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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Πρώτη δημοσίευση 15/7/2014.
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Τελευταία ενημέρωση 18/7/2014.
Καταχωρήσεις στο
Διοργανώσεις Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!
karate.gr
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!!!

Όταν η Διαπλοκή φυτεύεται, ποτίζεται, διαφημίζεται, επιχορηγείται
και γίνεται σημαία μιας διεφθαρμένης Δημόσιας Υπηρεσίας ενός
Διεφθαρμένου Κράτους!!!
(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Ευχαρίστως, με κλικ εδώ)
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/ΑΓΓΑ!!!
Όσοι αδικείστε από την ΕΛΟΚ ή/και από τη Σχολή Προπονητών ένας μόνο μπορεί να σας σώσει!
Εμπειρία στο ειδικό θέμα του καράτε, νομικές συμβουλές και ομαδικές μηνύσεις και αγωγές!!!

Με το άρθρο "30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με αίτημα έκπτωσής
του!!!" αποδεικνύεται ότι έστελνα στη διοίκηση της ΑΓΓΑ ένα-ένα όλα τα άρθρα μου τα
σχετικά με τη διαφθορά και τη διαπλοκή που κυριαρχεί στην ΕΛΟΚ.
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Ο νέος υπουργός
Πολιτισμού
κ. Κων/νος Τασούλας

Ο υφυπουργός
Αθλητισμού
κ. Γιάννης Ανδριανός

Η γενική γραμματέας
Αθλητισμού
κα Κυριακή Γιαννακίδου

Οι μεγάλοι Υπεύθυνοι για την Διαφθορά στην ΕΛΟΚ και
Προστάτες του μαγαζιού του Γερόλυμπου!!!
Με την ένοχη ανοχή των άχρηστων και ηλιθίων της
Αυτοκρατορίας του Ρουσφετιού, η ΕΛΟΚ έχει μετατραπεί σε μια
εγκληματική αθλητική επιχείρηση των επιτήδειων!
Αδιάσειστη απόδειξη η παρούσα Σχολή Προπονητών!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΓΑ = Ο Οίκος
της Μεγάλης
ΑΝΟΧΗΣ:
1-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
2-Realnews
3-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
4-karate.gr
5-gazzetta
6-zougla.gr
7-Δίκη/ΣΚΑΙ
8-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
9-Δίκη/ΣΚΑΙ
10-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
11-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
12-Δίκη/ΣΚΑΙ
13-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
14-ΑΠΟΨΗ
15-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
16-ΝΤΟΚ/ΝΤΑ
17-ΕΘΝΟΣ
18-Δίκη/ΣΚΑΙ
19-Δίκη/ΣΚΑΙ

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"!

Σας θυμίζουμε πάντα και τα γενικά άρθρα μας των Περιεχομένων του παρόντος
Κεφαλαίου (με κλικ εδώ)!

Να ξοφλάμε τα χρωστούμενα:
ΕΛΟΚ και Δικαστική Επιτροπή!
"Παγωμένη" είχε μείνει η ιστοσελίδα της
ΕΛΟΚ σχετικά με το θέμα της νομιμότητας της
Δικαστικής της Επιτροπής μέχρι την 11/7/2014,
ημέρα κατά την οποία ανήρτησε Ανακοίνωση (με κλικ
εδώ) στην αξιολύπητη ιστοσελίδα της, την οποία
ιστοσελίδα έχει"πληρώσει" εκατομμύρια δραχμές και χιλιάδες ευρώ από τις
επιχορηγήσεις που δεν ξέρουμε σε ποιές τσέπες μπήκανε, με την οποία Ανακοίνωση ζητάει
προτάσεις από τους συλλόγους-μέλη της για τη "στελέχωση της Δικαστικής Επιτροπής" με
καθυστέρηση 20 μηνών από την εποχή κατά την οποία έπρεπε να το είχε κάνει (εκλογές του 2012)!
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Αυτόματα, λοιπόν, με αυτή του την επιστολή το ΔΣ/ΕΛΟΚ ομολογεί και παραδέχεται δημοσίως ότι
η προηγούμενη Δικαστική Επιτροπή ήταν "μαϊμού" ... "ουρακοτάγκος" μάλλον για να ακριβολογούμε,
όπως ακριβώς είχε αιτιολογήσει το karate.gr με αυτονόητα επιχειρήματα και επιβεβαιώθηκε για
άλλη μια φορά!!! Συνεπώς, η μέχρι σήμερα Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ για 6-7 μήνες τώρα
δίκαζε τα ... αδικήματα του ... Καράμπελα!!!
Αφιερωμένο εξαιρετικά στη Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ, το Νομικό της Σύμβουλο και το
Διοικητικό της Συμβούλιο!!!

Σχολή Προπονητών Καράτε 1992 της ΕΟΕΚ υπό την αιγίδα
της ΑΓΓΑ!!!
Το Σεπτέμβριο του 1992 ιδρύθηκε η πρώτη Σχολή Προπονητών Καράτε
της ΕΟΕΚ (μετέπειτα ΕΛΟΚ) με την από 21-9-1992 Απόφαση!
Η Απόφαση ήταν για δύο Σχολές Προπονητών: Β΄ κατηγορίας και Γ΄
κατηγορίας.
Στην πενταμελή Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής μπήκαν οι Ιατρόπουλος
και Κοκκινάκης από μέρους της ΕΟΕΚ.
Οικονομικός υπόλογος ήταν ένας υπάλληλος της ΑΓΓΑ (Αμαρτωλής
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού).
Διευθυντής της Σχολής ορίσθηκε ο ... θρυλικός Θύμιος Περσίδης!!!
Για τη Σχολή Β΄ κατηγορίας απαιτούντο ηλικία 30 ετών και άνω και 4ο νταν ΕΟΕΚ και άνω.
Για τη Σχολή Γ΄ κατηγορίας απαιτούντο ηλικία 25 ετών και άνω και 2ο νταν ΕΟΕΚ και άνω.
Δεν απαιτείτο αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων!
Από ότι θυμάμαι οι ώρες διδασκαλίας ήταν 100 σε τρεις εβδομάδες (μεσημέρια και
Σαββατοκύριακα) και η συνολική χρηματοδότηση από τη ΓΓΑ ήταν 1.200.000 δρχ.
Από τη Σχολή αυτή πήραν διπλώματα περί τους 80 προπονητές Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.
Τέλος, σε αυτή την κότα τον Γερόλυμπο έδωσα δίπλωμα χατιρικά διότι είχε σπασμένο πόδι
και δεν μπορούσε να πάρει ενεργό μέρος στα πρακτικά μαθήματα, πράγμα που σήμαινε ουσιαστικά
ΑΠΟΥΣΙΕΣ από όλα τα πρακτικά και άρα έπρεπε να κοπεί από τις απουσίες!!!
Συνεπώς, οι 80 πρώτοι προπονητές της ΕΛΟΚ έχουν την υπογραφή μου στα διπλώματά
τους, τα οποία εκδόθηκαν το 1993, ενώ ταυτόχρονα έχω την γνώση και την εμπειρία να κρίνω την
ορθότητα των παραγόντων λειτουργίας της τρέχουσας σχολής προπονητών!!!

Επόμενες Σχολές Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ
υπό την αιγίδα της ΑΓΓΑ!!!
Μέχρι το 2002 (?) έγιναν και άλλες σχολές προπονητών καράτε υπό την αιγίδα της ΑΓΓΑ
(Αμαρτωλής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) από τις οποίες προέκυψαν οι προπονητές με τα
διπλώματα του σχετικού Πίνακα της ΓΓΑ (με κλικ εδώ), στον οποίο περιλαμβάνονται 196
προπονητές!
Στον ανωτέρω Πίνακα μερικά διπλώματα έχουν εκδοθεί με ημερομηνίες που δεν
αντιστοιχούν σε λειτουργία σχολών προπονητών από τη ΑΓΓΑ και μου είναι ανεξήγητα! Αλλά ο ...
Γάτος είναι δικός τους και τον κάνουν ό,τι θέλουν κατά το ιταλικό ανέκδοτο!
Ας σημειωθεί ότι στον ανωτέρω Πίνακα ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Κώστας Γκουβούσης, ο
οποίος επί 10-15 χρόνια είχε αντιπρόσωπο του συλλόγου του (Σκάλα Λακωνίας) τον Γερόλυμπο με
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αντάλλαγμα να είναι εθνικός προπονητής της ΕΛΟΚ χωρίς δίπλωμα της ΑΓΓΑ και να πληρώνεται
γι' αυτό!!! Μια καραμπινάτη ρετσινιά απάτης (για τους ίδιους ... παράσημο μαγκιάς!) που θα τους
ακολουθεί και τους δύο για πάντα!!!

Η ίδρυση της τωρινής
Σχολής Προπονητών Καράτε 2014 της ΕΛΟΚ
Με την 15768/28-5-2014 Απόφαση (με κλικ εδώ) του υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανού (ΦΕΚ 1593Β/17.6.2014) ιδρύεται Σχολή Προπονητών Καράτε με
τα επόμενα κυριότερα για συζήτηση στοιχεία και τις αντίστοιχες Παρατηρήσεις μας:

Παρατηρήσεις Α:
1) Οι σπουδαστές της Σχολής Προπονητών Καράτε και οι σύλλογοι από τους οποίους
προέρχονται έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν το περιεχόμενο των ανωτέρω επιστολών υπό (4) και
(5), ώστε να είναι βέβαιοι ότι δεν πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από την αμαρτωλή ΕΛΟΚ! Για
μένα είναι βέβαιο ότι στις επιστολές αυτές η ΕΛΟΚ εξαπατά τη ΑΓΓΑ και η ΑΓΓΑ, ως συνοθύλευμα
ασχέτων περί το άθλημα, δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα!
2) Ποιές είναι οι υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό στο άθλημα? Πόσους
ενεργούς συλλόγους έχει η ΕΛΟΚ, πόσοι προπονητές έχουν πτυχίο της ΑΓΓΑ και πόσοι από αυτούς
απασχολούνται με νόμιμες συμβάσεις σε συλλόγους? Αν αυτά δεν απαντηθούν δημοσίως, τότε
πρόκειται για καραμπινάτη αρπαχτή του ΔΣ/ΕΛΟΚ με την συνενοχή της αμαρτωλής ΑΓΓΑ! Κοινώς
ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΑ!!! Από όσα είναι γνωστά οι ενεργοί σύλλογοι της ΕΛΟΚ είναι 100 (ψηφίζουν 80) και
οι προπονητές με δίπλωμα ΑΓΓΑ είναι 200!
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Παρατηρήσεις Β:
1) Για κάθε παρανομία των υπαλλήλων της ΑΓΓΑ ή της ΕΛΟΚ σχετικά με την Σχολή, υπάρχει
το ενδεχόμενο οι πέντε γυναίκες υπάλληλοι της ΑΓΓΑ, Αξαρλή Αθηνά, Χαρπαλή Ελένη,
Σταυρογιάννη Ευφροσύνη, Μαραγκού Μαρία και Σπύρου Λαμπρινή, να διωχθούν ποινικά για απιστία
περί την υπηρεσία από τους αδικούμενους! Πρώτη και καραμπινάτη παρανομία είναι το ότι η Σχολή
Προπονητών της ΕΛΟΚ υλοποιείται από μια παράνομη διοίκηση, η οποία έπρεπε να είχε εκπέσει
με απόφαση της ΑΓΓΑ, διότι έχει μετατρέψει την ομοσπονδία σε κερδοσκοπική επιχείρηση μαύρου
χρήματος κατά παράβαση της αθλητικής και της φορολογικής νομοθεσίας!
2) Στο (4) αποκρύπτεται εσκεμμένα ότι η "Ποντίδα" είναι
η "Ποντίδα-Γερολύμπου" γυναίκα του Γερόλυμπου και άρα ο
Γερόλυμπος!
3) Στο (5) είναι ο Γιώργος Κοσμίδης, δηλαδή πάλι ο
Γερόλυμπος!!!

4) Οι υπάλληλοι της ΑΓΓΑ "θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί"!

Αυτό μας έλλειπε να θέλετε να πληρωθείτε κιόλας! Αρκετά έχετε φάει με δέκα
μασέλες, τα οποία προσπαθείτε να μην επιστρέψετε με νομοθετική ρύθμιση!!!
Πάντως, η παράγραφος αυτή μπήκε εκ του πονηρού για να επιχειρηματολογήσει ότι τα "φαγωμένα"
από 2004 έως 2009 κατά το Πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου
Ρακιντζή καλώς τα φάγανε "διότι τότε εργάζονταν με αμοιβή", ενώ τώρα μας κάνουν χάρη!!! Ούτε
τότε εργάστηκαν, ούτε τώρα θα εργαστούν! Μια ξερή υπογραφή θα βάλουν!
3-Γερολύμπου
Αναπλ. Πρόεδρος

5) Στην ουσία οι πέντε γυναίκες υπάλληλοι της ΑΓΓΑ, Αξαρλή Αθηνά, Χαρπαλή
Ελένη, Σταυρογιάννη Ευφροσύνη, Μαραγκού Μαρία και Σπύρου Λαμπρινή, λειτουργούν
ως "Πρέσβειρες Καλής ... Εισπράξεως και Καλής Διαπλοκής" για την ΕΛΟΚ!!! Τις
πληροφορώ, λοιπόν, εδώ ότι η ΕΛΟΚ τις εξαπατά συστηματικά κατά τις επόμενες
Παρατηρήσεις: Α1-Β2-Β3-Γ2-Δ5-Ε2-Η1-Η3-Η4-Η5, τους επόμενους Πίνακες
Υποψηφίων: (51-Δημητριάδης)-(101-Κοσμίδου), και τα επόμενα προγράμματα
μαθημάτων! Αλλά και όλη η απόφαση για τη Σχολή Προπονητών είναι εκ του πονηρού
διάτρητη σε όλες τις εισηγήσεις της ΕΛΟΚ!!!
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Παρατηρήσεις Γ:
1) Όχι και να μας πείτε ότι ο Μπουλούμπασης έχει
την φαιά ουσία να οργανώσει το πρόγραμμα σπουδών μιας
τέτοιας σχολής! Ο Γερόλυμπος όμως την έχει! Άρα αυτός
διοικεί! Το πιόνι υπογράφει! Γι' αυτό είναι ο Γερόλυμπος
από το πρωί μέχρι το βράδυ στις αίθουσες της Σχολής
παρόλο που έχει τιμωρηθεί από την Παγκόσμια και μαζί
1-Γερόλυμπος
2-Μπουλούμπασης του παραμένει η ΕΛΟΚ εκτός Βαλκανικής! Και ρωτώ την
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ" =
Πρόεδρος
ΑΓΓΑ: Τι δουλειά έχει ο Γερόλυμπος να κάνει τις "Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ"
συνεννοήσεις για τη λειτουργία της Σχολής και τι δουλειά έχει στους χώρους
της λειτουργίας της Σχολής καθ' όλες τις ώρες λειτουργίας της???
2) Συνεπώς ο Γερόλυμπος "Εισηγείται", "Έχει την ευθύνη", "Τροποποιεί", "Ασκεί πειθαρχική
εξουσία", "Υποβάλλει πίνακα αποτελεσμάτων", κτλ. Δηλαδή η Σχολή Προπονητών Καράτε αποτελεί
μια πλήρως διαστρεβλωμένη κατάσταση υπό τον δικτάτορα Γερόλυμπο!!! Και αυτά ο Γερόλυμπος τα
προσφέρει "αμισθί"??? Αυτός που πήγε τον πατέρα του στα δικαστήρια επειδή έγραψε ένα
περιουσιακό στοιχείο παραπάνω στην αδελφή του??? (Κατά πληροφορίες!)

ενώ το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013 ορίζει τα επόμενα:

10/340

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Απόλυτα Παράνομη η Σχολή Προπονητών Καράτε των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ 2014-2015.

Παρατηρήσεις Δ:
1) Οι μάγκες χρέωσαν το
μέγιστο
δυνατό
που
τους
επιτρέπει ο νόμος! (Κατά πληροφορίες το Ζίου-ζίτσου χρέωσε ...
600 € και βρίσκονται στα δικαστήρια! Αν είναι
έτσι, τότε αυτοί δεν τρώγονται!!!)
2) Από ό,τι θα δούμε από τους πίνακες
σπουδαστών μαζεύονται περί τα 250 άτομα
επί 250 € μας κάνουν 62.500 ευρώπουλα,
ποσό τεράστιο όταν τους παρέχεται δωρεάν
στέγη και υλικά! Και μάλιστα η κάθε τέτοια
Σχολή Προπονητών έχει μελετηθεί από τη
ΑΓΓΑ ότι μπορεί να λειτουργήσει με
ελάχιστους 30 μαθητές επί 250 ευρώ ο
καθένας = με 7.500 ευρώ! Τα υπόλοιπα πού
θα πάνε???
3) Κατευθείαν στο ΣΔΟΕ για έλεγχο της φορολογικής νομιμότητας: Το ποσό είναι τεράστιο!
Ποιός θα εισπράξει αυτά τα λεφτά? Πού θα ξοδευτούν αυτά τα λεφτά? Θα τα δηλώσουν όσοι τα
πάρουν ή μήπως κάποιο καθόλου ευκαταφρόνητο περίσσευμα θα πάει σε κοινωφελή ιδρύματα, όπως
είναι το "Χαμόγελο του ... Γερόλυμπου", το "Χαμόγελο του ... Μπουλούμπαση" και κυρίως το
"Χαμόγελο του ... Κοσμίδη"???
4) Τι σημαίνει ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ??? Εγώ καταλαβαίνω να σημαίνει ότι "τα λεφτά που θα
εισπραχθούν από τους σπουδαστές της Σχολής, θα πάνε ακριβώς και μόνο στα έξοδα της Σχολής
και πουθενά αλλού"! Συνεπώς, περιμένουμε δημόσια έκθεση απόλυτα ισολογισμένου λογαριασμού
εσόδων-εξόδων με ελεγχόμενα παραστατικά και ότι περισσέψει να επιστραφεί στους σπουδαστές!!!
5) Είμαι επίσης περίεργος αν οι πέντε γυναίκες υπάλληλοι της ΑΓΓΑ, Αξαρλή Αθηνά,
Χαρπαλή Ελένη, Σταυρογιάννη Ευφροσύνη, Μαραγκού Μαρία και Σπύρου Λαμπρινή, δεν
αντιλαμβάνονται ότι, όταν αυτές εργάζονται ΑΜΙΣΘΙ για τη Σχολή Προπονητών Καράτε, οι
Γερόλυμπος, Μπουλούμπασης, Κοσμίδης κτλ. τις χρησιμοποιούν προς όφελός τους και τσιμπάνε
62.500 ευρώπουλα!!! (Εκτός αν κυκλοφορεί χρήμα και κάτω από το τραπέζι!)

Παρατηρήσεις Ε:
1) Όπααα! Εδώ είμαστεεεε! "Οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή
προτείνονται από την ομοσπονδία"!!! Καραμπινάτη ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΑΑΑ!!! Ιδίως όταν μέλη της
διοίκησης της ΕΛΟΚ έχουν άμεσα προσωπικά συμφέροντα με την λειτουργία και τα αποτελέσματα
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της Σχολής! Αυτονόητα παρέχεται ακόμα ένα εργαλείο όλες οι ομοσπονδίες με
φιλοκυβερνητικές διοικήσεις να λιανίσουνε τους αντιπάλους τους!!! Προφανώς
διαστρεβλώνεται η ισότιμη και αντικειμενική αντιμετώπιση όλων ανεξαιρέτως των
υποψηφίων σπουδαστών. Είναι προφανές ότι ο Γερόλυμπος είχε τη δυνατότητα να
συγκεντρώσει εκ των προτέρων όλους τους "δικούς του υποψηφίους" και να
προσαρμόσει τις προϋποθέσεις στα προσόντα τους, πράγμα που φυσικά και έκανε! Η
Απόφαση όμως έχει ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και αποτελεί νόμο του κράτους! Κάθε ένας που ΔΕΝ
πληροί τις προϋποθέσεις ΔΕΝ μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα της Σχολής!
2) Επί πλέον του (1), όταν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων δεν δημοσιοποιούνται,
αυτομάτως δημιουργείται το πιθανότατο ενδεχόμενο οι περιορισμοί των προϋποθέσεων σε άλλους
να εφαρμόζονται και σε άλλους όχι! Ιδίως όταν ελέγχονται αυτοί από τις αμαρτωλές υπαλλήλους
της ΑΓΓΑ (Αμαρτωλής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού), που τα δίνουν όλα στους πολιτικούς
προϊσταμένους τους φτάνει να μην επιστρέψουν τα γνωστά αχρεωστήτως εισπραχθέντα 30
εκατομμύρια ευρώ !!! Νάτη η ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΑ!!!

Παρατηρήσεις Ζ: Κρατάω τις "Υποχρεώσεις Σπουδαστών" για αργότερα που θα
περιλάβω τον Κοσμίδη!
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Παρατηρήσεις Η:
ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΑ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΙΟΛΑΣ!!!
1) Στο (Β) ορίζεται ότι για δίπλωμα προπονητή Γ' κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει να είναι
μεταξύ 23 και 50 χρόνων! Γιατί? Οι 23άρηδες τα μάθανε όλα και οι 51 ετών δεν μπορούν πλέον να
κάνουν καράτε? Προφανώς οι 23άρηδες είναι πολύ νέοι για να προπονούν υπεύθυνα, ιδίως τμήματα
μικρών παιδιών! Για τους άνω των 50 ετών είναι προφανώς ηλίθιο να αποκλείονται, αφού πολλά
γυμναστήρια έχουν επαγγελματίες προπονητές άνω των 50 ετών, ενώ όλοι οι αυτοαποκαλούμενοι
"προπονητές των προπονητών" και "προπονητές των πρωταθλητών" είναι άνω των 50 ετών! Και
να προστεθεί σε αυτά ότι λόγω της πλήρους ανικανότητας της ΑΓΓΑ (Αμαρτωλής Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού) και της ΕΛΟΚ επί 12 χρόνια δεν είχε λειτουργήσει σχολή προπονητών
καράτε! Συνεπώς, αυτά τα 12 χρόνια δεκάδες προπονητές πέρασαν το όριο των 50 ετών
διδάσκοντας καθημερινά καράτε! Τώρα ξαφνικά ο Γερόλυμπος και τα τσιράκια του τους πετάνε έξω
από το καράτε? Οι περίσσότεροι από αυτούς γνωρίζουν από πρώτο χέρι τον Γερόλυμπο και τις
ταρζανιές του και δεν τον πάνε με τίποτα, γι' αυτό και τους ξεκόβει από το καράτε? Τις απάτες
της ΕΛΟΚ δεν τις βλέπουν οι άσχετες υπάλληλοι της ΑΓΓΑ, που ανέλαβαν τη διοίκηση της
σχολής??? Θα φάτε στο κεφάλι ομαδική μήνυση και
αγωγή που θα δείτε τα άστρα - κάστρα!!!
2) Στο (Γ) ζητείται απολυτήριο Λυκείου ή
εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμο! Γιατί? Θα διδάξουν
ορθογραφία και έκθεση? Για ρωτήστε τον διευθυντή της
σχολής και τους διδάσκοντες τα πρακτικά μαθήματα:
έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή
ισότιμο?
3) Στο (1) ζητείται να έχουν το πρώτο νταν ΕΛΟΚ!
Θα πρέπει να ελεγχθούν πόσους αθλητές έβαλαν και Με την Απόφαση στο ΦΕΚ η Λέιντι ΓΓΑ-ΓΓΑ
νομίζει ότι "ένιψε τας χείρας της", αλλά
πλήρωσαν για πρώτο νταν ΕΛΟΚ το τελευταίο διάστημα
ξέχασε "να νίψει και τους ... πόδας της"!
Τουτέστιν: η όλη υπόθεση βρωμάει!!!
με κερασάκι τη σχολή προπονητών, αφού πρώτα βέβαια
τους έβαλαν να πληρώσουν για το ίδιο νταν στα στυλ κατά τη γνωστή απάτη "πρώτα πάρε το νταν
του στυλ και μετά δίνεις στην ΕΛΟΚ"! Προφανώς, λοιπόν, για αυτό το λόγο μπήκε το πρώτο νταν
ως ελάχιστο! Για να αυγατίσουν τα 250άρια και τις εξετάσεις για πρώτα νταν!!! Μιλάμε για τρελή
κονόμα!
4) Στο (2) ζητείται οι υποψήφιοι να έχουν βεβαίωση της ΕΛΟΚ ότι έχουν τουλάχιστον 5ετή
ενεργή συμμετοχή σε ενεργό σύλλογο της ΕΛΟΚ! Ρε λαμόγια τι κάνετε??? Καραμπινάτη
τρομοκρατία??? Και μόνο αυτό αποδεικνύει την επιδίωξη πλήρους εξάρτισης των υποψηφίων και
των συλλόγων τους από την ΕΛΟΚ και τον Γερόλυμπο και νομικά μπορεί να αποτελέσει αρκετό
σημείο αναφοράς για ακύρωση της σχολής λόγω μη αντικειμενικών αλλά ελεγχόμενων όρων
συμμετοχής! Πώς πιστοποιεί η ΕΛΟΚ τέτοια συμμετοχή, αφού βάσει του αθλητικού νόμου ένας
σύλλογος (και άρα τα μέλη του), που εγγράφηκε σε αυτήν πριν ένα μήνα, και δεν τον γνώριζε από
πριν η ΕΛΟΚ έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με ένα σύλλογο που είναι είκοσι χρόνια μέλος της?
5) Τέλος, ο 23άρης με πρώτο νταν, που μόλις έμαθε να δένει τα βρακοζώνια
του και να μπουσουλάει στο τατάμι, θα αναλάβει επάξια να προπονεί τις
ευαίσθητες ηλικίες των 10 με 16 χρόνων??? Αυτά τα εγκλήματα κάνετε εσείς της
ΑΓΓΑ και πεθαίνουν σαν τις μύγες στα γυμναστήρια, όπως έγινε και πρόσφατα!!!
Θυμίζω ότι στην πρώτη σχολή προπονητών του 1992 τα ελάχιστα για υποψήφιους
προπονητές ήταν δεύτερο νταν ΕΟΕΚ και 25 ετών ηλικία, πράγμα που σημαίνει
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δύο ετών επιπλέον εντατική εκπαίδευση από αυτή του πρώτου νταν! Και το σημερινό καράτε είναι
το 50% του πριν 22 χρόνια καράτε, αφού οι τότε αθλητές θα πλακώνανε στις σφαλιάρες τους
σημερινούς ... με τα χέρια στις τσέπες!!! Αυτό είναι ένα από τα θαύματα του Γερόλυμπου με το
μαϊμού Σίτο ρύου του Μόρις και του Παπαδημητρόπουλου!!!

Παρατηρήσεις Θ: Για αυτά μιλήσαμε, αλλά αν χρειαστεί θα επανέλθω.
Προσωρινά το τραγουδάκι μας τις εικόνες του οποίου τις περιορίζω στους Έλληνες
Πολιτικούς που κατέστρεψαν την Ελλάδα!!!

Ο Πίνακας Υποψηφίων, Απορριπτόμενων κτλ.
Μια μέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής, την 11-7-2014, αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ ο Πίνακας Υποψηφίων Δεκτών, Απορριπτόμενων με Αιτήσεις
Θεραπείας (Διόρθωσης) κτλ. (με κλικ εδώ και στην εικόνα):

Χο, χο, χο σ' ένα βαθύ μπουντρούμι,
Χο, χο, χο μ' ένα μπουκάλι ρούμι!!!
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Εδώ θα ελέγξουμε όλοι μαζί με λεπτομερειακή ανάλυση τις συμμετοχές και τις απορρίψεις για
όσους γνωρίζω, αλλά και για όσους μου έρθουν επώνυμες ή και ανώνυμες πληροφορίες και
καταγγελίες με αναφορά στον αύξοντα αριθμό του καθενός στον Πίνακα!

Από τον Πίνακα Δεκτών Υποψηφίων:

0) Πρώτη και κυρίαρχη απάτη είναι ότι οι ελεγχόμενοι πίνακες περιλαμβάνουν μόνο επώνυμο,
όνομα και όνομα πατρός των αιτούντων πράγμα απαράδεκτο! Τα φασιστόμουτρα της διοίκησης της
Σχολής προπονητών κρύβουν εσκεμμένα από τη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις
συμμετοχής ή απόρριψης από τη Σχολή, τα οποία στοιχεία έπρεπε να δημοσιοποιηθούν, αφού
αφορούν στο συμφέρον του κάθε υποψήφιου, και όχι να μείνουν στο συρτάρι των ΕΛΟΚ και ΑΓΓΑ
(Αμαρτωλής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού), ώστε να ευνούν ή να αδικούν όποιον αυτοί θέλουν!!!
Αν ήμουν υποψήφιος και κόβομαι επειδή δεν έχω απολυτήριο λυκείου θα ήθελα να γνωρίζω αν
κάποιος σαν και μένα παρουσίασε πλαστό απολυτήριο λυκείου ή αν ο Διευθυντής Μπουλούμπασης
έκανε τα στραβά μάτια σε άλλες ελλείψεις υποψηφίων! Επίσης, θα ήθελα να γνωρίζω αν π.χ. το
λαμόγιο (θα πω πιο κάτω γιατί λαμόγιο!) Γιώργος Κοσμίδης έβαλε στη Σχολή δέκα πρώτα νταν από
το σύλλογό του για να τους πάρει ακόμα 250 ευρώ το κεφάλι = 2500 ευρώπουλα στην τσέπη!!! Γι'
αυτό το λόγο απαιτούμε να δοθούν στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία προϋποθέσεων των
υποψηφίων, αλλά και αυτά της προαγωγής τους σε νταν και των συλλόγων από τους οποίους
προέρχονται, μέχρι και αν αυτοί οι σύλλογοι έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους στην ΕΛΟΚ!!! Είναι
πολλές οι προϋποθέσεις νομιμότητας που πρέπει να πληρούνται και πρέπει οι συνθήκες να είναι
ΙΔΙΕΣ για όλους!!!
44) Γκουβούσης Ηλίας: θα παρακολουθούμε τις παρουσίες του, γιατί α) έρχεται από τη Σκάλα
Λακωνίας, και β) είναι ευνοούμενος του Γερόλυμπου, ο οποίος θα επιδιώξει να τον "λουφάρει",
όπως επιδίωξε και με τον πατέρα του!
51) "Γερόντιο" Δημητριάδης Εμμανουήλ: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ! ΝΑ
ΣΗΚΩΘΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ! Είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ και εξεταστέα η
ηλικία του! Πρώτο και κύριο είναι α) μέλος της διοίκησης της ΕΛΟΚ και β)
κολλητός συνεργάτης της διοίκησης της Σχολής και άρα υπάρχει σύγκρουση
συμφερόντων μεταξύ των ιδιοτήτων του αυτών και της ιδιότητάς του ως
υποψηφίου και στη συνέχεια μαθητή της Σχολής! Είναι προφανής η πλεονεκτική
θέση του έναντι όλων των άλλων υποψηφίων και μετέπειτα μαθητών της Σχολής
4-Δημητριάδης
την οποία και προφανώς εκμεταλλεύεται! Αν ήθελε να γίνει προπονητής θα
Γεν. Γραμματέας
έπρεπε πρώτα να παραιτηθεί από γεν. γραμματέας της ΕΛΟΚ! Από την άλλη
μεριά, τι το θέλει το δίπλωμα του προπονητή τώρα στα γεράματα, αφού δεν έχει ασχοληθεί με το
καράτε ποτέ? Αλλά μήπως έχει ασχοληθεί? Μήπως, ενώ είναι Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ
ταυτόχρονα δίνει εξετάσεις για μαύρες ζώνες, είναι και προπονητής σε ένα σύλλογο στο
Κολυμβητήριο των Βριλησσίων χωρίς νόμιμη σύμβαση, από όπου παίρνει μαύρα λεφτά και θέλει να
διατηρήσει αυτή τη δουλειά μένοντας ταυτόχρονα γραμματέας της ΕΛΟΚ??? Ρε, δεν ντρέπεσαι ρε!
Ού ρε!
Μην περιμένετε να νικήσει η ευθιξία! Εδώ επικρατεί η ... χοντροπετσιά!!!
101) Κοσμίδου Ευδοξία του Γεωργίου: Είναι η κόρη του Γιώργου Κοσμίδη, Α' Αντιπροέδρου
της ΕΛΟΚ και μέλους της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής! Η συμμετοχή της κόρης του Κοσμίδη
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στη Σχολή προπονητών αποτελεί ακόμα μια αδιάσειστη
απόδειξη της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ στις ΕΛΟΚ
και ΑΓΓΑ!!!
Η κυρία Ευδοξία Κοσμίδου είναι
έγκυος στον έβδομο μήνα της!!! Της ευχόμαστε ολόψυχα με υγεία καλή εγκυμοσύνη
και καλή λευτεριά! Αλλά, όμως, είναι
απόλυτα αυτονόητο και αυταπόδεικτο ότι
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
σκληρών προπονήσεων της Σχολής κατά τους τρέχοντες 2-3 μήνες, 7ο, 8ο
5-Κοσμίδης
Α' Αντιπρόεδρος και 9ο αντίστοιχα της εγκυμοσύνης της, πράγμα που σημαίνει ΑΠΟΥΣΙΕΣ από
τα πρακτικά, αλλά ούτε να δώσει εξετάσεις! Παρ' όλα αυτά ο πατέρας της
Γιώργος Κοσμίδης την έφερε να συμμετάσχει! Η ίδια ήρθε να συμμετάσχει! Η διοίκηση της ΕΛΟΚ
την βλέπουν ότι δεν μπορεί να συμμετέχει, αλλά την δέχονται να συμμετέχει! Τα μέλη της Επιτροπής
Διοίκησης της Σχολής Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου (και άρα Γερόλυμπος) και Γιώργος
Κοσμίδης (ο πατέρας της) γνωρίζουν ότι ΔΕΝ μπορεί να συμμετέχει και παρ' όλα αυτά την δέχονται
και προσπαθούν να το περάσουν στο ντούκου εξαπατώντας την ΑΓΓΑ (Αμαρτωλή Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού), αλλά και όλους τους μαθητές της Σχολής! Η ίδια κατά πληροφορίες
μαθητών της Σχολής την βγάζει στο κυλικείο πίνοντας καφεδάκια, αφού δεν μπορεί να συμμετέχει
στα πρακτικά μαθήματα της Σχολής! Η συμπεριφορά της μάλιστα προς τους άλλους μαθητές της
Σχολής μου καταγγέλθηκε ως προκλητικά υπεροπτική και προσβλητική, ως κόρη του ... Χαλίφη! Ο
Κοσμίδης επιμένει να θέλει να μας πείσει ότι αυτό που κάνει νιάου-νιάου τα μεσάνυχτα στα κεραμίδια
δεν είναι μια ... κεραμιδόγατα, αλλά η ... γιαγιά του ντυμένη ... γάτα ψέλνει το ... Χριστός Ανέστη ...
πλέκοντάς του ένα πουλοβεράκι και κάνοντας ταυτόχρονα ... ηλιοθεραπεία κάτω από το ... φεγγάρι!!!
Δηλαδή άλλα αντί άλλων!!! Πάει πολύ ρε μάγκα! Και ο Γερόλυμπος θέλει να επαναληφθεί η δική του
παρανομία, στην οποία ομολογώ ότι συμμετείχα και εγώ μαζί με όλους τους άλλους για να τον
βοηθήσουμε, κατά την οποία παρακολουθούσε με σπασμένο πόδι τα πρακτικά τον Ιούνιο του 1992
και έδωσε εξετάσεις στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο! Εδώ, όμως, έχουμε 250 μαθητές, οι
οποίοι θα διαμαρτυρηθούν αμέσως και θα έχουν δίκιο!
Ε΄, τι άλλο να πούμε! Αυτό πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια της απάτης και της διαπλοκής!
Αυτό είναι καραμπινάτη ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ! Το ΔΣ της ΕΛΟΚ και η Διοίκηση της Σχολής επιβάλουν
με την τρομοκρατία της εξουσίας τους με το έτσι θέλω κάθε παρανομία τους! Ο Κοσμίδης και όλοι
οι άλλοι ως συνένοχοι και συνεργοί του κρεμάνε την απειλή της εξουσίας τους πάνω από το κεφάλι
καθενός που διαμαρτυρηθεί για οποιαδήποτε παρανομία τους!
Η κυρία Ευδοξία Κοσμίδου θα πρέπει να μείνει στο σπίτι της, οι Εμμανουέλα Γερολύμπου και
Γιώργος Κοσμίδης πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα, διότι εξαπατούν συστηματικά, ενσυνείδητα
και "ευσυνείδητα" την ΑΓΓΑ και όλους τους μαθητές της Σχολής, ενώ προς τις κυρίες της ΑΓΓΑ,
Αξαρλή Αθηνά, Χαρπαλή Ελένη, Σταυρογιάννη Ευφροσύνη, Μαραγκού Μαρία και Σπύρου
Λαμπρινή, τι να πω! Άϊντε να δούμε τι άλλες μαλακίες θα κάνετε!!!
160) Μπουλούμπασης Δημήτριος: Γιος του Χρήστου Μπουλούμπαση, προέδρου της ΕΛΟΚ
και Διευθυντή της Σχολής!!! ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ!!! Μπουλούμπαση παραιτήσου!
Μην περιμένετε να νικήσει η ευθιξία! Και εδώ νικάει η ... χοντροπετσιά!!! Πάντως, διαπιστώνεται
καραμπινάτη ΔΙΑΠΛΟΚΗ μεταξύ μαθητών της Σχολής και διοικούντων την Σχολή!!!
165) Νικηφόρος Κωνσταντίνος: Προέρχεται από το Παραδοσιακό Καράτε και ήδη είναι
επαγγελματίας προπονητής πάνω από δέκα χρόνια! Μαθητής με διπλώματα του Γκραντ Μάστερ
Παναγιώτη Δρακόπουλου, που εγκατέλειψε το Παραδοσιακό Καράτε της ΠΟΠΚ και εντάχθηκε στο
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Μοντέρνο της ΕΛΟΚ, αφού πρώτα πήρε το 60% των μαθητών του Δρακόπουλου από το Budokan
στη δική του σχολή! Από το 2005 διδάσκει καράτε στη σχολή του χωρίς κανένα δίπλωμα, αφού αυτά
του παραδοσιακού καράτε που είχε από τον Δρακόπουλο ακυρώθηκαν με το Πρακτικό 2/16-72007 του ΔΣ της ΠΟΠΚ. Έτσι άρχισε από το μηδέν στην ΕΛΟΚ ως υποτελής του Γερόλυμπου.
Γιατί μαθητεύει στη Σχολή Προπονητών της ΕΛΟΚ? Γιατί δεν του υπογράφει καμιά διπλωματάρα
προπονητή ο Γκραντ Μάστερ να καθαρίσει! Είμαι περίεργος πόσα νταν του αναγνώρισε η ΕΛΟΚ, αν
του αναγνώρισε!!!

Από τον Πίνακα Απορριπτομένων Υποψηφίων:
2) Γατσούλης Σταμάτης: Προέρχεται από το Παραδοσιακό Καράτε και ήδη είναι
επαγγελματίας προπονητής πάνω από δέκα χρόνια! Αφού συμμετείχε στην καταστροφή της ΠΟΠΚ
ακολουθώντας τον Μάστερ Δρακόπουλο, ακυρώθηκαν όλα τα διπλώματα που του είχε δώσει ο ...
Μάστερ με το Πρακτικό 2/16-6-2007 του ΔΣ της ΠΟΠΚ και τώρα τρώει πόρτα και από την ΕΛΟΚ!
Δεν καταλαβαίνω, όμως, γιατί απορρίπτεται? Βέβαια έχει και αυτός διπλώματα από τον Γκραντ
Μάστερ Παναγιώτη Δρακόπουλο, τα οποία ο Γερόλυμπος τα γράφει εκεί που δεν πιάνει η μελάνη
χωρίς να έχει αυτό το δικαίωμα! Κρίμα τη στενή φιλία, συμπαράσταση και ανταλλαγή στοιχείων στα
δικαστήρια εναντίον μου των αρχικά μεταξύ τους ορκισμένων εχθρών Γερόλυμπου και
Δρακόπουλου, που έσβησαν το "μεταξύ τους" και στράφηκαν και οι δύο εναντίον μου παίρνοντας
τελικά από τα τρία το μακρύτερο!!! (Σόρυ, ... ποιητική έκφραση!)
7) Καραμπουγιούκ Ελισσάβετ: Αθλήτρια με δελτίο από το 1994! Πρωταθλήτρια
επανειλημμένα σε Πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες, με τρίτο νταν και με προπονητική πείρα
πολλών ετών! Έτσι αμείβει η ΕΛΟΚ και η ΑΓΓΑ (Αμαρτωλή Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) τους
αθλητές που δίνουν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι από τη ζωή τους στον αθλητισμό? Είσαστε
ξεφτιλισμένοι τελείως και της ΕΛΟΚ και της ΑΓΓΑ!!! Εσείς οι ίδιες υπάλληλοι της ΑΓΓΑ πιάσατε
αυτές τις θέσεις μέσω του αθλητισμού! Τώρα κλωτσάτε τους άλλους και τις άλλες σε μια τέτοια
οικονομική κρίση που περνάμε???
10) Μουρούτσος Κωνσταντίνος: Παλιός καρατέκα που έκανε Σότοκαν καράτε στην Ελλάδα,
Γαλλία και Ιαπωνία και ήδη προπονεί επαγγελματικά! Γιατί απορρίπτεται? Έκανε αίτηση θεραπείας,
αλλά πότε θα απαντηθεί αυτή?
Τέλος, θέλουμε να δημοσιοποιηθεί κάθε αίτημα θεραπείας καθώς και οι απαντήσεις της
ΑΓΓΑ σε αυτά!

