φορές! Για παράδειγμα, στο Karate News 

αναρτήθηκαν κατά σειρά τα εξής: 
 

Karate News· 5 Μαΐου ·:  Έκτακτη ενημέρωση για τα μέχρι στιγμής 
αποτελέσματα της Εθνικής μας ομάδας Καράτε που αγωνίζεται στο 
Montpellier της Γαλλίας:  
Με 3 αθλητές στα Ρεπασάζ ξεκίνησε η 1η μέρα.  
Ο πολύ φορμαρισμένος Γιώργος ΤΖΑΝΟΣ κέρδισε στον 1ο αγώνα τον 
Isakan (BLR) με σκορ 8-0, στη συνέχεια κέρδισε τον Maestri (ITA) με 
4-0 και έφτασε ημιτελικό κερδίζοντας τον Quets (BEL) με 5-0. 
Δυστυχώς δεν μπόρεσε να φτάσει τελικό γιατί ηττήθηκε από τον Aktas 
(TUR). Σημασία έχει ότι ο Γιώργος θα μπορέσει να συνεχίσει να 
αγωνίζεται για την 3η θέση στα ρεπασάζ. Ο Μαργαριτόπουλος κέρδισε 
στον πρώτο αγ΄νωα 5-0 τον Zwjatkow (BUL) και έχασε στη συνέχεια από το  Horne (GER) 
με 1-0 . Ο Horne (GER) έφθασε στον τελικό της κατηγορίας και έτσι ο Έλληνας αθλητής θα 
αγωνιστεί στα ρεπασάζ. Ο Κλέβαρ έχασε στον πρώτο γύρο με 5-0 από τον Γάλλο Dack ο 
οποίος τράβηξε τον Έλληνα αθλητή στα ρεπασάζ όπου ηττήθηκε από τον Roman (AZE) στα 
ρεπασάζ και κατάληξε 9ος. Η Κολινάκη Θεοδώρα έχασε στον πρώτο γύρο με 4-1 από την 
Bjerring (DEN). 

 

Giorgos Karalis Βαρια ηττα 8-0 για τον Τζανο απο τον Τουρκο αθλητη! Δεν το ειδα το 
παιχνιδι και αναρωτιεμαι πως ανοιξε τοσο πολυ το σκορ αφου δεν υπαρχει περιπτωση να ηταν τοσο 
καλυτερος του. Κριμα γιατι πηγαινε βουρ για το χρυσο,οπως και να εχει καλη επιτυχια για το Χαλκινο 
που σιγουρα το αξιζει κ πιστευω θα το παρει! 

 

Jim Skrits Στις καρδιες μας πρωτοι παντα! Αν υπαρχει κανα βιντεακι ας ανεβασει 
καποιος...... 

Ευθύμιος Περσίδης Όταν γυρίσει ο Τζάνος να τον ρωτήσετε για την εντύπωση που του 
έδωσε ο Τουρκος αθλητής που τον κέρδισε 7-0! Θα σας πει ότι ήταν σαν ... καταιγίδα σε δωμάτιο! 
Εδώ και 30 χρόνια στο τζούντο μου είχαν κάνει εντύπωση οι Τουρκοι αθλητές για την αντοχή, τη 
δύναμη και την ταχύτητά τους. Ξέφευγαν πολύ από το φυσιολογικό! Ας μην ξεχνάμε ότι με τις 
παροχές της χώρας τους είναι πλέον επαγγελματίες αθλητές, πράγμα που σημαίνει ότι 
χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να πάρουν τις νίκες! Όταν με το καλό το καράτε γίνει Ολυμπιακό, 
πιστεύω ότι θα μαζευτούν λιγάκι! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/EsKan1994.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/EsKan1994.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/EsKan-1994-Prakt.GS.1992.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/EsKan-1994-Prakt.GS.1992.pdf
https://www.facebook.com/1513911668820683/photos/a.1514307555447761.1073741828.1513911668820683/1756229827922198/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/giorgoskaraliss?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000112639301&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/e.persidis?rc=p
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Giorgos Karalis Αναβολικα στο φουλ δηλαδη; Εδω παιρνουν 
αυτοι που πηγαινουν απλα στο γυμναστηριο να φτιαξουν..σωμα (!) δεν 
θα παρουν οι επαγγελματιες αθλητες; Δυστυχως μιλαμε για μεγαλη 
μαστιγα. 

Nikos Pantelis Όντως θα θέλαμε όλοι να δούμε αυτόν τον αγώνα 
με τον Τούρκο....Ούτε ο aghayev δεν έχει κερδίσει έτσι τον τζανο. 