Από ό,τι βλέπετε, κύριοι του ΔΣ/ΕΛΟΚ και κυρίες της Διοίκησης
της Σχολής, αυτό που λέμε "ψιχάλισμα" στην παροιμία "Σας
φτύνουν και λέτε ψιχαλίζει!", έχει γίνει πλέον "καταιγίδα"! Καλή
συνέχεια!

Τα Προγράμματα "Σπουδών"!
Λίγες μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής η ΕΛΟΚ ανακοίνωσε το Γενικό
Πρόγραμμα της Σχολής, όπως δίνεται εδώ με κλικ, και μια μέρα πριν από την έναρξη των
μαθημάτων ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα μόνο για τον μήνα Ιούλιο, όπως δίνεται εδώ με κλικ.
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Πρώτο και βασικό κενό είναι η παντελής έλλειψη των βιογραφικών των διδασκόντων! Ποιοί
είναι, ποιός τους ξέρει, μήπως ανάμεσα στους αξίζοντες υπάρχει και αυτό που λένε "κατιμάς"?
Μήπως καταστρατηγούνται άρθρα του αθλητικού νόμου?

5-Κοσμίδης
Α' Αντιπρόεδρος

7-Βόβλας
Ταμίας

12-Πάσης
... Σουπιά!

11-Χονδροματίδης
Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής

1-Γερόλυμπος
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ" =
"Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ"

Από το πλήρες πρόγραμμα για τον Ιούλιο βλέπουμε ότι μεταξύ των διδασκόντων είναι και οι
ανωτέρω Κοσμίδης - Βόβλας - Πάσης - Χονδροματίδης!
Για παράδειγμα τον Παναγιώτη Χονδροματίδη εγώ δεν τον γνωρίζω καθόλου σαν τεχνικό! Για
να μην τον γνωρίζω εγώ ο άνθρωπος είναι άσχετος από καράτε! Έχει όμως δίπλωμα προπονητή
της ΓΓΑ από το 2001! Εξασκεί το επάγγελμα του προπονητή από τότε? Έχει σύμβαση με σύλλογο
για αυτή τη δραστηριότητα? Ταυτόχρονα είναι για 2-3 θητείες (?) και μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ πράγμα
ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του προπονητή! Πώς μπορεί να συμβαίνει ναι είναι μέλος του
ΔΣ/ΕΛΟΚ και να πληρώνεται για να διδάσκει ως
εξέχων τεχνικός σε Σχολή Προπονητών???
Το ίδιο ισχύει για όλους τους τέσσερις από τους
πέντε ανωτέρω: Είναι εδώ και χρόνια μέλη του
ΔΣ/ΕΛΟΚ και άρα έχουν αποποιηθεί εδώ και χρόνια
την ιδιότητα του τεχνικού του καράτε! Πώς μπορεί να
εμφανίζονται
ως
"διδάσκοντες
εκπαιδευτές
προπονητών" στην πρακτική του καράτε, αφού τα έχουν
υποτίθεται ξεχάσει? Εκτός αν όλα αυτά τα χρόνια
διδάσκουν στη ζούλα καράτε, εισπράττουν μαύρο χρήμα
χωρίς να φαίνεται και παραβαίνουν επί μακρόν και την
Mission Impossible:
Πάτε για το τυρί?
αθλητική και την φορολογική νομοθεσία! Μήπως το ...
Θα σας μαγκώσει η φάκα!
μπουρδελέψατε λιγάκι??? Είσαστε και κόπανοι συν τοις
άλλοις, διότι τα άρθρα μου έχουν φτάσει στα γραφεία του ΣΔΟΕ!!! Μη μου πείτε ότι έφταιγα εγώ!
Η απληστία σας φταιει!!!
Αυτή η κότα ο Γερόλυμπος θα σπεύσει μετά από τις παρατηρήσεις μου να δηλώσει ότι οι
Κοσμίδης - Βόβλας - Πάσης - Χονδροματίδης προσφέρουν αφιλοκερδώς τη διδασκαλία τους. Ακόμα
και αυτό απαγορεύεται για τα μέλη του ΔΣ, διότι α) κάνοντας κοπιαστική, πολύωρη και πολυήμερη
δουλειά προφανώς θα παίρνουνε τα λεφτά κάτω από το τραπέζι και β) προφανώς κάθε διπλή
υπόσταση μέσα στην αθλητική ομοσπονδία αποτελεί ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΑ και χειραγώγηση των πάντων!!!
Εξέχουσα θέση στους ανωτέρω αποτελεί ο Κοσμίδης, ο οποίος είναι ταυτόχρονα μέλος της
επιτροπής διοίκησης της Σχολής: θρασύτατη και καραμπινάτη τρομοκρατία και για να εισπράξει και
για να επιβάλει την αποδοχή της εγκυμονούσας κόρης του!!! Πού είσαι ρε ... πρόσκοπε Μαζιώτη!
Εμείς ρε, το κάνουμε ρε και χωρίς ... περούκες ρε!!!
Στους διδάσκοντες δεν φαίνεται ούτε μπορεί να είναι ο Γερόλυμπος, εκτός αν τον δούμε να
διδάσκει ταχυδακτυλουργικά πώς να βγάζουν λαγούς από τα καπέλα! Και όμως είναι αδύνατο να
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οργανώνει Σχολή Προπονητών με είσπραξη 60-70 χιλιάδες ευρώ και να μην βγάζει τίποτα! Είναι
βέβαιο ότι θα παίρνει ποσοστά από τους "καθηγητές" ή και κάτι άλλο θα έχει επινοήσει!
Μη σας κάνουν εντύπωση αυτά που γράφω! Ο Γερόλυμπος, αν δεν βγάλει χοντρά "στραβά"
λεφτά τη μια μέρα, την άλλη γεμίζει ... καντήλες το πρόσωπό του και εκτίθεται στον περίγυρό του!
Ο Γερόλυμπος θα πάρει ποσοστά από το κόστος της ... νεκρόκασας του νεκροθάφτη που θα τον
θάψει και θα του πει μάλιστα να τα βάλει στις τσέπες του ... ειδικού "σάβανου με τσέπες", που θα
έχει ράψει!!! Για να μη λέει, όμως, ότι τον κακολογώ, ομολογώ ότι και εγώ ήδη έχω παραγγείλει την
δική μου νεκρόκασα με ... στέρεο, nova, λάπτοπ και ... δορυφορικό internet για να του γράφω ...
αρθράκια, γιατί θα είμαστε μακριά! Εγώ έχω User Name ... "Παράδεισος"!!! Εκείνος δεν ξέρω!!!

Ιδού οι Νεκροθάφτες του Καράτε στην Ελλάδα (και οι
προηγούμενοί τους βέβαια)!!!
1) Για ένα άθλημα από το 1966 στην
Ελλάδα, για μια ομοσπονδία με ιστορία από
το 1980, για ανάπτυξη με επιχορηγήσεις
εκατομμυρίων ευρώ από τη ΑΓΓΑ από το
1991, με 250 συλλόγους, όπως λένε, και
28.000 αθλητές, όπως λένε, με δεκάδες
πρωταθλήματα, εκατοντάδες προπονητές
και πρωταθλητές, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ιστορικό στις ιστοσελίδες της, ΚΑΝΕΝΑ
πρωτάθλημα, ΚΑΝΕΝΑ σύλλογο, ΚΑΝΕΝΑ προπονητή, ΚΑΝΕΝΑ
αθλητή, ΚΑΝΕΝΑ αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα οποιασδήποτε χρονιάς, ΚΑΜΙΑ φωτογραφία,
ΚΑΝΕΝΑ βίντεο!
2) Οι δραστηριότητές της δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ! Το έμψυχο δυναμικό των
συλλόγων, προπονητών, εξεταστών, μαύρων ζωνών, αθλητών και άλλων παραγόντων δείχνουν να
είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ? Όλες οι επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ που πλήρωσε ο
Έλληνας φορολογούμενος απέδωσαν ένα ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ!
3) Πάρτε για παράδειγμα τους Βαλκανικούς Αγώνες, τις συμμετοχές αθλητών, εκπαιδευτών και
διαιτητών! Ηλίθιοι!!! Βαλκανικοί ΔΕΝ υπήρξαν ποτέ!!! Γιατί? Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε Βαλκανική
Ομοσπονδία! Γιατί ΔΕΝ υπήρξε ποτέ? Διότι ΔΕΝ υπάρχει η ιστορία της με λεπτομέρειες
καταγεγραμμένη! Και γιατί ΔΕΝ υπάρχει η ιστορία της με λεπτομέρειες καταγεγραμμένη?
4) Ηλίθιοι!!! Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε καταστατικό της Βαλκανικής δημοσιευμένο από τον
Γερόλυμπο, αφού από την ίδρυσή της αυτός ήταν ο πρόεδρός της, και αν υπήρχε θα ήταν
δημοσιευμένο στο site της ΕΛΟΚ ή στο site της Βαλκανικής! Στο πρώτο ΔΕΝ είναι και το δεύτερο
ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ! Συνεπώς, ΠΟΤΕ δεν λειτούργησε με φορολογικά βιβλία και στοιχεία αυτή
η ανύπαρκτη ομοσπονδία!!!
5) Και γιατί όλα αυτά??? ΑΠΛΟΥΝ!!! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ!!!
6) Συνεπώς η ιστορία του καράτε και όλων των παραγόντων του στην Ελλάδα έχει θαφτεί
εσκεμμένα! Αλλά γιατί τέτοιο εσκεμμένο θάψιμο των πάντων, ενώ έπρεπε το καράτε να ήταν το
πρώτο άθλημα στην Ελλάδα? Γιατί τέτοια απαξίωση όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων του
αθλήματος???

Η Απάντηση είναι απλή: Διοργανώνουν, Αρμέγουν τη Διοργάνωση
και Σβήνουν τα ίχνη της!!!
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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.)

1-Μπουλούμπασης
Πρόεδρος

2-Γερολύμπου
Αναπλ. Πρόεδρος

3-Δημητριάδης
Γεν. Γραμματέας

4-Κοσμίδης
Α' Αντιπρόεδρος

5-Χανικιάν
Β' Αντιπρόεδρος

6-Βόβλας
Ταμίας

7-Ράλλης Ειδικός
Γραμματέας

8-Γκουβούσης
Έφορος Υλικού

9-Καρβούνης
Εφ. Εθν. Ομάδας

10-Χονδροματίδης
Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής

11-Πάσης
... Σουπιά!

12-Γκάζι, Διευθυντής
Αθλήματος, Δηλαδή???

13-Γερόλυμπος
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ"
"Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ"

14-Σκοπελίτης
Ιδιοκτήτης
"Sportdata"

15-Αυτόν τον
ψάχνω ακόμα!

Με τα προηγούμενα έχω ήδη αποδείξει ότι οι ανωτέρω είναι "προκλητικοί επιχειρηματίες" που
εκμεταλλεύονται την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε από τις θέσεις τους στο διοικητικό της
συμβούλιο και ... παραπλεύρως, παραβιάζοντας ταυτόχρονα και καραμπινάτα και την αθλητική και
την φορολογική νομοθεσία!!! Ακόμα δεν έχω ακούσει καμιά ... παραίτηση!!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Πρώτη δημοσίευση 22/7/2014.
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Καταχωρήσεις στο
Διοργανώσεις Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!
karate.gr
Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο
Facebook, Twitter, κτλ.!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και
επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα
κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις
τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης,
όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο
χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!!

Γκαγκστεριλίκι και Τρομοκρατία στη Σχολή Προπονητών
Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την Αιγίδα της ΓΓΑ από τους
Τρομοκράτες της διπλανής Πόρτας!
(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Ευχαρίστως, με κλικ εδώ)
(Βάλατε πάλι χάκερ και μου χτύπησε το site! Έτσι δημιουργείτε τεχνητή ζήτηση! Καλά
ξεμπερδέματα!)
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! 

Όσοι αδικείστε από την ΕΛΟΚ ή/και από τη Σχολή Προπονητών ένας μόνο μπορεί να σας σώσει!
Εμπειρία στο ειδικό θέμα του καράτε, νομικές συμβουλές και ομαδικές μηνύσεις και αγωγές!!!

Αποδεικτικό αποστολής και λήψης email προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
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ΓΓΑ = Ο Οίκος
της Μεγάλης
ΑΝΟΧΗΣ:
#################

Ο νέος υπουργός Πολιτισμού
κ. Κων/νος Τασούλας

Ο υφυπουργός
Αθλητισμού
κ. Γιάννης Ανδριανός

Η γενική γραμματέας
Αθλητισμού
κα Κυριακή Γιαννακίδου

Με το άρθρο μου "30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με
αίτημα έκπτωσής του!!!" αποδεικνύεται ότι έστελνα στη διοίκηση της ΓΓΑ έναένα όλα τα άρθρα μου τα σχετικά με τη διαφθορά και τη διαπλοκή που κυριαρχεί
στην ΕΛΟΚ. Συνεπώς η ΓΓΑ ευθύνεται στο ακέραιο για το όργιο διαφθοράς και
διαπλοκής στην ΕΛΟΚ!!!

Η Πρώτη Καραμπινάτη Παρανομία είναι το ότι την Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “τρέχει” ένα παράνομο
διοικητικό συμβούλιο πάντα υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!!
Επομένως, η … Λέιντι ΓΓΑ-ΓΓΑ είναι μια κορυφαία και μακροχρόνια
διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία, η οποία παράγει καθημερινά
τεράστια ηθική και οικονομική ζημία στον Ελληνικό Λαό, και όταν πολλές
φορές την αναφέρω ως “Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής” τρέμει το φυλλοκάρδι
μου μήπως και με μηνύσουν οι απλοί … Οίκοι Ανοχής επειδή τους προσβάλω!!!

1-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
2-Realnews
3-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
4-karate.gr
5-gazzetta
6-zougla.gr
7-Δίκη/ΣΚΑΙ
8-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
9-Δίκη/ΣΚΑΙ
10-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
11-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
12-Δίκη/ΣΚΑΙ
13-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
14-ΑΠΟΨΗ
15-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
16-ΝΤΟΚ/ΝΤΑ
17-ΕΘΝΟΣ
18-Δίκη/ΣΚΑΙ
19-Δίκη/ΣΚΑΙ

Τα αντικειμενικά άρθρα εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών της δεξιάς στήλης σχετικά
με τα 30 εκατ. ευρώ, που έχουν πάρει οι υπάλληλοι της ΑΓΓΑ (Αμαρτωλής Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού) χωρίς να τα δικαιούνται, αποδεικνύουν τη Διαφθορά και τη Διαπλοκή των
υπαλλήλων της ΑΓΓΑ με τους κατά καιρούς πολιτικούς τους προϊσταμένους, οι οποίοι ενέκριναν
τις αποφάσεις πληρωμής τους, και τους ομοσπονδιάρχες ως αντικείμενο της εύνοιας και των δύο
ανωτέρω!!! Υπόλογα και υπεύθυνα της "ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ" Διαφθοράς και Διαπλοκής στη
ΑΓΓΑ είναι και τα πέντε σημερινά κόμματα: η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ διότι αυτά
τοποθετούσαν τους πολιτικούς προϊσταμένους στη ΑΓΓΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ διότι τα 3/4 του ΠΑΣΟΚ
πήγαν σε αυτόν, οι ΑΝΕΛ διότι αποτελούνται από βουλευτές της ΝΔ, και το ΚΚΕ διότι υπόγεια
συνεργάζεται με τη ΝΔ ως "τραβάτε με κι ας κλαίω"!
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Με το καλό το ... κουστουμάκι!

Στα δικά μας τώρα:
Η ίδρυση της Σχολής Προπονητών Καράτε 2014 της ΕΛΟΚ.
Η απόφαση ορίζει:

Δεύτερη Καραμπινάτη Παρανομία:
1) Οι σπουδαστές της Σχολής Προπονητών Καράτε και οι
σύλλογοι από τους οποίους προέρχονται έχουν δικαίωμα να
γνωρίζουν το περιεχόμενο των ανωτέρω επιστολών υπό (4) και
(5), ώστε να είναι βέβαιοι ότι δεν πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης
από την αμαρτωλή ΕΛΟΚ! Είναι βέβαιο ότι στις επιστολές αυτές η
ΕΛΟΚ εξαπατά τη ΓΓΑ και η ΓΓΑ, ως συνονθύλευμα ασχέτων περί
το άθλημα, δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα!
2) Ποιές είναι οι κατά το (6) υπάρχουσες ανάγκες σε
προπονητικό δυναμικό στο άθλημα? Πόσους ενεργούς συλλόγους
έχει η ΕΛΟΚ, πόσοι προπονητές έχουν πτυχίο της ΓΓΑ και πόσοι
από αυτούς απασχολούνται με νόμιμες συμβάσεις σε συλλόγους?
Αν αυτά δεν απαντηθούν δημοσίως, τότε η λειτουργία της Σχολής
Σχολή Προπονητών Καράτε: με 250 € συμμετοχή κατ’ άτομο και περί τα 250 άτομα
Γίνεται της Ladyς GGA-GGAς συμμετέχοντες αποτελεί καραμπινάτη αρπαχτή του ΔΣ/ΕΛΟΚ με
(ντυμένης ... βάζο σε ενυδρείο! την συνενοχή της αμαρτωλής ΓΓΑ! Κοινώς ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΑ!!! Από
ίσον η ασυναρτησία, της
όσα είναι γνωστά οι ενεργοί σύλλογοι της ΕΛΟΚ είναι 100
ασυναρτησίας!)
(ψηφίζουν 80) και οι προπονητές με δίπλωμα ΓΓΑ είναι 200!
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Η απόφαση ορίζει:

Τρίτη Καραμπινάτη Παρανομία:
Οι διοικούντες την ΕΛΟΚ είναι θρασύτατοι τυχοδιώκτες, ενώ δεν πιστεύω ότι ισχύει το ίδιο
και για τις γυναίκες υπαλλήλους της ΓΓΑ, Αξαρλή Αθηνά, Χαρπαλή Ελένη, Σταυρογιάννη
Ευφροσύνη, Μαραγκού Μαρία και Σπύρου Λαμπρινή, οι οποίες ως απλώς άσχετες με το άθλημα του
καράτε, την ΕΛΟΚ και τις αμαρτίες της κινδυνεύουν να διωχθούν ποινικά για απιστία περί την
υπηρεσία από τους αδικούμενους! Πρώτη και καραμπινάτη παρανομία είναι το ότι η Σχολή
Προπονητών της ΕΛΟΚ υλοποιείται από μια παράνομη διοίκηση, η οποία έπρεπε να είχε εκπέσει
με απόφαση της ΓΓΑ, διότι έχει μετατρέψει την ομοσπονδία σε κερδοσκοπική επιχείρηση μαύρου
χρήματος κατά παράβαση της αθλητικής και της φορολογικής νομοθεσίας, ενώ δεύτερη
καραμπινάτη παρανομία είναι το ότι στην Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής περιλαμβάνονται οι
Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου και ο Γιώργος Κοσμίδης, μέλη του εκπεστέου ΔΣ της ΕΛΟΚ και
επιχειρηματίες του καράτε!!! Η κυρία Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου ως εκ της θέσεώς της και
του ρόλου της πλέον να είναι βέβαιη ότι θα υποστεί σκληρή κριτική για τις πράξεις της!
Η πρώτη μαζί με τον σύζυγό της Γιώργο Γερόλυμπο
έχουν μετατρέψει την ΕΛΟΚ σε προσωπική τους επιχείρηση
και ο δεύτερος είναι Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΟΚ και μέλος
του ΔΣ αυτής για πολλά χρόνια, διδάσκων τώρα στη Σχολή
Προπονητών, ενώ ταυτόχρονα είναι και αρχηγός του στυλ
Κυόκουσιν Καράτε στην Ελλάδα, διδάσκοντας καράτε στο
5-Κοσμίδης
3-Γερολύμπου
σύλλογό του και πολλούς άλλους συλλόγους, σε τακτικά
Α' Αντιπρόεδρος
Αναπλ. Πρόεδρος
μαθήματα και εποχιακά σεμινάρια χωρίς νόμιμες συμβάσεις,
αλλά και διοργανώνοντας αγώνες από τους οποίους εισπράττει “μαύρα λεφτά”!!!
Επομένως, στην ουσία οι πέντε γυναίκες υπάλληλοι της ΓΓΑ, Αξαρλή Αθηνά, Χαρπαλή
Ελένη, Σταυρογιάννη Ευφροσύνη, Μαραγκού Μαρία και Σπύρου Λαμπρινή, λειτουργούν ως
"Πρέσβειρες Καλής ... Εισπράξεως και Καλής Διαπλοκής" για την ΕΛΟΚ και είναι υπόλογες για
αυτό είτε είναι εν γνώσει τους είτε είναι εν αγνοία τους (που τώρα πλέον δεν είναι)!!!
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Η απόφαση ορίζει:

Τέταρτη Καραμπινάτη Παρανομία:
Έχει ήδη αποδειχθεί ότι ο οριζόμενος ως Διευθυντής της Σχολής
Χρήστος Μπουλούμπασης, πρόεδρος της ΕΛΟΚ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά
ένας στυγνός επιχειρηματίας του καράτε. Αρχηγός της παρα-ομοσπονδίας του
Γουάντο-ρύου καράτε διοργανώνει με τη βοήθεια (και την άδεια) του
Γερόλυμπου σεμινάρια και αγώνες της οργάνωσης καράτε, που διευθύνει υπό
μορφή άτυπης και αδήλωτης οργάνωσης, ενώ ταυτόχρονα διδάσκει στο σύλλογό
2-Μπουλούμπασης του χωρίς σύμβαση εργασίας! Τον παράνομο αυτόν και κρυφό επιχειρηματία η
Πρόεδρος
ΕΛΟΚ πρότεινε και η ΓΓΑ αποδέχθηκε ως Διευθυντή της Σχολής
Προπονητών! Δεν διευκρινίζεται αν ο Διευθυντής της Σχολής αμείβεται ή όχι για τις υπηρεσίες
του! Αν ΝΑΙ, τότε η θέση αυτή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του προέδρου της ΕΛΟΚ! Είναι
προφανές, όμως, ότι ο Χρήστος Μπουλούμπασης θα επιδιώξει, θα απειλήσει, θα τρομοκρατήσει
ώστε η Σχολή να λειτουργήσει κατά τα δικά του προσωπικά συμφέροντα και τα αποτελέσματά της
να εξυπηρετούν αυτόν και μόνο!
Από την άλλη μεριά δεν έχει αποδειχθεί (με βιογραφικό του ίσως) ότι ο Μπουλούμπασης έχει
τις γνώσεις και την φαιά ουσία να οργανώσει το πρόγραμμα σπουδών μιας τέτοιας σχολής! Ο
Γερόλυμπος όμως τα έχει ή νομίζει ότι τα έχει! Άρα είναι αυτονόητο το συμπέρασμα ότι ο
Γερόλυμπος διοικεί και το πιόνι Μπουλούμπασης υπογράφει! Γι' αυτό είναι ο Γερόλυμπος από το
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πρωί μέχρι το βράδυ στις αίθουσες της Σχολής παρόλο, που έχει τιμωρηθεί
από την Παγκόσμια και για χάρη του παραμένει η ΕΛΟΚ εκτός Βαλκανικής! Και
ρωτώ τη ΓΓΑ: Τι δουλειά έχει ο Γερόλυμπος να κάνει τις συνεννοήσεις για τη
λειτουργία της Σχολής και τι δουλειά έχει στους χώρους της λειτουργίας της
Σχολής καθ' όλες τις ώρες λειτουργίας της???
Συνεπώς ο Γερόλυμπος "Εισηγείται", "Έχει την ευθύνη", "Τροποποιεί",
"Ασκεί πειθαρχική εξουσία", "Υποβάλλει πίνακα αποτελεσμάτων", κτλ.
1-Γερόλυμπος
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ" =
Τουτέστιν “τρομοκρατεί”! Δηλαδή η Σχολή Προπονητών Καράτε αποτελεί μια
"Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ"
πλήρως διαστρεβλωμένη και παράνομη κατάσταση υπό τον δικτάτορα
Γερόλυμπο!!! Και αυτά ο Γερόλυμπος τα προσφέρει "αμισθί"??? Ο φραγκοφονιάς που πήγε τον
πατέρα του στα δικαστήρια επειδή έγραψε ένα περιουσιακό στοιχείο παραπάνω στην αδελφή του???
(Κατά πληροφορίες!) Αυτός ο οποίος τρώει στη Σχολή Προπονητών με … κουπόνι των 8 € από τα
έξοδα της Σχολής!!! (Κατά πληροφορίες!)

Η απόφαση ορίζει:

ενώ το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/11.07.2013,
ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013 ορίζει τα επόμενα:

Πέμπτη Καραμπινάτη Παρανομία:
Η ΕΛΟΚ χρεώνει στους μαθητές της Σχολής το
μέγιστο του επιτρεπομένου από το νόμο ποσού
διδάκτρων. Σε άλλο σημείο του νόμου αναφέρεται ότι
Σχολή Προπονητών ιδρύεται όταν οι υποψήφιοι
είναι τουλάχιστον 30! Αυτό σημαίνει ότι τα έξοδα
μιας τέτοιας Σχολής καλύπτονται με 250 € Χ 30 =
7.500 €.
Από ό,τι βλέπουμε από τους πίνακες
σπουδαστών μαζεύονται περί τα 250 άτομα επί 250
€ μας κάνουν 62.500 €, ποσό τεράστιο όταν τους
παρέχεται δωρεάν στέγη και υλικά! Συνεπώς
υπάρχει “κέρδος”, για το οποίο τίθεται το ερώτημα σε ποιες τσέπες πάει αφού ο νόμος ορίζει ότι
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τα 250 € καταβάλλονται “ανταποδοτικά”? Δηλαδή, "τα λεφτά που θα εισπραχθούν από τους
μαθητές της Σχολής, θα πάνε ακριβώς και μόνο στα έξοδα της Σχολής και πουθενά αλλού"!
Συνεπώς, η ΕΛΟΚ δεν έπρεπε να χρεώσει το υπερβολικό ποσό των 250 € κατ’ άτομο, πράγμα
που αποδεικνύει ακόμα πιο εξόφθαλμα ότι πρόκειται για “στυγνή επιχείρηση” των διοικούντων!!! Αν
δεν επιστραφούν χρήματα στους μαθητές μετά από λεπτομερή απόδοση λογαριασμού, διαπιστώνεται
αρπαχτή!!! Γερόλυμπε, περιμένουμε απόδοση λογαριασμού και ... ρέστα!

Η απόφαση ορίζει:

Έκτη Καραμπινάτη Παρανομία:
Πιο ηλίθια παράγραφο από την πρώτη της ανωτέρω ενότητας δεν έχω
ξαναδεί! Η παράγραφος αυτή εξασφαλίζει μια απόλυτη και καραμπινάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΑΑΑ!!! Ιδίως όταν μέλη της διοίκησης της ΕΛΟΚ
έχουν άμεσα προσωπικά συμφέροντα με την λειτουργία και τα αποτελέσματα
της Σχολής! Ο "δικός μας" Ανδριανός δίνει στον "δικό μας" Γερόλυμπο "γη
και ύδωρ" για να εισπράξει! Και την ηλίθια αυτή παράγραφο εσείς της ΓΓΑ
την κάνατε νόμο του κράτους! Ε, τι να σας πει κανείς! Είσαστε και εσείς
ηλίθιοι! Αυτονόητα παρέχετε ακόμα ένα εργαλείο προς όλες τις ομοσπονδίες
με φιλοκυβερνητικές διοικήσεις να λιανίσουνε τους αντιπάλους τους και να
εισπράξουν παράνομα χρήματα από συλλόγους και προπονητές!!!
Προφανώς διαστρεβλώνεται η ισότιμη και αντικειμενική αντιμετώπιση όλων ανεξαιρέτως των
υποψηφίων σπουδαστών, πράγμα που καθιστά αντικειμενικά αντισυνταγματικό το νόμο αυτό. Είναι
προφανές ότι ο Γερόλυμπος είχε τη δυνατότητα να συγκεντρώσει εκ των προτέρων όλους τους
"δικούς του υποψηφίους" και να προσαρμόσει τις προϋποθέσεις στα προσόντα τους, πράγμα που
φυσικά και έκανε! Η Απόφαση όμως έχει ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και αποτελεί νόμο του κράτους!
Κάθε ένας που ΔΕΝ πληροί τις προϋποθέσεις ΔΕΝ μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα της
Σχολής! Και όμως ο διευθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης κάνει τα στραβά μάτια!
Επί πλέον, όταν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων δεν δημοσιοποιούνται, αυτομάτως
δημιουργείται το πιθανότατο ενδεχόμενο οι περιορισμοί των προϋποθέσεων σε άλλους να
εφαρμόζονται και σε άλλους όχι! Ιδίως όταν ελέγχονται αυτοί από τις αμαρτωλές υπαλλήλους της
ΑΓΓΑ (Αμαρτωλής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού), που τα δίνουν όλα στους πολιτικούς
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προϊσταμένους τους φτάνει να μην επιστρέψουν τα γνωστά αχρεωστήτως εισπραχθέντα 30
εκατομμύρια ευρώ !!! Νά τη η πολιτικο-υπαλληλο-ομοσπονδιακή ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΑ!!!

Η απόφαση ορίζει:

Έβδομη Καραμπινάτη Παρανομία:
Πώς πιστοποιείται η αμερόληπτη και αληθινή καταγραφή των παρουσιών στα θεωρητικά και
τα πρακτικά μαθήματα, όπου “παρουσία” σημαίνει φυσικά “ενεργή συμμετοχή” και όχι παρουσία στο
κυλικείο, ούτε από μακριά στην παρέα του Μπουλούμπαση, ούτε να υπογράφει άλλος αντί άλλου!!!
Ο διευθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης είναι τελείως αναξιόπιστος για την εποπτεία
αυτής της δουλειάς, όπως θα δούμε και πιο κάτω, διότι ευνοεί τους δικούς του και κατατρέχει τους
αντιφρονούντες! Συνεπώς, εκ των προτέρων είναι γνωστό ότι τα αποτελέσματα της Σχολής θα
αλλοιωθούν και με εργαλείο τον παράγοντα των παρουσιών!

Η απόφαση ορίζει:

Όγδοη Καραμπινάτη Παρανομία (πολλαπλή αυτή τη φορά) ή "Το Αβγό του Φιδιού"!!!
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Τα Ειδικά Προσόντα Συμμετοχής τα έδωσε η ΕΛΟΚ, πράγμα που αποδεικνύει καραμπινάτη και
υπό έλεγχο ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΑ με στόχο να προωθήσουν ευνοούμενους και να εισπράξουν χρήματα
από όσο το δυνατόν περισσότερους!!! Τα ανωτέρω Ειδικά
Προσόντα Συμμετοχής αποτελούν παράνομες προϋποθέσεις.
Το (Α) είναι αυτονόητο.
Το (Β) είναι προφανέστατα αντιαθλητικό, παράνομο και
αντισυνταγματικό για τους επόμενους λόγους:
1) Απαιτεί ηλικία τουλάχιστον 23 ετών και σε συνδυασμό με το
(1) “κάτοχοι μαύρης ζώνης 1 νταν ΕΛΟΚ” "δίνει" δυνατότητα
διπλώματος προπονητή σε παιδάκια που βρίσκονται στα πρώτα
βήματα της αθλητικής τους καριέρας, διότι μόλις έχουν
συμπληρώσει 2-3 χρόνια προπόνησης στο άθλημα. Δεν μπορεί ένας
γονιός να εμπιστευτεί το παιδί του σε έναν τόσο νέο “προπονητή”
με μηδενική πείρα! Αν συμβεί ένας θάνατος αθλητή, ό μη γέννητο,
στην προπόνηση ενός τέτοιου προπονητή, τότε θα έχουμε καραμπινάτο ποινικό αδίκημα για τη
διοίκηση της ΕΛΟΚ που έθεσε αυτή την προϋπόθεση, αλλά και για τη κυρίες της ΓΓΑ της διοίκησης
της Σχολής που την δέχθηκαν!!! Και θα είμαι ο πρώτος που θα σας μηνύσει όλους, διότι εντοπίζω
εδώ ακριβώς την ήδη διαπραχθείσα παρανομία σας!
Στα ανωτέρω ας τονίσω σαν δεδομένο ότι οι αθλητές των κοινών αγώνων είναι μεγαλύτεροι
σε ηλικία και έχουν 2-3-4 νταν! Δηλαδή έχουν ήδη κατά πολύ ανώτερα προσόντα!
2) Το (Β) είναι επίσης αντισυνταγματικό διότι αποκλείει την ισότιμη πρόσβαση στη Σχολή
Προπονητών σε όσους είναι άνω των 50 χρόνων! Για τους άνω των 50 ετών είναι προφανώς ηλίθιο
να αποκλείονται, αφού πολλά γυμναστήρια έχουν επαγγελματίες προπονητές άνω των 50 ετών, ενώ
όλοι οι αυτοαποκαλούμενοι "προπονητές των προπονητών" και "προπονητές των πρωταθλητών",
Μπουλούμπασης, Κοσμίδης, Βόβλας, Πάσης κτλ., όλοι οι διδάσκοντες στη Σχολή κτλ. κτλ., είναι
άνω των 50 ετών! Αυτοί οι χαμένοι οι τελευταίοι αποδέχονται επ' αόριστον το "άνω των 50" για
τους εαυτούς τους και "κόβουν" λόγω ηλικίας όλους τους άλλους άνω των 50!!! Δεν υπάρχει πιο
καραμπινάτη αιτία ακύρωσης της Σχολής από αυτήν!!!
Και να προστεθεί σε αυτά ότι λόγω της πλήρους ανικανότητας της ΑΓΓΑ (Αμαρτωλής Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού) και της ΕΛΟΚ επί 12 χρόνια δεν είχε λειτουργήσει σχολή προπονητών
καράτε! Συνεπώς, αυτά τα 12 χρόνια δεκάδες προπονητές πέρασαν το όριο των 50 ετών
διδάσκοντας καθημερινά καράτε! Τώρα ξαφνικά ο Γερόλυμπος και τα τσιράκια του τους πετάνε έξω
από το καράτε? Οι περισσότεροι από αυτούς γνωρίζουν από πρώτο χέρι τον Γερόλυμπο και τις
ταρζανιές του και δεν τον πάνε με τίποτα, γι' αυτό και τους ξεκόβει από το καράτε?
Τις απάτες της ΕΛΟΚ δεν τις βλέπουν οι άσχετες υπάλληλοι της ΓΓΑ, που ανέλαβαν τη
διοίκηση της σχολής??? Θα φάτε στο κεφάλι ομαδική μήνυση και αγωγή που θα δείτε τα άστρα κάστρα!!!
Στο (Γ) ζητείται απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμο! Γιατί? Θα διδάξουν
ορθογραφία και έκθεση? Για ρωτήστε τον διευθυντή της σχολής και τους διδάσκοντες τα πρακτικά
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μαθήματα: έχουν όλοι απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμο? Αν δεν έχουν όλοι,
τότε πως θέλουν απαραίτητα απολυτήριο από τους μαθητές? Εδώ υπάρχουν προπονητές Β΄
κατηγορίας χωρίς απολυτήριο λυκείου!!! Υπάρχουν δεκάδες αθλητές καράτε με απλή πρωτοβάθμια
εκπαίδευση πολύ καλύτεροι από πολλούς με διδακτορικά, επειδή έχουν ταλέντο, έχουν δώσει
περισσότερο χρόνο ή αγαπάνε περισσότερο το άθλημα! Γιατί θα πρέπει να τους θάψετε στερώντας
τους μια εξέλιξη που θα ήθελαν και θα απέδιδαν περισσότερο από πολλούς άλλους! Και γιατί θα
πρέπει να στερήσετε το ίδιο το άθλημα από την προσφορά τους? Επειδή το θέλουν ο Γερόλυμπος
και τα τσιράκια του???
Στις προϋποθέσεις προστίθενται και οι επόμενες υπό μορφή κριτηρίων:
Στο (1) ζητείται οι υποψήφιοι να έχουν το πρώτο νταν ΕΛΟΚ! Θα πρέπει να ελεγχθούν πόσους
αθλητές πέρασαν από εξετάσεις (κρυφές ή φανερές) και έβαλαν να πληρώσουν για πρώτο νταν
ΕΛΟΚ το τελευταίο διάστημα με κερασάκι τη σχολή προπονητών, αφού πρώτα βέβαια τους έβαλαν
να πληρώσουν για το ίδιο νταν στα στυλ κατά τη γνωστή απάτη "πρώτα πάρε το νταν του στυλ και
μετά δίνεις στην ΕΛΟΚ"! Προφανώς, λοιπόν, και για αυτό το λόγο μπήκε το πρώτο νταν ως
ελάχιστο! Για να αυγατίσουν τα 250άρια και τις εξετάσεις για πρώτα νταν!!! Μιλάμε για πρωτοφανή
απάτη από τον Γερόλυμπο και τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, οι οποίοι απομυζούν συλλόγους, αθλητές και
γονείς αθλητών κατά τον πλέον επαχθή και προκλητικό τρόπο!!!
Στο (2) ζητείται οι υποψήφιοι να έχουν βεβαίωση της ΕΛΟΚ ότι έχουν τουλάχιστον 5ετή
ενεργή συμμετοχή σε ενεργό σύλλογο της ΕΛΟΚ!
Αυτό αποτελεί καραμπινάτη τρομοκρατία!!! Έχουν
ξεφύγει πλέον από το περιβάλλον της έστω και στυγνής
εκμετάλλευσης και έχουν περάσει σε στρατηγική
τρομοκρατικής εξάρτησης! Και μόνο αυτό αποδεικνύει την
επιδίωξη πλήρους εξάρτησης των υποψηφίων και των
συλλόγων τους από την ΕΛΟΚ και τον Γερόλυμπο και νομικά
μπορεί να αποτελέσει αρκετό σημείο αναφοράς για ακύρωση
της σχολής λόγω μη αντικειμενικών αλλά ελεγχόμενων όρων
συμμετοχής! Πώς μπορεί να πιστοποιεί η ΕΛΟΚ τέτοια
Γκαγκστεριλίκι και Τρομοκρατία στη
συμμετοχή, αφού βάσει του αθλητικού νόμου ένας σύλλογος Σχολή Προπονητών Καράτε υπό την
(και άρα τα μέλη του), που εγγράφηκε σε αυτήν πριν ένα
Αιγίδα της Λέιντι ΓΓΑ-ΓΓΑ!
μήνα και δεν τον γνώριζε από πριν η ΕΛΟΚ έχει ακριβώς τα
Άνω η … Αιγίδα!
ίδια δικαιώματα με ένα σύλλογο που είναι είκοσι χρόνια
μέλος της?

Γιατί όμως χαρακτηρίζω τις ανωτέρω προϋποθέσεις ως "Το Αβγό του Φιδιού"!!!
Διότι είναι φανερό ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις "διώχνουν" από την ΕΛΟΚ όλους
τους παλιούς καρατέκα, που έχουν αξία και εμπειρία στο καράτε, αλλά και γνωρίζουν το
ποιόν του Γερόλυμπου και της παρέας του, ενώ ταυτόχρονα ανοίγουν τις πόρτες
διάπλατα "να εισρεύσουν" στην ΕΛΟΚ πολλοί νέοι, άπειροι και άρα εύκολα πιόνια στη
χειραγώγηση και διαιώνιση της κυριαρχίας της αναξιοκρατίας των άχρηστων και
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καταστροφής του αθλήματος προς χάριν της εκμετάλλευσής του από τους
συγκεκριμένους εκμεταλλευτές!!! Αυτή θα είναι η απόλυτη καταστροφή του αθλήματος!

Η απόφαση ορίζει:

Το (3) και το (6) είναι απαράδεκτα και αποτελούν λόγους ακύρωσης της Σχολής!

Ο Πίνακας Υποψηφίων, Απορριπτόμενων κτλ.
Μια μέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής, την 11-7-2014, αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ ο Πίνακας Υποψηφίων Δεκτών, Απορριπτόμενων με Αιτήσεις
Θεραπείας (Διόρθωσης) κτλ. (με κλικ εδώ και στην εικόνα):

Ένατη Καραμπινάτη Παρανομία:
Εδώ θα ελέγξουμε όλοι μαζί με λεπτομερειακή ανάλυση τις συμμετοχές και τις απορρίψεις
για όσους γνωρίζω, αλλά και για όσους μου έρθουν επώνυμες ή και ανώνυμες πληροφορίες και
καταγγελίες με αναφορά στον αύξοντα αριθμό του καθενός στον Πίνακα!
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Από τον Πίνακα Δεκτών Υποψηφίων:
Πρώτη και κυρίαρχη απάτη είναι ότι οι ελεγχόμενοι πίνακες περιλαμβάνουν μόνο επώνυμο,
όνομα και όνομα πατρός των αιτού-ντων πράγμα απαράδεκτο! Η διοίκηση της Σχολής Προπονητών
κρύβει εσκεμμένα από τη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή
απόρριψης από τη Σχολή, τα οποία στοιχεία έπρεπε να δημοσιοποιηθούν, αφού αφορούν στο
συμφέρον όχι μόνο του κάθε υποψήφιου αλλά και του κάθε απορριφθέντα, και όχι να μείνουν στο
συρτάρι των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, ώστε να ευνοούν ή να αδικούν όποιον αυτοί θέλουν!!! Αν ήμουν
υποψήφιος και κόβομαι επειδή δεν έχω απολυτήριο λυκείου θα ήθελα να γνωρίζω αν κάποιος σαν
και μένα παρουσίασε πλαστό απολυτήριο λυκείου ή αν ο Διευθυντής Μπουλούμπασης έκανε τα
στραβά μάτια (όπως και τα κάνει) σε θέματα ηλικίας ή σε άλλες ελλείψεις υποψηφίων! Επίσης, θα
ήθελα να γνωρίζω αν π.χ. ο Γιώργος Κοσμίδης έβαλε στη Σχολή δέκα πρόσφατα πρώτα νταν από
το σύλλογό του για να τους πάρει ακόμα 250 ευρώ το κεφάλι = 2500 € στην τσέπη!!!
Γι' αυτό το λόγο απαιτούμε να δοθούν στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία προϋποθέσεων
των υποψηφίων, αλλά και αυτά της προαγωγής τους σε νταν και των συλλόγων από τους οποίους
προέρχονται, μέχρι και αν αυτοί οι σύλλογοι έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους στην ΕΛΟΚ και
βρίσκονται υπό αναγνώριση στη ΓΓΑ!!! Είναι πολλές οι προϋποθέσεις νομιμότητας που πρέπει να
πληρούνται και πρέπει οι συνθήκες να είναι ΙΔΙΕΣ για όλους!!!
Στο (44) Γκουβούσης Ηλίας: Ο Ηλίας Γκουβούσης είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα
μαθητής της Σχολής Προπονητών. Μα είναι αυτονόητο ότι η συμμετοχή του ως μαθητή στη Σχολή
Προπονητών ισοδυναμεί με τη συμμετοχή σε αγώνες ή/και αποτελεί υποψηφιότητα για θέση
τεχνικού για την οποία, όσον αφορά στην ισοτιμία και ίση μεταχείριση των αθλητών, ισχύει το
ασυμβίβαστο μεταξύ αυτής και της οποιασδήποτε διοικητικής θέσης. Συνεπώς, ισχύει το
ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του υποψήφιου προπονητή και του μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ! Άρα ο
Ηλίας Γκουβούσης έχει ήδη εκπέσει από τη θέση του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Επί πλέον αυτού, θα παρακολουθούμε τις παρουσίες του, γιατί α) έρχεται από τη Σκάλα
Λακωνίας, και β) είναι ευνοούμενος του Γερόλυμπου, ο οποίος θα επιδιώξει να τον "λουφάρει",
όπως επιδίωξε και με τον πατέρα του!
Στο (51) Το "Γερόντιο" Δημητριάδης Εμμανουήλ: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ! ΝΑ
ΣΗΚΩΘΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ! Είναι ο Γενικός Γραμματέας
της ΕΛΟΚ και εξεταστέα η ηλικία του! Πρώτο και κύριο είναι α) μέλος της
διοίκησης της ΕΛΟΚ και β) κολλητός συνεργάτης της διοίκησης της Σχολής και
άρα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ιδιοτήτων του αυτών και της
ιδιότητάς του ως υποψηφίου και στη συνέχεια μαθητή της Σχολής! Είναι
προφανής η πλεονεκτική θέση του έναντι όλων των άλλων υποψηφίων και
μετέπειτα μαθητών της Σχολής την οποία και προφανώς εκμεταλλεύεται! Αν
4-Δημητριάδης
Γεν. Γραμματέας ήθελε να γίνει προπονητής θα έπρεπε πρώτα να παραιτηθεί από γεν. γραμματέας
της ΕΛΟΚ!
Είναι και εδώ αυτονόητο ότι η συμμετοχή του Δημητριάδη ως μαθητή στη Σχολή Προπονητών
ισοδυναμεί με τη συμμετοχή σε αγώνες για την οποία, όσον αφορά στην ισοτιμία και ίση μεταχείριση
των αθλητών, ισχύει το ασυμβίβαστο μεταξύ αυτής και της οποιασδήποτε διοικητικής θέσης.
Συνεπώς, ισχύει επίσης το ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του υποψήφιου προπονητή και της
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οποιασδήποτε διοικητικής θέσης! Άρα ο
Μάνος Δημητριάδης, αν θέλει να μείνει
μαθητής της Σχολής, πρέπει να εκπέσει
άμεσα από τη θέση του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Αλλά και επιπλέον αυτών, ο Μάνος
Δημητριάδης λαμβάνει μέρος σε αγώνες στη
... ζούλα και επανειλημμένα παρόλο που
απαγορεύεται αφού είναι μέλος του
ΔΣ/ΕΛΟΚ, όπως αποδεικνύετaι από την
φωτό από τo αρχείο της Sportdata,
προφανώς για να επιδεικνύει νίκες του τύπου
“πρώτο ... ζόμπι στους τρεις πεθαμένους” και
να ανεβαίνει σε νταν! Μεγάλε, ο νόμος απαγορεύει να είσαι διοίκηση και αθλητής ταυτόχρονα! Όλο
"πρώτο" θα βγάζεις τον εαυτό σου!

33/340

Απόλυτα Παράνομη η Σχολή Προπονητών Καράτε των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ 2014-2015.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

“Βετεράνος” ονομάζεται αυτός που μια ζωή από νέος μέχρι “γερόντιο” (σήμερα) εξασκούσε και
εξασκεί την τέχνη στην οποία είναι σήμερα βετεράνος! Αλλά ο Δημητριάδης άρχισε να ψιλοκάνει
καράτε πριν πέντε χρόνια και άρα είναι ένα απλό … γερόντιο και τίποτα παραπάνω!!!
Από την άλλη μεριά, τι το θέλει το δίπλωμα του προπονητή τώρα στα γεράματα, αφού δεν έχει
ασχοληθεί με το καράτε ποτέ? Αλλά μήπως έχει ασχοληθεί? Μήπως, ενώ είναι Γενικός Γραμματέας
της ΕΛΟΚ ταυτόχρονα δίνει εξετάσεις για μαύρες ζώνες, είναι και προπονητής σε ένα σύλλογο στο
Κολυμβητήριο των Βριλησσίων χωρίς νόμιμη σύμβαση, από όπου παίρνει μαύρα λεφτά και θέλει να
διατηρήσει αυτή τη δουλειά μένοντας ταυτόχρονα γραμματέας της ΕΛΟΚ???
Τον Δημητριάδη τον έφερε στο καράτε ο Γερόλυμπος και είχε πράσινη ζώνη! Στις εκλογές του
2008 βγήκε με τη βοήθεια του Γερόλυμπου γενικός γραμματέας της ΕΛΟΚ. Από εκεί και πέρα ήταν
συγχρόνως και αθλητής και διοικητικός, πράγμα που απαγορεύει ο αθλητικός νόμος, και ξαφνικά
πετάγεται σήμερα με τρίτο νταν (?) να θέλει να γίνει και προπονητής! Και παραμένει το ερώτημα:
έχουμε νόμους ή δεν έχουμε? Είμαστε χώρα ή είμαστε κάτι άλλο???
Το να θέλει να γίνει προπονητής καράτε σε αυτή την ηλικία σημαίνει πως είναι άνεργος!
Αυτοπροσδιορίζεται, όμως, στο Facebook ως “τεχνικός συνεργάτης” στο Ίδρυμα Κωνσταντίνου
Καραμανλή (του "εθνάρχη", όχι του άχρηστου!), στο οποίο εντάσσεται και ο υφυπουργός αθλητισμού
Γιάννης Ανδριανός και ο υπουργός Πολιτισμού Κώστας Τασούλας! Σε λίγο θα τους δούμε και αυτούς
να … φοιτούν στη Σχολή Προπονητών Καράτε … ως άνεργους!!!
Στο (101) Κοσμίδου Ευδοξία του Γεωργίου: Είναι η κόρη του Γιώργου Κοσμίδη, Α'
Αντιπροέδρου της ΕΛΟΚ και μέλους της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής! Η συμμετοχή της κόρης
του Κοσμίδη στη Σχολή προπονητών αποτελεί ακόμα μια αδιάσειστη
απόδειξη της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ στις ΕΛΟΚ και
ΓΓΑ!!!
Η κυρία Ευδοξία Κοσμίδου είναι έγκυος στον έβδομο μήνα της!!!
Της ευχόμαστε ολόψυχα με υγεία καλή εγκυμοσύνη και καλή λευτεριά!
Αλλά, όμως, είναι απόλυτα αυτονόητο και αυταπόδεικτο ότι ΔΕΝ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
σκληρών προπονήσεων της Σχολής κατά τους τρέχοντες 2-3 μήνες, 7ο, 8ο και 9ο αντίστοιχα της
εγκυμοσύνης της, πράγμα που σημαίνει ΑΠΟΥΣΙΕΣ από τα πρακτικά, αλλά ούτε και να δώσει
εξετάσεις!
Παρ' όλα αυτά ο πατέρας της Γιώργος Κοσμίδης την έφερε να
συμμετάσχει! Η ίδια ήρθε να συμμετάσχει! Η διοίκηση της ΕΛΟΚ την βλέπουν
ότι δεν μπορεί να συμμετέχει, αλλά την δέχονται να συμμετέχει! Τα μέλη της
Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου και
Γιώργος Κοσμίδης (ο πατέρας της) γνωρίζουν ότι ΔΕΝ μπορεί να συμμετέχει
και παρ' όλα αυτά την δέχονται και προσπαθούν να το περάσουν στο ντούκου
εξαπατώντας την ΓΓΑ, αλλά και όλους τους μαθητές της Σχολής! Φαίνεται
Κοσμίδης = 3 σε 1
Αντιπρόεδρος ΕΛΟΚ ότι τη βρίσκετε με το να σας αποκαλούν “κοινούς απατεώνες”!!!
Μέλος Επιτρ. Διοίκ.
Διδάσκων

Η ίδια κατά πληροφορίες μαθητών της Σχολής την βγάζει στο κυλικείο
πίνοντας καφεδάκια, αφού δεν μπορεί να συμμετέχει στα πρακτικά μαθήματα της Σχολής! Η
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συμπεριφορά της μάλιστα προς τους άλλους μαθητές της Σχολής μου καταγγέλθηκε ως προκλητικά
υπεροπτική και προσβλητική, ως κόρη του ... Χαλίφη!
Αυτό έγινε το πρώτο Σαββατοκύριακο των μαθημάτων! Το δεύτερο δεν τόλμησε να
εμφανιστεί στη Σχολή καθόλου, άρα απουσίασε 18 ώρες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της
Σχολής, όταν το όριο των απουσιών για να μπορεί να δώσει κάποιος εξετάσεις είναι 10 ώρες (5%
στις 200) και συνεπώς ήδη έχει κοπεί από τις απουσίες! Προφανώς είναι περιττό να ξαναπάει στη
Σχολή! Ο πατέρας της, όμως, Γιώργος Κοσμίδης ακούστηκε να λέει για τους απουσιάζοντες ότι
“μπορεί να φέρουν χαρτί γιατρού”! Ο «διαπλεκόμενος» Κοσμίδης δεν παίζεται! Θέλει σώνει και καλά
η κόρη του να περάσει τη Σχολή ... αραχτή από το Βόλο!!! Ώρες είναι να παίρνουμε και διπλώματα
προπονητή στο καράτε με … χαρτί γιατρού! Πάντως, να ξέρετε ότι σημειώνω λεπτομερώς όλους
όσους λείπουν από τα μαθήματα!
Στο (144) Μερμυγκούσης Κωνσταντίνος: Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος από το όριο των 50
ετών και όμως του επιτρέπεται να παρακολουθεί τη Σχολή! Τι έχει? Το κοκαλάκι της νυχτερίδας?
Στο (160) Μπουλούμπασης Δημήτριος: Γιος του Χρήστου Μπουλούμπαση, προέδρου της
ΕΛΟΚ και Διευθυντή της Σχολής!!! ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ!!! Ο Μπουλούμπασης
πρέπει να παραιτηθεί λόγω ασυμβίβαστου! Πάντως, διαπιστώνεται καραμπινάτη ΔΙΑΠΛΟΚΗ
μεταξύ μαθητών της Σχολής και διοικούντων την Σχολή!!!

Από τον Πίνακα Απορριπτομένων Υποψηφίων:
7) Καραμπουγιούκ Ελισσάβετ: Αθλήτρια με δελτίο από το 1994! Πρωταθλήτρια
επανειλημμένα σε Πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες, με τρίτο νταν και με προπονητική πείρα
πολλών ετών! Έτσι αμείβει η ΕΛΟΚ και η ΑΓΓΑ (Αμαρτωλή Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) τους
αθλητές που δίνουν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι από τη ζωή τους στον αθλητισμό?
10) Μουρούτσος Κωνσταντίνος: Παλιός καρατέκα που έκανε Σότοκαν καράτε στην Ελλάδα,
Γαλλία και Ιαπωνία και ήδη προπονεί επαγγελματικά! Γιατί απορρίπτεται? Δεν έχει δίπλωμα της
ΕΛΟΚ, αλλά έχει ισοδύναμα. είναι άνω των 50, αλλά αυτό θα καταπέσει στα δικαστήρια! Έκανε
αίτηση θεραπείας, αλλά πότε θα απαντηθεί αυτή?

Τέλος, θέλουμε να δημοσιοποιηθεί κάθε αίτημα θεραπείας καθώς και οι απαντήσεις
της ΓΓΑ σε αυτά!
Στο (2) των όσων έκαναν Αίτημα Θεραπείας είναι ο Μουλαβασίλης Δημήτρης. Ο αθλητής
αυτός ανήκει στο σύλλογο του Μπουλούμπαση (και αυτό παράνομα) και οι γονείς του είναι φίλοι του
ζεύγους Γερόλυμπου με τη μητέρα του αθλητή να είναι κολλητή της Εμμανουέλας Γερολύμπου. Το
πρόβλημα του Μουλαβασίλη, για το οποίο έγινε αίτημα θεραπείας είναι το ότι είναι ένα χρόνο
μικρότερος από το απαιτούμενο! Και αναρωτιέται κανείς: πώς θα “θεραπεύσει” ο Γερόλυμπος με
τον Μπουλούμπαση και τους άλλους αυτή την “ασθένεια” του Μουλαβασίλη? Θα τον μεγαλώσουν
δια μαγείας κατά ένα χρόνο? Θα αποδείξουν ότι είναι … δισέγγονο του Φουνακόσι ή του Ότσουκα
και τον έχει ανάγκη το Ελληνικό καράτε? Δεν υπάρχει τρόπος να ενταχθεί στα όρια του νόμου
χωρίς να δώσουν … ρεσιτάλ βλακείας με μια τρελή αιτιολογία!
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Και αυτά τα λέω, γιατί στο μεταξύ ο Μουλαβασίλης … παρακολουθεί ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ τα
μαθήματα της Σχολής, ενώ σε άλλους δεν έχει επιτραπεί αυτό! Πώς έχουν παραμυθιάσει το παιδάκι
και τους γονείς του ότι θα “θεραπεύσουν” την ηλικία του με το … εν Νέα Λιόσια Θαύμα του
Γερόλυμπου, όταν έτσι και γίνει κάτι τέτοιο είναι έτοιμες 20 μηνύσεις να προσγειωθούν στα κεφάλια
τους από όλους όσους είναι κάτω των 23 και έμειναν απέξω από τη Σχολή??? Και αναρωτιέμαι,
αυτοί οι γονείς δεν σκέφτονται ότι το παιδί τους θα διασυρθεί στον περίγυρό του μετά από μια
τέτοια περιπέτεια!!! Του διδάσκουν έτσι ασυνείδητα την αρπαχτή από αυτή την ηλικία???

Από ό,τι βλέπετε, κύριοι του ΔΣ/ΕΛΟΚ και κυρίες της Διοίκησης
της Σχολής, αυτό που λέμε "ψιχάλισμα" στην παροιμία "Σας
φτύνουν και λέτε ψιχαλίζει!", έχει γίνει πλέον "καταιγίδα" και
αδιαφορείτε! Περί βίτσιων, ... κουνουπιδόζουμο! Καλή συνέχεια!

Τα Προγράμματα "Σπουδών"!
Λίγες μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής η ΕΛΟΚ ανακοίνωσε το
Γενικό Πρόγραμμα της Σχολής, όπως δίνεται εδώ με κλικ, και μια μέρα πριν από την έναρξη των
μαθημάτων ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα μόνο για τον μήνα Ιούλιο, όπως δίνεται εδώ μεκλικ.
Πρώτο και βασικό κενό είναι η παντελής έλλειψη των βιογραφικών των διδασκόντων! Ποιοί
είναι, ποιός τους ξέρει, μήπως ανάμεσα σε αυτούς που αξίζουν υπάρχει και αυτό που λένε
"κατιμάς"? Μήπως καταστρατηγούνται άρθρα του αθλητικού νόμου? Έχουν τα τυπικά προσόντα να
διδάξουν? Έχουν τα ουσιαστικά προσόντα να διδάξουν? Εκτός από τους πανεπιστημιακούς των
θεωρητικών μαθημάτων, οι κύριοι των πρακτικών έχουν αυτό που λένε “επάρκεια”. Ζητάνε
απολυτήριο λυκείου από τους μαθητές, ζήτησαν και από τους διδάσκοντες? Ζητάνε ποινικό μητρώο
από τους μαθητές, ζήτησαν και από τους δασκάλους ή εκμεταλλεύονται ακόμα και την εχεμύθεια τη
δική μας, οι αποδεδειγμένα άχρηστοι τρομοκράτες!

5-Κοσμίδης
Α' Αντιπρόεδρος

7-Βόβλας
Ταμίας

12-Πάσης
... Σουπιά!

11-Χονδροματίδης
Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής

1-Γερόλυμπος
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ" =
"Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ"

Από το πλήρες πρόγραμμα για τον Ιούλιο βλέπουμε ότι μεταξύ των διδασκόντων είναι και
οι ανωτέρω Κοσμίδης – Βόβλας – Πάσης – Χονδροματίδης!
Πρώτα-πρώτα το όλο θέμα οικονομικού απολογισμού και των αμοιβών όλων ανεξαιρέτως
των διδασκόντων στη Σχολή θα πάει στο ΣΔΟΕ ή/και στην Εφορία Νέας Ιωνίας, που παρακολουθεί
την ΕΛΟΚ, για το σύννομο των αμοιβών για παροχή υπηρεσιών, την απόδοση ΦΠΑ, την απόδοση
ασφαλιστικών εισφορών και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων! Γι αυτό να είσαστε βέβαιοι!
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Οι τρεις πρώτοι από τους ανωτέρω είναι εδώ και χρόνια μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ και άρα έχουν
αποποιηθεί εδώ και χρόνια την ιδιότητα του τεχνικού του καράτε! Πώς μπορεί να εμφανίζονται ως
εν ενεργεία "διδάσκοντες εκπαιδευτές προπονητών" στην πρακτική του καράτε, αφού τα έχουν
υποτίθεται ξεχάσει? Εκτός αν όλα αυτά τα χρόνια διδάσκουν στη ζούλα καράτε, εισπράττουν μαύρο
χρήμα χωρίς να φαίνεται και παραβαίνουν επί μακρόν και την αθλητική και την φορολογική
νομοθεσία!
Ταυτόχρονα, ακόμα και αν υποκριθούν ότι προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους,
πράγμα που στους εφοριακούς ελεγκτές ΔΕΝ πιάνει, η συμμετοχή τους είναι καραμπινάτα παράνομη
και με το που δήλωσαν “διδάσκοντες” έπρεπε να είχαν
εκπέσει από τις θέσεις τους στο ΔΣ/ΕΛΟΚ με απόφαση
του υφυπουργού αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού!!! Σε τι
χώρα ζούμε???
Εξέχουσα θέση στους ανωτέρω διδάσκοντες
αποτελεί ο Κοσμίδης, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και μέλος
της επιτροπής διοίκησης της Σχολής: θρασύτατη και
καραμπινάτη τρομοκρατία και για να εισπράξει και για να
επιβάλει την αποδοχή της εγκυμονούσας κόρης του ως
"κανονικά συμμετέχουσας" στα μαθήματα της Σχολής!!!
Ο τέταρτος Παναγιώτης Χονδροματίδης πρέπει να
είναι άσχετος από καράτε! Έχει όμως δίπλωμα προπονητή
της ΓΓΑ από το 2001 και είναι αρχηγός του Σίτο-ρύου!
Θεοί του Ολύμπου!!! Εξασκεί το επάγγελμα του προπονητή
από τότε? Έχει σύμβαση με σύλλογο για αυτή τη δραστηριότητα? Ταυτόχρονα είναι για 2-3 θητείες
(?) και μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ πράγμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του προπονητή! Πώς μπορεί να
συμβαίνει να είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και να πληρώνεται για να διδάσκει ως εξέχων τεχνικός σε
Σχολή Προπονητών??? Αφού υπάρχουν άλλοι δέκα προπονητές Β κατηγορίας, γιατί επελέγη ο
Χονδροματίδης που είναι Γ κατηγορίας?
Πότε ήταν αθλητής, πότε πήρε μέρος σε αγώνες, πότε και από ποιόν πήρε νταν, πότε ήταν
προπονητής και τέλος τι είδους αρχηγός του Σίτο-ρύου είναι, αφού την αντιπροσώπευση της
επίσημης Ιαπωνικής Ομοσπονδίας Σίτο-ρύου στην Ελλάδα με πραγματικά νταν από Ιαπωνική
Ομοσπονδία την έχει άλλος??? Αυτός τι αντιπροσωπεύει? Το εγκεφαλικό του
Παπαδημητρόπουλου? Είναι επειδή η ΕΛΟΚ βασιλεύει με τη βοήθεια των μαϊμούδων!!!

Δέκατη Καραμπινάτη Παρανομία:
Παράνομη συμπεριφορά διοίκησης και διδασκόντων στη Σχολή Προπονητών.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ΔΕΝ υπάρχει εκπρόσωπος της ΓΓΑ, ενώ εκτοξεύονται
απειλές από τους Γερόλυμπο, Μπουλούμπαση, Βόβλα, Κοσμίδη και Χονδροματίδη, ο οποίος μάλιστα
ρωτάει τον καθένα "Εσύ με ποιόν είσαι?", κατά τις ώρες διδασκαλίας των πρακτικών μαθημάτων
της Σχολής!
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Ο Κοσμίδης παρουσίασε τον “πρόεδρο” Γερόλυμπο να μιλήσει στους μαθητές της Σχολής!
Πρόεδρος σε τι?
Ο Γερόλυμπος περιφέρεται όλη την ημέρα στους χώρους της Σχολής Προπονητών και
φωνάζει δεξιά και αριστερά δήθεν αδιάφορα "Και να μη νομίζουν μερικοί ότι θα περάσουν όλοι τη
Σχολή" για να απειλήσει, τρομοκρατήσει και καθυποτάξει τους υποψήφιους προπονητές! Υπό ποία
ιδιότητα περιφέρεται στους χώρους της Σχολής μεταξύ των μαθητών? Ευτυχώς που τον έχουν
πάρει όλοι πλέον χαμπάρι και δεν του δίνουν καμιά σημασία. Τα σκουλήκια απειλούν νέους αθλητές!!!
Όλοι πιέζουν να πληρωθούν τα δίδακτρα και μετά είναι έτοιμοι να ξεσαλώσουν, ενώ οι
θιγόμενοι ετοιμάζουν αναφορές προς κάθε κατεύθυνση! Κάθε μεσημέρι οι μαθητές τρώνε και
πληρώνουν το φαγητό τους, ενώ η διοίκηση πληρώνει με κουπόνια από τα 250 € των διδάκτρων!
Και καλά οι διδάσκοντες, αλλά και ο Γερόλυμπος?

Ο νόμος 2725/1999 διαχωρίζει σαφώς τους Τεχνικούς από
τους Διοικητικούς!
Το πνεύμα του νόμου 2725/1999 είναι να χωρίσει διακεκριμένα τους τεχνικούς ενός
αθλήματος από τους διοικητικούς, ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η μη χειραγώγηση των
οργάνων της ομοσπονδίας του αθλήματος και των συλλόγων της και άρα η δημοκρατική λειτουργία
της. Το πνεύμα, επομένως, του νομοθέτη είναι: όσοι έχουν ιδιότητα τεχνικού (προπονητή, διαιτητή,
εξεταστή κτλ.) να μην μπορούν να κατέχουν ταυτόχρονα και διοικητική θέση, και όσοι έχουν
ιδιότητα διοικητικού να μην μπορούν ταυτόχρονα να κατέχουν και θέση τεχνικού. Είναι δε τόσο
έντονο και σαφές αυτό το πνεύμα του νόμου, ώστε όταν κάποιος κατέχει θέση τεχνικού ή
διοικητικού να μην μπορεί ούτε καν να θέσει υποψηφιότητα αντίστοιχα για θέση διοικητικού ή
τεχνικού παρά μόνο αφού πρώτα παραιτηθεί από την προηγούμενη θέση του. Στην περίπτωση δε
που κάποιος κατέχει ήδη θέση διοικητικού ή τεχνικού και αναλάβει το έργο ή θέσει υποψηφιότητα
για θέση αντίστοιχα τεχνικού ή διοικητικού χωρίς να έχει ήδη
παραιτηθεί από την προηγούμενή του θέση, τότε ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ
εκπίπτει άμεσα από την προηγούμενή του θέση.
Τι σημαίνουν όλα αυτά για τους ηλιθίους της ΕΛΟΚ!
Όσα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ είχαν από παλιά διπλώματα προπονητή
και είχαν αναλάβει στο παρελθόν διοικητικό έργο, έπρεπε πριν
αναλάβουν αυτό το έργο να είχαν αποποιηθεί εγγράφως και με
βεβαιωμένη ημερομηνία την ιδιότητα του προπονητή, άλλως ήταν πάντα
παράνομοι (λόγω διπλής υπόστασης και μάλιστα υπόλογοι για παράνομο
πλουτισμό και ξέπλυμα χρήματος από παράνομες πηγές) και οι αποφάσεις του ΔΣ/ΕΛΟΚ, που ήταν
μέλη, ήταν και αυτές παράνομες. Αν δε ασκούσαν ταυτόχρονα και κρυφά χωρίς φορολογική δήλωση
το επάγγελμα του προπονητή ή εξεταστή, τότε εκτός από παραβάτες του αθλητικού νόμου είναι και
καραμπινάτοι φοροφυγάδες!
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Πώς εφαρμόζονται τα ανωτέρω σήμερα κατά τη λειτουργία της Σχολής προπονητών
ανεξάρτητα από τις παρελθούσες παρανομίες!
Οι Μπουλούμπασης, Κοσμίδης, Βόβλας, Πάσης και Χονδροματίδης, επειδή είναι μέλη του
ΔΣ/ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα διευθυντής και διδάσκοντες στη Σχολή Προπονητών εκπίπτουν
αυτόματα από μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Όλοι αυτοί πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους στη λειτουργία
της Σχολής για την ομοσπονδία, ενώ ο νόμος σαφώς ορίζει ότι τα μέλη του ΔΣ παρέχουν αμισθί
τις υπηρεσίες τους! Αλλά δεν έχει σημασία αν πληρώνονται ή παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους,
οι δύο ιδιότητες του διοικητικού και του τεχνικού είναι από το νόμο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ!
Ο Δημητριάδης, επειδή είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα μαθητής της Σχολής
Προπονητών και άρα υποψήφιος προπονητής, εκπίπτει αυτόματα από το ΔΣ/ΕΛΟΚ.
Η εφαρμογή των ανωτέρω μπορεί να ζητηθεί με ασφαλιστικά μέτρα και να ζητηθεί
προσωρινή διοίκηση για την ΕΛΟΚ ή/και κατάργηση της Σχολής Προπονητών!

Ιδού οι Νεκροθάφτες του Καράτε στην Ελλάδα (και οι
προηγούμενοί τους βέβαια)!!!

1) Για ένα άθλημα από το 1966 στην
Ελλάδα, για μια ομοσπονδία με ιστορία από
το 1980, για ανάπτυξη με επιχορηγήσεις
εκατομμυρίων ευρώ από τη ΓΓΑ από το
1991, με 250 συλλόγους, όπως λένε, και
28.000 αθλητές, όπως λένε, με δεκάδες
πρωταθλήματα, εκατοντάδες προπονητές
και πρωταθλητές, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ
ιστορικό στις ιστοσελίδες της, ΚΑΝΕΝΑ πρωτάθλημα, ΚΑΝΕΝΑ
σύλλογο, ΚΑΝΕΝΑ προπονητή, ΚΑΝΕΝΑ αθλητή, ΚΑΝΕΝΑ
Ο Τρομοκράτης
της Διπλανής Πόρτας!
αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα οποιασδήποτε χρονιάς, ΚΑΜΙΑ
Το μυστικό της εκμετάλλευσης
φωτογραφία, ΚΑΝΕΝΑ βίντεο!
μιας αθλητικής ομοσπονδίας
2) Οι δραστηριότητές της δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ
είναι να στερείς τα δικαιώματα
στους έξυπνους, ώστε να
ΜΗΔΕΝΙΚΟ! Το έμψυχο δυναμικό των συλλόγων, προπονητών,
φεύγουν, και να τα πλασάρεις
εξεταστών, μαύρων ζωνών, αθλητών και άλλων παραγόντων δείχνουν
σαν ρουσφέτια στους
ηλίθιους, ώστε να σε
να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ? Όλες οι επιχορηγήσεις
ευγνωμονούν κιόλας!!!
εκατομμυρίων ευρώ που πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος
Ποιος ... μαλάκας δεν το
καταλαβαίνει αυτό?
απέδωσαν ένα ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ!
3) Πάρτε για παράδειγμα τους Βαλκανικούς Αγώνες, τις συμμετοχές αθλητών, εκπαιδευτών
και διαιτητών! Ηλίθιοι!!! Βαλκανικοί ΔΕΝ υπήρξαν ποτέ!!! Γιατί? Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε
Βαλκανική Ομοσπονδία! Γιατί ΔΕΝ υπήρξε ποτέ? Διότι ΔΕΝ υπάρχει η ιστορία της με λεπτομέρειες
καταγεγραμμένη! Και γιατί ΔΕΝ υπάρχει η ιστορία της με λεπτομέρειες καταγεγραμμένη?
4) Ηλίθιοι!!! Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε καταστατικό της Βαλκανικής δημοσιευμένο από τον
Γερόλυμπο, αφού από την ίδρυσή της αυτός ήταν ο πρόεδρός της, και αν υπήρχε θα ήταν
δημοσιευμένο στο site της ΕΛΟΚ ή στο site της Βαλκανικής! Στο πρώτο ΔΕΝ είναι και το δεύτερο
ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ! Συνεπώς, ΠΟΤΕ δεν λειτούργησε με φορολογικά βιβλία και στοιχεία αυτή
η ανύπαρκτη ομοσπονδία!!!
5) Και γιατί όλα αυτά??? ΑΠΛΟΥΝ!!! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ!!!
6) Συνεπώς η ιστορία του καράτε και όλων των παραγόντων του στην Ελλάδα έχει θαφτεί
εσκεμμένα! Αλλά γιατί τέτοιο εσκεμμένο θάψιμο των πάντων, ενώ έπρεπε το καράτε να ήταν το
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πρώτο άθλημα στην Ελλάδα? Γιατί τέτοια απαξίωση όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων του
αθλήματος???

Η Απάντηση 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.)

1-Γερόλυμπος
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ" =
"Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ"

2-Μπουλούμπασης
Πρόεδρος

3-Γερολύμπου
Αναπλ. Πρόεδρος

4-Δημητριάδης
Γεν. Γραμματέας

5-Κοσμίδης
Α' Αντιπρόεδρος

7-Βόβλας
Ταμίας

8-Ράλλης Ειδικός
Γραμματέας

9-Γκουβούσης
Έφορος Υλικού

10-Καρβούνης
Εφ. Εθν. Ομάδας

11-Χονδροματίδης
Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής

12Πάσης...Σουπιά!

Με τα προηγούμενα άρθρα μου έχω ήδη αποδείξει ότι οι ανωτέρω
είναι "προκλητικοί εγκληματικοί αθλητικοί και οικονομικοί
επιχειρηματίες" που αρμέγουν την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε από
τις θέσεις τους στο διοικητικό της συμβούλιο και ... παραπλεύρως,
παραβιάζοντας ταυτόχρονα και καραμπινάτα και την αθλητική και την
φορολογική νομοθεσία!!!

Γενικά, αποδεικνύεται ότι η ΓΓΑ αφήνει πλήρη και εν λευκώ δικαιοδοσία στις ομοσπονδίες να
διαχειρίζονται το κάθε άθλημα χωρίς κανένα έλεγχο και παρακολούθηση και για αυτό το λόγο ο
Ελληνικός αθλητισμός έχει γίνει βορά των επιτήδειων και των απατεώνων της διαπλοκής, μέρος
της οποίας γίνονται και οι πολιτικοί προϊστάμενοι της ΓΓΑ, αλλά και αυτοί οι ίδιοι οι υπάλληλοί
της, άλλο που δεν ήθελαν και οι μεν και οι δε!!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Πρώτη δημοσίευση 6/8/2014.
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!!!

Γκαγκστεριλίκι και Τρομοκρατία στη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ
υπό την Αιγίδα της ΓΓΑ από τους Τρομοκράτες της διπλανής Πόρτας!

(όπως λέμε ... "Απόστολου Παύλου προς Κορινθίους"!)
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/ΑΓΓΑ!!!
Όσοι αδικείστε από την ΕΛΟΚ ή/και από τη Σχολή Προπονητών ένας μόνο μπορεί να σας σώσει!
Εμπειρία στο ειδικό θέμα του καράτε, νομικές συμβουλές και ομαδικές μηνύσεις και αγωγές!!!
ΓΓΑ = Ο Οίκος
της Μεγάλης
ΑΝΟΧΗΣ:
#################

Ο νέος υπουργός Πολιτισμού
κ. Κων/νος Τασούλας

Ο υφυπουργός
Αθλητισμού
κ. Γιάννης Ανδριανός

Η γενική γραμματέας
Αθλητισμού
κα Κυριακή Γιαννακίδου

Με το άρθρο μου "30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με
αίτημα έκπτωσής του!!!" αποδεικνύεται ότι έστελνα στη διοίκηση της ΓΓΑ ένα41/340

1-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
2-Realnews
3-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
4-karate.gr
5-gazzetta
6-ΑΥΓΗ
7-zougla.gr
8-Δίκη/ΣΚΑΙ
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ένα όλα τα άρθρα μου τα σχετικά με τη διαφθορά και τη διαπλοκή που
κυριαρχεί στην ΕΛΟΚ. Συνεπώς η ΓΓΑ ευθύνεται στο ακέραιο για το όργιο
διαφθοράς και διαπλοκής στην ΕΛΟΚ!!!
Η Πρώτη Καραμπινάτη Παρανομία είναι το ότι την Σχολή Προπο-νητών
Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “τρέχει” ένα παράνομο διοικητικό
συμβούλιο πάντα υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!!
Επομένως, η … Λέιντι ΓΓΑ-ΓΓΑ είναι μια κορυφαία και μακροχρόνια
διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία, η οποία παράγει καθημερινά
τεράστια ηθική και οικονομική ζημία στον Ελληνικό Λαό, και όταν πολλές
φορές την αναφέρω ως “Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής” τρέμει το φυλλοκάρδι
μου μήπως και με μηνύσουν οι απλοί … Οίκοι Ανοχής επειδή τους προσβάλω!!
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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

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"!!

ΕΛΟΚ και ΓΓΑ: Συμμορία Διαπλοκής!!!

Ιδρύσατε μια παράνομη Σχολή Προπονητών Καράτε
περίτρανο μνημείο διαφθοράς, διαπλοκής και ηλιθιότητας! Η αρχή
της νομιμότητας επιβάλει να την κλείσετε και να την ιδρύσετε
εξαρχής! Αλλά και πάλι, αν δεν με συμβουλευθείτε, πάλι μαλακίες θα
κάνετε!!! Με τις πράξεις και τις παραλήψεις σας διασύρετε τον
πρωθυπουργό και όλους όσους εργάζονται φιλότιμα και έντιμα για το
Γνωρίζει ο
πρωθυπουργός
καλό αυτού του τόπου!!!
αυτά που κάνετε???
Είναι περιττό να μου κάνετε μηνύσεις για τις αλήθειες που σας
γράφω, διότι ναι μεν ο Κινέζος πρωθυπουργός είπε πως αν ... ξύσεις έναν Έλληνα, από
κάτω θα βρεις έναν Κινέζο, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι εκεί που με ... ξύνετε εσείς ΔΕΝ
υπάρχει κανένας Κινέζος!!!
Ήδη έχω αναλύσει την ίδρυση, την λειτουργία (με κλικ) και τις σε πρώτη φάση
παρανομίες (με κλικ) της Σχολής Προπονητών Καράτε! Εδώ θα ασχοληθούμε με το
κλείσιμο της σχολής λόγω των ηλιθίων και των λαμόγιων!!!
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Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και αποτελεί νόμο
του κράτους (!!!), ορίζει:

Τα Γεγονότα: και η Ερμηνεία τους:

Α

- Το Σάββατο 26 Ιουλίου δημιουργείται φραστικό επεισόδιο μεταξύ του

μαθητή της Σχολής Γιώργου Πελέκη (αντιπρόσωπου Σίτο-ρύου της Ιαπωνικής
Ομοσπονδίας) και μαθήτριας ευνοούμενης του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Το ΔΣ/ΕΛΟΚ κατά
την προσφιλή του μέθοδο δημιουργεί κατηγορία κατά του Πελέκη με πρόχειρο
ψευδομάρτυρα τον παράνομο Παναγιώτη Χονδροματίδη, μέλος του ΔΣ και
"διδάσκοντα στη Σχολή, (4 νταν μαϊμού-Σίτο-ρύου της ΕΛΟΚ) με πρόθεση να 11-Χονδροματίδης
"κόψει" τον Πελέκη από τη Σχολή.
Μέλος ΔΣ/ΕΛΟΚ,

Β

- Την Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014, παραιτείται, προκειμένου να

Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής

συνταξιοδοτηθεί, η Πρόεδρος της Σχολής Αθηνά-Ευαγγελία Αξαρλή, προϊσταμένη του Τμήματος
Σωματείων και Γυμναστηρίων της ΓΓΑ, με δεύτερη αίτηση παραίτησης, επιβεβαίωση της πρώτης,
που ήδη είχε υποβάλει!
Εδώ τονίζουμε τα γνωστά: Η παραίτηση αποτελεί δικαίωμα του δημοσίου υπαλλήλου και
υποβάλλεται εγγράφως με δύο αιτήσεις. Η υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει δεκτή την
παραίτηση αν δεν παρέλθουν τουλάχιστον 15 ημέρες από την υποβολή της πρώτης
αίτησης. Αν μέσα σε 15 ημέρες από την πάροδο 15 ημερών από την υποβολή της πρώτης
αίτησης παραίτησης, ο υπάλληλος επανέλθει με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην
παραίτησή του, αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την
ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.

Συνεπώς, από το μεσημέρι της Πέμπτης, 31 Ιουλίου 2014, που υπέβαλε τη δεύτερη
παραίτησή της, η κα Αξαρλή ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ πλέον υπάλληλος της ΓΓΑ!
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- Τη Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014,

συγκαλείται και συνεδριάζει η Επιτροπή
Διοίκησης της Σχολής στο Στάδιο των Άνω
Λιοσίων υπό την ήδη παραιτημένη "Πρόεδρο"
αυτής κυρία Αξαρλή, μέλη τις Χαρπαλή,
Σταυρογιάννη, Γερολύμπου και τον Κοσμίδη
και τον Διευθυντή Μπουλούμπαση, και, μετά
από τη στημένη ψευδομαρτυρία του
Χονδροματίδη, τιμωρεί τον Γιώργο Πελέκη με
δύο ημερών αποβολή από τη Σχολή πράγμα
που ισοδυναμεί με οριστικό "κόψιμο λόγω
απουσιών" από τη Σχολή. Μόλις τελείωσε η
συνεδρίαση και έφυγαν οι υπάλληλοι της ΓΓΑ,
τότε εμφανίστηκε ο Γερόλυμπος! Δηλαδή οι Γερόλυμπος-Μπουλούμπασης περνάνε και τραβάνε μια
θηλιά στο λαιμό του Πελέκη και ο Κοσμίδης λέγοντάς του "Αν είσαι καλό παιδί, θα δούμε τι μπορεί
να γίνει!" του χαλαρώνει τη θηλιά! Οι Γερόλυμπος-Μπουλούμπασης τραβάνε, ο Κοσμίδης χαλαρώνει!

Δ

- Αλλά τη Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014, η κυρία Αξαρλή ΔΕΝ είχε την ιδιότητα της υπαλλήλου

της ΓΓΑ, αφού είχε παραιτηθεί από την Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014, είχε πάρει τα μπογαλάκια της
από τη ΓΓΑ, είχε ευχηθεί "καλό ξεμπέρδεμα" στους συναδέλφους και τις συναδέλφισες και τρέχει
να γλιτώσει το κεφάλι της από όσες παρανομίες έκανε μέσα στη ΓΓΑ στα χρόνια της υπηρεσίας της!
Επομένως, αυτό το λαμόγιο η Αξαρλή (1) τελείως παράνομα συγκάλεσε τη συνεδρίαση της
Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, (2) τελείως παράνομα την συγκάλεσε στο στάδιο των Άνω
Λιοσίων, και όχι στη ΓΓΑ, κρυφά από τη ΓΓΑ, γιατί αν την βλέπανε εκεί θα της λέγανε "καλά αφού
παραιτήθηκες, τι δουλειά έχεις εδώ?", (3) τελείως παράνομα προήδρευσε σε αυτή τη συνεδρίαση
και (4) τελείως παράνομα τιμώρησε με διήμερη αποβολή τον Γιώργο Πελέκη εν γνώσει της ότι αυτό
θα του κόστιζε το "κόψιμο" από τη Σχολή και το χάσιμο των 250 € που ήδη είχε πληρώσει!