George Tzanos  Κ. Περσίδη δεν συνηθίζω να απαντάω σε 
σχόλια τέτοιου είδους αλλα επειδή έτυχε να το διαβάσω, η " καταιγίδα σε 
δωμάτιο " μπορει να ειναι μια έκφραση που αρμόζει στα δικά σας 
βιώματα αλλά οχι στα δικά μου . 

Ποτε δεν εχω χαρίσει την νίκη σε κανέναν εκει μέσα χωρίς 
πρώτα να πεθάνω . 

Ρωτα λοιπόν και εσυ τον Τούρκο , πως ένιωσε όταν έχασε απο εμένα στους 1ους 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ στο Baku , δεν ειδα όμως εκει να σχολιάσατε κάτι ! 

Ρωτα επίσης και τους άλλους Τούρκους που έχουν χάσει εκατομμύρια φορές , αλλα πάλι 
εκει δεν έτυχε να δώ να σχολιάζεται κάτι . 

Καλο ειναι λοιπόν να κοιτάμε και τις επιτυχίες μας και οχι μονο μια τυχαία άσχημη στιγμή  
Μην ξεχνάμε οτι οι Τούρκοι έχουν 100 διαιτητές ενώ εμείς μονάχα 2 και πάλι όμως χάνουν 

emoticon wink 

Με εκτίμηση    Γ. Τζάνος 

  

Και η τελική απάντησή μου προς τον Τζάνο όχι στο Karate News αλλά εδώ:  
Πρώτον, αγαπητέ πρωταθλητή, δεν κατάλαβες αυτό που έγραψα και απάντησες πολύ 

επιπόλαια. Έχεις πρόβλημα αντίληψης! 
Δεύτερον, είσαι 25 χρονών και είμαι 70 και στους μεγαλύτερούς σου κατά 5-10 χρόνια και 

πάνω θα πρέπει να μιλάς και να γράφεις με σεβασμό και στον πληθυντικό! 
Τρίτον, γράφεις "δεν συνηθίζω να απαντάω σε σχόλια τέτοιου είδους"! Το σχόλιό μου δεν 

είχε τίποτα επιλήψιμο και όσοι δεν το καταλαβαίνουν είναι ανεγκέφαλοι! Για παράδειγμα, ο Καραλής 
το έπιασε με την πρώτη! 

Τέταρτο, γράφεις "η καταιγίδα σε δωμάτιο μπορει να ειναι μια έκφραση που αρμόζει στα 
δικά σας βιώματα αλλά οχι στα δικά μου"! Δηλαδή ποιά εννοείς ότι είναι τα δικά μου βιώματα? 

Πέμπτο, γράφεις "Ρώτα και εσύ τον Τούρκο"!   Ίσα και όμοια είμαστε και μου μιλάς στον 
ενικό? 

Έκτο, γράφεις "Ρωτα επίσης και τους άλλους Τούρκους"!  Και πάλι σε ρωτάω: μήπως 
νομίζεις ότι είμαστε ίσα και όμοια? 

Τέλος γράφεις "Με εκτίμηση" όταν ήδη έχεις ενσυνείδητα επιλέξει να απευθύνεσαι σε μένα 
με προσβλητικές εκφράσεις! 

Συμπερασματικά, λοιπόν, ανήκεις και εσύ σε όσους με απογοητεύουν στο καράτε! Για να 
κάνετε όλοι εσείς οι νέοι καράτε σήμερα κάποιοι παλαιοί έδωσαν τη μισή ζωή τους στην οργάνωσή 
του, ένας από τους οποίους ήμουν και εγώ! Δεν μένει παρά να μας κράξουνε και τα μπέιμπι-λίνο 
στο φινάλε! 

  

Η Επιστολή του Σοφοκλή Τσαβδάρη στο Karate news: 
Αντιγράφω από το Karate News την επόμενη θαυμάσια και γενναία 

επιστολή του Σοφοκλή Τσαβδάρη, που καρφώνει για άλλη μια φορά τους 
απατεώνες της ΕΛΟΚ και τις εκτεταμένες παρανομίες τους: 

  

10 Μαΐου 2016 -  
Αγαπητοί φίλοι, θέλω με την παρούσα επιστολή μου να συγχαρώ 

ΟΛΟΥΣ τους αθλητές-τριες , του ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γ.Α.Σ. που συμμετείχαν και 
αγωνίστηκαν στους αγώνες του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΓΧΡΩΜΩΝ & ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ που διεξήχθησαν την 8η Μαΐου 2016 
στην Πτολεμαΐδα, ανεξάρτητα από τις όποιες επιδώσεις τους !!! Η 
αγωνιστικότητα, το ήθος και η άρτια τεχνική κατάρτιση που αδιαμφισβήτητα 
επέδειξαν όλοι οι αθλητές-τριες του Συλλόγου, κατά την διεξαγωγή των αγώνων, με κάνουν να νιώθω 

https://www.facebook.com/giorgoskaraliss?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nikos.pantelis.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/georgetzanos.a?fref=ufi&rc=p
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υπερήφανος για τους μαθητές μου. Τους εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσουν με το ίδιο σθένος την 
αθλητική δραστηριότητα τους στους χώρους του ευγενούς αθλήματος που επέλεξαν. Του Καράτε !!! 

Οφείλω όμως παράλληλα να επισημάνω και ορισμένα 
απαράδεκτα, κατά την ταπεινή μου άποψη, γεγονότα που έλαβαν 
χώρα ΕΚΤΟΣ αγωνιστικού χώρου και τα οποία με θλίβουν, με 
θίγουν, με ανησυχούν και με προβληματίζουν. Σαν δάσκαλος του 
Καράτε (προπονητής ΓΓΑ) θεωρώ ότι δεν δικαιούμαι να σιωπήσω 
και να παραβλέψω ενέργειες που αναδεικνύουν παθογένειες που 
σαφώς επηρεάζουν το κλίμα του χώρου που αθλούνται οι μαθητές 
μου. Επέλεξα να τις καταγγείλω δημόσια σε πρώτη φάση και με 
τον δέοντα σεβασμό, μέσω της έγκριτης και αδιαμφισβήτητα 
σοβαρής και αντικειμενικής ιστοσελίδας του Karate News και να 
ζητήσω από τους αρμόδιους όπως τύχω απαντήσεων. 
Συγκεκριμένα: 

● Με ποιά ιδιότητα επενέβη, ενεπλάκη και μου επετέθη 
(φραστικά) με ανάρμοστο ύφος και αήθεις εκφράσεις ο κ. 
Γεώργιος Γερόλυμπος, όταν απευθυνόμενος σε αρμόδια της 
Ομοσπονδίας Όργανα, ζήτησα να παραλάβω τα νεοκδοθέντα 
δελτία των αθλητών του Συλλόγου μου και όταν απάντησα σε 
ερώτηση της κ. Γερολύμπου-Ποντίδας Εμμανουέλας (γ.γ. της 
ΕΛΟΚ) σχετικά με το γιατί κατέθεσα τα χρήματα για τα παράβολα 
ζύγισης, τις ανανεώσεις δελτίων και την έκδοση νέων δελτίων 
(συνολικά 1.755,00 Ευρώ) στον τηρούμενο στην Εθνική Τράπεζα 

Λογαριασμό (GR 86 0110 0800 0000 0804 8072 352) με Δικαιούχο την Ελληνική Ομοσπονδία 
Καράτε, και δεν τα κατέβαλα στην Ομοσπονδία χέρι με χέρι ;;; 

● Ποιά άλλη θα έπρεπε να ήταν η αντίδραση μου, όταν ο κ. Γερόλυμπος (ακούγοντας με να 
απαντώ στην κυρία γ.γ σύζυγο του ότι “έπραξα το νόμιμο”) εκτός εαυτού με απείλησε ότι θα με 
μηνύσει, θα με σβήσει, θα με εξοντώσει … και άλλα, που η αξιοπρέπεια μου δεν μου επιτρέπει να 
διατυπώσω, πέραν από την απάντηση που του έδωσα λέγοντας του: “Mπορείτε κύριε να κάνετε ότι 
θέλετε, εδώ είμαι και αναμένω. Δεν συζητώ μαζί σας διότι σας θεωρώ αναρμόδιο. Όσο όμως και να 
προσπαθείτε, δεν θα με αναγκάσετε να μιμηθώ την συμπεριφορά σας.” Φυσικά είναι απορίας άξιο το 
γιατί η ως άνω απάντηση μου τον εξαγρίωσε ακόμα περισσότερο !!! 