Ε

- Τις ίδιες παρανομίες διέπραξαν και οι άλλες δύο υπάλληλοι της ΓΓΑ, Χαρπαλή και

Σταυρογιάννη, αλλά και οι εκπρόσωποι της ΕΛΟΚ χωρίς κανένα ενδοιασμό φυσικά ως κατ'
επάγγελμα λαμόγια!!!

Ζ - Επειδή, λοιπόν η κα Αξαρλή ΔΕΝ ήταν υπάλληλος της ΓΓΑ, όπως ορίζει ο νόμος σχετικά με
τη λειτουργία της Σχολής, και παρ' όλα αυτά συγκάλεσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης
της 4-8-2014 και προήδρευσε σε αυτή, εξ αυτού και μόνο η συνεδρίαση αυτή ήταν άκυρη και κάθε
απόφασή της για την τιμωρία του Γιώργου Πελέκη είναι επίσης άκυρη!

Η

- Επιπλέον των ανωτέρω, αφού η/ο βάσει του νόμου για την λειτουργία της Σχολής πρόεδρος

της Επιτροπής Διοίκησης έπαψε να υπάρχει από την Πέμπτη, 31-7-2014, και άρα η Διοίκηση της
Σχολής από 1-8-2014 ΔΕΝ ικανοποιούσε τις διατάξεις του σχετικού νόμου, ΑΥΤΟΜΑΤΑ η
λειτουργία της Σχολής έπαψε να είναι σύννομη από 1-8-2014. Συνεπώς η Σχολή Προπονητών
Καράτε έχει ήδη διακοπεί από την 1-8-2014!!! Με τις υγείες σας ηλίθιοι!!!

Θ - Συνεπώς, η Σχολή Προπονητών Καράτε έχει ήδη διακοπεί από την 1-8-2014 μέχρι να οριστεί
νέος πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης και αυτό να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ! Για κανένα μήνα
δηλαδή!!! Επομένως, άδικα πάτε στα Νέα Λιόσια, άδικα γίνονται μαθήματα, κανένας από τους
διδάσκοντες δεν δικαιολογείται να πληρωθεί και κανένα άλλο έξοδο δεν είναι δικαιολογημένο για το
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διάστημα από 1-8-2014 και μετά! Αν και όταν συνεχιστεί η Σχολή, τα μαθήματα και οι παρουσίες
θα αρχίσουν και οι παρουσίες θα μετράνε πάλι από εκεί που
έμειναν την 31-7-2014!!!
Η "Μασέλα της
Ι - Και ερχόμαστε να κάνουμε τις επόμενες σκέψεις μια και Διαφθοράς και
δεν είμαστε ζώα, αλλά ο Θεός μας έβαλε λίγο μυαλό στο της Διαπλοκής":
Μασάει μόνη της
κεφάλι:
1) Δεν ήξερε η Αξαρλή ότι θα παραιτηθεί? Γιατί δεν και ασταμάτητα!

όρισε αντικαταστάτη, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της Σχολής?
2) Δεν γνώριζε η ΓΓΑ ότι θα παραιτηθεί η Αξαρλή? Γιατί δεν φρόντιζαν για τον αντικαταστάτη
της νωρίτερα?
3) Δεν γνώριζε η Αξαρλή ότι διαπράττει το ποινικό αδίκημα της αντιποίησης της ιδιότητας
του δημοσίου υπαλλήλου, όταν ήδη έχει φύγει από την υπηρεσία και παρουσιάζεται ψευδώς ως
υπάλληλος της ΓΓΑ και νόμιμη πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, δηλαδή
"αντιποιείται ιδιότητα που πλέον δεν έχει", για να "δικάσει" αντίπαλο της ΕΛΟΚ προς χάριν της
ΕΛΟΚ? Τόση υποχρέωση είχε?
4) Δεν γνώριζαν οι συναδέλφισές της τής Επιτροπής ότι ήταν παράνομη η συνεδρίαση? Τόση
υποχρέωση είχαν?
5) Γιατί όλες πήγαν στα Λιόσια και δεν έκαναν τη συνεδρίαση στη ΓΓΑ??? Τόση υποχρέωση
είχαν?
6) Ακόμα και αν ήταν όλες απόλυτα αθώες και απόλυτα αφελείς, γιατί προέβησαν σε πράξεις
που μόνο τις ανωτέρω ερμηνείες επιδέχονται???

Κ - Εσείς δώστε τις δικές σας απαντήσεις και εγώ θα δώσω μια δική μου και περιληπτική που τα
πιάνει όλα βάσει της θεωρίας της "Μασέλας που μασάει μόνη της": ΒΡΩΜΑΕΙ ΠΟΛΥΕΤΗΣ
ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΓΑ ΚΑΙ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ!!! Τραβήξτε τους μια
μήνυση στους απατεώνες και τις απατεώνισες να τους φύγει το κεφάλι!

Ασυνάρτητες Ερμηνείες των Γεγονότων
Σε ιστοσελίδα του Facebook εμφανίστηκε η δημοσίευση του κειμένου της επόμενης
φωτογραφίας, η οποία μου προκαλεί κατάπληξη για την ασυνέπεια των σκέψεων!
Ο γράφων Βαγγέλης Λαχουρής αποδέχεται την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής
Προπονητών, όπως έγινε, και συνιστά "σκύψτε το κεφάλι και κοιτάξτε να την βγάλετε όπωςόπως!"
Σκέφθηκε ότι 12 χρόνια η ΕΛΟΚ δεν είχε οργανώσει Σχολή Προπονητών? Και αυτό
επίτηδες? Σκέφθηκε ότι 20 προπονητές καράτε πάνω από 50 χρόνων, που ήδη εργάζονται σαν
προπονητές, ΔΕΝ θα πάρουν ποτέ δίπλωμα? Και αυτό επίτηδες! Σκέφθηκε ότι αθλητές και
αθλήτριες, που έχουν δώσει τα 10-15 καλύτερα χρόνια τους στο καράτε, ΔΕΝ θα πάρουν ποτέ
δίπλωμα λόγω απολυτη-ρίου Λυκείου? Και αυτό επίτηδες! Σκέφθηκε ότι τα ΛΑΜΟΓΙΑ αλλοιώνουν
την ΕΛΟΚ φέρνοντάς την πιο κοντά στα μέτρα τους, ώστε να μην τους κουνήσει ποτέ κανείς? Και
αυτό επίτηδες?
Δεν μας πείραξε η εγκυμοσύνη της Κοσμίδου, αλλά ΝΑΙ μας πείραξε ο χαρακτήρας της
Κοσμίδου, διότι τόσο αυτή όσο και ο πατέρας της Γιώργος Κοσμίδης λερώνουν αυτό το θείο δώρο
της εγκυμοσύνης με την προκλητική γαϊδουριά τους!!!
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Στη συνέχεια ο γράφων πετάει συγκεχυμένες ερωτήσεις άσχετες προς κάθε κατεύθυνση
χωρίς να διευκρινίζει τι πραγματικά εννοεί, ενώ αποκαλεί όλους συλλήβδην "αμόρφωτους παλιοκαραγκιόζηδες" αν ακυρωθεί η Σχολή, προφανώς θεωρώντας τον εαυτό του "μορφωμένο, μη παλιοκαραγκιόζη", επειδή λειτουργεί η Σχολή παράνομα!!! Τελικά, η Σχολή θα ακυρωθεί!
Όσον αφορά την αναφορά του στο άτομό μου: πιστεύω ότι για τον Βαγγέλη Λαχουρή "γραφικός" ήμουν τα 10 χρόνια που συνεργαζόταν στενά με τον Γερόλυμπο, ενώ "επίκαιρος" έγινα τα
τελευταία χρόνια που τον πήρε ο Γερόλυμπος στο κυνήγι!!!
Σε κάθε περίπτωση πάντως, το karate.gr επιβεβαιώνεται όλα τα τελευταία είκοσι χρόνια,
διότι όλοι έρχεστε κάποτε και μου λέτε ότι είχα δίκιο!!!

Τέλος, γνωρίζετε αν είναι σύννομη η
παρακάτω επιχορήγηση προς τον
Σύλλογο του μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ
Γιώργου Καρβούνη, μαθητή του Κέιβαν
Γκάζι, αστυνομικού, προπονητή
Κάποιοι τα δαγκώνουν χοντρά
αστυνομικών, προπονητή του συλλόγου στην
ΕΛΟΚ, ενώ άλλοι παίρνουν
.........!!!
του, που είναι επιχείρηση, ορκισμένου
συνεργάτη του Γερόλυμπου (αφού τον αποδεικνύω παράνομο και δεν παραιτείται)
και παράνομου μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ??? Οι δικοί σας σύλλογοι έχουν πάρει
τέτοιες επιχορηγήσεις???
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Ιδού οι Νεκροθάφτες του Καράτε στην Ελλάδα (και οι προηγούμενοί τους βέβαια)!!!
1) Για ένα άθλημα από το 1966 στην Ελλάδα, για μια ομοσπονδία με ιστορία από το 1980, για
ανάπτυξη με επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ από τη ΓΓΑ από το 1991, με 250 συλλόγους, όπως
λένε, και 28.000 αθλητές, όπως λένε, με δεκάδες πρωταθλήματα, εκατοντάδες προπονητές και
πρωταθλητές, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ιστορικό στις ιστοσελίδες της,
ΚΑΝΕΝΑ πρωτάθλημα, ΚΑΝΕΝΑ σύλλογο, ΚΑΝΕΝΑ προπονητή, ΚΑΝΕΝΑ αθλητή, ΚΑΝΕΝΑ
αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα οποιασδήποτε χρονιάς, ΚΑΜΙΑ φωτογραφία, ΚΑΝΕΝΑ βίντεο!
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2) Οι δραστηριότητές της δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ! Το έμψυχο
δυναμικό των συλλόγων, προπονητών, εξεταστών, μαύρων ζωνών, αθλητών και άλλων παραγόντων
δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ? Όλες οι επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ που
πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος απέδωσαν ένα ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ!
3) Πάρτε για παράδειγμα τους Βαλκανικούς Αγώνες, τις
συμμετοχές αθλητών, εκπαιδευτών και διαιτητών! Ηλίθιοι!!!
Βαλκανικοί ΔΕΝ υπήρξαν ποτέ!!! Γιατί? Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε
Βαλκανική Ομοσπονδία! Γιατί ΔΕΝ υπήρξε ποτέ? Διότι ΔΕΝ υπάρχει
η ιστορία της με λεπτομέρειες καταγεγραμμένη! Και γιατί ΔΕΝ υπάρχει
η ιστορία της με λεπτομέρειες καταγεγραμμένη?
4) Ηλίθιοι!!! Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε καταστατικό της
Ο Τρομοκράτης
Βαλκανικής δημοσιευμένο από τον Γερόλυμπο, αφού από την ίδρυσή
της Διπλανής Πόρτας!
της αυτός ήταν ο πρόεδρός της, και αν υπήρχε θα ήταν δημοσιευμένο
Το μυστικό της
εκμετάλλευσης μιας
στο site της ΕΛΟΚ ή στο site της Βαλκανικής! Στο πρώτο ΔΕΝ είναι
αθλητικής ομοσπονδίας είναι
και το δεύτερο ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ! Συνεπώς, ΠΟΤΕ δεν
να στερείς τα δικαιώματα
στους έξυπνους, ώστε να
λειτούργησε με φορολογικά βιβλία και στοιχεία αυτή η ανύπαρκτη
φεύγουν, και να τα πλασάρεις
ομοσπονδία!!!
σαν ρουσφέτια στους
ηλίθιους, ώστε να σε
5) Και γιατί όλα αυτά??? ΑΠΛΟΥΝ!!! ΓΙΑ
ευγνωμονούν κιόλας!!!
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ!!!
Ποιος ... μαλάκας δεν το
καταλαβαίνει αυτό?
6) Συνεπώς η ιστορία του καράτε και όλων
των παραγόντων του στην Ελλάδα έχει θαφτεί
εσκεμμένα! Αλλά γιατί τέτοιο εσκεμμένο θάψιμο των πάντων, ενώ έπρεπε το
καράτε να ήταν το πρώτο άθλημα στην Ελλάδα? Γιατί τέτοια απαξίωση όλων
ανεξαιρέτως των παραγόντων του αθλήματος???

Η Απάντηση είναι απλή: 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.)

1-Γερόλυμπος
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ" =
"Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ"

2-Μπουλούμπασης
Πρόεδρος

3-Γερολύμπου
Αναπλ. Πρόεδρος

4-Δημητριάδης
Γεν. Γραμματέας

5-Κοσμίδης
Α' Αντιπρόεδρος

7-Βόβλας
Ταμίας

8-Ράλλης Ειδικός
Γραμματέας

9-Γκουβούσης
Έφορος Υλικού

10-Καρβούνης
Εφ. Εθν. Ομάδας

11-Χονδροματίδης
Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής
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Με τα προηγούμενα άρθρα μου έχω ήδη αποδείξει ότι οι ανωτέρω είναι
"προκλητικοί εγκληματικοί αθλητικοί και οικονομικοί επιχειρηματίες" που
αρμέγουν την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε από τις θέσεις τους στο διοικητικό
της συμβούλιο και ... παραπλεύρως, παραβιάζοντας ταυτόχρονα και
καραμπινάτα και την αθλητική και την φορολογική νομοθεσία!!!

Γενικά, αποδεικνύεται ότι η ΓΓΑ αφήνει πλήρη και εν λευκώ δικαιοδοσία στις ομοσπονδίες να
διαχειρίζονται το κάθε άθλημα χωρίς κανένα έλεγχο και παρακολούθηση και για αυτό το λόγο ο
Ελληνικός αθλητισμός έχει γίνει βορά των επιτήδειων και των απατεώνων της διαπλοκής, μέρος
της οποίας γίνονται και οι πολιτικοί προϊστάμενοι της ΓΓΑ, αλλά και αυτοί οι ίδιοι οι υπάλληλοί
της, άλλο που δεν ήθελαν και οι μεν και οι δε!!!

Και δεν ξεχνάμε ότι:

Οι επίορκοι υπάλληλοι της ΓΓΑ εισέπρατταν παράνομα διπλούς, τριπλούς
και τετραπλούς μισθούς με αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις προς τους
πολιτικούς τους προϊσταμένους, οι τελευταίοι υπέγραφαν τις σχετικές
αποφάσεις κάνοντας τα στραβά μάτια, ενώ μοίραζαν σπάταλα χρήμα
προς τις αθλητικές ομοσπονδίες των ευνοουμένων τους, το Δημόσιο
Ταμείο αιμορραγούσε ανέλεγκτα προς όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες και
από εκεί σε τσέπες, όπως στην Ομοσπονδία του Καράτε, και όλα αυτά
συνέβαιναν για δεκάδες χρόνια, ενώ η Ελλάδα βούλιαζε σιγά-σιγά χωρίς
να το καταλαβαίνει κανείς με αποτέλεσμα να αφήνουμε σαν κληρονομιά
σε 3-4 γενιές των παιδιών μας καταστάσεις, όπως της δεξιά φωτογραφίας, που δείχνει μαθήτρια να τρώει από τα
σκουπίδια!!!
Μεταξύ των εμπλεκομένων στο τεράστιο αθλητικό και οικονομικό σκάνδαλο, δηλαδή μεταξύ των πολιτικών προϊσταμένων
της ΓΓΑ και των κομμάτων τους, των υπαλλήλων της ΓΓΑ και των αθλητικών ομοσπονδιών, έχει πλέον αποκατασταθεί
ένα τέλμα απόλυτης συνενοχής, αλληλεξάρτησης και αλληλο-εκβιασμού με αποτέλεσμα η Διαφθορά και η Διαπλοκή να
διαιωνίζονται αυτόματα! Δηλαδή, ο καθένας από τους τρεις και μόνο με την παρουσία του εξαναγκάζει και τους άλλους
δύο να παρανομούν ακριβώς όπως παρανομούσαν πάντα! Ο ρόλος πλέον της ΓΓΑ έχει καθοριστεί στο να συγκαλύπτει
αυτό το τεράστιο αθλητικό και οικονομικό έγκλημα!
Μιλάμε για ογκώδες καρκίνωμα στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας με μεταστάσεις!!! Μια κατάσταση που μόνο
με έναν τρόπο διορθώνεται: Να κλείσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να μεταταχθούν οι υπάλληλοί της σε άλλες
υπηρεσίες!!! Οι αθλητικές ομοσπονδίες πρέπει να αυτοσυντηρούνται οικονομικά, ειδάλλως να κλείσουν!!! Δεν μπορούμε
να πληρώνουμε με ζωές ανθρώπων, που δεν έχουν να φάνε ή δεν έχουν να πάρουν φάρμακα, την καΐλα του κάθε ...
μαλάκα να γυμνάζεται!!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Πρώτη δημοσίευση 26/8/2014.
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Καταχωρήσεις στο
Διοργανώσεις Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!
karate.gr
Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο
Facebook, Twitter, κτλ.!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και
επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα
κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις
τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης,
όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο
χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!!

Γκαγκστεριλίκι και Τρομοκρατία στη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ
υπό την Αιγίδα της ΓΓΑ από τους Τρομοκράτες της διπλανής Πόρτας!

Μαζέψτε τον άχρηστο Υφυπουργό - STOP / Κλείστε την
αμαρτωλή ΓΓΑ - STOP /
/ Ελέγξτε τους απατεώνες της ΕΛΟΚ - STOP / Διακόψτε
την παράνομη Σχολή Προπονητών - OVER
(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Ευχαρίστως, με κλικ εδώ.)
(Και με κλικ εδώ παίρνετε σε pdf τις παρανομίες μόνο, καθαρές από φωτό και σχόλια!)

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!!!
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Αποδεικτικό αποστολής και λήψης email προς το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης

Αποδεικτικό αποστολής και λήψης email προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

ΓΓΑ = Ο Οίκος
της Μεγάλης
ΑΝΟΧΗΣ:
###########

Γνωρίζει ο πρωθυπουργός
αυτά που κάνετε εκεί στη Ο Yπουργός
Πολιτισμού
ΓΓΑ???
κ. Κων/νος
Τασούλας

Ο υφυπουργός
Αθλητισμού
κ. Γιάννης
Ανδριανός
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Η γενική
γραμματέας
Αθλητισμού
κα Κυριακή
Γιαννακίδου

1-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
2-Realnews
3-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
4-karate.gr
5-gazzetta
6-ΑΥΓΗ
7-zougla.gr
8-Δίκη/ΣΚΑΙ

Απόλυτα Παράνομη η Σχολή Προπονητών Καράτε των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ 2014-2015.

Με το άρθρο μου "30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη
ΓΓΑ με αίτημα έκπτωσής του!!!" αποδεικνύεται ότι έστελνα στη διοίκηση
της ΓΓΑ ένα-ένα όλα τα άρθρα μου τα σχετικά με τη διαφθορά και τη
διαπλοκή που κυριαρχεί στην ΕΛΟΚ. Συνεπώς η ΓΓΑ ευθύνεται στο
ακέραιο για το όργιο διαφθοράς και διαπλοκής στην ΕΛΟΚ!!!
Η Βασική Καραμπινάτη Παρανομία είναι το ότι τη Σχολή
Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “τρέχει”
ένα παράνομο διοικητικό συμβούλιο πάντα υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!!
Επομένως, η … Λέιντι ΓΓΑ-ΓΓΑ είναι μια κορυφαία και
μακροχρόνια διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία, η οποία
παράγει καθημερινά τεράστια ηθική και οικονομική ζημία στον Ελληνικό
Λαό, και όταν πολλές φορές την αναφέρω ως “Ο Οίκος της Μεγάλης
Ανοχής” τρέμει το φυλλοκάρδι μου μήπως και με μηνύσουν οι απλοί …
Οίκοι Ανοχής επειδή τους προσβάλω!!!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

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"!

ΕΛΟΚ και ΓΓΑ: Συμμορία Διαπλοκής!!!
Ιδρύσατε μια παράνομη Σχολή Προπονητών Καράτε
περίτρανο μνημείο διαφθοράς, διαπλοκής και ηλιθιότητας! Η
αρχή της νομιμότητας επιβάλει να την κλείσετε και να την
ιδρύσετε εξαρχής! Αλλά και πάλι, αν δεν με συμβουλευθείτε,
πάλι μαλακίες θα κάνετε!!! Με τις πράξεις και τις
παραλήψεις σας διασύρετε τον πρωθυπουργό και όλους όσους εργάζονται
Γνωρίζει ο
πρωθυπουργός
φιλότιμα και έντιμα για το καλό αυτού του τόπου!!!
αυτά που κάνετε εκεί
Είναι περιττό να μου κάνετε μηνύσεις για τις αλήθειες που σας γράφω, διότι
στην αμαρτωλή
ΓΓΑ???
ναι μεν ο Κινέζος πρωθυπουργός είπε πως αν ... ξύσεις έναν Έλληνα από
κάτω θα βρεις έναν Κινέζο, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι εκεί που με ... ξύνετε εσείς ΔΕΝ υπάρχει
κανένας Κινέζος!!!

Οι μέχρι σήμερα 43 καραμπινάτες παρανομίες κατά την ίδρυση και τη λειτουργία
της Σχολής Προπονητών Καράτε διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:
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Α – Στις παρανομίες πριν από την ίδρυση της Σχολής!
Β – Στις παρανομίες κατά την ίδρυση της Σχολής, δηλαδή την απόφαση ίδρυσής της!
Γ – Στις παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής!
Δ – Στις παρανομίες των αποτελεσμάτων της Σχολής!

A - Οι Παρανομίες πριν από την Ίδρυση της Σχολής Προπονητών
Καράτε:
Η ΕΛΟΚ είναι μια παράνομα λειτουργούσα Ομοσπονδία!
1) Τη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την
αιγίδα της ΓΓΑ την “τρέχει” εν γνώσει της ΓΓΑ ένα
παράνομο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΟΚ. Παράνομο λόγω
πολλαπλών παραβιάσεων της αθλητικής και φορολογικής
νομοθεσίας, πάντα υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!! Συνεπώς, όλες
οι αποφάσεις και της ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ για την ίδρυση και
λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε αποτελούν
Κοσμίδης,
Γερολύμπου
δέσμη
πολλαπλών
παρανομιών
και
άρα
είναι
νομικά
άκυρες!!!
τελευταίος τροχός
Αναπλ. Πρόεδρος

της άμαξας που
σέρνει το ... καράβι!

2) Επιπρόσθετα, οι Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου
και ο Γιώργος Κοσμίδης, οι οποίοι με την απόφαση ίδρυσης της Σχολής Προπονητών ορίστηκαν ως
εκπρόσωποι της ΕΛΟΚ στην Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής, είναι μέλη της εκπεστέας παράνομης
διοίκησης της ΕΛΟΚ και επομένως κάθε συμμετοχή τους σε κάθε απόφαση της Επιτροπής
Διοίκησης της Σχολής είναι εκ των προτέρων άκυρη!

3) Η ΓΓΑ είναι λεπτομερώς ενημερωμένη με emails για όλα αυτά από το karate.gr,
όπως αποδεικνύεται από το άρθρο: "Δείξε το σεβασμό σου στον αντίπαλο με το ...
Κινέζικο Μαρτύριο της Σταγόνας!"

B - Οι παρανομίες κατά την ίδρυση της Σχολής Προπονητών Καράτε
βάσει της απόφασης 15768/28-5-2014 του Υφυπουργού Αθλητισμού!
Με την 15768/28-5-2014 Απόφαση (με κλικ εδώ) του υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανού, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1593Β/17.6.2014 ιδρύεται Σχολή
Προπονητών Καράτε με τα επόμενα παράνομα χαρακτηριστικά:
Η απόφαση βασίστηκε στην επόμενη αλληλογραφία μεταξύ ΓΓΑ και ΕΛΟΚ:
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4) Εάν τα υπό (4) και (5) έγγραφα είναι αναληθή, τότε προκύπτει διαπλοκή μεταξύ ΕΛΟΚ και
υπαλλήλων της ΓΓΑ και άρα τα έγγραφα αυτά πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα βάση του νόμου
περί Διαύγειας στη δημόσια διοίκηση, πράγμα που δεν έχει γίνει και άρα εξ αυτού προκύπτει
παρανομία! Οι σπουδαστές της Σχολής Προπονητών Καράτε και οι σύλλογοι από τους οποίους
προέρχονται έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν το περιεχόμενο των ανωτέρω επιστολών υπό (4) και
(5), ώστε να είναι βέβαιοι ότι δεν πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από τις αμαρτωλές ΕΛΟΚ και
ΓΓΑ! Υπάρχει το ενδεχόμενο με τις επιστολές αυτές η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ να εξαπατούν συλλόγους
και αθλητές του καράτε ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής!
5) Ποιές είναι οι κατά το (6) υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό στο άθλημα?
Πόσους ενεργούς συλλόγους έχει η ΕΛΟΚ, πόσοι προπονητές έχουν πτυχίο της ΓΓΑ και πόσοι από
αυτούς απασχολούνται με νόμιμες συμβάσεις σε συλλόγους? Αν αυτά δεν απαντηθούν δημοσίως,
τότε η λειτουργία της Σχολής με 250 € συμμετοχή κατ’ άτομο και περί τα 250 άτομα συμμετέχοντες
αποτελεί καραμπινάτη αρπαχτή του ΔΣ/ΕΛΟΚ με την συνενοχή της αμαρτωλής ΓΓΑ! Κοινώς
ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΑ!!! Από όσα είναι γνωστά οι ενεργοί σύλλογοι της ΕΛΟΚ είναι 100 (ψηφίζουν 80) και
οι μέχρι πριν από τη Σχολή προπονητές με δίπλωμα ΓΓΑ είναι 200!

Η απόφαση ορίζει:

6) Οι Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου και ο Γιώργος
Κοσμίδης είναι μέλη της εκπεστέας παράνομης διοίκησης της
ΕΛΟΚ και επομένως κάθε συμμετοχή τους σε κάθε απόφαση
της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής είναι εκ των
προτέρων άκυρη!
7) Ο Γιώργος Κοσμίδης είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και
Κοσμίδης,
στη Σχολή ήταν υποψήφια και η κόρη του Ευδοξία Κοσμίδου
τελευταίος τροχός
πράγμα που καθιστά ασυμβίβαστο τον ορισμό του Κοσμίδη ως της άμαξας που
μέλους της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής! Καραμπινάτη απόδειξη αυτής της σέρνει το ... καράβι!
Γερολύμπου
Αναπλ. Πρόεδρος
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ασυμβατότητας ήταν το τεράστιο θέμα που προέκυψε με την επιμονή του Κοσμίδη να απαιτεί να
παίρνει παρουσίες η κόρη του στα πρακτικά μαθήματα της Σχολής, ενώ είναι έγκυος στον έβδομο
μήνα της!!!

Η απόφαση ορίζει:

8) Ο οριζόμενος ως Διευθυντής της Σχολής
Χρήστος Μπουλούμπασης, πρόεδρος της ΕΛΟΚ, είναι
παράνομος, διότι δεν είναι τίποτα άλλο από ένας στυγνός
επιχειρηματίας του καράτε, που εκμεταλλεύεται την
ομοσπονδία. Αρχηγός της παρα-ομοσπονδίας του Γουάντορύου καράτε διοργανώνει σεμινάρια και αγώνες της
Μπουλούμπασης οργάνωσης καράτε, που διευθύνει υπό μορφή άτυπης και
Πρόεδρος
φορολογικά αδήλωτης οργάνωσης, ενώ ταυτόχρονα
διδάσκει στο σύλλογό του χωρίς σύμβαση εργασίας! Τον παράνομο αυτόν και
κρυφό επιχειρηματία η ΕΛΟΚ πρότεινε και η ΓΓΑ αποδέχθηκε ως Διευθυντή
της Σχολής Προπονητών!

Γερόλυμπος
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ"

Από την άλλη μεριά δεν έχει αποδειχθεί (με βιογραφικό του ίσως) ότι ο Μπουλούμπασης έχει
τις γνώσεις και την φαιά ουσία να οργανώσει το πρόγραμμα σπουδών μιας τέτοιας σχολής! Συνεπώς,
υπάρχει ένα κρυπτόμενο πρόσωπο, που κινεί όλα τα νήματα και αυτό είναι ο «Δικτάτορας της
ΕΛΟΚ» Γιώργος Γερόλυμπος! Άρα είναι αυτονόητο το συμπέρασμα ότι ο Γερόλυμπος διοικεί και το
πιόνι Μπουλούμπασης υπογράφει! Γι' αυτό είναι ο Γερόλυμπος από το πρωί μέχρι το βράδυ στις
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αίθουσες της Σχολής παρόλο που δεν είναι ενεργό μέλος της ΕΛΟΚ και έχει τιμωρηθεί από την
Παγκόσμια και για χάρη του παραμένει η ΕΛΟΚ εκτός Βαλκανικής!

Η απόφαση ορίζει:

ενώ το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013 ορίζει τα επόμενα:

Επίσης, η απόφαση ορίζει:
56/340

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Απόλυτα Παράνομη η Σχολή Προπονητών Καράτε των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ 2014-2015.

9) Η πρώτη παράγραφος της ανωτέρω ενότητας είναι απαράδεκτη και παράνομη! Η
παράγραφος αυτή εξασφαλίζει μια απόλυτη εξουσία στην ΕΛΟΚ να ευνοήσει, να αδικήσει και να
τρομοκρατήσει τους αθλητές και τους συλλόγους!!! Ιδίως όταν μέλη της διοίκησης της ΕΛΟΚ έχουν
άμεσα προσωπικά οικονομικά συμφέροντα με την λειτουργία και τα αποτελέσματα της Σχολής! Και
την ηλίθια αυτή παράγραφο εσείς της ΓΓΑ την κάνατε νόμο του κράτους! Ε, τι να σας πει κανείς!
Είσαστε και εσείς ηλίθιοι! Αυτονόητα παρέχετε ακόμα ένα εργαλείο προς όλες τις ομοσπονδίες με
φιλοκυβερνητικές διοικήσεις να λιανίσουνε τους αντιπάλους τους και να εισπράξουν παράνομα
χρήματα από συλλόγους και προπονητές!!!
Με την ανωτέρω παράγραφο, προφανώς διαστρεβλώνεται η ισότιμη και αντικειμενική
αντιμετώπιση όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων σπουδαστών, πράγμα που καθιστά αντικειμενικά
αντισυνταγματική αυτή την παράγραφο. Είναι προφανές ότι η ΕΛΟΚ είχε τη δυνατότητα να
συγκεντρώσει εκ των προτέρων όλους τους "ευνοούμενους υποψηφίους" και να προσαρμόσει τις
προϋποθέσεις στα προσόντα τους, πράγμα που φυσικά και έκανε! Η Απόφαση όμως έχει ήδη
δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και αποτελεί νόμο του κράτους! Κάθε ένας που ΔΕΝ πληροί τις προϋποθέσεις
ΔΕΝ μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα της Σχολής!
Συνεπώς, παρανόμως η ΓΓΑ δεν επέβλεψε στις ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Σχολή.

Η απόφαση ορίζει:

10) Το (Β) είναι προφανέστατα αντιαθλητικό, παράνομο και αντισυνταγματικό για τους επόμενους
λόγους:
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α) Απαιτεί ηλικία τουλάχιστον 23 ετών και σε συνδυασμό με το (1) “κάτοχοι μαύρης ζώνης 1
νταν ΕΛΟΚ” «δίνει» δυνατότητα διπλώματος εμπειρικού προπονητή σε παιδάκια που βρίσκονται
στα πρώτα βήματα της αθλητικής τους καριέρας, διότι μόλις έχουν συμπληρώσει 2-3 χρόνια
προπόνησης στο άθλημα και ΔΕΝ έχουν καμιά εμπειρία. Δεν μπορεί ένας γονιός να εμπιστευτεί το
παιδί του σε έναν τόσο νέο “προπονητή” με μηδενική πείρα! Αν συμβεί ένας θάνατος αθλητή, ό μη
γέννητο, στην προπόνηση ενός τέτοιου προπονητή, τότε θα έχουμε καραμπινάτο ποινικό αδίκημα
για τη διοίκηση της ΕΛΟΚ που έθεσε αυτή την προϋπόθεση, αλλά και για τη κυρίες της ΓΓΑ της
διοίκησης της Σχολής που την δέχθηκαν!!! Και θα είμαι ο πρώτος που θα σας μηνύσει όλους, διότι
εντοπίζω εδώ ακριβώς την ήδη διαπραχθείσα παρανομία σας!
Ταυτόχρονα, η μικρή ανωτέρω ηλικία δημιουργεί συνθήκες εμπορευματοποίησης από τους
διοικούντες την ΕΛΟΚ του διπλώματος του εμπειρικού προπονητή. Στα ανωτέρω ας τονίσω σαν
δεδομένο ότι οι πρωταθλητές των πανελλήνιων αγώνων είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία και έχουν 23-4 νταν! Δηλαδή έχουν ήδη κατά πολύ ανώτερα προσόντα, ενώ είναι απλοί αθλητές!
β) Το (Β) είναι επίσης αντισυνταγματικό διότι αποκλείει την ισότιμη πρόσβαση στη Σχολή
Προπονητών σε όσους είναι άνω των 50 χρόνων! Είναι προφανώς ηλίθιο να αποκλείονται οι άνω
των 50 ετών, αφού πολλά γυμναστήρια ήδη έχουν επαγγελματίες προπονητές άνω των 50 ετών,
ενώ όλοι οι αυτοαποκαλούμενοι "προπονητές των προπονητών" και "προπονητές των
πρωταθλητών", Μπουλούμπασης, Κοσμίδης, Βόβλας, Πάσης, όλοι οι διδάσκοντες στη Σχολή κτλ.
κτλ., εκτός από παράνομοι είναι και εξηντάρηδες! Αυτό και μόνο αποτελεί αιτία ακύρωσης της
Σχολής!!!
Και να προστεθεί σε αυτά ότι λόγω της πλήρους ανικανότητας της ΓΓΑ και της ΕΛΟΚ επί 12
χρόνια δεν είχε λειτουργήσει σχολή προπονητών καράτε! Συνεπώς, αυτά τα 12 χρόνια δεκάδες
προπονητές πέρασαν το σημερινό όριο των 50 ετών διδάσκοντας καθημερινά καράτε και άρα το
όριο των 50 ετών στην ουσία γίνεται για αυτούς όριο των 50 - 12 = 38 ετών!
Τώρα ξαφνικά ο Γερόλυμπος και τα τσιράκια του πετάνε όλους αυτούς έξω από το καράτε?
Οι περισσότεροι από αυτούς γνωρίζουν από πρώτο χέρι τον Γερόλυμπο και τις ταρζανιές του και
δεν τον πάνε με τίποτα, γι' αυτό και τους ξεκόβει από το καράτε? Τις απάτες της ΕΛΟΚ δεν τις
βλέπουν οι άσχετες υπάλληλοι της ΓΓΑ, που ανέλαβαν τη διοίκηση της σχολής???
11) Στο (Γ) ζητείται απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμο! Γιατί? Θα διδάξουν
ορθογραφία και έκθεση? Για ρωτήστε τον διευθυντή της σχολής και τους διδάσκοντες τα πρακτικά
μαθήματα: έχουν όλοι απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμο? Αν δεν έχουν όλοι,
τότε πως θέλουν απαραίτητα απολυτήριο από τους μαθητές? Υπάρχουν δεκάδες αθλητές καράτε
με απλή πρωτοβάθμια εκπαίδευση πολύ καλύτεροι από πολλούς με διδακτορικά, επειδή έχουν
ταλέντο, έχουν δώσει περισσότερο χρόνο ή αγαπάνε περισσότερο το άθλημα! Γιατί θα πρέπει να
τους θάψετε στερώντας τους μια εξέλιξη που θα ήθελαν και θα απέδιδαν περισσότερο από πολλούς
άλλους! Και γιατί θα πρέπει να στερήσετε το ίδιο το άθλημα από την προσφορά τους? Επειδή το
θέλουν ο Γερόλυμπος και τα τσιράκια του???
Τέλος επ' αυτού, οι ήδη υπάρχοντες προπονητές Β΄κατηγορίας ΔΕΝ έχουν όλοι απολυτήριο
λυκείου και μερικοί διδάσκουν στη Σχολή μάλιστα!!!
12) Στις προϋποθέσεις προστίθενται και οι επόμενες υπό μορφή κριτηρίων:
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α) Στο (1) ζητείται οι υποψήφιοι να έχουν το πρώτο νταν ΕΛΟΚ!
Θα πρέπει να ελεγχθεί πόσους αθλητές πέρασαν οι διοικούντες την ΕΛΟΚ από εξετάσεις
(κρυφές ή φανερές) και έβαλαν να πληρώσουν για πρώτο νταν ΕΛΟΚ το τελευταίο διάστημα με
κερασάκι τη σχολή προπονητών, αφού πρώτα βέβαια τους έβαλαν να πληρώσουν για το ίδιο νταν
στα στυλ κατά τη γνωστή απάτη "πρώτα πάρε το νταν του στυλ και μετά δίνεις στην ΕΛΟΚ"!
Προφανώς, λοιπόν, και για αυτό το λόγο μπήκε το πρώτο νταν ως ελάχιστο! Για να αυγατίσουν τα
250άρια και τις εξετάσεις για πρώτα νταν!!! Μιλάμε για πρωτοφανή απάτη από τον Γερόλυμπο και
τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, οι οποίοι απομυζούν συλλόγους, αθλητές και γονείς αθλητών κατά τον
πλέον επαχθή και προκλητικό τρόπο!!!
Από την άλλη μεριά, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ έχει νταν, διότι ΔΕΝ έχει στυλ! Εξ ορισμού η Παγκόσμια
στην οποία ανήκει δέχεται όλα τα στυλ όπως και να είναι αυτά και άρα ΔΕΝ υπάρχει η ιεραρχία
των νταν!!! Πώς ζητάνε νταν ΕΛΟΚ ως κριτήριο???
Συνεπώς, αυτό το κριτήριο αποτελεί μια τεράστια απάτη, την οποία χρησιμοποιούν επί χρόνια
για να αρμέγουν αθλητές και συλλόγους!!!
Επιπρόσθετα, υπάρχουν δεκάδες ομοσπονδίες καράτε διεθνώς με διπλώματα ανώτερα της
ΕΛΟΚ σε στάνταρ ποιότητας και άρα η ΕΛΟΚ έπρεπε να είχε πίνακα ομοσπονδιών, των οποίων
αναγνωρίζει τα διπλώματά τους! Εδώ αυτό γίνεται για όλη την ακαδημαϊκή εκπαίδευση σχολών και
πανεπιστημίων και η ΕΛΟΚ αποτελεί το απάνθισμα των "κοινωνικών σπουδών", ώστε να μην
υπάρχουν άλλα ισότιμα πτυχία με τα δικά της!!! Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε???
Συνεπώς, και αυτό το κριτήριο αποτελεί μια τεράστια απάτη!!!
β) Στο (2) ζητείται οι υποψήφιοι να έχουν βεβαίωση της ΕΛΟΚ ότι έχουν τουλάχιστον 5ετή
ενεργή συμμετοχή σε ενεργό σύλλογο της ΕΛΟΚ!
Αυτό αποτελεί καραμπινάτη τρομοκρατία!!! Έχουν ξεφύγει πλέον από το περιβάλλον της έστω
και στυγνής εκμετάλλευσης του αθλήματος και της ομοσπονδίας και έχουν περάσει σε στρατηγική
τρομοκρατικής εξάρτησης! Και μόνο αυτό αποδεικνύει την επιδίωξη πλήρους εξάρτησης των
υποψηφίων και των συλλόγων τους από την ΕΛΟΚ και τον Γερόλυμπο και νομικά μπορεί να
αποτελέσει αρκετό σημείο αναφοράς για ακύρωση της σχολής λόγω μη αντικειμενικών αλλά
ελεγχόμενων όρων συμμετοχής! Πώς μπορεί να πιστοποιεί η ΕΛΟΚ τέτοια συμμετοχή, αφού βάσει
του αθλητικού νόμου ένας σύλλογος (και άρα τα μέλη του), που εγγράφηκε σε αυτήν πριν ένα μήνα,
και δεν τον γνώριζε από πριν η ΕΛΟΚ έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με ένα σύλλογο που είναι
είκοσι χρόνια μέλος της? Συνεπώς, το κριτήριο αυτό αντίκειται στον αθλητικό νόμο 2725/1999.

Η απόφαση ορίζει:
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13) Το (3) και το (6) είναι απαράδεκτα και αποτελούν λόγους ακύρωσης της Σχολής!

Γ – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής!
Αυτές χωρίζονται:
Γ1 - Στις διοικητικές παρανομίες της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής!
Γ2 - Στις παρανομίες υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων!
Γ3 - Στις παρανομίες κατά των αδικούμενων υποψηφίων!
Γ4 - Στις παρανομίες που διαπράττουν οι διδάσκοντες!
Γ1 - Οι διοικητικές παρανομίες της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής!

14) Πρώτη και κύρια παρανομία και ερώτημα προς τη ΓΓΑ είναι: Τι
δουλειά έχει ο δικτάτορας της ΕΛΟΚ Γιώργος Γερόλυμπος, εν γνώση της
ΓΓΑ, χωρίς να έχει καμιά θεσμική θέση στο ΔΣ της ΕΛΟΚ, να κάνει τις
συνεννοήσεις για τη λειτουργία της Σχολής και τι δουλειά έχει να
βρίσκεται στους χώρους της λειτουργίας της Σχολής καθ' όλες τις ώρες
λειτουργίας της???

Γερόλυμπος
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ"

Συνεπώς ο Γερόλυμπος "Εισηγείται", "Έχει την ευθύνη",
"Τροποποιεί", "Ασκεί πειθαρχική εξουσία", "Υποβάλλει πίνακα αποτελεσμάτων", κτλ. κρυπτόμενος
πίσω από τα ονόματα των αχυρανθρώπων του. Τουτέστιν “τρομοκρατεί”! Δηλαδή η Σχολή
Προπονητών Καράτε αποτελεί μια πλήρως διαστρεβλωμένη και παράνομη κατάσταση υπό τον
δικτάτορα της ΕΛΟΚ Γιώργο Γερόλυμπο εν γνώση της διαπλεκομένης με αυτόν Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού!!!
15) Ξαναδίνουμε τον διορισμό της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, ώστε να εντοπίσουμε
τις παραβιάσεις του νόμου:
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Η Πρόεδρος της Σχολής και υπάλληλος της ΓΓΑ κα Αθηνά-Ευαγγελία Αξαρλή έδωσε την
οριστική παραίτησή της, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, στη ΓΓΑ την Πέμπτη, 31-7-2014, και
άρα αυτομάτως τέθηκε εκτός υπηρεσίας και δεν είχε κανένα δικαίωμα ανάμειξης σε οποιαδήποτε
δραστηριότητα της Σχολής μετά την ημερομηνία αυτή, διότι προφανώς δεν ήταν πλέον υπάλληλος
της ΓΓΑ. Παρ’ όλα αυτά η κα Αξαρλή, την Δευτέρα 4-8-2014:
α) συγκάλεσε συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής παρανόμως ως πρόεδρός της,
αντιποιούμενη ασυνείδητα την ιδιότητα της υπαλλήλου της ΓΓΑ,
β) πραγματοποίησε τη συνεδρίαση αυτή, αντιποιούμενη ασυνείδητα την ιδιότητα της
υπαλλήλου της ΓΓΑ, και
γ) αντιποιούμενη ασυνείδητα την ιδιότητα της υπαλλήλου της ΓΓΑ, τιμώρησε, βασισμένη σε
ψευδείς κατηγορίες του ψευδομάρτυρα Παναγιώτη Χονδροματίδη, μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ, τον
μαθητή της Σχολής Γιώργο Πελέκη «κατά παραγγελία του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ» με δύο
ημέρες αποβολή από τα μαθήματα της Σχολής γνωρίζοντας ότι με την τιμωρία αυτή ο Γιώργος
Πελέκης έχανε το δικαίωμα παρακολούθησης της Σχολής, διότι και μόνο με τις απουσίες αυτών
των δύο ημερών υπερέβαινε το όριο του 5% των απουσιών!!! Έτσι, ο Πελέκης έχανε άδικα τη Σχολή
και τα 250 ευρώ!
Αν ο Πελέκης απορριφθεί: μήνυση και αγωγή! Αν ο Πελέκης περάσει, πάλι μήνυση και αγωγή!!!
16) Στις αρμοδιότητες του Διευθυντή της Σχολής, πιο πάνω, ορίζεται ότι ο Διευθυντής της
Σχολής «Ασκεί πειθαρχική εξουσία και έχει το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων κατά περίπτωση.»
Επίσης, στις Υποχρεώσεις των Σπουδαστών πιο κάτω αναφέρεται σαφώς ότι «2. Κάθε παράβαση
των υποχρεώσεων των σπουδαστών που παρακολουθούν τη Σχολή , συνεπάγεται την επιβολή
σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.»
Συνεπώς, η επιβολή κυρώσεων ΔΕΝ ανήκει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διοίκησης,
αλλά σε εκείνες του Διευθυντή της Σχολής και άρα για ακόμα ένα λόγο η συνεδρίαση της Επιτροπής
Διοίκησης και η τιμωρία του Γιώργου Πελέκη από αυτήν ήταν παράνομες και άρα άκυρες!
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17) Όπως ελέχθη πιο πάνω, η πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης Αθηνά Αξαρλή τέθηκε
αυτοβούλως εκτός ΓΓΑ την Πέμπτη 31-7-2014! Τι σημαίνει αυτό πανηλίθιοι? Σημαίνει ότι
αυτομάτως έπαψε να ικανοποιείται η Απόφαση Ίδρυσης της Σχολής Προπονητών, διότι έπαψε να
υπάρχει νόμιμη Επιτροπή Διοίκησης με τρία μέλη από τη ΓΓΑ και δύο από την ΕΛΟΚ! Συνεπώς η
Σχολή έπαψε να λειτουργεί νόμιμα την 1-8-2014 και θα επαναλειτουργήσει νόμιμα όταν δημοσιευτεί
στο ΦΕΚ το όνομα του αντικαταστάτη της Αξαρλή! Πολύ-πολύ κακώς έγιναν μαθήματα τις επόμενες
μέρες, τα οποία είναι και άκυρα! Αυτά τώρα θα χρησιμοποιηθούν εκβιαστικά για λύσεις πάλι
παράνομες! Κάθε αντίθετη ενέργεια από την διακοπή της Σχολής είναι παράνομη και άκυρη, όποιοι
και αν θίγονται! Κάθε μεσοβέζικη λύση της ΓΓΑ να καλύψει τις λαμογιές και τις βλακείες της (διότι
αυτή εποπτεύει τον αθλητισμό και έπρεπε να είχε προνοήσει για κάθε ενδεχόμενο!!!) την
αποδεικνύει αυτό που λέμε λαϊκά ... "μπουρδέλο" με την έννοια του "τίποτα δεν λειτουργεί σωστά"!!!
(Με τις υγείες σας!)

Μια μέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής, την 11-7-2014,
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ ο Πίνακας Υποψηφίων Δεκτών,
Απορριπτόμενων με Αιτήσεις Θεραπείας (Διόρθωσης) κτλ. (με κλικ εδώ και στην
εικόνα):

Σχετικά με τους Πίνακες Υποψηφίων:
18) Πρώτη και κυρίαρχη απάτη είναι ότι οι ελεγχόμενοι πίνακες
περιλαμβάνουν μόνο επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός των αιτούντων πράγμα
απαράδεκτο! Η διοίκηση της Σχολής Προπονητών κρύβει εσκεμμένα από τη
δημοσιότητα όλα τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή απόρριψης από
τη Σχολή, τα οποία στοιχεία έπρεπε να δημοσιοποιηθούν, αφού αφορούν στο
συμφέρον του κάθε υποψήφιου, και όχι να μείνουν στο συρτάρι των ΕΛΟΚ και
Μπουλούμπασης ΓΓΑ, ώστε να ευνοούν ή να αδικούν όποιον αυτοί θέλουν!!! Αν ήμουν υποψήφιος
Πρόεδρος
και κόβομαι επειδή δεν έχω απολυτήριο λυκείου θα ήθελα να γνωρίζω αν
κάποιος σαν και μένα παρουσίασε πλαστό απολυτήριο λυκείου ή αν ο Διευθυντής Μπουλούμπασης
έκανε τα στραβά μάτια σε άλλες ελλείψεις υποψηφίων! Επίσης, θα ήθελα να γνωρίζω αν π.χ. ο
Γιώργος Κοσμίδης, ή άλλο λαμόγιο, έβαλε στη Σχολή δέκα πρώτα νταν από το σύλλογό του για να
τους πάρει ακόμα 250 ευρώ το κεφάλι = 2500 € στην τσέπη!!!
Για λόγους, λοιπόν, διαφάνειας των διαδικασιών απαιτούμε να δοθούν στη δημοσιότητα τα
πλήρη στοιχεία προϋποθέσεων των υποψηφίων, αλλά και αυτά της προαγωγής τους σε νταν και των
συλλόγων από τους οποίους προέρχονται, μέχρι και αν αυτοί οι σύλλογοι έχουν πληρώσει τις
συνδρομές τους στην ΕΛΟΚ!!! Είναι πολλές οι προϋποθέσεις νομιμότητας που πρέπει να πληρούνται
και πρέπει οι συνθήκες να είναι ΙΔΙΕΣ για όλους!!!
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Γ2 - Οι παρανομίες υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων!
19) Τη Σχολή παρακολουθεί και ο γιός του Χρήστου Μπουλούμπαση, προέδρου της ΕΛΟΚ
και Διευθυντή της Σχολής, πράγμα που εκτός όλων των άλλων αποτελεί ασυμβίβαστο για τη θέση
του Διευθυντή για τον Χρήστο Μπουλούμπαση!
20) Η ΕΛΟΚ χρεώνει στους μαθητές της Σχολής το μέγιστο του ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
επιτρεπομένου από το νόμο ποσού διδάκτρων. Σε άλλο σημείο του νόμου αναφέρεται ότι Σχολή
Προπονητών ιδρύεται όταν οι υποψήφιοι είναι τουλάχιστον 30! Αυτό σημαίνει ότι τα έξοδα μιας
τέτοιας Σχολής καλύπτονται με 250 € Χ 30 = 7.500 €.
Από ό,τι βλέπουμε από τους πίνακες σπουδαστών μαζεύονται περί τα 250 άτομα επί 250 €
μας κάνουν 62.500 €, ποσό τεράστιο, όταν τους παρέχονται δωρεάν στέγη και υλικά! Συνεπώς
υπάρχει “κέρδος”, το οποίο αναρωτιόμαστε σε ποιες τσέπες πάει αφού ο νόμος ορίζει ότι τα 250 €
καταβάλλονται “ανταποδοτικά”? Δηλαδή, "τα λεφτά που θα εισπραχθούν από τους μαθητές της
Σχολής, θα πάνε ακριβώς και μόνο στα πραγματικά έξοδα της Σχολής και πουθενά αλλού"!
Συνεπώς, η ΕΛΟΚ δεν έπρεπε να χρεώσει το υπερβολικό ποσό των 250 € κατ’ άτομο, πράγμα
που αποδεικνύει ακόμα πιο εξόφθαλμα ότι πρόκειται για “στυγνή επιχείρηση” των διοικούντων!!!
Και φυσικά ο λογαριασμός δεν έκλεισε! Περιμένουμε απόδοση λογαριασμού και τα ρέστα, αφού ότι
περισσέψει δεν επιτρέπεται να πάει πουθενά αλλού!
Ήδη, οι μαθητές της Σχολής πληρώνουν από την τσέπη τους το μεσημεριανό τους φαγητό
στο εστιατόριο του σταδίου, ενώ οι διδάσκοντες, ο Γερόλυμπος και τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ
πληρώνουν με κουπόνια των 8 ευρώ, τα οποία προφανώς έχουν πληρωθεί στο εστιατόριο από τα
δίδακτρα των μαθητών και θα εμφανιστούν σαν έξοδα στις δαπάνες της Σχολής!!! Όχι μόνο λαμόγια,
αλλά και λιγούρια! Να πληρώσουν από την τσέπη τους τα λαμόγια που δεν έχουν σχέση με τη Σχολή
και το ίδιο και τα λαμόγια που διδάσκουν, αφού πληρώνονται!
21) Όταν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων κατά την τελευταία παράγραφο δεν
δημοσιοποιούνται, αυτομάτως δημιουργείται το πιθανότατο ενδεχόμενο οι περιορισμοί των
προϋποθέσεων σε άλλους να εφαρμόζονται και σε άλλους όχι! Ιδίως όταν ελέγχονται αυτοί από τις
αμαρτωλές υπαλλήλους της ΓΓΑ!!!
Ήδη έχουν εντοπιστεί στρεβλώσεις ως προς τα δικαιολογητικά των υποψηφίων προπονητών,
οι οποίες οπωσδήποτε θα έχουν καλυφθεί με πλαστά έγγραφα! Σε αυτές τις στρεβλώσεις η ΓΓΑ
μένει απαθής, αφήνοντας και τους πλαστογράφους να παρακολουθούν τη Σχολή, αποδεικνύοντας
με αυτό τον τρόπο ότι έχει αφήσει εν λευκώ τον έλεγχο της λειτουργίας της Σχολής στους
«τρομοκράτες του ΔΣ/ΕΛΟΚ»!!! Γιατί όχι, αφού μέσα στη ΓΓΑ, κατά καταγγελίες, υπάρχουν 22
άτομα που έχουν δώσει πλαστά απολυτήρια λυκείου για την πρόσληψή τους, ως ευνοούμενοι των
λαμόγιων πολιτικών και πόσοι άλλοι μπήκαν από την ... καπνοδόχο!!!
Όποιος έχει δώσει πλαστό δικαιολογητικό στη Σχολή το σωστό είναι να φύγει για πάντα από
το καράτε, όπως και όποιος προσπαθεί να ευνοήσει κάποιον ή να αδικήσει κάποιον άλλον τότε
πρέπει να φύγει και αυτός για πάντα από το καράτε!
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Η απόφαση ορίζει:

22) Πώς πιστοποιείται η αμερόληπτη και αληθινή καταγραφή των παρουσιών στα θεωρητικά
και τα πρακτικά μαθήματα, όπου “παρουσία” σημαίνει φυσικά “συμμετοχή” και όχι παρουσία στο
κυλικείο, ούτε από μακριά στην παρέα του Μπουλούμπαση, ούτε να υπογράφει άλλος αντί άλλου!!!
Ο διευθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης είναι τελείως αναξιόπιστος για την εποπτεία
αυτής της δουλειάς, όπως θα δούμε και πιο κάτω! Καραμπινάτο παράδειγμα: επέτρεψε στην έγκυο
κόρη του Κοσμίδη να βάζει παρουσίες ενώ είναι αυτονόητο ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ!!! Συνεπώς, εκ των προτέρων είναι γνωστό ότι
τα αποτελέσματα της Σχολής θα αλλοιωθούν και με εργαλείο τον παράγοντα των παρουσιών!

23) Μέσα στους σπουδαστές της Σχολής περιλαμβάνονται και τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ
Μανώλης Δημητριάδης και Ηλίας Γουβούσης, γενικός γραμματέας της ΕΛΟΚ ο πρώτος και Έφορος
Υλικού ο δεύτερος! Για τους δύο αυτούς κυρίους η ΕΛΟΚ έχει εκδώσει πιστοποιητικό «πενταετούς
ενεργού συμμετοχής στο άθλημα του καράτε»! Ως τι? Κάθονταν στην καρέκλα της ΕΛΟΚ στις
συνεδριάσεις του ΔΣ? Ξεσκόνιζαν στην ΕΛΟΚ? Έκαναν ... αέρα στον Γερόλυμπο??? (Το
πιθανότερο!)
Τι εννοείται με την έκφραση «πενταετούς ενεργού συμμετοχής στο άθλημα του καράτε»?
Προφανώς και εννοείται «πενταετούς ενεργού ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ συμμετοχής στο άθλημα του καράτε»!
Αλλά αν οι δύο αυτοί κύριοι ήταν πέντε χρόνια αθλητές, τότε βάσει του αθλητικού νόμου
2725/1999 παρανόμως κατείχαν θέσεις στο ΔΣ/ΕΛΟΚ και αντιστρόφως! Επειδή, όμως και οι δύο
ανωτέρω ήταν ενεργά μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ έπεται ότι ΔΕΝ μπορούν να είναι μαθητές της Σχολής
Προπονητών!!! Και αντιστρόφως!
Οι διαπλεκόμενοι με την ΕΛΟΚ υπάλληλοι της ΓΓΑ τους επιτρέπουν να παρακολουθούν τη
Σχολή ανενόχλητοι!!! Τέτοια ασυδοσία!
24) Εξεταστέα και η ηλικία του Μανόλη Δημητριάδη, διότι στις φωτογραφίες δείχνει άνω των
50 ετών!!! (Εγώ άσπρισα στα 65!)
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Ιδιαίτερα από τον Πίνακα Δεκτών Υποψηφίων της Σχολής
25) Στο (44) του πίνακα υποψηφίων ο Γκουβούσης Ηλίας:
Ο Ηλίας Γκουβούσης είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, Έφορος Υλικού, και
ταυτόχρονα μαθητής της Σχολής Προπονητών. Μα είναι αυτονόητο ότι η
συμμετοχή του ως μαθητή στη Σχολή Προπονητών ισοδυναμεί με τη συμμετοχή
σε αγώνες για την οποία, για την ισοτιμία και ίση μεταχείριση των αθλητών,
ισχύει το ασυμβίβαστο μεταξύ αυτής και της οποιασδήποτε διοικητικής θέσης.
Συνεπώς, ισχύει επίσης το ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του υποψήφιου
προπονητή και της οποιασδήποτε διοικητικής θέσης! Αυτό αποτελεί απόπειρα
Γκουβούσης
Έφορος Υλικού
εξαπάτησης όλου του καράτε! Άρα ο Ηλίας Γκουβούσης πρέπει να εκπέσει
άμεσα από τη θέση του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ και να εκδιωχθεί ταυτόχρονα από τη
Σχολή Προπονητών!!!
Από την άλλη μεριά, τα λαμόγια της ΕΛΟΚ έχουν εκδώσει πλαστό έγγραφο «πενταετούς
ενεργού αθλητικής συμμετοχής» για τον Γκουβούση αφού είναι μέλος του ΔΣ.
Επί πλέον αυτού, θα παρακολουθούμε τις παρουσίες του, γιατί α) έρχεται από τη Σκάλα
Λακωνίας, και β) είναι ευνοούμενος του Γερόλυμπου, ο οποίος θα επιδιώξει να τον "λουφάρει",
όπως επιδίωξε και με τον πατέρα του!
26) Στο (51) του πίνακα υποψηφίων ο Δημητριάδης Εμμανουήλ:
Ο Μανόλης Δημητριάδης είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ και
εξεταστέα η ηλικία του! Πρώτο και κύριο είναι α) μέλος της διοίκησης της ΕΛΟΚ
και β) κολλητός συνεργάτης της διοίκησης της Σχολής και άρα υπάρχει
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ιδιοτήτων του αυτών και της ιδιότητάς του
ως υποψηφίου και στη συνέχεια μαθητή της Σχολής! Είναι προφανής η
πλεονεκτική θέση του έναντι όλων των άλλων υποψηφίων και μετέπειτα
μαθητών της Σχολής την
οποία
και
προφανώς
Δημητριάδης
Γεν. Γραμματέας εκμεταλλεύεται! Αν ήθελε
να γίνει προπονητής θα έπρεπε πρώτα να
παραιτηθεί από γεν. γραμματέας της ΕΛΟΚ!
Είναι και εδώ αυτονόητο ότι η συμμετοχή
του Δημητριάδη ως μαθητή στη Σχολή
Προπονητών ισοδυναμεί με τη συμμετοχή σε
αγώνες για την οποία, για την ισοτιμία και ίση
μεταχείριση των αθλητών, ισχύει το
ασυμβίβαστο μεταξύ αυτής και της οποιασδήποτε διοικητικής θέσης. Συνεπώς, ισχύει επίσης το
ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του υποψήφιου προπονητή και της οποιασδήποτε διοικητικής θέσης!
Άρα ο Μάνος Δημητριάδης πρέπει να εκπέσει άμεσα από τη θέση του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Αλλά και επιπλέον αυτών, ο Μάνος Δημητριάδης λαμβάνει μέρος σε αγώνες στη ζούλα και
επανειλημμένα ως δήθεν «βετεράνος»! “Βετεράνος” είναι αυτός που μια ζωή από νέος μέχρι
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“γερόντιο” (σήμερα) εξασκούσε την τέχνη στην οποία είναι σήμερα βετεράνος! Αλλά ο Δημητριάδης
άρχισε να ψιλοκάνει καράτε πριν πέντε χρόνια και άρα είναι ένα απλό … γερόντιο και τίποτα
παραπάνω!!!
Συνεπώς, ισχύει επίσης το ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του υποψήφιου προπονητή και της
οποιασδήποτε διοικητικής θέσης! Αυτό αποτελεί απόπειρα εξαπάτησης όλου του καράτε! Άρα ο
Μανόλης Δημητριάδης πρέπει να εκπέσει άμεσα από τη θέση του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ και να εκδιωχθεί
ταυτόχρονα από τη Σχολή Προπονητών!!!
Από την άλλη μεριά, τα λαμόγια της ΕΛΟΚ έχουν εκδώσει πλαστό έγγραφο «πενταετούς
ενεργού αθλητικής συμμετοχής» για τον Δημητριάδη αφού είναι μέλος του ΔΣ.
27) Στο (101) του πίνακα υποψηφίων η Κοσμίδου Ευδοξία του Γεωργίου:
Είναι η κόρη του Γιώργου Κοσμίδη,
τέως Α' Αντιπροέδρου και νυν τελευταίου
τροχού της αμάξης που σέρνει την ΕΛΟΚ
και μέλους της Επιτροπής Διοίκησης της
Σχολής! Η συμμετοχή της κόρης του
Κοσμίδη στη Σχολή προπονητών αποτελεί
Κοσμίδης,
ακόμα μια αδιάσειστη απόδειξη της
τελευταίος τροχός
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ στις
της άμαξας που
σέρνει το ... καράβι! ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!!!
Η κυρία Ευδοξία Κοσμίδου είναι έγκυος στον έβδομο μήνα της!!! Της
ευχόμαστε ολόψυχα με υγεία καλή εγκυμοσύνη και καλή λευτεριά! Αλλά, όμως, είναι απόλυτα
αυτονόητο και αυταπόδεικτο ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ σκληρών προπονήσεων της Σχολής κατά τους τρέχοντες 2-3 μήνες, 7ο, 8ο και 9ο
αντίστοιχα της εγκυμοσύνης της, πράγμα που σημαίνει ΑΠΟΥΣΙΕΣ από τα πρακτικά, αλλά ούτε να
δώσει εξετάσεις!
Παρ' όλα αυτά ο πατέρας της Γιώργος Κοσμίδης την έφερε να συμμετάσχει! Η ίδια ήρθε να
συμμετάσχει! Η διοίκηση της ΕΛΟΚ, αλλά και της Σχολής, την βλέπουν ότι δεν μπορεί να
συμμετέχει, αλλά την δέχονται να συμμετέχει! Τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής
Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου και Γιώργος Κοσμίδης (ο πατέρας της) γνωρίζουν ότι ΔΕΝ
μπορεί να συμμετέχει και παρ' όλα αυτά την δέχονται και προσπαθούν να το περάσουν στο ντούκου
εξαπατώντας την ΓΓΑ, αλλά και όλους τους μαθητές της Σχολής!
Η ίδια κατά πληροφορίες μαθητών της Σχολής την βγάζει στο κυλικείο πίνοντας καφεδάκια,
αφού δεν μπορεί να συμμετέχει στα πρακτικά μαθήματα της Σχολής! Η συμπεριφορά της μάλιστα
προς τους άλλους μαθητές της Σχολής μου καταγγέλθηκε ως προκλητικά υπεροπτική και
προσβλητική, ως κόρη του ... Χαλίφη!
Αυτό έγινε το πρώτο Σαββατοκύριακο των μαθημάτων! Το δεύτερο δεν τόλμησε να εμφανιστεί
στη Σχολή καθόλου, άρα απουσίασε 18 ώρες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής, όταν
το όριο των απουσιών για να μπορεί να δώσει κάποιος εξετάσεις είναι 10 ώρες (5% στις 200) και
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συνεπώς ήδη έχει κοπεί από τις απουσίες! Προφανώς είναι περιττό να ξαναπάει στη Σχολή! Ο
πατέρας της, όμως, Γιώργος Κοσμίδης ακούστηκε να λέει για τους απουσιάζοντες ότι “μπορεί να
φέρουν χαρτί γιατρού”! Ο «διαπλεκόμενος» Κοσμίδης δεν παίζεται! Θέλει σώνει και καλά η κόρη
του να περάσει τη Σχολή ... αραχτή από το Βόλο!!! Ώρες είναι να παίρνουμε και διπλώματα
προπονητή στο καράτε με … χαρτί γιατρού! Ο Διευθυντής της Σχολής Μπουλούμπασης την βλέπει
ότι η Κοσμίδου δεν μπορεί να συμμετέχει, αλλά την δέχεται να συμμετέχει! Όλοι εξαπατούν όλους
τους υποψήφιους με αυτή την εύνοια που βγάζει μάτι και οδήγησε στη σύγκρουση ΓερόλυμπουΚοσμίδη, που διαβάζετε εδώ με κλικ!!!
28) Στο (144) του πίνακα υποψηφίων ο Μερμυγκούσης Κωνσταντίνος:
Κατά πληροφορίες είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος από το όριο των 50 ετών και όμως του
επιτρέπεται να παρακολουθεί τη Σχολή! Γιατί? Έκανε αίτημα θεραπείας και του κόψατε ένα χρόνο?
Οι άλλοι που έμειναν απέξω ακριβώς για ένα χρόνο τι γίνονται?
29) Στο (160) Μπουλούμπασης Δημήτριος:
Γιος του Χρήστου Μπουλούμπαση, προέδρου της ΕΛΟΚ και Διευθυντή της
Σχολής!!! Ο Μπουλούμπασης πρέπει να παραιτηθεί λόγω ασυμβίβαστου!
Από την άλλη μεριά και κατά πληροφορίες, το δικαιολογητικό του
απολυτηρίου Λυκείου, που απαιτήθηκε από τους υποψήφιους, τέθηκε από τον
Μπουλούμπασης
Χρήστο Μπουλούμπαση, επειδή κάποιος νέος με γειτονική σχολή καράτε δεν
Πρόεδρος
έχει τέτοιο απολυτήριο (ποιός είναι αυτός ρε παιδιά?) και ο Μπουλούμπασης
θέλει να πάρει πτυχίο προπονητή ο γιός του και να μην πάρει ο άλλος! Αν αυτό αληθεύει, τότε ο
Μπουλούμπασης θέλει κρέμασμα από το ... μουστάκι!!!

Γ3 - Οι παρανομίες κατά των αδικούμενων υποψηφίων!
Στον Πίνακα Απορριπτομένων Υποψηφίων παρατηρούμε:
30) Στο (7) του πίνακα απορριπτομένων η Καραμπουγιούκ Ελισσάβετ:
Αθλήτρια με δελτίο από το 1994! Πρωταθλήτρια επανειλημμένα σε Πανελλήνιους και διεθνείς
αγώνες, με τρίτο νταν και με προπονητική πείρα πολλών ετών! Παράνομα και άδικα έχει
αποκλεισθεί από τη Σχολή Προπονητών! Έτσι αμείβει η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ τους αθλητές που δίνουν
ένα τόσο μεγάλο κομμάτι από τη ζωή τους στον αθλητισμό?
31) Στο (10) Μουρούτσος Κωνσταντίνος:
Παλιός καρατέκα που έκανε Σότοκαν καράτε στην Ελλάδα, Γαλλία και Ιαπωνία και ήδη
προπονεί επαγγελματικά! Γιατί απορρίπτεται? Έκανε αίτηση θεραπείας, αλλά πότε θα απαντηθεί
αυτή?
32) Τέλος, θέλουμε να δημοσιοποιηθεί κάθε αίτημα θεραπείας καθώς και οι απαντήσεις της ΓΓΑ
σε αυτά!
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33) Στο (2) των όσων έκαναν Αίτημα Θεραπείας είναι ο Μουλαβασίλης
Δημήτρης.
Ο αθλητής αυτός ανήκει στο σύλλογο του
Μπουλούμπαση και οι γονείς του είναι φίλοι του ζεύγους
Γερόλυμπου με τη μητέρα του αθλητή να είναι κολλητή της
Γερολύμπου. Το πρόβλημα του Μουλαβασίλη, για το οποίο
έγινε αίτημα θεραπείας είναι το ότι είναι ένα χρόνο
μικρότερος από το απαιτούμενο! Και αναρωτιέται κανείς: πώς
Γερολύμπου
Αναπλ.
Πρόεδρος
θα
“θεραπεύσει”
η
Επιτροπή
Διοίκησης
αυτή
την
“ασθένεια”
Μπουλούμπασης
Πρόεδρος
του Μουλαβασίλη? Θα τον μεγαλώσουν δια μαγείας κατά ένα
χρόνο? Θα αποδείξουν ότι είναι … δισέγγονο του Φουνακόσι ή του Ότσουκα και τον έχει ανάγκη το
Ελληνικό καράτε?
Δεν υπάρχει τρόπος να ενταχθεί στα όρια του νόμου χωρίς να δώσουν … ρεσιτάλ βλακείας με
μια τρελή αιτιολογία αδικώντας όλους τους άλλους αθλητές που δεν πήγαν στη Σχολή επειδή ήταν
κατω των 23 ετών!
Και αυτά τα λέω, γιατί στο μεταξύ ο Μουλαβασίλης … παρακολουθεί ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ τα
μαθήματα της Σχολής, ενώ σε άλλους δεν έχει επιτραπεί αυτό! Πώς έχουν παραμυθιάσει το παιδάκι
και τους γονείς του ότι θα “θεραπεύσουν” την ηλικία του με το … εν Νέα Λιόσια Θαύμα του
Γερόλυμπου, όταν έτσι και γίνει κάτι τέτοιο είναι έτοιμες 20 μηνύσεις να προσγειωθούν στα κεφάλια
τους από όλους όσους είναι κάτω των 23 και έμειναν απέξω από τη Σχολή???

Από ό,τι βλέπετε, κύριοι του ΔΣ/ΕΛΟΚ και κυρίες της Διοίκησης
της Σχολής, αυτό που λέμε "ψιχάλισμα" στην παροιμία "Σας
φτύνουν και λέτε ψιχαλίζει!", έχει γίνει πλέον "καταιγίδα" και
αδιαφορείτε! Περί βίτσιων, ... κουνουπιδόζουμο! Καλή συνέχεια!

Γ4 - Οι παρανομίες που διαπράττουν οι διδάσκοντες!
Τα Προγράμματα "Σπουδών": Karate-do: The Art of Empty Head!!!
Λίγες μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής η ΕΛΟΚ ανακοίνωσε το
Γενικό Πρόγραμμα της Σχολής, όπως δίνεται εδώ με κλικ, και μια μέρα πριν από την έναρξη των
μαθημάτων ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα μόνο για τον μήνα Ιούλιο, όπως δίνεται εδώ με
κλικ. Ακολούθησε το πρόγραμμα για τον Αύγουστο, όπως δίνεται εδώ με κλικ!
34) Πρώτο και βασικό κενό είναι η παντελής έλλειψη των βιογραφικών των διδασκόντων!
Ποιοί είναι, ποιός τους ξέρει, μήπως ανάμεσα σε αυτούς που αξίζουν υπάρχει και αυτό που λένε
"κατιμάς"? Μήπως καταστρατηγούνται άρθρα του αθλητικού νόμου? Έχουν τα τυπικά προσόντα να
διδάξουν? Έχουν τα ουσιαστικά προσόντα να διδάξουν? Εκτός από τους πανεπιστημιακούς των
θεωρητικών μαθημάτων, οι κύριοι των πρακτικών έχουν αυτό που λένε “επάρκεια”. Ζητάνε
απολυτήριο λυκείου από τους μαθητές, ζήτησαν και από τους διδάσκοντες? Ζητάνε ποινικό μητρώο
από τους μαθητές, ζήτησαν και από τους δασκάλους ή εκμεταλλεύονται ακόμα και την εχεμύθεια τη
δική μας, οι αποδεδειγμένα άχρηστοι τρομοκράτες!
35) Από το πλήρες πρόγραμμα για τον Ιούλιο βλέπουμε την παράνομη συμμετοχή μεταξύ των
διδασκόντων των κατωτέρω Κοσμίδη – Βόβλα – Πάση – Χονδροματίδη! Πώς μπορούν τα μέλη του
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ΔΣ/ΕΛΟΚ να είναι διδάσκοντες σε Σχολή Προπονητών, πράγμα που απαγορεύεται από τον
αθλητικό νόμο 2725/1999, και αυτό εν γνώσει της ΓΓΑ???

Κοσμίδης,
τελευταίος τροχός της
άμαξας που σέρνει το
... καράβι!

Βόβλας
Ταμίας

Πάσης
... Σουπιά!

Χονδροματίδης
Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής

Πώς μπορεί τα μέλη του ΔΣ να απαγορεύεται να πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους στην
ομοσπονδία (άρθρο 3, §6 ανωτέρω, του 2725/1999) και αυτοί να πληρώνονται ως διδάσκοντες στη
Σχολή προπονητών? Είναι αυτονόητο ότι ο οικονομικός απολογισμός με τις αμοιβές όλων
ανεξαιρέτως των διδασκόντων στη Σχολή θα πάει στο ΣΔΟΕ ή/και στην Εφορία Νέας Ιωνίας, που
παρακολουθεί την ΕΛΟΚ, για το σύννομο των αμοιβών για παροχή υπηρεσιών, την απόδοση ΦΠΑ,
την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων! Γι αυτό να είσαστε
βέβαιοι! Δεν βλέπουν την καραμπινάτη παραβίαση του νόμου στη ΓΓΑ??? Αυτό αποτελεί άλλη μια
απόδειξη ότι η υπηρεσία αυτή είναι αυτό που λαϊκά λέμε "μπουρδέλο" με την έννοια του "τίποτα δεν
λειτουργεί σωστά"!!!
36) Οι τρεις πρώτοι από τους ανωτέρω είναι εδώ και χρόνια μέλη του
ΔΣ/ΕΛΟΚ και άρα έχουν αποποιηθεί εδώ και χρόνια την ιδιότητα του
τεχνικού του καράτε! Πώς μπορεί να εμφανίζονται ως εν ενεργεία
"διδάσκοντες εκπαιδευτές προπονητών" στην πρακτική του καράτε, αφού
έχουν αποποιηθεί την ιδιότητα του τεχνικού για να είναι διοικητικοί? Εκτός
αν όλα αυτά τα χρόνια διδάσκουν στη ζούλα καράτε, εισπράττουν μαύρο χρήμα
χωρίς να φαίνεται και παραβαίνουν επί μακρόν και την αθλητική και την
φορολογική νομοθεσία! Πράγμα που πραγματικά γίνεται!
Ταυτόχρονα, ακόμα και αν υποκριθούν ότι προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους,
πράγμα που στους εφοριακούς ελεγκτές ΔΕΝ πιάνει, η συμμετοχή τους είναι καραμπινάτα παράνομη
και με το που δήλωσαν “διδάσκοντες” έπρεπε να είχαν εκπέσει από τις θέσεις τους στο ΔΣ/ΕΛΟΚ
με απόφαση του υφυπουργού αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού!!! Αλλά η ΓΓΑ έχουμε πει τι είναι!!!
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37) Εξέχουσα θέση στους ανωτέρω διδάσκοντες αποτελεί ο Κοσμίδης, ο οποίος είναι
ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ, μέλος της επιτροπής διοίκησης της Σχολής και διδάσκων: θρασύτατη
και καραμπινάτη παρανομία και τρομοκρατία και για να εισπράξει αμοιβές και για να επιβάλει την
αποδοχή της εγκυμονούσας κόρης του ως "κανονικά συμμετέχουσας" στα μαθήματα της Σχολής!!!
38) Ο τέταρτος Παναγιώτης Χονδροματίδης πρέπει να είναι άσχετος
από καράτε! Μαθητής του Τσόγκα και του Παπαδημητρόπουλου, διπλώματα
από το Σίτο-ρυου της ISSO του Γερόλυμπου! Μιλάμε για μηδενικό!!! Έχει όμως
δίπλωμα προπονητή της ΓΓΑ από το 2001 και είναι αρχηγός του Σίτο-ρύου!
Θεοί του Ολύμπου!!! Εξασκεί το επάγγελμα του προπονητή από τότε? Έχει
σύμβαση με σύλλογο για αυτή τη δραστηριότητα? Ταυτόχρονα είναι για 2-3
Χονδροματίδης
θητείες (?) και μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ πράγμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του
Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής
προπονητή! Πώς μπορεί να συμβαίνει να είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και να
πληρώνεται για να διδάσκει ως εξέχων τεχνικός σε Σχολή Προπονητών???
Αφού υπάρχουν άλλοι δέκα προπονητές Β΄ κατηγορίας, γιατί επελέγη
ο Χονδροματίδης που είναι Γ΄ κατηγορίας?
Πότε ήταν αθλητής, πότε πήρε μέρος σε αγώνες, πότε και από
ποιόν πήρε νταν, πότε ήταν προπονητής και τέλος τι είδους αρχηγός
του Σίτο-ρύου είναι, αφού την αντιπροσώπευση της επίσημης
Ιαπωνικής Ομοσπονδίας Σίτο-ρύου στην Ελλάδα με πραγματικά νταν
από Ιαπωνική Ομοσπονδία την έχει άλλος??? Αυτός τι
αντιπροσωπεύει? Το εγκεφαλικό του Παπαδημητρόπουλου? Αυτά
συμβαίνουν επειδή η ΕΛΟΚ βασιλεύει με τη βοήθεια των μαϊμούδων!!!
Τέλος, για το θέμα της άσκησης βίας από τον Χονδροματίδη κατά του Πελέκη εντός αθλητικού
χώρου (τον αγκάλιασε, τον σήκωσε και τον μετέφερε τριάντα μέτρα) καθώς και της ψευδομαρτυρίας
του πάλι κατά του Πελέκη θα επανέλθω εκτενέστερα.
39) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ΔΕΝ υπάρχει εκπρόσωπος της ΓΓΑ,
ενώ εκτοξεύονται απειλές προς τους μαθητές από τους Γερόλυμπο,
Μπουλούμπαση, Βόβλα, Κοσμίδη και Χονδροματίδη, ο οποίος μάλιστα ρωτάει τον
καθένα "Εσύ με ποιόν είσαι?", κατά τις ώρες διδασκαλίας των πρακτικών
μαθημάτων της Σχολής!
40) Ο Γερόλυμπος περιφέρεται όλη την ημέρα στους χώρους της Σχολής
Γερόλυμπος
Προπονητών και φωνάζει δεξιά και αριστερά δήθεν αδιάφορα "Και να μη
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ
νομίζουν μερικοί ότι θα περάσουν όλοι τη Σχολή" για να απειλήσει, ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ"
τρομοκρατήσει και καθυποτάξει τους υποψήφιους προπονητές! Υπό ποία
ιδιότητα περιφέρεται στους χώρους της Σχολής μεταξύ των μαθητών? Ευτυχώς που τον έχουν
πάρει όλοι πλέον χαμπάρι και δεν του δίνουν καμιά σημασία. Τα σκουλήκια απειλούν νέους αθλητές!!!
41) Στα αναλυτικά προγράμματα η οργάνωση της διδασκαλίας των πρακτικών είναι για τα
μπάζα! Δεν υπάρχει καμιά ανάλυση! Όλες οι ώρες αναφέρονται ως "Πρακτικά"! Δεν υπάρχει καμιά
διάκριση και είναι όλα ένας αχταρμάς! Για παράδειγμα θα μπορούσε να διαχωριστούν τα Πρακτικά
σε Προπονητική Αρχαρίων-Προχωρημένων, Στάσεις και Τεχνικές Χεριών-Ποδιών ή Κάτα,
Τεχνικές Αγώνων, Στρατηγική Αγώνων, Ομοιότητες και Διαφορές των Στυλ και άλλα που δεν είμαι
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τεχνικός για να υποδείξω, αλλά είμαι σε θέση να διακρίνω ότι η οργάνωση είναι της πυρκαγιάς! Στα
Πρακτικά όχι μόνο δεν υπάρχει η ύλη καταγεγραμμένη, αλλά δεν υπάρχει ούτε στο μυαλό των
διδασκόντων, αφού αυτοί με άδειο κεφάλι μπερδεύουν αυτά που θα διδάξουν με αυτά που ήδη έχουν
διδάξει! Στην κυριολεξία διδάσκουν "Karate-do: The Art of Empty Head" !!!