● Γιατί οι παριστάμενοι κ.κ. Μπουλούμπασης, Ποντίδα και Καραπλιάγκος (Πρόεδρος, Γεν. 
Γραμματέας και Μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΚ αντίστοιχα) επέτρεψαν την αχαρακτήριστη και απαράδεχτη 
εναντίον μου συμπεριφορά του εν λόγω κυρίου ;;; 

● Γιατί τα παριστάμενα Μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ επέτρεψαν την εμπλοκή αναρμόδιων 
ανθρώπων (Γεώργιου Γερόλυμπου και Αφροδίτης Μπουλούμπαση) σε θέματα της ΕΛΟΚ, που δεν 
τους αφορούν και που ουδεμία θεσμική αρμοδιότητα έχουν ;;;  

● Αγνοούν τα παριστάμενα μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ την αποπομπή του κ. Γεωργίου 
Γερόλυμπου από την Παγκόσμια κοινότητα του Καράτε ως “ανεπιθύμητου” 

● Αγνοούν τα παριστάμενα μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ ότι ο κ. Γεώργιος Γερόλυμπος ουδεμία 
θεσμική αρμοδιότητα στην διοίκηση της ΕΛΟΚ έχει, πέρα του ότι είναι σύζυγος της κ. Γεν. 
Γραμματέως της ΕΛΟΚ ;;;  

● Αγνοούν τα παριστάμενα μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ ότι η κ. Αφροδίτη Μπουλούμπαση 
ουδεμία θεσμική αρμοδιότητα στην διοίκηση της ΕΛΟΚ έχει, πέραν του ότι είναι σύζυγος του 
Προέδρου της ΕΛΟΚ ;;; 

● Με ποιο δικαίωμα η σύζυγος του Προέδρου και ο σύζυγος της Γ.Γ της ΕΛΟΚ, εμπλέκονται 
σε Διοικητικά θέματα της Ομοσπονδίας και γιατί το ΔΣ τους το επιτρέπει ;;; 

● Είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ και ΚΑΤΑΚΡΙΤΕΑ η καταβολή των όποιων οικονομικών υποχρεώσεων 
των Συλλόγων στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΛΟΚ και ΝΟΜΙΜΗ η δια χειρός καταβολή αυτών 
εις τρίτους δεδομένης της απουσίας του Ταμία της ΕΛΟΚ κ. Γρηγόριου Βόβλα, λόγω αδυναμίας 
ενασχόλησης του με οικονομικά καθήκοντα (μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας) ;;; 

● Τι εννοούσε ο κ. Μπουλούμπασης όταν ζητώντας του να μάθω ποιός είναι ο Ταμίας της 
ΕΛΟΚ, αφού ο κ. Βόβλας είχε δημοσίως δηλώσει ότι λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπορεί να 
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ασκήσει τα καθήκοντα του, προφανώς ενοχλημένος από την ερώτηση, μου απάντησε : “Δεν ξέρω τι 
λέει ο Βόβλας και γιατί τα λέει. Εγώ δεν ασχολούμαι με το τι λέει ο Βόβλας” !!! 

● Ποιό το νόημα των παραινέσεων του κ. Μπουλούμπαση “Σοφοκλή είσαι καλό παιδί. 
Καλλίτερα να μην μιλάς. Τι δουλειά έχεις εσύ με τους άλλους” Ποιοι είναι οι άλλοι κ. Πρόεδρε που 
δεν πρέπει να τους συναναστρέφομαι. Ποία η “τιμωρία μου” αν επιλέγω τις συναναστροφές μου 
χωρίς την άδεια σας ;;; 

● Κατόπιν των ανωτέρω εύλογα προκύπτει το ερώτημα : Ποιος επιλέγει στις τελευταίες 
αρχαιρεσίες να διοικήσει την ΕΛΟΚ. Το εκλεγμένο θεσμικά αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο ή ο μη 
εκλεγμένος εξωθεσμικός αναρμόδιος κ. Γεώργιος Γερόλυμπος ;;;  

Αναμένω απαντήσεις !!! Ευχαριστώ για την φιλοξενία !!! 

Σοφοκλής Τσαβδάρης,   Προπονητής Καράτε 

 

 

 Ο Επίτιμος και η Θεωρία της ... Πορδής!  
 

Με το εκτεταμένο αυτό άρθρο μου πιστεύω να σας 

έπεισα ότι ζούμε σε μια καταστραμμένη χώρα: Η απάτη μαζί 

με την θρασύτητα των απατεώνων να την επιβάλουν με το 

έτσι θέλω έχουν γίνει δεινόσαυροι έτοιμοι να μας χάψουν ή 

να μας πατήσουν! Αποδεικνύεται ότι η Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού τους γέννησε, τους επιχορηγούσε χρόνια, 

ανάπτυξε σχέσεις ... "στοργής" με αυτούς και τώρα δεν 

τολμάει να τα βάλει μαζί τους ή αποδεικνύεται τελείως 

ανίκανη να τους αντιμετωπίσει και άρα άχρηστη για τον 

Ελληνικό Λαό! 

 Καταγγέλλω συνεχώς τις παρανομίες του 

Αθλητικού Εγκληματία από το 1994 από το ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

(πριν από 21 χρόνια), από το 2004 από το karate.gr (πριν 

από 12 χρόνια) και από το 2014 με ιδιαίτερη ένταση και 

αποδεικτικά στοιχεία πάλι από το karate.gr δεν τον αφήνω 

σε χλωρό κλαρί. Στέλνω τις καταγγελίες μου σε κάθε αρμόδια 

δημόσια αρχή και όλες οι δημόσιες αρχές αποδεικνύονται 

άχρηστες, στέλνοντας τις καταγγελίες η μια στην άλλη (!!!) και 

αφήνοντας την απάτη να θεριεύει και να αποθρασύνεται!  

Τα τελευταία, όμως, δύο χρόνια έχουν στραφεί 

ενεργά εναντίον του ακόμα 20-30 άτομα! Η ΓΓΑ έχει πεισθεί 

πλέον απόλυτα για τις εγκληματικές του πράξεις εδώ και ένα 

χρόνο, αλλά ακόμα δεν έχει ενεργήσει! Και βρισκόμαστε στο 

σημερινό σημείο! 
 

Βαρέθηκα! Τι λέτε? Να τα παρατήσω? Να 

αποδεχτώ και μαζί με μένα όλοι σας ότι είμαστε 

καταδικασμένοι να ζούμε στα ... σκατά??? 

  

Ε, λοιπόν, ΟΧΙ! ΔΕΝ το αποδέχομαι! Μπορεί να ενεργεί ο Γερόλυμπος και να καταστρέφει 

απρόσωπα χωρίς να φαίνεται πουθενά ο ίδιος και η υπογραφή του, αλλά όπου περνάει αφήνει το 

δακτυλικό του αποτύπωμα και το DNA του μαζί! Οι μακρινοί συνεργάτες ήδη του τελείωσαν και οι 

 
Κουίζ: Πιο VIP ζευγάρι ξεκοκαλίζει 

το Καράτε? 

 
Ο Ακέφαλος Καβαλάρης: 

"Αλωνίζει" χωρίς να φαίνεται ποιός 
είναι! 
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κοντινοί του όπως η γυναίκα του και ο Μπουλούμπασης και όπως και οι υπόλοιποι του ΔΣ/ΕΛΟΚ 

και οι κολλητοί του απατεώνες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ήδη είναι χωμένοι μέχρι το λαιμό 

στις παρανομίες! Μπορεί να είναι ικανός να τους χώσει όλους μέσα (ακόμα και τη γυναίκα του) για 

να γλυτώσει αυτός, αλλά την τελευταία στιγμή όλοι θα τα ξεράσουν όλα (ακόμα και η γυναίκα του) 

και ανεξάρτητα από αυτούς όλα αποδεικνύονται!  

Είναι αδύνατον να αποδεχθούν στο δικαστήριο ότι πήραν 

τα λεφτά της ΕΛΟΚ όλοι αυτοί στο όνομα των οποίων παίρνει επί 

χρόνια ο Γερόλυμπος τα λεφτά μέχρι σήμερα και αυτοί δεν μιλάνε! 

Όταν δούνε τα χρονάκια να κρέμονται πάνω από τα κεφάλια τους, 

όταν τους πούνε οι δικηγόροι τους "Τι κάνεις βρε μαλάκα!" τότε θα 

"τραγουδήσουν" και μάλιστα πρώτη και καλύτερη η Α΄ 

Αντιπρόεδρος και μετέπειτα Γενική Γραμματέας της ΕΛΟΚ, η 

γυναίκα του, και μάλιστα ... "Δυνατά, Δυνατά" όπως λέει και η 

Αρβανιτάκη!!! 

Μπορεί να γρυλίζει και να αγριεύει λυσσασμένα μπροστά στον κίνδυνο να του πάρουνε το 

κόκκαλο ο Επίτιμος, αλλά τον έχουμε γραμμένο! Είμαστε 10-20 ορκισμένοι να μην τον αφήσουμε να 

του περάσει και να τον κυνηγήσουμε μέχρι το πιο βαθύ μπουντρούμι! 
  