42) Στο πρόγραμμα για τον Αύγουστο, όπως δίνεται εδώ με κλικ, παρατηρούνται να διδάσκουν
δύο "αυθεντίες" προπονητές προπονητών ταυτόχρονα στο ίδιο τμήμα, ενώ στην πραγματικότητα
διδάσκει ένας και μερικές φορές ένας σε δύο τμήματα μαζί! Το σύνολο των μαθητών της Σχολής
έχει χωριστεί σε τέσσερα τμήματα και ήδη πολλές φορές ένας διδάσκων αναλαμβάνει δύο τμήματα
ταυτόχρονα παρ' όλο που το πρόγραμμα δείχνει να διδάσκουν στο κάθε τμήμα δύο διδάσκοντες!
Για παράδειγμα, ο Άρης Κραββαρίτης βάσει προγράμματος έπρεπε να διδάσκει στο Στάδιο
Άνω Λιοσίων, ενώ αυτός ήταν στην ... Μυτιλήνη με ... μαγιό!!! Δεν θέλω παρατηρήσεις επί του
Κραββαρίτη, διότι ήταν πάντα ο πρώτος σύλλογος που συμμετείχε στην άλωση κάθε ομοσπονδίας
(χόκεϋ, κέρλινγκ, τρίαθλου κτλπ.) από τον Γερόλυμπο: "Όπου γάμος και χορός, η Βασίλω πρώτη!"
Συνεπώς η Σχολή Προπονητών θα πληρώσει και για τα μπάνια της ... Βασίλως!!!
Είναι φανερό ότι τα λιγούρια αυτά εμφανίζονται δύο-δύο στο πρόγραμμα, ενώ διδάσκει ένας
σε δύο τμήματα για να τετραπλασιάσουν την αμοιβή της κάθε ώρας τους: Φυσικά δεν θα πάρουν την
ώρα επί τέσσερα, αλλά θα την πάρουν επί δύο, γιατί τα άλλα δύο θα τα πάρει ο Γερόλυμπος!!! Τζάμπα
θα σας "δουλεύει" το παιδί?
43) Στο πρόγραμμα του Αυγούστου περιλαμβανόταν και
δίδαξε και ο Κώστας Γκουβούσης (αριστερά)! Αλλά ο Κώστας
Γκουβούσης ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΤΩΡΑ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΑ !!! Πώς διδάσκει σε
Σχολή Προπονητών ???
Εδώ και είκοσι χρόνια, όμως, είχε το προτέρημα να έχει
αντιπρόσωπο του συλλόγου του στη Σκάλα Λακωνίας τον Γιώργο Γερόλυμπο (δεξιά), ο οποίος ποτέ
δεν είχε δικό του σύλλογο και με όχημα αυτόν τον σύλλογο του Γκουβούση είχε κατακτήσει την
ΕΛΟΚ, το χόκεϋ, το κέρλινγκ και το τρίαθλο! Σε αντάλλαγμα ο Γερόλυμπος είχε επιβάλει για 10-15
χρόνια τον Γκουβούση ως "εθνικό προπονητή" της ΕΛΟΚ και τον πλήρωνε κανονικά η ΕΛΟΚ, ενώ
ποτέ δεν είχε δίπλωμα προπονητή! Όλοι το γνωρίζουν αυτό και κανένας δεν μιλάει! (Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι ο Γερόλυμπος έπαιρνε μίζα και από το ... μισθό του κολλητού του Κώστα Γκουβούση!!!)
Αυτά για να σας αποδείξω για άλλη μια φορά πόσο "μπουρδέλο" είναι η ΕΛΟΚ με την έννοια
της στυγνής εκμετάλλευσης του καράτε από τα μέλη της διοίκησης, αλλά επίσης και πόσο μεγάλο
"μπουρδέλο" είναι και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με την έννοια ότι ΔΕΝ ενδιαφέρεται ποτέ
για το τι γίνεται στις ομοσπονδίες και ΔΕΝ τηρεί κανένα νόμο, ενώ οι υπάλληλοί της σε κάθε
επίπεδο διαπλέκονται με τους ομοσπονδιάρχες!!!

Ο νόμος 2725/1999 διαχωρίζει σαφώς τους Τεχνικούς
από τους Διοικητικούς!
Το πνεύμα του νόμου 2725/1999 είναι να χωρίσει διακεκριμένα τους τεχνικούς ενός
αθλήματος από τους διοικητικούς, ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η μη χειραγώγηση των
οργάνων της ομοσπονδίας του αθλήματος και των συλλόγων της και άρα η δημοκρατική λειτουργία
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της. Το πνεύμα, επομένως, του νομοθέτη είναι: όσοι έχουν ιδιότητα τεχνικού (προπονητή, διαιτητή,
εξεταστή κτλ.) να μην μπορούν να κατέχουν ταυτόχρονα και διοικητική θέση, και όσοι έχουν
ιδιότητα διοικητικού να μην μπορούν ταυτόχρονα να κατέχουν και θέση τεχνικού. Είναι δε τόσο
έντονο και σαφές αυτό το πνεύμα του νόμου, ώστε όταν κάποιος κατέχει θέση τεχνικού ή
διοικητικού να μην μπορεί ούτε καν να θέσει υποψηφιότητα αντίστοιχα για θέση διοικητικού ή
τεχνικού παρά μόνο αφού πρώτα παραιτηθεί από την προηγούμενη θέση του. Στην περίπτωση δε
που κάποιος κατέχει ήδη θέση διοικητικού ή τεχνικού και αναλάβει το έργο ή θέσει υποψηφιότητα
για θέση αντίστοιχα τεχνικού ή διοικητικού χωρίς να έχει ήδη παραιτηθεί από την προηγούμενή του
θέση, τότε ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ εκπίπτει άμεσα από την προηγούμενή του θέση.
Τι σημαίνουν όλα αυτά για τους ηλιθίους της ΕΛΟΚ!
Όσα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ είχαν από παλιά διπλώματα προπονητή και είχαν αναλάβει στο
παρελθόν διοικητικό έργο, έπρεπε πριν αναλάβουν αυτό το έργο να είχαν αποποιηθεί εγγράφως και
με βεβαιωμένη ημερομηνία την ιδιότητα του προπονητή, άλλως ήταν πάντα παράνομοι (λόγω διπλής
υπόστασης και μάλιστα υπόλογοι για παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα χρήματος από παράνομες
πηγές) και οι αποφάσεις του ΔΣ/ΕΛΟΚ, που ήταν μέλη, ήταν και αυτές παράνομες. Αν δε ασκούσαν
ταυτόχρονα και κρυφά χωρίς φορολογική δήλωση το επάγγελμα του προπονητή ή εξεταστή, τότε
εκτός από παραβάτες του αθλητικού νόμου είναι και καραμπινάτοι φοροφυγάδες!
Πώς εφαρμόζονται τα ανωτέρω σήμερα κατά τη λειτουργία της Σχολής προπονητών
ανεξάρτητα από τις παρελθούσες παρανομίες!
Οι Μπουλούμπασης, Κοσμίδης, Βόβλας, Πάσης και Χονδροματίδης, επειδή είναι μέλη του
ΔΣ/ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα διευθυντής και διδάσκοντες στη Σχολή Προπονητών εκπίπτουν
αυτόματα από μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Όλοι αυτοί πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους στη λειτουργία
της Σχολής για την ομοσπονδία, ενώ ο νόμος σαφώς ορίζει ότι τα μέλη του ΔΣ παρέχουν αμισθί
τις υπηρεσίες τους! Αλλά δεν έχει σημασία αν πληρώνονται ή παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους,
οι δύο ιδιότητες του διοικητικού και του τεχνικού είναι από το νόμο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ!
Οι Δημητριάδης και Γκουβούσης, επειδή είναι μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα μαθητές
της Σχολής Προπονητών και άρα υποψήφιοι προπονητές, εκπίπτουν αυτόματα από το ΔΣ/ΕΛΟΚ.
Συνεπώς, νόμιμα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ απομένουν να είναι σήμερα μόνον: η Γερολύμπου και ο
Ράλλης, διότι ο Χανικιάν ποτέ δεν συμμετείχε λόγω εγκεφαλικού και ο Καρβούνης είναι καμμένο
χαρτί λόγω του ότι δηλώνει και είναι προπονητής του συλλόγου του!

Η εφαρμογή των ανωτέρω μπορεί να ζητηθεί με ασφαλιστικά μέτρα και να ζητηθεί
προσωρινή διοίκηση για την ΕΛΟΚ ή/και κατάργηση της Σχολής Προπονητών!

Δ – Οι παρανομίες των αποτελεσμάτων της Σχολής!
Υπομονή και έρχονται!
................................................................................................................
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Τέλος, μετά την τελευταία Αναδιάρθρωση του ΔΣ/ΕΛΟΚ:
Ιδού οι Νεκροθάφτες του Καράτε στην Ελλάδα (και οι
προηγούμενοί τους βέβαια)!!!

1) Για ένα άθλημα από το 1966 στην Ελλάδα, για μια ομοσπονδία με ιστορία
από το 1980, για ανάπτυξη με επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ από τη ΓΓΑ
από το 1991, με 250 συλλόγους, όπως λένε, και 28.000 αθλητές, όπως λένε,
με δεκάδες πρωταθλήματα, εκατοντάδες προπονητές και πρωταθλητές, η
ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ
ιστορικό στις ιστοσελίδες της, ΚΑΝΕΝΑ
πρωτάθλημα, ΚΑΝΕΝΑ σύλλογο, ΚΑΝΕΝΑ προπονητή, ΚΑΝΕΝΑ
αθλητή, ΚΑΝΕΝΑ αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα οποιασδήποτε
χρονιάς, ΚΑΜΙΑ φωτογραφία, ΚΑΝΕΝΑ βίντεο!
2) Οι δραστηριότητές της δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ
ΜΗΔΕΝΙΚΟ! Το έμψυχο δυναμικό των συλλόγων, προπονητών,
εξεταστών, μαύρων ζωνών, αθλητών και άλλων παραγόντων δείχνουν
Ο Τρομοκράτης
να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ? Όλες οι επιχορηγήσεις
της Διπλανής Πόρτας!
εκατομμυρίων ευρώ που πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος
Το μυστικό της
εκμετάλλευσης μιας
απέδωσαν ένα ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ!
αθλητικής ομοσπονδίας είναι
3) Πάρτε για παράδειγμα τους Βαλκανικούς Αγώνες, τις συμμετοχές
να στερείς τα δικαιώματα
αθλητών, εκπαιδευτών και διαιτητών! Ηλίθιοι!!! Βαλκανικοί ΔΕΝ
στους έξυπνους, ώστε να
φεύγουν, και να τα
υπήρξαν ποτέ!!! Γιατί? Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε Βαλκανική
πλασάρεις σαν ρουσφέτια
στους ηλίθιους, ώστε να σε Ομοσπονδία! Γιατί ΔΕΝ υπήρξε ποτέ? Διότι ΔΕΝ υπάρχει η ιστορία
ευγνωμονούν κιόλας!!!
της με λεπτομέρειες καταγεγραμμένη! Και γιατί ΔΕΝ υπάρχει η ιστορία
Ποιος ... μαλάκας δεν το
της με λεπτομέρειες καταγεγραμμένη?
καταλαβαίνει αυτό?
4) Ηλίθιοι!!! Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε καταστατικό της Βαλκανικής
δημοσιευμένο από τον Γερόλυμπο, αφού από την ίδρυσή της αυτός ήταν ο πρόεδρός της, και αν
υπήρχε θα ήταν δημοσιευμένο στο site της ΕΛΟΚ ή στο site της Βαλκανικής! Στο πρώτο ΔΕΝ είναι
και το δεύτερο ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ! Συνεπώς, ΠΟΤΕ δεν λειτούργησε με φορολογικά βιβλία και
στοιχεία αυτή η ανύπαρκτη ομοσπονδία!!!
5) Και γιατί όλα αυτά??? ΑΠΛΟΥΝ!!! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ!!!
6) Συνεπώς η ιστορία του καράτε και όλων των παραγόντων του στην Ελλάδα έχει θαφτεί
εσκεμμένα! Αλλά γιατί τέτοιο εσκεμμένο θάψιμο των πάντων, ενώ έπρεπε το καράτε να ήταν το
πρώτο άθλημα στην Ελλάδα? Γιατί τέτοια απαξίωση όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων του
αθλήματος???

Η Απάντηση είναι απλή: Διοργανώνουν, Αρμέγουν τη διοργάνωση & 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.)
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0-Γερόλυμπος
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ"

1-Μπουλούμπασης
Πρόεδρος

2-Γερολύμπου
Αναπλ. Πρόεδρος

3-Δημητριάδης
Γεν. Γραμματέας

4-Χανικιάν
Β' Αντιπρόεδρος

5-Βόβλας
Ταμίας

6-Ράλλης Ειδικός
Γραμματέας

7-Γκουβούσης
Έφορος Υλικού

8-Καρβούνης
Εφ. Εθν. Ομάδας

9-Χονδροματίδης
Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής

10-Πάσης
... Σουπιά!

11-Κοσμίδης
τελευταίος τροχός της
12-Γκάζι, Διευθυντής
άμαξας που σέρνει το ...
Αθλήματος,Δηλαδή?
καράβι!

14-Αυτόν τον
ψάχνω ακόμα!
13-Σκοπελίτης
Ιδιοκτήτης
"Sportdata"

Τώρα τον βρήκα
και του την
ετοιμάζω!

Με τα προηγούμενα άρθρα μου έχω ήδη αποδείξει ότι οι ανωτέρω είναι "προκλητικοί
εγκληματικοί αθλητικοί και οικονομικοί επιχειρηματίες" που αρμέγουν την Ελληνική Ομοσπονδία
Καράτε από τις θέσεις τους στο διοικητικό της συμβούλιο και ... παραπλεύρως, παραβιάζοντας
ταυτόχρονα και καραμπινάτα και την αθλητική και την φορολογική νομοθεσία!!!

Έλα, όμως, που δεν με αφήνει η συνείδησή μου!
Δεν θα με άφηνε η συνείδησή μου ήσυχο να κοιμηθώ τα βράδια αν δεν σχολίαζα
ένα βασικότατο στοιχείο της όλης κατάστασης: το δίπλωμα εμπειρικού προπονητή της
Σχολής Προπονητών Καράτε για πολλούς είναι ένα ισχυρό επαγγελματικό εργαλείο για
να αποκτήσουν ένα πρόσθετο εισόδημα την κρίσιμη οικονομική εποχή που περνάμε!
Μπορεί να έχουν οικογένεια, μπορεί να έχουν μείνει άνεργοι, μπορεί να είναι στα 52
τους χωρίς ένσημα, μπορεί χίλια πράγματα να συμβαίνουν στον καθένα που δεν τα
ξέρουμε! Και μόνο για αυτό το λόγο οι προϋποθέσεις για τους υποψήφιους της Σχολής
έπρεπε να είναι ανοιχτές με μόνη ισχυρή απαίτηση την ικανότητά τους να διδάξουν
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σωστά το άθλημα. Όταν, λοιπόν, τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, παρ' όλο που οι ίδιοι απομυζούν
με δεκάδες παρανομίες την ΕΛΟΚ, τους συλλόγους της, τους αθλητές της και τους
γονείς τους, παρ' όλα τα προηγούμενα, τονίζω, αποκλείουν φασιστικά σαν όρθια
γαϊδούρια τον κάθε ένα, που δεν υποκύπτει στα δικά τους συμφέροντα, αδιαφορώντας
αν εξοντώνουν οικονομικά ένα άτομο ή μια οικογένεια, πράγμα που δεν θα έκανα ούτε
στο χειρότερο εχθρό μου, τότε δεν μου μένει παρά να σας παρουσιάσω στον επόμενο
πίνακα την ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΟΚ, όπως
είναι στην πραγματικότητα!!!

Πρόεδρος

Αναπλ. Πρόεδρος

Γεν. Γραμματέας

Β' Αντιπρόεδρος

Ταμίας

Ειδικός
Γραμματέας

Έφορος Υλικού

Εφορος
Εθν. Ομάδων

Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής

Γάιδαρος
..Σουπιά!
Ειδική ράτσα!

Ο Επιμένων ... γαϊδουρινά
ότι ο Γάιδαρος ... πετάει!

Επίτιμη προηγμένη τεχνολογία!
Κινείται με ... ηλιακή ενέργεια, πουλάει και στη ...ΔΕΗ!!!

(Περσίδη, Θεέ! Πάρε την ΠΑΕ!!!)
Γενικά, αποδεικνύεται ότι η ΓΓΑ αφήνει πλήρη και εν λευκώ δικαιοδοσία στις
ομοσπονδίες να διαχειρίζονται το κάθε άθλημα χωρίς κανένα έλεγχο και
παρακολούθηση και για αυτό το λόγο ο Ελληνικός αθλητισμός έχει γίνει βορά των
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επιτήδειων και των απατεώνων της διαπλοκής, μέρος της οποίας γίνονται και οι
πολιτικοί προϊστάμενοι της ΓΓΑ, αλλά και αυτοί οι ίδιοι οι υπάλληλοί της, άλλο που δεν
ήθελαν και οι μεν και οι δε!!!
Μεταξύ των εμπλεκομένων στο τεράστιο αθλητικό και οικονομικό σκάνδαλο,
δηλαδή μεταξύ των πολιτικών προϊσταμένων της ΓΓΑ και των κομμάτων τους, των
υπαλλήλων της ΓΓΑ και των αθλητικών ομοσπονδιών, έχει πλέον αποκατασταθεί ένα
τέλμα απόλυτης συνενοχής, αλληλεξάρτησης και αλληλο-εκβιασμού με αποτέλεσμα η
Διαφθορά και η Διαπλοκή να διαιωνίζονται αυτόματα! Δηλαδή, ο καθένας από τους
τρεις και μόνο με την παρουσία του εξαναγκάζει και τους άλλους δύο να παρανομούν
ακριβώς όπως παρανομούσαν πάντα! Ο ρόλος πλέον της ΓΓΑ έχει καθοριστεί στο να
συγκαλύπτει αυτό το τεράστιο αθλητικό και οικονομικό έγκλημα!
Μιλάμε για ογκώδες καρκίνωμα στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της
χώρας με ανεξέλεγκτες μεταστάσεις!!! Μια κατάσταση που μόνο με έναν τρόπο
διορθώνεται: Να κλείσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να μεταταχθούν οι
υπάλληλοί της σε άλλες υπηρεσίες!!! Οι αθλητικές ομοσπονδίες πρέπει να
αυτοσυντηρούνται οικονομικά, ειδάλλως να κλείσουν!!! Δεν μπορούμε να πληρώνουμε
με ζωές ανθρώπων, που δεν έχουν να φάνε ή δεν έχουν να πάρουν φάρμακα, την καΐλα
του κάθε μαλάκα να γυμνάζεται!!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Πρώτη δημοσίευση 8/9/2014.
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Ενημέρωση 15/9/2014.
Καταχωρήσεις στο karate.gr Διοργανώσεις Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!
Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο
Facebook, Twitter, κτλ.!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και
επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα
κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις
τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης,
όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο
χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!!

Γκαγκστεριλίκι και Τρομοκρατία
στη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ
υπό την Αιγίδα της ΓΓΑ από τους Τρομοκράτες της διπλανής Πόρτας!

(Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων
άρθρων και σχετικών 2000 περίπου σελίδων!)

(Νομική 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.)

Την Ενημέρωση 15/9/2014 θα την βρείτε πιο κάτω!
Ολυμπιακό Μνημείο ΑυτοΣέξ η Ίδρυση και Λειτουργία
της Σχολής Προπονητών Καράτε από τις ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!!!
Αν και με όλες τις παρανομίες που περιγράφονται στα επόμενα, δεν συγκινηθεί
κανένας, έ, τότε δεν υπάρχει αμφιβολία πως ζούμε σε ένα κράτος-μπουρδέλο!!!
Μαζέψτε τον άχρηστο Υφυπουργό - STOP / Κλείστε την αμαρτωλή ΓΓΑ STOP / Ελέγξτε τους απατεώνες της ΕΛΟΚ - STOP / Διακόψτε την παράνομη
Σχολή Προπονητών - OVER
(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Ευχαρίστως, με κλικ εδώ.) (Και με κλικ εδώ παίρνετε σε pdf μόνο
τις παρανομίες, καθαρές από φωτό και σχόλια, για τους δικηγόρους σας!)
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(Το παρόν άρθρο-δυναμίτης μαζί με τα συνημμένα του είναι περί τις 600 σελίδες Α4!)

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!!!
Αποδεικτικό αποστολής και λήψης email προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Αποδεικτικό αποστολής και λήψης email προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Αποδεικτικό ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης
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Ανάγνωση, ερμηνεία και ανάλυση του ανωτέρω email:
(διάβαζε αργά για να καταλάβεις!)
1) Αποστέλλεται από το "Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης" (στη
Βουλή των Ελλήνων) προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανό την
Παρασκευή 5/9/2014 και ώρα 15:22.
2) Αποτελεί μια μετά 4 ώρες προώθηση δικού μου email, από 5/9/14, 11:22, το οποίο ήταν
η γνωστοποίηση από εμένα στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης όλων όσων καταγγέλλονταν
στο επόμενο άρθρο μου και όσων συνδέονταν με αυτό:

"26-8-14 Ενημέρωση: Καραμπινάτες Παρανομίες κατά την Ίδρυση
και Λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε!
Στη διεύθυνση: http://karate.gr/14elok/144140826.htm …..

Περσίδης "

3) Το προωθημένο αυτό μήνυμα δεν ήταν "τυχαίο"! Έφερε ημερομηνία 5/9/14 και Αριθμό
Πρωτοκόλλου 2665, πράγμα που σημαίνει ότι από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης θα
ζητηθεί απάντηση από τον Γιάννη Ανδριανό για την σύννομη διοικητική ρύθμιση των
καταγγελλομένων.
4) Το προωθημένο αυτό μήνυμα δεν ήταν "τυφλό"! Είχε διαβαστεί επισταμένως το σχετικό
άρθρο μου και άρα βρίσκονται εν γνώσει της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης όλα τα
καταγγελλόμενα σημεία παρανομιών και της ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ με ιδιαίτερη δε έμφαση ότι και των
δύο η λειτουργία καταγγέλλεται ως "λειτουργία-μπουρδέλο"!!!
5) Το προωθημένο αυτό μήνυμα, και μάλιστα με την δήθεν διακριτική φράση "Σας
προωθούμε το κάτωθι e-mail, για πιθανές ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.", αποτελεί
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όνειδος για τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αφού είναι γνώστης των άρθρων μου, διότι
του λεει πεντακάθαρα:
α) "Πώς επιτρέπεις να εκτίθεται τόσο έντονα η υπηρεσία, που σου εμπιστεύθηκε η
Κυβέρνηση?"
β) "Αν ο Πολίτης που καταγγέλλει για τέτοιας έκτασης παρανομίες την Υπηρεσία σου
έχει άδικο, τότε σταμάτησέ τον νομικά!"
γ) "Αν, όμως, ο Πολίτης που καταγγέλλει για τέτοιας έκτασης παρανομίες την
Υπηρεσία σου έχει δίκιο, τότε α) είσαι για τα μπάζα και β) διόρθωσε νόμιμα την κατάσταση, διότι
όσο έχουμε μερικούς σαν κι εσένα, ο ... ΣΥΡΙΖΑ θα μας ... χώσει 7 γκολ από τα αποδυτήρια!!!"
Αναμένεται με αγωνία ποιο από τα επόμενα δύο ενδεχόμενα θα συμβεί:
α) Θα συμμορφωθεί η ΓΓΑ? ή

β) Η "λειτουργία-μπουρδέλο" θα επεκταθεί και προς τα άνω???
ΓΓΑ = Ο Οίκος
της Μεγάλης
ΑΝΟΧΗΣ:

Γνωρίζει ο
πρωθυπουργός
Ο Yπουργός
αυτά που
Πολιτισμού
κάνετε εκεί στη
κ. Κων/νος Τασούλας
ΓΓΑ???

Ο υφυπουργός
Αθλητισμού
κ. Γιάννης
Ανδριανός

Η γενική
γραμματέας
Αθλητισμού
κα Κυριακή
Γιαννακίδου

Με το άρθρο μου "30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη
ΓΓΑ με αίτημα έκπτωσής του!!!" αποδεικνύεται ότι έστελνα στη διοίκηση
της ΓΓΑ ένα-ένα όλα τα άρθρα μου τα σχετικά με τη διαφθορά και τη
διαπλοκή που κυριαρχεί στην ΕΛΟΚ. Συνεπώς η ΓΓΑ ευθύνεται στο
ακέραιο για το όργιο διαφθοράς και διαπλοκής στην ΕΛΟΚ!!!
Η Βασική Καραμπινάτη Παρανομία είναι το ότι τη Σχολή
Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “τρέχει”
ένα παράνομο διοικητικό συμβούλιο πάντα υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!!
Επομένως, η … Λέιντι ΓΓΑ-ΓΓΑ είναι μια κορυφαία και
μακροχρόνια διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία, η
οποία παράγει καθημερινά τεράστια ηθική και οικονομική ζημία στον
Ελληνικό Λαό, και όταν πολλές φορές την αναφέρω ως “Ο Οίκος της
Μεγάλης Ανοχής” τρέμει το φυλλοκάρδι μου μήπως και με μηνύσουν οι
απλοί … Οίκοι Ανοχής επειδή τους προσβάλω!!!
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,
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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
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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"!
Επί πλέον των ανωτέρω, πώς τα καταφέρνουν αυτοί οι ακραία άχρηστοι πολιτικοί (!) και εκεί
που υποτίθεται πως είχαν συγκροτήσει την παρωδία που ονομάζουν Ελεγκτικό Συμβούλιο
της ΓΓΑ για τον δήθεν έλεγχο των οικονομικών των αθλητικών ομοσπονδιών, ακόμα και σε
αυτό το σημείο, τους ... παραιτήθηκαν οι ... Εφοριακοί που θα λάμβαναν μέρος στις
ελεγκτικές επιτροπές και ... πάπαλαααα!!!

ΕΛΟΚ και ΓΓΑ: Συμμορία Διαπλοκής!!!
Ιδρύσατε μια παράνομη Σχολή Προπονητών Καράτε
περίτρανο μνημείο διαφθοράς, διαπλοκής και
ηλιθιότητας! Η αρχή της νομιμότητας επιβάλει να την
κλείσετε και να την ιδρύσετε εξαρχής! Αλλά και πάλι, αν
Γνωρίζει ο
δεν με συμβουλευθείτε, πάλι μαλακίες θα κάνετε!!! Με
πρωθυπουργός
αυτά που κάνετε
τις πράξεις και τις παραλήψεις σας διασύρετε τον πρωθυπουργό και
εκεί στην
αμαρτωλή
όλους όσους εργάζονται φιλότιμα και έντιμα για το καλό αυτού του
ΓΓΑ???
τόπου!!!
Είναι περιττό να μου κάνετε μηνύσεις για τις αλήθειες που σας γράφω, διότι ναι μεν ο
Κινέζος πρωθυπουργός είπε πως αν ... ξύσεις έναν Έλληνα από κάτω θα βρεις έναν
Κινέζο, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι εκεί που με ... ξύνετε εσείς ΔΕΝ υπάρχει κανένας
Κινέζος!!!
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Ενημέρωση 15/9/2014 εδώ: Κλήθηκαν επειγόντως από τον
υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό!
ΠΡΩΤΟΝ: Την Πέμπτη και την Παρασκευή 11 και 12 του μηνός έστειλα δύο φορές με
email το παρόν άρθρο σε όλες τις εφημερίδες και όλους τους βουλευτές της Βουλής των
Ελλήνων, ώστε να το ... εμπεδώσουν!!! Ανδριανέ ελέγχεσαι!
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Σάββατο και Κυριακή, 13 και 14 του μηνός, η Σχολή Προπονητών Καράτε
συνέχισε την παράνομη λειτουργία της με τις ίδιες καραμπινάτες παρανομίες από τα λαμόγια
των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!
ΤΡΙΤΟΝ: Η Κοσμίδου παρακολούθησε προκλητική προς όλους τα μαθήματα και τις δύο
αυτές ημέρες!!! ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ!!! Προφανώς έχει κάνει Αίτημα Θεραπείας για τις
απουσίες της, ουσιαστικά για την απόλυτη απουσία της από τα μαθήματα!!! Αλλά δεν νοείται ως
Αίτημα Θεραπείας η ανατροπή των προϋποθέσεων ή απαιτήσεων ή κριτηρίων επιλεκτικά για 1,
2, 3 άτομα!!!
ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Την Κυριακή ο Διεθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης μετά το
τέλος του μαθήματος ζήτησε από τους μαθητές "να μείνουν για λίγο όσοι έχουν πρόβλημα με
τις απουσίες"! Έμειναν περί τους 150 (από τους 250) που είχαν πρόβλημα (!!!) να τον
ακούσουν. Απευθυνόμενος τότε το "κουτσαβάκι" προς όσους είχαν υπερβεί το όριο των
απουσιών τους κατά πληροφορίες είπε:
"Εμείς είχαμε πρόθεση να σας καλύψουμε, αλλά ανάμεσά σας υπάρχουν μερικοί
"ρουφιάνοι" που κρατάγανε απουσιολόγιο και θα μας καρφώσουν! Αν φροντίσετε μεταξύ σας να
τους βρήτε, τότε το συζητάμε!". Δηλαδή ο Πρόεδρος της ομοσπονδίας και Διευθυντής της
Σχολής απευθύνεται στους μαθητές της Σχολής για να βρουν και καρφώσουν τους
"ρουφιάνους", ώστε να περάσουν οι ίδιοι παρά τις απουσίες τους!!!

"Παρουσία" στα μαθήματα της Σχολής Προπονητών σημαίνει "συμμετέχω" με μυαλό και σώμα και στα θε
μαθήματα. Στα θεωρητικά το σώμα είναι παρόν και το πνεύμα συμμετέχει για να καταλαβαίνει και να μαθαίνει. Στα
πνεύμα προφανώς συμμετέχει και καθοδηγεί το σώμα να "συμμετέχει" επίσης σε κάθε άσκηση και να την αφομ
Όταν οι ώρες είναι 80 για τα θεωρητικά και 120 για τα πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα πρακτικά, δηλαδή η εκ
ασκήσεων, έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα για τους μέλλοντες προπονητές του αθλήματος.
Όταν στα πρακτικά μαθήματα είναι μεν παρών κάποιος, αλλά παρακολουθεί χωρίς να συμμετέχει στις ασ
λόγο, τότε σαφώς παραλείπεται το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας, πράγμα που ισοδυναμεί με το να είναι α
Συνεπώς, αν κάποιος για οποιονδήποτε λόγο δεν συμμετέχει στις ασκήσεις των πρακτικών μαθημά
από μακριά, τότε είναι ΑΠΩΝ, και αν αυτές οι απουσίες υπερβαίνουν, κατά το νόμο, το 5% του συνόλου τω
τότε αυτός ο κάποιος ΔΕΝ μπορεί να δώσει εξετάσεις!
Τα παραμύθια του τραυματισμού, της εγκυμοσύνης, της μεγάλης απόστασης, της δουλειάς και οποιασδήπο
είναι ατύχημα για τον μαθητή, αλλά δυστυχώς κόβεται!
Το παραμύθι της "δεύτερης ευκαιρίας" με τους μετεξεταστέους είναι ηλίθιο, διότι μπερδεύουμε το σώβρακο μ
μετεξεταστέος είναι αυτός που παρακολούθησε ανελλιπώς μεν, αλλά απέτυχε στις εξετάσεις ή τις έχασε για κάποι
ευκαιρία δεύτερων εξετάσεων!
Τέλος, όταν ο διευθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης δηλώνει ότι η ΕΛΟΚ (διότι αυτά δεν φθ
πρόθεση να καλύψει τις απουσίες όλων, τότε προφανώς είναι σαν να δηλώνει ότι διοικεί ένα ... μπουρδέλο, τι άλ
Χορεύετε τον χορό ... τσα-τσά???

Δεν μιλάμε για παράνομο, μιλάμε για μαφιόζο του πεζοδρομίου, που εξωθεί ως στυγνός,
κυνικός και γνήσιος διαφθορέας συνειδήσεων όλους τους μαθητές της Σχολής να συμμετέχουν
στη δική του ανικανότητα και παρανομία, διότι δική του θεσμική ευθύνη ήταν η ακριβής και
απαρέγκλιτη τήρηση του παρουσιολόγιου, ώστε να καλυφθούν οι ίδιοι από την έλλειψη των
παρουσιών τους και να καλυφθεί και ίδιος από την ανεύθυνη δουλειά του. Είναι ακριβώς το
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πρότυπο διαφθοράς συνειδήσεων με το οποίο λειτουργεί επί είκοσι χρόνια η ΕΛΟΚ: ελάτε να
κάνουμε όλοι μαζί την παρανομία, ώστε να μην κινδυνεύω μόνος μου! Φυσικά η φιλοσοφία αυτή
αντικατοπτρίζει τη διοίκηση του καράτε από το ΔΣ/ΕΛΟΚ! Και μόνο για αυτή τη συμπεριφορά
ανακαλείται η Φίλαθλη Ιδιότητά του από την ΕΦΙΠ!
Αλλά επίσης η απόφαση ίδρυσης της Σχολής ΔΕΝ γράφει πουθενά για κάλυψη απουσιών
ή επανάληψη μαθημάτων! Το μόνο που γράφει σαφέστατα είναι ότι όσοι υπερβαίνουν σε απουσίες
το 5% των ωρών των μαθημάτων, δηλαδή τις 10 ώρες απουσιών στις 200 ώρες μαθημάτων,
κόβονται αυτομάτως από τη Σχολή! Δηλαδή, ΔΕΝ δίνουν ούτε εξετάσεις! Αυτό και τίποτα άλλο!
Κάθε άλλη πράξη των λαμόγιων της ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ είναι παράνομη και καταπίπτει σε
δικαστήριο!
ΠΕΜΠΤΟ: Η Εμμανουέλα Γερολύμπου και ο Γιώργος Κοσμίδης κλήθηκαν επειγόντως
από τον υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό στη ΓΓΑ τη Δευτέρα 15/9/2014! Τι πρόκυψε άραγε?
Πήρε χαμπάρι ο Ανδριανός ότι η ΕΛΟΚ είναι κερδοφόρο μαγαζί του Γερόλυμπου, της
γυναίκας του, του Μπουλούμπαση και των άλλων του ΔΣ/ΕΛΟΚ? Μπα, δε νομίζω!
Πήρε χαμπάρι ο Ανδριανός ότι η Σχολή Προπονητών χωρίς Επιτροπή Διοίκησης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ??? Μπα, δε νομίζω!
Πήρε χαμπάρι ο Ανδριανός ότι τον δουλεύουνε ψιλό γαζί με τα πλαστά πιστοποιητικά των
υποψηφίων προπονητών και τις κομπίνες τους της εμπορευματοποίησης του διπλώματος
προπονητή? Μπα, δε νομίζω!
Πήρε χαμπάρι ο Ανδριανός ότι ο Κοσμίδης απαίτησε να πάρει παρουσίες η κόρη του στις
πρακτικές προπονήσεις της Σχολής χωρίς να συμμετέχει αφού ήταν έγκυος, η Γερολύμπου
αντέδρασε, εκείνος της αγρίεψε και ο Γερόλυμπος του ρίχτηκε??? Δηλαδή, πλακώθηκαν ο
Γερόλυμπος και ο Κοσμίδης, επειδή δεν δίνουνε δίπλωμα προπονητή και στην ... εγγόνα του
Κοσμίδη??? Γιατί να μην δώσουνε, αφού η μαμά της έκανε και ... Αίτημα Θεραπείας!!!
Λέτε να παραπονέθηκε ο Κοσμίδης στον Ανδριανό για αυτό το πράγμα και ο Ανδριανός να
καλεί την Γερολύμπου για να την ... συμμορφώσει, ώστε να ... συναινέσει στις παρουσίες της
Ευδοξίας??? Πιθανό!!!
Μήπως έμαθε ο Ανδριανός ότι ο Κοσμίδης απείλησε ότι θα τα "ξεράσει όλα" για την ΕΛΟΚ
και τη Σχολή Προπονητών? Μπα, δε νομίζω!
Τότε τι κατάλαβε ο μεγαλο-τσιφλικάς της Επιδαύρου (με κλικ εδώ)
Γιάννης Ανδριανός και καλεί την Γερολύμπου και τον Κοσμίδη στη
ΓΓΑ??? Είναι πολύ απλό: ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕ!!! Απλά
καταλαβαίνει ότι έγινε ρεντίκολο στο πανελλήνιο με τη Σχολή
Προπονητών Καράτε και ψάχνει να διορθώσει τα αδιόρθωτα!
Πάντως, η Ευδοξία Κοσμίδου έχει γίνει το Πρόσωπο της
Επικαιρότητας για κάθε μέρα από τότε που άρχισε η Σχολή
Προπονητών Καράτε (Ιούλιο μέχρι Οκτώβριο 2014), ενώ ο πατέρας
της Γιώργος Κοσμίδης πρώτα εκβίαζε από τη θέση του α) ως
Α΄Αντιπρόεδρος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, β) ως μέλος της Επιτροπής Διοίκησης
της Σχολής και γ) ως διδάσκων, παρακαλώ, για να παίρνει παρουσίες η
κόρη του χωρίς να συμμετέχει στα πρακτικά όσο ήταν έγκυος, και στη
συνέχεια εκβίαζε "να μην ανοίξει το στόμα του" εναντίον της ΕΛΟΚ και της Σχολής πάλι για να
γίνει δεκτή και να θεωρηθεί "παρούσα" η κόρη του όσο είναι λεχώνα, η οποία κόρη του, αφού

83/340

Απόλυτα Παράνομη η Σχολή Προπονητών Καράτε των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ 2014-2015.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

διέκοψε ένα μήνα για να γεννήσει, πήγε το Σάββατο 13/9/14 και λιποθύμησε μάλιστα!!! Τι δεν
καταλαβαίνετε????????

Και όλα αυτά, όταν ο ... βετεράνος Μάνος Δημητριάδης (του Ιδρύματος Καραμανλή,
όπως και ο υφυπουργός Ανδριανός, όπως και ο υπουργός Τασούλας!!!) ούτε ...
"έγκυος" επικαλείται, ούτε ... "λεχώνα" επικαλείται, αλλά δίνει σκληρό ρεσιτάλ ...
"καναπέκα" στις προπονήσεις!!!!!!!!! Άδικε Θεέ, γιατί τέτοιος ρατσισμός!!!

Οι μέχρι σήμερα 100 (?) καραμπινάτες παρανομίες κατά την
ίδρυση και τη λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε
διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:
Α – Στις παρανομίες πριν από την ίδρυση της Σχολής!
Β – Στις παρανομίες κατά την ίδρυση της Σχολής, δηλαδή στην
απόφαση ίδρυσής της!
Γ – Στις παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής!
Δ – Στις παρανομίες των αποτελεσμάτων της Σχολής!
A - Οι Παρανομίες πριν από την Ίδρυση της Σχολής
Προπονητών Καράτε:
Η ΕΛΟΚ είναι μια παράνομα λειτουργούσα Ομοσπονδία!
1) Τη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “τρέχει” εν γνώσει
της ΓΓΑ ένα παράνομο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΟΚ, που ήδη έπρεπε να εκπέσει με απόφαση
του Υφυπουργού Αθλητισμού! Παράνομο λόγω πολλαπλών παραβιάσεων της αθλητικής και
φορολογικής νομοθεσίας, πάντα υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!! Συνεπώς, όλες οι αποφάσεις και της
ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ για την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε αποτελούν δέσμη
πολλαπλών παρανομιών και άρα είναι νομικά άκυρες!!!
Οι επί σειρά ετών παραβιάσεις της αθλητικής και της φορολογικής νομοθεσίας από τα
εκάστοτε μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ είναι αναρίθμητες! Από νοθευμένες εκλογές, λειτουργία παράνομων
μη φορολογούμενων παρα-ομοσπονδιών, διοργανώσεις αγώνων και σεμιναρίων με κέρδη για τα μέλη
και τους ευνοούμενους των μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ μέχρι μίζες από προμήθειες υλικού (δεν υπάρχει
Αρχείο Υλικού, κτλ.) και από τα ταξίδια των αθλητικών αποστολών στο εξωτερικό, και άλλα,
περιγράφονται δε εκτενέστατα σε προηγούμενα άρθρα μου, που υπενθυμίζονται και εδώ:
17/2/2014 - Προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού: Κύριε Ανδριανέ, πού πάνε τα λεφτά των Ελλήνων
φορολογουμένων που δίνει επί είκοσι χρόνια η ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ για δημιουργία και συντήρηση ενός
ιστότοπου με μηδενικό περιεχόμενο???
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19/2/2014 Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα απο τη ΔΕ/ΕΛΟΚ και η
πανηγυρική τους αθώωση από το ΑΣΕΑΔ.
2/3/2014 - ΕΛΟΚ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Ακόμα μια μεγαλειώδης Απάτη των Πολιτικών!
5/3/2014 - ΕΛΟΚ-ΓΓΑ: Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη
φοροδιαφυγή!
10/3/2014 - Σας φτύνουνε και λέτε … «βρέχει»! Εκτεταμένη ΝΟΘΕΙΑ στις εκλογές της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καράτε - ΕΛΟΚ!
19/3/2014 - Ο Καραγκιόζης … Βεζύρης! Ποιοι Καραγκιόζηδες διοικούν τον Αθλητισμό της χώρας?
24/3/2014 - "Φοροδιαφυγή Καράτε" υπό την ... "Αιγίδα" της Γ. Γ. Αθλητισμού!!!
31/3/2014 - Ο Πόλεμος για το Γάλα στην ΕΛΟΚ! Ποιοι Αρμέγουν τη … «Γελάδα» και Δουλεύουν την
Ελλάδα!
3/4/2014 - Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 2009 2010 - 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση! Αδικαιολόγητα ποσά, ποαθλητικών αποστολών στο εξωτερικό) λλές
ασάφειες, καμιά διευκρίνηση!
14/4/2014 - Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 2009
- 2010 - 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση! Αδικαιολόγητα ποσά, πολλές ασάφειες, καμιά διευκρίνηση! Μέρος
Πρώτο - Μέρος Δεύτερο.
16/4/2014 - Kαταγγελία της ΕΛΟΚ στην Εφορία από γονείς αθλητών!!!
30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με αίτημα έκπτωσής του!!!
5/5/2014 - Καταγγελία της ΕΛΟΚ στη Εφορία και στο ΣΔΟΕ!!!
25/5/2014 - Με το “τέως” στο χέρι έχει μείνει ο μεγαλοπαράγοντας του διεθνούς καράτε Γιώργος
Γερόλυμπος!

Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
τη σύννομη λειτουργία της ΕΛΟΚ!

2) Επιπρόσθετα, οι Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου
και ο Γιώργος Κοσμίδης, οι οποίοι με την απόφαση ίδρυσης
της Σχολής Προπονητών ορίστηκαν ως εκπρόσωποι της
ΕΛΟΚ στην Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής, είναι μέλη της
εκπεστέας παράνομης διοίκησης της ΕΛΟΚ και επομένως
Κοσμίδης,
Γερολύμπου
Παράνομο μέλος
κάθε
συμμετοχή
τους
σε
κάθε
απόφαση
της
Επιτροπής
Αναπλ. Πρόεδρος
τουΔΣ/ΕΛΟΚ,
Παράνομο μέλος Διοίκησης της Σχολής είναι εκ των προτέρων άκυρη!
τελευταίος τροχός
του ΔΣ/ΕΛΟΚ!

Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ
και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει τη σύννομη λειτουργία της ΕΛΟΚ!

της άμαξας που
σέρνει το ... καράβι!

3) Η ΓΓΑ ενημερωνόταν καθημερινά με emails για όλα αυτά από το karate.gr,
όπως αποδεικνύεται από το άρθρο: "Δείξε το σεβασμό σου στον αντίπαλο με το ...
Κινέζικο Μαρτύριο της Σταγόνας!"
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
τη σύννομη λειτουργία της ΕΛΟΚ!
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B - Οι παρανομίες κατά την ίδρυση της Σχολής Προπονητών
Καράτε βάσει της απόφασης 15768/28-5-2014 του Υφυπουργού
Αθλητισμού!

Με την 15768/28-5-2014 Απόφαση (με κλικ εδώ) του υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανού, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1593Β/17.6.2014 ιδρύεται
Σχολή Προπονητών Καράτε με τα επόμενα παράνομα χαρακτηριστικά:

Η απόφαση βασίστηκε στην επόμενη αλληλογραφία μεταξύ ΓΓΑ και ΕΛΟΚ:

4) Εάν τα υπό (4) και (5) έγγραφα είναι αναληθή, τότε προκύπτει διαπλοκή μεταξύ ΕΛΟΚ
και υπαλλήλων της ΓΓΑ και άρα τα έγγραφα αυτά πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα βάση του
νόμου περί Διαύγειας στη δημόσια διοίκηση, πράγμα που δεν έχει γίνει και άρα εξ αυτού προκύπτει
παρανομία! Οι σπουδαστές της Σχολής Προπονητών Καράτε και οι σύλλογοι από τους οποίους
προέρχονται έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν το περιεχόμενο των ανωτέρω επιστολών υπό (4) και
(5), ώστε να είναι βέβαιοι ότι δεν πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από τις αμαρτωλές ΕΛΟΚ και
ΓΓΑ! Υπάρχει το ενδεχόμενο με τις επιστολές αυτές η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ να εξαπατούν συλλόγους
και αθλητές του καράτε ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής!
5) Ποιές είναι οι κατά το (6) υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό στο άθλημα?
Πόσους ενεργούς συλλόγους έχει η ΕΛΟΚ, πόσοι προπονητές έχουν πτυχίο της ΓΓΑ και πόσοι από
αυτούς απασχολούνται με νόμιμες συμβάσεις σε συλλόγους? Αν αυτά δεν απαντηθούν δημοσίως,
τότε η λειτουργία της Σχολής με 250 € συμμετοχή κατ’ άτομο και περί τα 250 άτομα συμμετέχοντες
αποτελεί καραμπινάτη αρπαχτή του ΔΣ/ΕΛΟΚ με την συνενοχή της αμαρτωλής ΓΓΑ! Κοινώς
ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΑ!!! Από όσα είναι γνωστά οι ενεργοί σύλλογοι της ΕΛΟΚ είναι 100 (ψηφίζουν 80) και
οι μέχρι πριν από τη Σχολή προπονητές με δίπλωμα ΓΓΑ είναι 200!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και οργάνωση της Σχολής Προπονητών Καράτε!

Βεβαίως δεν λείπει και η απόφαση συγκρότησης της σχετικής αρμόδιας
επιτροπής διοίκησης κατά την πάγια στρατηγική της ΓΓΑ διάχυσης των ευθυνών, η
αποτελεσματικότητα της οποίας αποδίδεται με το γνωστό ρητό: "Αν θέλεις την
καλύτερη ζωγραφιά για μια καμήλα, βάλε μια ... επιτροπή να ζωγραφίσει ένα ... άλογο"!
Αυτό και έκαναν!
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Και η απόφαση ορίζει:

6) Οι Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου και ο Γιώργος Κοσμίδης είναι μέλη
της εκπεστέας παράνομης διοίκησης της ΕΛΟΚ και επομένως κάθε συμμετοχή
τους σε κάθε απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής είναι εκ των
προτέρων άκυρη!
7) Ο Γιώργος Κοσμίδης είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ,
αρχηγός του στυλ Κυόκουνσιν του καράτε, έχει αναπτύξει
Γερολύμπου
παράνομη οργάνωση του στυλ αυτού με σεμινάρια και
Αναπληρώτρια
Πρόεδρος.
αγώνες με οικονομικά οφέλη αδήλωτα στην εφορία, ενώ στη
Παράνομο μέλος
της Επιτρ. Διοίκ. Σχολή Προπονητών ήταν υποψήφια και η κόρη του Ευδοξία
της Σχολής.
Κοσμίδου πράγμα που καθιστά ασυμβίβαστο τον ορισμό του
Κοσμίδης,
Κοσμίδη ως μέλους της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής!
Παράνομο μέλος
Καραμπινάτη απόδειξη αυτής της ασυμβατότητας ήταν το τεράστιο θέμα που της Επιτρ. Διοίκ.
της Σχολής.
προέκυψε με την επιμονή του Κοσμίδη να απαιτεί να παίρνει παρουσίες η κόρη
τελευταίος τροχός
του στα πρακτικά μαθήματα της Σχολής, ενώ είναι έγκυος στον έβδομο μήνα της άμαξας που
της!!!
σέρνει το ... καράβι!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που
υποτίθεται ότι εποπτεύει την ίδρυση και οργάνωση της Σχολής Προπονητών Καράτε!

Η απόφαση ορίζει:
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8) Ο οριζόμενος ως Διευθυντής της Σχολής
Χρήστος Μπουλούμπασης, πρόεδρος της ΕΛΟΚ, είναι
παράνομος, διότι δεν είναι τίποτα άλλο από ένας
στυγνός
επιχειρηματίας
του
καράτε,
που
εκμεταλλεύεται την ομοσπονδία. Αρχηγός της παραομοσπονδίας του Γουάντο-ρύου καράτε διοργανώνει
Μπουλούμπασης σεμινάρια και αγώνες της οργάνωσης καράτε, που
Γιώργος Γερόλυμπος
Πρόεδρος,
διευθύνει υπό μορφή άτυπης και φορολογικά αδήλωτης "ΕΠΙΤΙΜΟΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ"
Παράνομο μέλος
του ΔΣ/ΕΛΟΚ και οργάνωσης, πάντα με οικονομικά οφέλη, ενώ Ο κορυφαίος ΑΟΡΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ !!!
της Επιτρ. Διοίκ. ταυτόχρονα διδάσκει στο σύλλογό του χωρίς σύμβαση
της Σχολής!
εργασίας! Όλα αυτά με την παρότρυνση, βοήθεια και κάλυψη του Γιώργου
Γερόλυμπου, ... Γενικού Δικτάτορα της ΕΛΟΚ!!! Συνεπώς, ο Χρήστος Μπουλούμπασης παραβιάζει
προκλητικά επί σειρά ετών και την αθλητική και την φορολογική νομοθεσία!!!
Τον παράνομο αυτόν και κρυφό επιχειρηματία η ΕΛΟΚ πρότεινε και η ΓΓΑ αποδέχθηκε ως
Διευθυντή της Σχολής Προπονητών!
Από την άλλη μεριά δεν έχει αποδειχθεί (με βιογραφικό του ίσως) ότι ο Μπουλούμπασης έχει
τις γνώσεις και την φαιά ουσία να οργανώσει το πρόγραμμα σπουδών μιας τέτοιας σχολής! Συνεπώς,
υπάρχει ένα κρυπτόμενο πρόσωπο, που κινεί όλα τα νήματα και αυτό είναι ο «Δικτάτορας της
ΕΛΟΚ» Γιώργος Γερόλυμπος! Άρα είναι αυτονόητο το συμπέρασμα ότι ο Γερόλυμπος διοικεί και το
πιόνι Μπουλούμπασης υπογράφει! Γι' αυτό είναι ο Γερόλυμπος από το πρωί μέχρι το βράδυ στις
αίθουσες της Σχολής παρόλο που δεν είναι ενεργό μέλος της ΕΛΟΚ και έχει τιμωρηθεί από την
Παγκόσμια και για χάρη του παραμένει η ΕΛΟΚ εκτός Βαλκανικής!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε!

Η απόφαση ορίζει:
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ενώ το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013 ορίζει τα επόμενα:

Επίσης, η απόφαση ορίζει:
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9) Η πρώτη παράγραφος της τελευταίας ενότητας είναι απαράδεκτη και παράνομη! Η
παράγραφος αυτή εξασφαλίζει μια απόλυτη εξουσία στην ΕΛΟΚ να ευνοήσει, να αδικήσει και να
τρομοκρατήσει τους αθλητές και τους συλλόγους!!! Ιδίως όταν μέλη της διοίκησης της ΕΛΟΚ έχουν
άμεσα προσωπικά οικονομικά συμφέροντα με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα της Σχολής! Και
την ηλίθια αυτή παράγραφο εσείς της ΓΓΑ την κάνατε νόμο του κράτους! Ε, τι να σας πει κανείς!
Είσαστε και εσείς ηλίθιοι! Αυτονόητα παρέχετε ακόμα ένα εργαλείο προς όλες τις ομοσπονδίες με
φιλοκυβερνητικές διοικήσεις να λιανίσουνε τους αντιπάλους τους και να εισπράξουν παράνομα
χρήματα από συλλόγους και προπονητές!!!
Με την ανωτέρω παράγραφο, προφανώς διαστρεβλώνεται η ισότιμη και αντικειμενική
αντιμετώπιση όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων σπουδαστών, πράγμα που καθιστά αντικειμενικά
αντισυνταγματική αυτή την παράγραφο. Είναι προφανές ότι η ΕΛΟΚ είχε τη δυνατότητα να
συγκεντρώσει εκ των προτέρων όλους τους "ευνοούμενους υποψηφίους" και να προσαρμόσει τις
προϋποθέσεις στα προσόντα τους, πράγμα που φυσικά και έκανε! Η Απόφαση όμως έχει ήδη
δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και αποτελεί νόμο του κράτους! Κάθε ένας που ΔΕΝ πληροί τις προϋποθέσεις
ΔΕΝ μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα της Σχολής! Εδώ εμφανίζεται πάλι η ΕΛΟΚ να έχει τη
δυνατότητα να δεχθεί "ελαστικά" ή και πλαστά πιστοποιητικά από δικούς της ευνοούμενους, ενώ
μπορεί να "κόψει" τη συμμετοχή αντιφρονούντων για ψήλου πήδημα!
Συνεπώς, παρανόμως και κατά παράβαση καθήκοντος η ΓΓΑ δεν επέβλεψε στις γενικές και
ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Σχολή.
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε, αλλά και ειδικότερα η
Επιτροπή Διοίκησης, που δήθεν ήλεγξε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων!

Η απόφαση ορίζει:

(Στα ανωτέρω, το (Β) μάλλον θα έπρεπε να είναι "κριτήριο" και όχι "προσόν"!)
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10) Το (Β) είναι προφανέστατα αντιαθλητικό, επικίνδυνο, παράνομο και αντισυνταγματικό για
τους επόμενους λόγους:
10.1) Απαιτείται ηλικία τουλάχιστον 23 ετών και σε συνδυασμό με το (1) “κάτοχοι μαύρης
ζώνης 1 νταν ΕΛΟΚ” «δίνει» δυνατότητα διπλώματος εμπειρικού προπονητή σε παιδάκια που
βρίσκονται στα πρώτα βήματα της αθλητικής τους καριέρας, διότι μόλις έχουν συμπληρώσει 2-3
χρόνια προπόνησης στο άθλημα και ΔΕΝ έχουν καμιά εμπειρία. Δεν μπορεί ένας γονιός να
εμπιστευτεί το παιδί του σε έναν τόσο νέο “προπονητή” με μηδενική πείρα! Αν συμβεί ένας θάνατος
αθλητή, ό μη γέννητο, στην προπόνηση ενός τέτοιου προπονητή, τότε θα έχουμε καραμπινάτο
ποινικό αδίκημα για τη διοίκηση της ΕΛΟΚ που έθεσε αυτή την προϋπόθεση, αλλά και για τη κυρίες
της ΓΓΑ της διοίκησης της Σχολής που την δέχθηκαν!!! Και θα είμαι ο πρώτος που θα σας μηνύσει
όλους, διότι εντοπίζω εδώ ακριβώς την ήδη διαπραχθείσα παρανομία σας!
Ταυτόχρονα, η μικρή ανωτέρω ηλικία δημιουργεί συνθήκες εμπορευματοποίησης από
τους διοικούντες την ΕΛΟΚ του διπλώματος του εμπειρικού προπονητή. Δηλαδή, δέκα μέρες πριν
από την έναρξη της Σχολής οπωσδήποτε μερικοί "δάσκαλοι" πήραν τους καφεζωνάδες τους και
τους έδωσαν μαύρη ζώνη 1 νταν για να τους βάλουν στη Σχολή Προπονητών, πάντα με το αζημίωτο
βέβαια! Στα ανωτέρω ας τονίσω σαν δεδομένο ότι οι πρωταθλητές των πανελλήνιων αγώνων είναι
μεγαλύτεροι σε ηλικία και έχουν 2-3-4 νταν! Δηλαδή έχουν ήδη κατά πολύ ανώτερα προσόντα, ενώ
είναι απλοί αθλητές!
Επί πλέον των ανωτέρω, κατά τη λειτουργία της Σχολής δημιουργήθηκε και η απάτη
της λεγόμενης "Αίτησης Θεραπείας", η οποία αποτελεί εναλλακτικό τρόπο να γίνει δεκτός
υποψήφιος που απορρίπτεται βάσει των προϋποθέσεων!!!
Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι με τον περιορισμό (Β) οι ΕΛΟΚ και ΓΓΑ ευνόησαν με
ευκαιριακά νταν ή/και με Αιτήσεις Θεραπείας τους δικούς τους και εμπόδισαν πολλούς
αντιφρονούντες προς το ΔΣ/ΕΛΟΚ να συμμετέχουν στη Σχολή Προπονητών.
10.2) Το (Β) είναι επίσης αντισυνταγματικό διότι αποκλείει την ισότιμη πρόσβαση στη
Σχολή Προπονητών σε όσους είναι άνω των 50 χρόνων! Είναι προφανώς ηλίθιο να αποκλείονται
οι άνω των 50 ετών, αφού πολλά γυμναστήρια ήδη έχουν επαγγελματίες προπονητές άνω των 50
ετών, ενώ όλοι οι αυτοαποκαλούμενοι "προπονητές των προπονητών" και "προπονητές των
πρωταθλητών", αλλά και παράνομα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ Μπουλούμπασης, Κοσμίδης, Βόβλας,
Πάσης, όλοι οι διδάσκοντες στη Σχολή κτλ. κτλ., εκτός από παράνομοι είναι και εξηντάρηδες! Αυτό
και μόνο αποτελεί αιτία ακύρωσης της Σχολής!!!
Και να προστεθεί σε αυτά ότι λόγω της πλήρους ανικανότητας της ΓΓΑ και της ΕΛΟΚ
επί 12 χρόνια δεν είχε λειτουργήσει σχολή προπονητών καράτε! Συνεπώς, αυτά τα 12 χρόνια
δεκάδες προπονητές πέρασαν το σημερινό όριο των 50 ετών διδάσκοντας καθημερινά καράτε και
άρα το όριο των 50 ετών στην ουσία γίνεται για αυτούς όριο των 50 - 12 = 38 ετών!
Τώρα ξαφνικά ο Γερόλυμπος και τα τσιράκια του πετάνε όλους αυτούς έξω από το
καράτε? Οι περισσότεροι από αυτούς γνωρίζουν από πρώτο χέρι τον Γερόλυμπο και τις ταρζανιές
του και δεν τον πάνε με τίποτα, γι' αυτό και τους ξεκόβει από το καράτε? Τις απάτες της ΕΛΟΚ
δεν τις βλέπουν οι άσχετες υπάλληλοι της ΓΓΑ, που ανέλαβαν τη διοίκηση της σχολής???
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Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι με τον περιορισμό (Β) οι ΕΛΟΚ και ΓΓΑ ευνόησαν με σιωπηρή
αποδοχή ή/και με Αιτήσεις Θεραπείας τους δικούς τους άνω των 50 ετών και εμπόδισαν πολλούς
αντιφρονούντες προς το ΔΣ/ΕΛΟΚ άνω των 50 ετών να συμμετέχουν στη Σχολή Προπονητών.

Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε, αλλά και ειδικότερα η Επιτροπή
Διοίκησης, που δήθεν ήλεγξε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων!
11) Στο (Γ) ζητείται απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμο! Γιατί? Θα διδάξουν
ορθογραφία και έκθεση?
Για ρωτήστε τον διευθυντή της σχολής και τους διδάσκοντες τα πρακτικά μαθήματα: έχουν
όλοι απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμο? Αν δεν έχουν όλοι, τότε πώς θέλουν
απαραίτητα απολυτήριο από τους μαθητές? Υπάρχουν δεκάδες αθλητές καράτε με απλή βασική
εκπαίδευση πολύ καλύτεροι από πολλούς με διδακτορικά, επειδή έχουν ταλέντο, έχουν δώσει
περισσότερο χρόνο ή αγαπάνε περισσότερο το άθλημα! Γιατί θα πρέπει να τους θάψετε στερώντας
τους μια εξέλιξη που θα ήθελαν και θα απέδιδαν περισσότερο από πολλούς άλλους! Και γιατί θα
πρέπει να στερήσετε το ίδιο το άθλημα από την προσφορά τους? Επειδή το θέλουν ο Γερόλυμπος
και τα τσιράκια του???
Τέλος επ' αυτού, οι ήδη υπάρχοντες προπονητές Β΄κατηγορίας ΔΕΝ έχουν όλοι απολυτήριο
λυκείου και μερικοί τέτοιοι "μπουμπούνες" διδάσκουν στη Σχολή μάλιστα!!!
Χωρίς αμφιβολία δε με τον περιορισμό (Γ) οι ΕΛΟΚ και ΓΓΑ ευνόησαν με σιωπηρή αποδοχή
ή/και με Αιτήσεις Θεραπείας τους δικούς τους χωρίς απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο και εμπόδισαν
πολλούς αντιφρονούντες προς το ΔΣ/ΕΛΟΚ χωρίς απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο να συμμετέχουν
στη Σχολή Προπονητών.

Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε, αλλά και ειδικότερα η Επιτροπή
Διοίκησης, που δήθεν ήλεγξε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων!
12) Στις προϋποθέσεις προστίθενται και οι επόμενες υπό μορφή κριτηρίων:
12.1) Στο (1) ζητείται οι υποψήφιοι να έχουν το πρώτο νταν ΕΛΟΚ!
Θα πρέπει να ελεγχθεί πόσους αθλητές πέρασαν οι διοικούντες την ΕΛΟΚ από
εξετάσεις (κρυφές ή φανερές) και έβαλαν να πληρώσουν για πρώτο νταν ΕΛΟΚ το τελευταίο
διάστημα με κερασάκι τη σχολή προπονητών, αφού πρώτα βέβαια τους έβαλαν να πληρώσουν για
το ίδιο νταν στα στυλ κατά τη γνωστή απάτη "πρώτα πάρε το νταν του στυλ και μετά δίνεις στην
ΕΛΟΚ"! Προφανώς, λοιπόν, και για αυτό το λόγο μπήκε το πρώτο νταν ως ελάχιστο! Για να
αυγατίσουν τα 250άρια και τις εξετάσεις για πρώτα νταν!!! Μιλάμε για πρωτοφανή απάτη από τον
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Γερόλυμπο και τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, οι οποίοι απομυζούν συλλόγους, αθλητές και γονείς αθλητών
κατά τον πλέον επαχθή και προκλητικό τρόπο!!!
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ: Από την άλλη μεριά, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ έχει νταν, διότι
ΔΕΝ έχει στυλ! Εξ ορισμού η Παγκόσμια στην οποία ανήκει δέχεται όλα τα στυλ όπως και να είναι
αυτά και άρα ΔΕΝ υπάρχει η ιεραρχία των νταν!!! Πώς ζητάνε νταν ΕΛΟΚ ως κριτήριο αυτοί οι
απατεώνες??? Αυτό το βασικό χαρακτηριστικό του αθλήματος του Καράτε ΔΕΝ το γνωρίζουν οι
άχρηστοι της ΓΓΑ!!!
Συνεπώς, αυτό το κριτήριο αποτελεί μια τεράστια απάτη, την οποία χρησιμοποιεί επί
χρόνια η ΕΛΟΚ για να αρμέγει αθλητές και συλλόγους!!!
Επιπρόσθετα, υπάρχουν δεκάδες ομοσπονδίες καράτε
διεθνώς με διπλώματα ανώτερα της ΕΛΟΚ σε στάνταρ ποιότητας
και άρα, αν η ΕΛΟΚ είχε νταν, τότε θα έπρεπε να είχε πίνακα
ομοσπονδιών, των οποίων αναγνωρίζει τα διπλώματά τους! Εδώ
αυτό γίνεται για όλη την ακαδημαϊκή εκπαίδευση σχολών και
πανεπιστημίων και η ΕΛΟΚ αποτελεί το απάνθισμα των
"κοινωνικών σπουδών", ώστε να μην υπάρχουν άλλα ισότιμα πτυχία
με τα δικά της σε όλο τον κόσμο??? Πόσα θέλετε να μας
τρελάνετε???
Για τις εκτεταμένες
παρανομίες του όλο το
ΔΣ/ΕΛΟΚ πρέπει να μπει
φυλακή!!!

Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι η ΕΛΟΚ και κυρίως τα μέλη
του ΔΣ που διοικούν τις παράνομες παρα-ομοσπονδίες, και ο
Γερόλυμπος φυσικά και πάντα, έδωσαν ευκαιριακά διπλώματα την
τελευταία στιγμή σε πολλούς νέους για να τους "πουλήσουν" την
συμμετοχή τους στη Σχολή Προπονητών!!!

12.2) Στο (2) ζητείται οι υποψήφιοι να έχουν βεβαίωση της ΕΛΟΚ ότι έχουν
τουλάχιστον 5ετή ενεργή συμμετοχή σε ενεργό σύλλογο της ΕΛΟΚ!
Αυτό αποτελεί ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ !!! Έχουν ξεφύγει πλέον από το
περιβάλλον της έστω και στυγνής εκμετάλλευσης του αθλήματος και της ομοσπονδίας και έχουν
περάσει σε στρατηγική τρομοκρατικής εξάρτησης! Και μόνο αυτό αποδεικνύει την επιδίωξη πλήρους
εξάρτησης των υποψηφίων και των συλλόγων τους από την ΕΛΟΚ και τον Γερόλυμπο και νομικά
μπορεί να αποτελέσει αρκετό σημείο αναφοράς για ακύρωση της σχολής λόγω μη αντικειμενικών
αλλά ελεγχόμενων όρων συμμετοχής! Πώς μπορεί να πιστοποιεί η ΕΛΟΚ τέτοια συμμετοχή, αφού
βάσει του αθλητικού νόμου ένας σύλλογος (και άρα τα μέλη του), που εγγράφηκε σε αυτήν πριν ένα
μήνα, και δεν τον γνώριζε από πριν η ΕΛΟΚ, βάσει του αθλητικού νόμου, έχει ακριβώς τα ίδια
δικαιώματα με ένα σύλλογο που είναι είκοσι χρόνια μέλος της? Επιπρόσθετα, με τον στόχο που
έχουν τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ να αυξάνουν τους "υποτελείς" τους, είναι βέβαιο ότι τις τελευταίες
μέρες πριν από την έναρξη της Σχολής οπωσδήποτε θα εισέρευσαν νέοι σύλλογοι στην ΕΛΟΚ με
στόχο τη συμμετοχή στη Σχολή Προπονητών των ιδιοκτητών τους με καραμπινάτη ψευδή και
πλαστή την ανωτέρω βεβαίωση της "πενταετούς συμμετοχής στο άθλημα" από την ΕΛΟΚ!
Συνεπώς, το κριτήριο αυτό αντίκειται στον αθλητικό νόμο 2725/1999.
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Είναι απόλυτα βέβαιο ότι όλες αυτές οι βεβαιώσεις αποτελούν μέσο "υποδούλωσης" των
ενδιαφερομένων στους διοικούντες την ΕΛΟΚ, ενώ οι μισές από αυτές τις βεβαιώσεις είναι
παράνομες και πλαστές είτε απευθείας είτε μέσω αιτήσεων θεραπείας!!!

Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε, αλλά και ειδικότερα η Επιτροπή
Διοίκησης, που δήθεν ήλεγξε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων!

Η απόφαση ορίζει:

13) Το (3) και εν μέρει το (6) είναι απαράδεκτα και αποτελούν λόγους ακύρωσης της Σχολής,
όπως περιγράφηκε πιο πάνω!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε, αλλά και ειδικότερα η
Επιτροπή Διοίκησης, που δήθεν ήλεγξε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων!

Γ – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής!
Αυτές χωρίζονται:
Γ1 - Στις παρανομίες της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής!
Γ2 - Στις παρανομίες υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων!
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Γ3 - Στις παρανομίες κατά των αδικούμενων υποψηφίων!
Γ4 - Στις παρανομίες που διαπράττουν οι διδάσκοντες!
Γ1 - Οι παρανομίες της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής!
14) Πρώτη και κύρια παρανομία και ερώτημα προς τη ΓΓΑ είναι: Τι δουλειά έχει ο δικτάτορας
της ΕΛΟΚ Γιώργος Γερόλυμπος, εν γνώση της ΓΓΑ, χωρίς να έχει καμιά
θεσμική θέση στο ΔΣ της ΕΛΟΚ, να κάνει τις συνεννοήσεις για τη
λειτουργία της Σχολής και τι δουλειά έχει να παρευρίσκεται στους
χώρους της λειτουργίας της Σχολής καθ' όλες τις ώρες λειτουργίας της,
να ειβλέπει τη λειτουργία της και να απειλεί με απόρριψη όσους αυτός
δεν κάνει κέφι???
Συνεπώς ο Γερόλυμπος "Εισηγείται", "Έχει την ευθύνη",
Γιώργος Γερόλυμπος
"Τροποποιεί", "Ασκεί πειθαρχική εξουσία", "Υποβάλλει πίνακα "ΕΠΙΤΙΜΟΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ"
αποτελεσμάτων", κτλ. κρυπτόμενος πίσω από τα ονόματα των Ο κορυφαίος ΑΟΡΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ !!!
αχυρανθρώπων του. Τουτέστιν “τρομοκρατεί”! Δηλαδή η Σχολή
Προπονητών Καράτε αποτελεί μια πλήρως διαστρεβλωμένη και παράνομη κατάσταση υπό τον
δικτάτορα της ΕΛΟΚ Γιώργο Γερόλυμπο εν γνώση της διαπλεκομένης με αυτόν Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.
15) Ξαναδίνουμε τον διορισμό της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, ώστε να εντοπίσουμε
τις παραβιάσεις του νόμου:
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Η Πρόεδρος της Σχολής και υπάλληλος της ΓΓΑ κα Αθηνά-Ευαγγελία Αξαρλή έδωσε την
οριστική παραίτησή της, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, στη ΓΓΑ την Πέμπτη, 30-7-2014, και
άρα αυτομάτως τέθηκε εκτός υπηρεσίας και δεν είχε κανένα δικαίωμα ανάμειξης σε οποιαδήποτε
δραστηριότητα της Σχολής μετά την ημερομηνία αυτή, διότι προφανώς δεν ήταν πλέον υπάλληλος
της ΓΓΑ. Παρ’ όλα αυτά η κα Αξαρλή, την Δευτέρα 4-8-2014:
15.1) συγκάλεσε παρανόμως συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής ως
πρόεδρός της, αντιποιούμενη ασυνείδητα την ιδιότητα της υπαλλήλου της ΓΓΑ,
15.2) πραγματοποίησε παρανόμως τη συνεδρίαση αυτή, αντιποιούμενη ασυνείδητα την
ιδιότητα της υπαλλήλου της ΓΓΑ, και
15.3) αντιποιούμενη επίσης ασυνείδητα την ιδιότητα της υπαλλήλου της ΓΓΑ, τιμώρησε
παρανόμως, βασισμένη σε ψευδείς κατηγορίες του ψευδομάρτυρα Παναγιώτη Χονδροματίδη, μέλους
του ΔΣ/ΕΛΟΚ και διδάσκοντα στη Σχολή, τον μαθητή της Σχολής Γιώργο Πελέκη «κατά
παραγγελία του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ» με δύο ημέρες αποβολή από τα μαθήματα της Σχολής
γνωρίζοντας ότι με την τιμωρία αυτή ο Γιώργος Πελέκης έχανε το δικαίωμα παρακολούθησης της
Σχολής, διότι και μόνο με τις απουσίες αυτών των δύο ημερών υπερέβαινε το όριο του 5% των
απουσιών!!! Έτσι, ο Πελέκης
έχανε άδικα τη Σχολή και τα 250
ευρώ!
Αν ο Πελέκης απορριφθεί:
μήνυση και αγωγή! Αν ο Πελέκης
περάσει, πάλι μήνυση και αγωγή!!!
Μέχρι σήμερα 8/9/2014 και
παρά την επίμονη απαίτηση του
Πελέκη να πάρει την σχετική με
την τιμωρία του Απόφαση της
Επιτροπής Διοίκησης κανείς δεν
του την έχει δώσει, διότι
προφανώς
κανείς
δεν
την
υπογράφει, διότι προφανώς είναι
παράνομη! Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι τα Λαμόγια των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ ομολογούν τις
Παρανομίες τους, ως γαϊδούρια όρθια που είναι!!!
15.4) Στις 2/9/2014 αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του Facebook η αριστερή πληροφόρηση από
κάποιον "καλά πληροφορημένο"! Αν αυτή είναι σωστή, τότε παρατηρούμε:
α) ότι ο αντικαταστάτης της Αθηνάς Αξαρλή είναι ο ... Δημήτρης (?) !
β) Ο Δημήτρης αυτός δεν διορίστηκε ακόμα νομίμως με απόφαση του Υφυπουργού
δημοσιευμένη σε ΦΕΚ, όπως η Αξαρλή, και γνωστοποιούμενη προς όλους τους Έλληνες, μέσω
Διαύγειας, αλλά "ανέλαβε", άρα έσκαψε ... λαγούμι και την αντικατέστησε υπογείως ωσάν αρουραίος!
Πώς διέρρευσε αυτή η πληροφορία μόνο προς τον KARATE NEWS?
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γ) Ο Δημήτρης "Αρουραίος" (προσωρινό μέχρι να βγει το ΦΕΚ) ... παίζει καρπαζιές
(κολλητάρια) με τον "KARATE NEWS", αφού ο δεύτερος τον αποκαλεί με οικειότητα "Δημήτρη"
και του εύχεται και "καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλά αποτελέσματα", δηλαδή ...
"σιδηροκέφαλος",
δ) Η είδηση, όμως, περί τον διορισμό του "Δημήτρη" είναι άκυρη μέχρι να βγει το ΦΕΚ!
ε) Αν και όταν βγει το ΦΕΚ, τότε αυτόματα το karate.gr δικαιώνεται στο ότι: α) η Σχολή
λειτουργούσε και λειτουργεί παράνομα από την 31/7/2014, που παραιτήθηκε η Αξαρλή μέχρι την
ημέρα που θα βγει το ΦΕΚ με τον αντικαταστάτη της (Σεπτέμβριο), και β) στη συνεδρίαση της
4/8/2014 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής υπό την ήδη παραιτημένη πρόεδρό της Αθηνά
Αξαρλή, με μόνο θέμα την τιμωρία του Πελέκη, όλοι οι συμμετέχοντες ... παίζανε το πουλί τους!!!
(Χάσαμε θέαμα!!!)
ζ) Αλλά ακόμα και στο ότι η Σχολή λειτουργούσε "ακέφαλα" κάνει λάθος ο
συμπαθέστατος κατά τα άλλα KARATE NEWS, αφού όλοι μας ξέρουμε ότι η Σχολή λειτουργεί
τελείως "ανεγκέφαλα"!!!
η) Ο KARATE NEWS επικροτεί την παράνομη ίδρυση και λειτουργία της Σχολής
Προπονητών Καράτε και συμφωνεί με τις αδικίες που έχουν γίνει???
θ) Αν δεν κάνουμε αυστηρή κριτική πρώτα στον ίδιο μας τον εαυτό, τότε δεν μπορούμε
να κάνουμε ούτε στους άλλους και ήδη έχουμε χάσει τη μπάλα!!!

Για άλλη μια φορά, λοιπόν, αποδεικνύεται παράνομη η ΓΓΑ, διότι ο νόμος περί
διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση ορίζει:
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Παρά, λοιπόν, τον παράνομο διορισμό του, ευχόμαστε και εμείς στον Δημήτρη Αρουραίο:
"ΣΙΔΗΡΟΚΕΦΑΛΟΣ"!!! Και επειδή τόσο ανθεκτικό ... σίδερο, που να αντέχει την κριτική του
Περσίδη, δεν υπάρχει, κλείσε τη Σχολή και ίδρυσέ την από την αρχή!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.
16) Στις αρμοδιότητες του Διευθυντή της Σχολής, πιο πάνω, ορίζεται ότι ο Διευθυντής της
Σχολής «Ασκεί πειθαρχική εξουσία και έχει το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων κατά περίπτωση.»
Επίσης, στις Υποχρεώσεις των Σπουδαστών πιο κάτω αναφέρεται σαφώς ότι «2. Κάθε παράβαση
των υποχρεώσεων των σπουδαστών που παρακολουθούν τη Σχολή , συνεπάγεται την επιβολή
σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.»
Συνεπώς, η επιβολή κυρώσεων ΔΕΝ ανήκει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διοίκησης,
αλλά σε εκείνες του Διευθυντή της Σχολής και άρα για ακόμα ένα λόγο η συνεδρίαση της Επιτροπής
Διοίκησης και η τιμωρία του Γιώργου Πελέκη από αυτήν ήταν παράνομες και άρα άκυρες!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε,
17) Όπως ελέχθη πιο πάνω, η πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης Αθηνά Αξαρλή τέθηκε
αυτοβούλως εκτός ΓΓΑ την Πέμπτη 31-7-2014! Τι σημαίνει αυτό πανηλίθιοι? Σημαίνει ότι
αυτομάτως έπαψε να ικανοποιείται η Απόφαση Ίδρυσης της Σχολής Προπονητών, διότι έπαψε
να υπάρχει νόμιμη Επιτροπή Διοίκησης με τρία μέλη από τη ΓΓΑ και δύο από την ΕΛΟΚ!
Συνεπώς η Σχολή έπαψε να λειτουργεί νόμιμα την 1-8-2014 και θα επαναλειτουργήσει νόμιμα
μόνον όταν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ το όνομα του αντικαταστάτη της Αξαρλή! Κάθε αντίθετη
ενέργεια από την διακοπή της Σχολής είναι παράνομη και άκυρη, όποιοι και αν θίγονται! Πολύπολύ κακώς έγιναν μαθήματα τις επόμενες μέρες, τα οποία είναι και άκυρα! Αυτά τώρα θα
χρησιμοποιηθούν εκβιαστικά για λύσεις πάλι παράνομες! Κάθε μεσοβέζικη λύση της ΓΓΑ να
καλύψει τις λαμογιές και τις βλακείες της (διότι αυτή εποπτεύει τον αθλητισμό και έπρεπε να
είχε προνοήσει για κάθε ενδεχόμενο!!!) την αποδεικνύει αυτό που λέμε λαϊκά ... "μπουρδέλο" με
την έννοια του "τίποτα δεν λειτουργεί σωστά"!!! (Με τις υγείες σας!)
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.

Μια μέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής, την 11-7-2014,
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ ο Πίνακας Υποψηφίων Δεκτών,
Απορριπτόμενων με Αιτήσεις Θεραπείας (Διόρθωσης) κτλ. (με κλικ εδώ και στην
εικόνα):
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Σχετικά με τους Πίνακες Υποψηφίων:
Η απόφαση ορίζει:

18) Πρώτη και κυρίαρχη απάτη είναι ότι οι ελεγχόμενοι Πίνακες
Υποψηφίων περιλαμβάνουν μόνο επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός των
αιτούντων πράγμα απαράδεκτο! Η διοίκηση της Σχολής Προπονητών κρύβει
εσκεμμένα από τη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις
συμμετοχής ή απόρριψης από τη Σχολή, τα οποία στοιχεία έπρεπε να
δημοσιοποιηθούν, αφού αφορούν στο συμφέρον του κάθε υποψήφιου, και όχι να
Μπουλούμπασης
μείνουν στο συρτάρι των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, ώστε να ευνοούν ή να αδικούν όποιον
Πρόεδρος,
παράνομο μέλος του αυτοί θέλουν!!! Αν ήμουν υποψήφιος και κόβομαι επειδή δεν έχω απολυτήριο
ΔΣ/ΕΛΟΚ και
λυκείου θα ήθελα να γνωρίζω αν κάποιος σαν και μένα παρουσίασε πλαστό
παράνομος
Διευθυντής της
απολυτήριο λυκείου ή αν ο Διευθυντής Μπουλούμπασης έκανε τα στραβά μάτια
Σχολής!
σε άλλες ελλείψεις υποψηφίων! Επίσης, θα ήθελα να γνωρίζω αν π.χ. ο Γιώργος
Κοσμίδης, ή άλλο λαμόγιο, έβαλε στη Σχολή δέκα πρώτα νταν από το σύλλογό του για να τους πάρει
ακόμα 250 ευρώ το κεφάλι = 2500 € στην τσέπη!!!
Για λόγους, λοιπόν, διαφάνειας των διαδικασιών απαιτούμε να δοθούν στη δημοσιότητα τα
πλήρη στοιχεία προϋποθέσεων των υποψηφίων, αλλά και αυτά της προαγωγής τους σε νταν και των
συλλόγων από τους οποίους προέρχονται, μέχρι και αν αυτοί οι σύλλογοι έχουν πληρώσει τις
συνδρομές τους στην ΕΛΟΚ!!! Είναι πολλές οι προϋποθέσεις νομιμότητας που πρέπει να πληρούνται
και πρέπει οι συνθήκες να είναι ΙΔΙΕΣ για όλους!!!
Επιπρόσθετα, κάθε "Αίτημα Θεραπείας" (εμπνευσμένη λαμογιά των λαμόγιων της ΕΛΟΚ και
της ΓΓΑ) δεν υποβάλλεται για να γίνει αποδεκτός ο υποψήφιος, ενώ δεν έχει κάποια "προϋπόθεση",
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αλλά γίνεται για να καλυφθεί κάποια ασάφεια ή αοριστία της απόφασης ίδρυσης της Σχολής. Αν
γίνεται για να γίνουν δεκτοί εκ πλαγίου υποψήφιοι που ήδη ΔΕΝ έχουν τις προϋποθέσεις ή τα
κριτήρια, τότε αποτελεί παράνομη αποδοχή των συγκεκριμένων υποψηφίων και θα πρέπει να
απορριφθούν εκ των υστέρων!!! Και αυτό διότι για όλους τους άλλους υποψηφίους, που ΔΕΝ
γνωρίζουν την πλάγια οδό του "Αιτήματος Θεραπείας" ισχύει ο κανόνας της απόρριψης!
Αναλυτικά θα υπάρχουν οπωσδήποτε στρεβλώσεις στα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις
Θεραπείας καθώς και ψευδείς και πλαστές δηλώσεις ως προς:
18.1) Τις ημερομηνίες γέννησης των υποψηφίων!
18.2) Τα απολυτήρια Λυκείου ή ισότιμα!
18.3) Τη μαύρη ζώνη πρώτου νταν από την ΕΛΟΚ!
18.4) Την τουλάχιστον 5ετή συμμετοχή στο άθλημα του καράτε με βεβαίωση της ΕΛΟΚ
και την πρότασή τους από ενεργό σύλλογο της ΕΛΟΚ! Τονίζουμε εδώ ότι αυτά είναι καραμπινάτα
παράνομα και τα δύο, αλλά ακόμα και αν ήταν νόμιμα έχουν ήδη καταστρατηγηθεί εξόφθαλμα από
τα λαμόγια των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, αφού βεβαίωση 5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής στο άθλημα
του καράτε πήραν μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, πράγμα που απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο, ενώ
ταυτόχρονα μπήκαν στους υποψήφιους άτομα από συλλόγους που εγγράφηκαν τελευταία στην
ΕΛΟΚ!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.