Ο Γερόλυμπος ήδη έχει εξαντλήσει και τα τελευταία του ψέματα 

προς τους ηλιθίους και θεωρείται πλέον από όλους τους συλλόγους ότι για 

την ΕΛΟΚ αποτελεί μια ... Τεράστια Πορδή εγκλωβισμένη μέσα στο Σώμα 

της, από την οποία η ΕΛΟΚ ψάχνει να βρει τρόπο να ... ανακουφιστεί!  

 Και σε ένα περιβάλλον απόλυτης ανοχής και συμμετοχής στην 

απάτη, στο οποίο ζούμε σε αυτή τη χώρα, όπου η κάθε φύσεως ... Πορδή 

απαγορεύεται με νόμο και με πρόστιμο, που ψηφίστηκαν στη Βουλή των 

Ελλήνων, να εγκατελείπει το Σώμα στο οποίο αναπτύσσεται, η ... Πορδή της 

ΕΛΟΚ γεννήθηκε από πολιτικούς, επιχορηγήθηκε από πολιτικούς, 

συντηρήθηκε από δημοσίους υπαλλήλους και πιέζει όλα τα όργανα της ΕΛΟΚ επί είκοσι συναπτά 

έτη! Για αυτό το λόγο και η ΕΛΟΚ "την συνήθισε" και κάνει θυσίες να κρατήσει την ... Πορδή μέσα 

της!  

Το αποτέλεσμα είναι η ... Πορδή να γιγαντώνεται δημιουργώντας κινδύνους ... έκρηξης, 

ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει την ανάπτυξη κάποιας διάδοχης ... Πορδής με επερχόμενες εκλογές, ας 

πούμε! 

Αλλά πού θα οδηγήσει αυτή η παρατεταμένη αναμονή? 

Πόσο θα αντέξει το Σώμα της ΕΛΟΚ να κρατάει εγκλωβισμένη 

την ... Τεράστια Πορδή μέσα του? Τι προβλήματα θα γεννήσει η 

... ανακούφιση της ΕΛΟΚ στην ίδια, στο καράτε, στη ΓΓΑ! Θα 

έχουμε απλή ... μπόχα παρανομιών ή θα ακολουθήσουν 

εκρηκτικές αποκαλύψεις εμπλεκομένων προσώπων υπεράνω 

πάσης υποψίας! Διότι στην περίπτωσή μας και για όλους 

ανεξαιρέτως τους συνεργάτες της ... Πορδής δεν ισχύει το "όσα 

κρύψεις, τόσα γλύτωσες"! Αντίθετα εδώ ισχύει το "όσα 

αποκαλύψεις, τόσα γλύτωσες" γιατί αν τα κρύψεις εσύ, τα 

γλυτώνει ο Γερόλυμπος και τα πληρώνεις εσύ από την ... προίκα 

σου ... Μπουλούμπαση!  

 
Απαγορεύεται το 

"Πέρδεσται"! 

 
"Καταδικασμένος να πετύχω" 

έγραφε στο SAMURAI του 1995 και 
πέτυχε να είναι η Μπόχα του 

Παγκόσμιου και Ελληνικού Καράτε! 
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Ας ευχηθούμε να ζήσουμε μια ήπια μεταβατική κατάσταση "ανακούφισης" με τους 

επερχόμενους ελέγχους της ΓΓΑ να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και την 

ομοσπονδία να παίρνει την φυσιολογική και νόμιμη πορεία λειτουργίας της.  

Σε κάθε περίπτωση, όμως, και ακολουθώντας τους κανόνες της Φύσης, όταν σκάσει ... η 

Πορδή θα εκτοξευτούν μαζί και ... όλο το ΔΣ/ΕΛΟΚ και οι Συνεργάτες!!! Και καλά θα κάνει να μην 

εμφανιστεί κανένας παλιός συνεργάτης της ... Πορδής ως υποψήφιος του Νέου ΔΣ!!! Όπως καλά 

θα κάνετε εσείς οι υπόλοιποι ... να μην είσαστε κοντά στην ... έκρηξη!!!   

 

 
  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
  

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! 
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http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/09t-LK-EkloELOK12.16-31.3.18.pdf


 

 

 

Οι Πολιτικοί που πέρασαν από την ΓΓΑ. Μερικοί αρνήθηκαν 

με τον ένα ή άλλο τρόπο την αναγνώριση της ΠΟΠΚ! 

 

Υφυπουργοί: 

 
 

Γενικοί Γραμματείς: 
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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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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! 
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