Γ2 - Οι παρανομίες υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων!
19) Τη Σχολή παρκολουθεί και ο γιός του Χρήστου Μπουλούμπαση, προέδρου της ΕΛΟΚ και
Διευθυντή της Σχολής, πράγμα που εκτός όλων των άλλων αποτελεί ασυμβίβαστο για τη θέση του
Διευθυντή για τον Χρήστο Μπουλούμπαση!
20) Η ΕΛΟΚ χρεώνει στους μαθητές της Σχολής το μέγιστο του ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
επιτρεπομένου από το νόμο ποσού διδάκτρων. Σε άλλο σημείο του νόμου αναφέρεται ότι Σχολή
Προπονητών ιδρύεται όταν οι υποψήφιοι είναι τουλάχιστον 30! Αυτό σημαίνει ότι τα έξοδα μιας
τέτοιας Σχολής καλύπτονται με 250 € Χ 30 = 7.500 €.
Από ό,τι βλέπουμε από τους πίνακες σπουδαστών μαζεύονται περί τα 250
άτομα επί 250 € μας κάνουν 62.500 €, ποσό τεράστιο, όταν τους παρέχονται
δωρεάν στέγη και υλικά! Συνεπώς υπάρχει “κέρδος”, το οποίο αναρωτιόμαστε
σε ποιες τσέπες πάει αφού ο νόμος ορίζει ότι τα 250 € καταβάλλονται
“ανταποδοτικά”? Δηλαδή, "τα λεφτά που θα εισπραχθούν από τους μαθητές της
Σχολής, θα πάνε ακριβώς και μόνο στα πραγματικά έξοδα της Σχολής και
πουθενά αλλού"!
Ενισχύστε
Συνεπώς, η ΕΛΟΚ δεν έπρεπε να χρεώσει το υπερβολικό ποσό των 250
€ κατ’ άτομο, πράγμα που αποδεικνύει ακόμα πιο εξόφθαλμα ότι πρόκειται για
“στυγνή επιχείρηση” των διοικούντων!!! Και φυσικά ο λογαριασμός δεν έκλεισε!
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Περιμένουμε απόδοση λογαριασμού και τα ρέστα στους μαθητές, αφού ότι περισσέψει δεν
επιτρέπεται να πάει πουθενά αλλού, ούτε στο "Χαμόγελο του Παιδιού" δεξιά!!!
Ήδη, οι μαθητές της Σχολής πληρώνουν από την τσέπη τους το μεσημεριανό τους φαγητό
στο εστιατόριο του σταδίου, ενώ οι διδάσκοντες, ο Γερόλυμπος και τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ
πληρώνουν με κουπόνια των 8 ευρώ, τα οποία προφανώς έχουν πληρωθεί στο εστιατόριο από τα
δίδακτρα των μαθητών και θα εμφανιστούν σαν έξοδα στις δαπάνες της Σχολής!!! Όχι μόνο λαμόγια,
αλλά και λιγούρια! Να πληρώσουν από την τσέπη τους τα λαμογιο-λιγούρια, που δεν έχουν σχέση με
τη Σχολή και το ίδιο και τα λαμόγια που διδάσκουν, αφού πληρώνονται!
21) Όταν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων κατά την τελευταία παράγραφο δεν
δημοσιοποιούνται, αυτομάτως δημιουργείται το πιθανότατο ενδεχόμενο οι περιορισμοί των
προϋποθέσεων σε άλλους να εφαρμόζονται και σε άλλους όχι, όπως αναλύθηκε στο (18)! Ιδίως
όταν ελέγχονται αυτοί από τις αμαρτωλές υπαλλήλους της ΓΓΑ!!!
Ήδη έχουν εντοπιστεί στρεβλώσεις ως προς τα δικαιολογητικά των υποψηφίων προπονητών,
οι οποίες οπωσδήποτε θα έχουν καλυφθεί με πλαστά έγγραφα! Σε αυτές τις στρεβλώσεις η ΓΓΑ
μένει απαθής, αφήνοντας και τους πλαστογράφους να παρακολουθούν τη Σχολή, αποδεικνύοντας
με αυτό τον τρόπο ότι έχει αφήσει εν λευκώ τον έλεγχο της λειτουργίας της Σχολής στους
"τρομοκράτες του ΔΣ/ΕΛΟΚ"!!! Γιατί όχι, αφού μέσα στη ΓΓΑ, κατά καταγγελίες, υπάρχουν 22
άτομα που έχουν δώσει πλαστά απολυτήρια λυκείου για την πρόσληψή τους, ως ευνοούμενοι των
λαμόγιων πολιτικών και πόσοι άλλοι μπήκαν από την ... καπνοδόχο!!!
Όποιος έχει δώσει πλαστό δικαιολογητικό στη Σχολή το σωστό είναι να φύγει για πάντα από
το καράτε, όπως και όποιος προσπαθεί να ευνοήσει κάποιον ή να αδικήσει κάποιον άλλον τότε
πρέπει να φύγει και αυτός για πάντα από το καράτε!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.

Η απόφαση ορίζει:
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22) Πώς πιστοποιείται η αμερόληπτη και αληθινή καταγραφή των παρουσιών στα θεωρητικά
και τα πρακτικά μαθήματα, όπου “παρουσία” σημαίνει φυσικά “συμμετοχή” και όχι παρουσία στο
κυλικείο, ούτε από μακριά στην παρέα του Μπουλούμπαση, ούτε να υπογράφει άλλος αντί άλλου!!!
Ο διευθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης είναι τελείως αναξιόπιστος για την εποπτεία
αυτής της δουλειάς, όπως θα δούμε και πιο κάτω! Καραμπινάτο παράδειγμα: επέτρεψε στην έγκυο
κόρη του Κοσμίδη να βάζει παρουσίες ενώ είναι αυτονόητο ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ!!! Συνεπώς, εκ των προτέρων είναι γνωστό ότι
τα αποτελέσματα της Σχολής θα αλλοιωθούν και με εργαλείο τον παράγοντα των παρουσιών!
Θυμίζω και πάλι το τεράστιο θέμα που προέκυψε με την επιμονή του Κοσμίδη να απαιτεί να παίρνει
παρουσίες η κόρη του στα πρακτικά μαθήματα της Σχολής, ενώ ήταν έγκυος στον έβδομο (!) μήνα
της!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.
23) Μέσα στους σπουδαστές της Σχολής περιλαμβάνονται και τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ
Μανώλης Δημητριάδης και Ηλίας Γουβούσης, γενικός γραμματέας της ΕΛΟΚ ο πρώτος και Έφορος
Υλικού ο δεύτερος! Για τους δύο αυτούς κυρίους η ΕΛΟΚ (δηλαδή οι ίδιοι!) έχει εκδώσει
πιστοποιητικό "πενταετούς ενεργού συμμετοχής στο άθλημα του καράτε"! Ως τι? Κάθονταν στην
καρέκλα της ΕΛΟΚ στις συνεδριάσεις του ΔΣ? Ξεσκόνιζαν στην ΕΛΟΚ? Έκαναν ... αέρα στον
Γερόλυμπο??? (Το πιθανότερο!)
Τι εννοείται με την έκφραση "πενταετούς ενεργού συμμετοχής στο άθλημα του καράτε"?
Προφανώς και εννοείται "πενταετούς ενεργού ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ συμμετοχής στο άθλημα του καράτε"!
Αλλά αν οι δύο αυτοί κύριοι ήταν πέντε χρόνια αθλητές, τότε βάσει του αθλητικού νόμου
2725/1999 παρανόμως κατείχαν θέσεις στο ΔΣ/ΕΛΟΚ και αντιστρόφως! Επειδή, όμως και οι δύο
ανωτέρω ήταν ενεργά μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ έπεται ότι ΔΕΝ μπορούν να είναι μαθητές της Σχολής
Προπονητών!!! Και αντιστρόφως, από τη στιγμή που έκαναν αίτηση για ΄την παρακολούθηση της
Σχολής ήδη εξέπεσαν από τις θέσεις τους στο ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Οι διαπλεκόμενοι με την ΕΛΟΚ υπάλληλοι της ΓΓΑ τους επιτρέπουν να παρακολουθούν τη
Σχολή ανενόχλητοι!!! Τέτοια ασυδοσία!
24) Εξεταστέα και η ηλικία του Μανόλη Δημητριάδη, διότι στις φωτογραφίες δείχνει άνω των
50 ετών!!! (Εγώ άσπρισα στα 65!)
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.

Ιδιαίτερα από τον Πίνακα Δεκτών Υποψηφίων της Σχολής
(πρέπει να ελεγχθεί ένα-ένα όνομα!)
25) Στο (44) του πίνακα υποψηφίων ο Γκουβούσης Ηλίας:
Ο Ηλίας Γκουβούσης είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, Έφορος Υλικού, και ταυτόχρονα μαθητής
της Σχολής Προπονητών. Μα είναι αυτονόητο ότι η συμμετοχή του ως μαθητή στη Σχολή
Προπονητών ισοδυναμεί με τη συμμετοχή σε αγώνες για την οποία, για την ισοτιμία και ίση
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μεταχείριση των αθλητών, ισχύει το ασυμβίβαστο μεταξύ αυτής και της
οποιασδήποτε διοικητικής θέσης. Συνεπώς, ισχύει επίσης το ασυμβίβαστο
μεταξύ της θέσης του υποψήφιου προπονητή και της οποιασδήποτε
διοικητικής θέσης! Αυτό αποτελεί απόπειρα εξαπάτησης όλου του καράτε!
Άρα ο Ηλίας Γκουβούσης πρέπει να εκπέσει άμεσα από τη θέση του στο
ΔΣ/ΕΛΟΚ και να εκδιωχθεί ταυτόχρονα από τη Σχολή Προπονητών!!!
Γκουβούσης
Έφορος Υλικού,
παράνομος μαθητής
της Σχολής!

Από την άλλη μεριά, τα λαμόγια της ΕΛΟΚ έχουν εκδώσει πλαστό
έγγραφο "πενταετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής" για τον Γκουβούση,
ενώ αυτός είναι μέλος του ΔΣ.
Επί πλέον αυτού, θα παρακολουθούμε τις παρουσίες του, γιατί α) έρχεται από τη Σκάλα
Λακωνίας, και β) είναι ευνοούμενος του Γερόλυμπου, ο οποίος θα επιδιώξει να τον "λουφάρει",
όπως επιδίωξε και με τον πατέρα του!
Επειδή οι απατεώνες πρέπει να τιμωρούνται για να πάψουν να είναι απατεώνες, ο Ηλίας
Γκουβούσης πρέπει να εκπέσει από το ΔΣ/ΕΛΟΚ, να απορριφθεί από τη Σχολή Προπονητών και
να παρακρατηθούν υπέρ της Σχολής τα 250 € που έχει προκαταβάλει! Έτσι το καράτε θα
καθιερώσει στις τάξεις του χαρακτήρες διαμάντια και όχι λαμόγια, όπως είναι γεμάτο τώρα!!!
26) Στο (51) του πίνακα υποψηφίων ο Δημητριάδης Εμμανουήλ:
Ο Μανόλης Δημητριάδης είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ και
εξεταστέα η ηλικία του! Πρώτο και κύριο είναι α) μέλος της διοίκησης της
ΕΛΟΚ και β) κολλητός συνεργάτης της διοίκησης της Σχολής και άρα υπάρχει
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ιδιοτήτων του αυτών και της ιδιότητάς
του ως υποψηφίου και στη συνέχεια μαθητή της Σχολής! Είναι προφανής η
πλεονεκτική θέση του έναντι όλων των άλλων υποψηφίων και μετέπειτα
μαθητών της Σχολής την οποία και προφανώς εκμεταλλεύεται! Αν ήθελε να
γίνει προπονητής θα έπρεπε πρώτα να παραιτηθεί από γεν. γραμματέας της
Δημητριάδης
Γεν. Γραμματέας,
ΕΛΟΚ!
παράνομος μαθητής
της Σχολής!

Είναι και εδώ αυτονόητο ότι η συμμετοχή του Δημητριάδη ως μαθητή
στη Σχολή Προπονητών ισοδυναμεί με τη συμμετοχή σε αγώνες για την οποία, για την ισοτιμία και
ίση μεταχείριση των αθλητών, ισχύει το ασυμβίβαστο μεταξύ αυτής και της οποιασδήποτε
διοικητικής θέσης. Συνεπώς, ισχύει επίσης το ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του υποψήφιου
προπονητή και της οποιασδήποτε διοικητικής
θέσης! Άρα ο Μάνος Δημητριάδης πρέπει να
εκπέσει άμεσα από τη θέση του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Αλλά και επιπλέον αυτών, ο Μάνος
Δημητριάδης λαμβάνει μέρος σε αγώνες στη ζούλα
και επανειλημμένα ως δήθεν «βετεράνος»!
“Βετεράνος” είναι αυτός που μια ζωή από νέος
μέχρι “γερόντιο” (σήμερα) εξασκούσε την τέχνη
στην οποία είναι σήμερα βετεράνος! Αλλά ο
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Δημητριάδης άρχισε να ψιλοκάνει καράτε πριν πέντε χρόνια και άρα είναι ένα απλό … γερόντιο σαν
και μένα και τίποτα παραπάνω!!! Ένας "καρατέκα του ... καναπέ" ή απλά ένας ... "καναπέκα"!!!
Συνεπώς, ισχύει επίσης το ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του υποψήφιου προπονητή και της
οποιασδήποτε διοικητικής θέσης! Αυτό αποτελεί απόπειρα εξαπάτησης όλου του καράτε! Από την
άλλη μεριά, τα λαμόγια της ΕΛΟΚ έχουν εκδώσει πλαστό έγγραφο «πενταετούς ενεργού αθλητικής
συμμετοχής» για τον Δημητριάδη. ενώ αυτός είναι μέλος του ΔΣ.
Επειδή οι απατεώνες πρέπει να τιμωρούνται για να πάψουν να είναι απατεώνες, ο Μανόλης
Δημητριάδης πρέπει να εκπέσει από το ΔΣ/ΕΛΟΚ, να απορριφθεί από τη Σχολή Προπονητών και
να παρακρατηθούν υπέρ της Σχολής τα 250 € που έχει προκαταβάλει! Έτσι το καράτε θα
καθιερώσει στις τάξεις του χαρακτήρες διαμάντια και όχι
λαμόγια, όπως είναι γεμάτο τώρα!!!
27) Στο (101) του πίνακα υποψηφίων η Κοσμίδου Ευδοξία του
Γεωργίου:
Είναι η κόρη του Γιώργου Κοσμίδη,
τέως Α' Αντιπροέδρου και νυν
τελευταίου τροχού της αμάξης που σέρνει
την ΕΛΟΚ και μέλους της Επιτροπής
Διοίκησης της Σχολής! Η συμμετοχή της κόρης του Κοσμίδη στη Σχολή
προπονητών αποτελεί ακόμα μια αδιάσειστη απόδειξη της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ
Κοσμίδης,
ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ στις ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!!!
τελευταίος τροχός
της άμαξας που
σέρνει το ... καράβι!

Η κυρία Ευδοξία Κοσμίδου είναι έγκυος στον έβδομο μήνα της!!! Της
ευχόμαστε ολόψυχα με υγεία καλή εγκυμοσύνη και καλή λευτεριά! Αλλά, όμως,
είναι απόλυτα αυτονόητο και αυταπόδεικτο ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σκληρών προπονήσεων της Σχολής κατά τους τρέχοντες 2-3 μήνες,
7ο, 8ο και 9ο αντίστοιχα της εγκυμοσύνης της, πράγμα που σημαίνει ΑΠΟΥΣΙΕΣ από τα πρακτικά,
αλλά ούτε να δώσει εξετάσεις!
Παρ' όλα αυτά ο πατέρας της Γιώργος Κοσμίδης την έφερε να συμμετάσχει! Η ίδια ήρθε να
συμμετάσχει! Η διοίκηση της ΕΛΟΚ, αλλά και της Σχολής, την βλέπουν ότι δεν μπορεί να
συμμετέχει, αλλά την δέχονται να συμμετέχει! Τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής
Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου και Γιώργος Κοσμίδης (ο πατέρας της) γνωρίζουν ότι ΔΕΝ
μπορεί να συμμετέχει και παρ' όλα αυτά την δέχονται και προσπαθούν να το περάσουν στο ντούκου
εξαπατώντας την ΓΓΑ, αλλά και όλους τους μαθητές της Σχολής!
Η ίδια κατά πληροφορίες μαθητών της Σχολής την βγάζει στο κυλικείο πίνοντας καφεδάκια,
αφού δεν μπορεί να συμμετέχει στα πρακτικά μαθήματα της Σχολής! Η συμπεριφορά της μάλιστα
προς τους άλλους μαθητές της Σχολής μου καταγγέλθηκε ως προκλητικά υπεροπτική και
προσβλητική, ως κόρη του ... Χαλίφη!
Αυτό έγινε το πρώτο Σαββατοκύριακο των μαθημάτων! Το δεύτερο δεν τόλμησε να εμφανιστεί
στη Σχολή καθόλου, άρα απουσίασε 18 ώρες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής, όταν
το όριο των απουσιών για να μπορεί να δώσει κάποιος εξετάσεις είναι 10 ώρες (5% στις 200) και
συνεπώς ήδη έχει κοπεί από τις απουσίες! Προφανώς είναι περιττό να ξαναπάει στη Σχολή! Ο
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πατέρας της, όμως, Γιώργος Κοσμίδης ακούστηκε να λέει για τους απουσιάζοντες ότι “μπορεί να
φέρουν χαρτί γιατρού”! Ο "διαπλεκόμενος" Κοσμίδης δεν παίζεται! Θέλει σώνει και καλά η κόρη του
να περάσει τη Σχολή ... αραχτή από το Βόλο!!! Ώρες είναι να παίρνουμε και διπλώματα προπονητή
στο καράτε με … χαρτί γιατρού! Ο Διευθυντής της Σχολής Μπουλούμπασης την βλέπει ότι η
Κοσμίδου δεν μπορεί να συμμετέχει, αλλά την δέχεται να συμμετέχει! Όλοι εξαπατούν όλους τους
υποψήφιους με αυτή την εύνοια που βγάζει μάτι και οδήγησε στη σύγκρουση Γερόλυμπου-Κοσμίδη,
που διαβάζετε εδώ με κλικ!!!
Τελικά, η Κοσμίδου παραιτήθηκε από την παρακολούθηση της Σχολής, αφού απέκτησε ένα
υγιέστατο κοριτσάκι! Αυτό είναι το αντικείμενο της ζωής και όχι οι μαλακίες που κάνετε!!!
Επειδή οι απατεώνες πρέπει να τιμωρούνται για να πάψουν να είναι απατεώνες, η Ευδοξία
Κοσμίδου πρέπει να απορριφθεί από τη Σχολή Προπονητών και να παρακρατηθούν υπέρ της
Σχολής τα 250 € που έχει προκαταβάλει! Έτσι το καράτε θα καθιερώσει στις τάξεις του
χαρακτήρες διαμάντια και όχι λαμόγια, όπως είναι γεμάτο τώρα!!!
28) Στο (144) του πίνακα υποψηφίων ο Μερμυγκούσης Κωνσταντίνος:
Κατά πληροφορίες είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος από το όριο των 50 ετών και όμως του
επιτρέπεται να παρακολουθεί τη Σχολή! Γιατί? Έκανε αίτημα θεραπείας και του κόψατε ένα χρόνο?
Οι άλλοι που έμειναν απέξω ακριβώς για ένα χρόνο τι γίνονται?
Επειδή οι απατεώνες πρέπει να τιμωρούνται για να πάψουν να είναι απατεώνες, η Ευδοξία
Κοσμίδου πρέπει να απορριφθεί από τη Σχολή Προπονητών και να παρακρατηθούν υπέρ της
Σχολής τα 250 € που έχει προκαταβάλει! Έτσι το καράτε θα καθιερώσει στις τάξεις του
χαρακτήρες διαμάντια και όχι λαμόγια, όπως είναι γεμάτο τώρα!!!
29) Στο (160) Μπουλούμπασης Δημήτριος:
Γιος του Χρήστου Μπουλούμπαση, προέδρου της ΕΛΟΚ και
Διευθυντή της Σχολής!!! Ο Μπουλούμπασης πρέπει να παραιτηθεί λόγω
ασυμβίβαστου!
Από την άλλη μεριά και κατά πληροφορίες, το δικαιολογητικό του
απολυτηρίου Λυκείου, που απαιτήθηκε από τους υποψήφιους, τέθηκε από
Μπουλούμπασης
τον Χρήστο Μπουλούμπαση, επειδή κάποιος νέος με γειτονική σχολή Πρόεδρος, παράνομο
του ΔΣ/ΕΛΟΚ και
καράτε δεν έχει τέτοιο απολυτήριο (ποιός είναι αυτός ρε παιδιά?) και ο μέλος
παράνομος Διευθυντής
Μπουλούμπασης θέλει να πάρει πτυχίο προπονητή ο γιός του και να μην
της Σχολής!
πάρει ο άλλος! Αν αυτό αληθεύει, τότε ο Μπουλούμπασης θέλει κρέμασμα
από το ... μουστάκι!!! Ποιός είναι αυτός ο αντίπαλος του Μπουλούμπαση ρε παιδιά???

Γ3 - Οι παρανομίες κατά των αδικούμενων υποψηφίων!

Στον Πίνακα Απορριπτομένων Υποψηφίων παρατηρούμε:

30) Στο (2) του πίνακα απορριπτόμενων ο Γατσούλης Σταμάτης: Προέρχεται από το Παραδοσιακό
Καράτε! Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε?
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31) Στο (3) του πίνακα απορριπτόμενων η Δέδε Αγγελική: Με σύλλογο που έχει δώσει πολλούς
αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ! Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε?
32) Στο (7) του πίνακα απορριπτόμενων η Καραμπουγιούκ Ελισσάβετ: Αθλήτρια με δελτίο από το
1994! Πρωταθλήτρια επανειλημμένα σε Πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες, με τρίτο νταν και με
προπονητική πείρα πολλών ετών! Παράνομα και άδικα έχει αποκλεισθεί από τη Σχολή
Προπονητών! Έτσι αμείβει η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ τους αθλητές που δίνουν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι
από τη ζωή τους στον αθλητισμό? Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε?
33) Στο (9) του πίνακα απορριπτόμενων ο Μαστρογιαννάκος Θεόδωρος: Με σύλλογο που έχει
δώσει πολλούς αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ! Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε?
34) Στο (10) Μουρούτσος Κωνσταντίνος: Παλιός καρατέκα που έκανε Σότοκαν καράτε στην
Ελλάδα, Γαλλία και Ιαπωνία και ήδη προπονεί επαγγελματικά εδώ και χρόνια! Γιατί απορρίπτεται?
Έκανε αίτηση θεραπείας, αλλά πότε θα απαντηθεί αυτή?
35) Θέλουμε να δημοσιοποιηθεί κάθε αίτημα θεραπείας καθώς και οι απαντήσεις της ΓΓΑ σε αυτά!
Πιστεύουμε ότι όλα τα αιτήματα θεραπείας που έγιναν δεκτά παρακάμπτουν παράνομα τις
προϋποθέσεις ή/και τα κριτήρια!
36) Στο (2) των όσων έκαναν Αίτημα Θεραπείας είναι ο Μουλαβασίλης
Δημήτρης.
Ο αθλητής αυτός ανήκει στο σύλλογο του
Μπουλούμπαση και οι γονείς του είναι φίλοι του
ζεύγους Γερόλυμπου με τη μητέρα του αθλητή να
είναι κολλητή της Γερολύμπου. Το πρόβλημα του
Μουλαβασίλη, για το οποίο έγινε αίτημα θεραπείας
είναι το ότι είναι ένα χρόνο μικρότερος από το
Γερολύμπου
Αναπληρώτρια
Πρόεδρος.
απαιτούμενο!
Και
αναρωτιέται
κανείς:
πώς
θα
Μπουλούμπασης
Παράνομο
μέλος
της
Πρόεδρος, παράνομο “θεραπεύσει” η Επιτροπή Διοίκησης αυτή την
Επιτρ.
Διοίκ.
της
Σχολής.
μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και
παράνομος Διευθυντής “ασθένεια” του Μουλαβασίλη? Θα τον μεγαλώσουν
της Σχολής!
δια μαγείας κατά ένα χρόνο? Θα αποδείξουν ότι είναι … δισέγγονο του
Φουνακόσι ή του Ότσουκα και τον έχει ανάγκη το Ελληνικό καράτε?
Δεν υπάρχει τρόπος να ενταχθεί στα όρια του νόμου χωρίς να δώσουν … ρεσιτάλ βλακείας με
μια τρελή αιτιολογία αδικώντας όλους τους άλλους αθλητές που δεν πήγαν στη Σχολή επειδή ήταν
κατω των 23 ετών!
Και αυτά τα λέω, γιατί στο μεταξύ ο Μουλαβασίλης … παρακολουθεί ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ τα
μαθήματα της Σχολής, ενώ σε άλλους δεν έχει επιτραπεί αυτό! Πώς έχουν παραμυθιάσει το παιδάκι
και τους γονείς του ότι θα “θεραπεύσουν” την ηλικία του με το … εν Νέα Λιόσια Θαύμα του
Γερόλυμπου, όταν έτσι και γίνει κάτι τέτοιο είναι έτοιμες 20 μηνύσεις να προσγειωθούν στα κεφάλια
τους από όλους όσους είναι κάτω των 23 και έμειναν απέξω από τη Σχολή???
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.
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Από ό,τι βλέπετε, κύριοι του ΔΣ/ΕΛΟΚ και κυρίες της Διοίκησης
της Σχολής, αυτό που λέμε "ψιχάλισμα" στην παροιμία "Σας
φτύνουν και λέτε ψιχαλίζει!", έχει γίνει πλέον "καταιγίδα" και
αδιαφορείτε!

Γ4 - Οι παρανομίες που διαπράττουν οι διδάσκοντες!
Τα Προγράμματα "Σπουδών": Karate-do: The Art of Empty Head!!!
Λίγες μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής η ΕΛΟΚ ανακοίνωσε το
Γενικό Πρόγραμμα της Σχολής, όπως δίνεται εδώ με κλικ, και μια μέρα πριν από την έναρξη των
μαθημάτων ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα μόνο για τον μήνα Ιούλιο, όπως δίνεται εδώ με
κλικ. Ακολούθησε το πρόγραμμα για τον Αύγουστο, όπως δίνεται εδώ με κλικ!
37) Πρώτο και βασικό κενό είναι η παντελής έλλειψη των βιογραφικών των διδασκόντων!
Ποιοί είναι, ποιός τους ξέρει, μήπως ανάμεσα σε αυτούς που αξίζουν υπάρχει και αυτό που λένε
"κατιμάς"? Μήπως καταστρατηγούνται άρθρα του αθλητικού νόμου? Έχουν τα τυπικά προσόντα να
διδάξουν? Έχουν τα ουσιαστικά προσόντα να διδάξουν? Εκτός από τους πανεπιστημιακούς των
θεωρητικών μαθημάτων, οι κύριοι των πρακτικών έχουν αυτό που λένε “επάρκεια”. Ζητάνε
απολυτήριο λυκείου από τους μαθητές, ζήτησαν και από τους διδάσκοντες? Ζητάνε ποινικό μητρώο
από τους μαθητές, ζήτησαν και από τους δασκάλους ή εκμεταλλεύονται ακόμα και την εχεμύθεια τη
δική μας, οι αποδεδειγμένα άχρηστοι τρομοκράτες!
38) Από το πλήρες πρόγραμμα για τον Ιούλιο βλέπουμε την παράνομη συμμετοχή μεταξύ των
διδασκόντων των κατωτέρω Κοσμίδη – Βόβλα – Πάση – Χονδροματίδη! Πώς μπορούν τα μέλη του
ΔΣ/ΕΛΟΚ να είναι διδάσκοντες σε Σχολή Προπονητών, πράγμα που απαγορεύεται από τον
αθλητικό νόμο 2725/1999, και αυτό εν γνώσει της ΓΓΑ???

Κοσμίδης,
τελευταίος τροχός της
άμαξας που σέρνει το
... καράβι!

Πάσης
... Σουπιά!

Βόβλας
Ταμίας
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Πώς μπορεί τα μέλη του ΔΣ να απαγορεύεται να πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους στην
ομοσπονδία (άρθρο 3, §6 ανωτέρω, του 2725/1999) και αυτοί να πληρώνονται ως διδάσκοντες στη
Σχολή προπονητών? Είναι αυτονόητο ότι ο οικονομικός απολογισμός με τις αμοιβές όλων
ανεξαιρέτως των διδασκόντων στη Σχολή θα πάει στο ΣΔΟΕ ή/και στην Εφορία Νέας Ιωνίας, που
παρακολουθεί την ΕΛΟΚ, για το σύννομο των αμοιβών για παροχή υπηρεσιών, την απόδοση ΦΠΑ,
την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων! Γι αυτό να είσαστε
βέβαιοι! Δεν βλέπουν την καραμπινάτη παραβίαση του νόμου στη ΓΓΑ??? Αυτό αποτελεί άλλη μια
απόδειξη ότι η υπηρεσία αυτή είναι αυτό που λαϊκά λέμε "μπουρδέλο" με την έννοια του "τίποτα δεν
λειτουργεί σωστά"!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.

39) Οι τρεις πρώτοι από τους ανωτέρω είναι εδώ και χρόνια μέλη του
ΔΣ/ΕΛΟΚ και άρα έχουν αποποιηθεί εδώ και χρόνια την ιδιότητα του
τεχνικού του καράτε! Πώς μπορεί να εμφανίζονται ως εν ενεργεία
"διδάσκοντες εκπαιδευτές προπονητών" στην πρακτική του καράτε, αφού
έχουν αποποιηθεί την ιδιότητα του τεχνικού για να είναι διοικητικοί? Εκτός
αν όλα αυτά τα χρόνια διδάσκουν στη ζούλα καράτε, εισπράττουν μαύρο
χρήμα χωρίς να φαίνεται και παραβαίνουν επί μακρόν και την αθλητική και
την φορολογική νομοθεσία! Πράγμα που πραγματικά γίνεται!
Ταυτόχρονα, ακόμα και αν υποκριθούν ότι προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους,
πράγμα που στους εφοριακούς ελεγκτές ΔΕΝ πιάνει, η συμμετοχή τους είναι καραμπινάτα παράνομη
και με το που δήλωσαν “διδάσκοντες” έπρεπε να είχαν εκπέσει από τις θέσεις τους στο ΔΣ/ΕΛΟΚ
με απόφαση του υφυπουργού αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού!!! Αλλά η ΓΓΑ έχουμε πει τι είναι!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.
40) Εξέχουσα θέση στους ανωτέρω διδάσκοντες αποτελεί ο Κοσμίδης, ο οποίος είναι
ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ, επιχειρηματίας του καράτε, μέλος της επιτροπής διοίκησης της Σχολής
και διδάσκων: θρασύτατη και καραμπινάτη παρανομία και τρομοκρατία και για να εισπράξει αμοιβές
και για να επιβάλει την αποδοχή της εγκυμονούσας κόρης του ως "κανονικά συμμετέχουσας" στα
μαθήματα της Σχολής!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.
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41) Ο τέταρτος Παναγιώτης Χονδροματίδης πρέπει να είναι άσχετος
από καράτε! Μαθητής του Τσόγκα και του Παπαδημητρόπουλου, διπλώματα
από το Σίτο-ρυου της ISSO του Γερόλυμπου! Μιλάμε για μηδενικό!!! Έχει
όμως δίπλωμα προπονητή της ΓΓΑ από το 2001 και είναι αρχηγός του Σίτορύου! Θεοί του Ολύμπου!!! Εξασκεί το επάγγελμα του προπονητή από τότε?
Έχει σύμβαση με σύλλογο για αυτή τη
δραστηριότητα?

Ταυτόχρονα είναι για 2-3 θητείες (?) και μέλος
του ΔΣ/ΕΛΟΚ πράγμα ασυμβίβαστο με την
ιδιότητα του προπονητή! Πώς μπορεί να
συμβαίνει να είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και να πληρώνεται για να
διδάσκει ως εξέχων τεχνικός σε Σχολή Προπονητών??? Αφού
υπάρχουν άλλοι δέκα προπονητές Β΄ κατηγορίας, γιατί επελέγη ο
Χονδροματίδης που είναι Γ΄ κατηγορίας?
Πότε ήταν αθλητής, πότε πήρε μέρος σε αγώνες, πότε και από
ποιόν πήρε νταν, πότε ήταν προπονητής και τέλος τι είδους αρχηγός του Σίτο-ρύου είναι, αφού την
αντιπροσώπευση της επίσημης Ιαπωνικής Ομοσπονδίας Σίτο-ρύου στην Ελλάδα με πραγματικά
νταν από Ιαπωνική Ομοσπονδία την έχει άλλος??? Αυτός τι αντιπροσωπεύει? Το εγκεφαλικό του
Παπαδημητρόπουλου? Αυτά συμβαίνουν επειδή η ΕΛΟΚ βασιλεύει με τη βοήθεια των μαϊμούδων!!!
Τέλος, για το θέμα της άσκησης βίας από τον Χονδροματίδη κατά του Πελέκη εντός αθλητικού
χώρου (τον αγκάλιασε, τον σήκωσε και τον μετέφερε τριάντα μέτρα) καθώς και της ψευδομαρτυρίας
του πάλι κατά του Πελέκη με στόχο την τιμωρία του τελευταίου θα επανέλθω εκτενέστερα.
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.
42) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ΔΕΝ υπάρχει εκπρόσωπος
της ΓΓΑ, ενώ εκτοξεύονται απειλές προς τους μαθητές από τους
Γερόλυμπο, Μπουλούμπαση, Βόβλα, Κοσμίδη και Χονδροματίδη, ο οποίος
μάλιστα ρωτάει τον καθένα "Εσύ με ποιόν είσαι?", κατά τις ώρες
διδασκαλίας των πρακτικών μαθημάτων της Σχολής!
43) Ο Γερόλυμπος περιφέρεται όλη την ημέρα στους χώρους της
Γιώργος Γερόλυμπος
Σχολής Προπονητών και φωνάζει δεξιά και αριστερά δήθεν αδιάφορα
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ"
"Και να μη νομίζουν μερικοί ότι θα περάσουν όλοι τη Σχολή" για να Ο κορυφαίος ΑΟΡΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ !!!
απειλήσει, τρομοκρατήσει και καθυποτάξει τους υποψήφιους
προπονητές! Υπό ποία ιδιότητα περιφέρεται στους χώρους της Σχολής
μεταξύ των μαθητών? Ευτυχώς που τον έχουν πάρει όλοι πλέον χαμπάρι και δεν του δίνουν καμιά
σημασία. Τα σκουλήκια απειλούν νέους αθλητές!!!
44) Στα αναλυτικά προγράμματα η οργάνωση της διδασκαλίας των πρακτικών είναι για τα
μπάζα! Δεν υπάρχει καμιά ανάλυση! Όλες οι ώρες αναφέρονται ως "Πρακτικά"! Δεν υπάρχει καμιά
διάκριση και είναι όλα ένας αχταρμάς! Για παράδειγμα θα μπορούσε να διαχωριστούν τα Πρακτικά
σε Προπονητική Αρχαρίων-Προχωρημένων, Στάσεις και Τεχνικές Χεριών-Ποδιών ή Κάτα,
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Τεχνικές Αγώνων, Στρατηγική Αγώνων, Ομοιότητες και Διαφορές των Στυλ και άλλα που δεν είμαι
τεχνικός για να υποδείξω, αλλά είμαι σε θέση να διακρίνω ότι η οργάνωση είναι της πυρκαγιάς! Στα
Πρακτικά όχι μόνο δεν υπάρχει η ύλη καταγεγραμμένη, αλλά δεν υπάρχει ούτε στο μυαλό των
διδασκόντων, αφού αυτοί με άδειο κεφάλι μπερδεύουν αυτά που θα διδάξουν με αυτά που ήδη έχουν
διδάξει! Στην κυριολεξία διδάσκουν "Karate-do: The Art of Empty Head" !!!

45) Στο πρόγραμμα για τον Αύγουστο, όπως δίνεται εδώ με κλικ, παρατηρούνται να διδάσκουν
δύο "αυθεντίες" προπονητές προπονητών ταυτόχρονα στο ίδιο τμήμα, ενώ στην πραγματικότητα
διδάσκει ένας και μερικές φορές ένας σε δύο τμήματα μαζί! Το σύνολο των μαθητών της Σχολής
έχει χωριστεί σε τέσσερα τμήματα και ήδη πολλές φορές ένας διδάσκων αναλαμβάνει δύο τμήματα
ταυτόχρονα παρ' όλο που το πρόγραμμα δείχνει να διδάσκουν στο κάθε τμήμα δύο διδάσκοντες!
Για παράδειγμα, ο Άρης Κραββαρίτης βάσει προγράμματος έπρεπε να διδάσκει στο Στάδιο
Άνω Λιοσίων, ενώ αυτός ήταν στην ... Μυτιλήνη με ... μαγιό!!! Δεν θέλω παρατηρήσεις επί του
Κραββαρίτη, διότι ήταν πάντα ο πρώτος σύλλογος που συμμετείχε στην άλωση κάθε ομοσπονδίας
(χόκεϋ, κέρλινγκ, τρίαθλου κτλπ.) από τον Γερόλυμπο: "Όπου γάμος και χορός, η Βασίλω πρώτη!"
Συνεπώς η Σχολή Προπονητών θα πληρώσει και για τα μπάνια της ... Βασίλως!!!
Είναι φανερό ότι τα λιγούρια αυτά εμφανίζονται δύο-δύο στο πρόγραμμα, ενώ διδάσκει ένας
σε δύο τμήματα για να τετραπλασιάσουν την αμοιβή της κάθε ώρας τους: Φυσικά δεν θα πάρουν την
ώρα επί τέσσερα, αλλά θα την πάρουν επί δύο, γιατί τα άλλα δύο θα τα πάρει ο Γερόλυμπος!!! Τζάμπα
θα σας "δουλεύει" το παιδί?
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.
46) Στο πρόγραμμα του Αυγούστου περιλαμβανόταν και
δίδαξε και ο Κώστας Γκουβούσης (αριστερά)! Αλλά ο Κώστας
Γκουβούσης ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΤΩΡΑ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΑ !!! Πώς διδάσκει σε
Σχολή Προπονητών ???
Εδώ και είκοσι χρόνια, όμως, είχε το προτέρημα να έχει
αντιπρόσωπο του συλλόγου του στη Σκάλα Λακωνίας τον Γιώργο Γερόλυμπο (δεξιά), ο οποίος ποτέ
δεν είχε δικό του σύλλογο και με όχημα αυτόν τον σύλλογο του Γκουβούση είχε κατακτήσει την
ΕΛΟΚ, το χόκεϋ, το κέρλινγκ και το τρίαθλο! Σε αντάλλαγμα ο Γερόλυμπος είχε επιβάλει για 10-15
χρόνια τον Γκουβούση ως "εθνικό προπονητή" της ΕΛΟΚ και τον πλήρωνε κανονικά η ΕΛΟΚ, ενώ
ποτέ δεν είχε δίπλωμα προπονητή! Όλοι το γνωρίζουν αυτό και κανένας δεν μιλάει! (Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι ο Γερόλυμπος έπαιρνε μίζα και από το ... μισθό του κολλητού του Κώστα Γκουβούση!!!)
Αυτά για να σας αποδείξω για άλλη μια φορά πόσο "μπουρδέλο" είναι η ΕΛΟΚ με την έννοια
της στυγνής εκμετάλλευσης του καράτε από τα μέλη της διοίκησης, αλλά επίσης και πόσο μεγάλο
"μπουρδέλο" είναι και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με την έννοια ότι ΔΕΝ ενδιαφέρεται ποτέ
για το τι γίνεται στις ομοσπονδίες και ΔΕΝ τηρεί κανένα νόμο, ενώ οι υπάλληλοί της σε κάθε
επίπεδο διαπλέκονται με τους ομοσπονδιάρχες!!!
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Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.

Ο νόμος 2725/1999 διαχωρίζει σαφώς τους Τεχνικούς από
τους Διοικητικούς!
Το πνεύμα του νόμου 2725/1999 είναι να χωρίσει διακεκριμένα τους τεχνικούς ενός
αθλήματος από τους διοικητικούς, ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η μη χειραγώγηση των
οργάνων της ομοσπονδίας του αθλήματος και των συλλόγων της και άρα η δημοκρατική λειτουργία
της. Το πνεύμα, επομένως, του νομοθέτη είναι: όσοι έχουν ιδιότητα τεχνικού (προπονητή, διαιτητή,
εξεταστή κτλ.) να μην μπορούν να κατέχουν ταυτόχρονα και διοικητική θέση, και όσοι έχουν
ιδιότητα διοικητικού να μην μπορούν ταυτόχρονα να κατέχουν και θέση τεχνικού. Είναι δε τόσο
έντονο και σαφές αυτό το πνεύμα του νόμου, ώστε όταν κάποιος κατέχει θέση τεχνικού ή
διοικητικού να μην μπορεί ούτε καν να θέσει υποψηφιότητα αντίστοιχα για θέση διοικητικού ή
τεχνικού παρά μόνο αφού πρώτα παραιτηθεί από την προηγούμενη θέση του. Στην περίπτωση δε
που κάποιος κατέχει ήδη θέση διοικητικού ή τεχνικού και αναλάβει το έργο ή θέσει υποψηφιότητα
για θέση αντίστοιχα τεχνικού ή διοικητικού χωρίς να έχει ήδη παραιτηθεί από την προηγούμενή του
θέση, τότε ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ εκπίπτει άμεσα από την προηγούμενή του θέση.
Τι σημαίνουν όλα αυτά για τους ηλιθίους της ΕΛΟΚ!
Όσα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ είχαν από παλιά διπλώματα προπονητή και είχαν αναλάβει στο
παρελθόν διοικητικό έργο, έπρεπε πριν αναλάβουν αυτό το έργο να είχαν αποποιηθεί εγγράφως και
με βεβαιωμένη ημερομηνία την ιδιότητα του προπονητή, άλλως ήταν πάντα παράνομοι (λόγω διπλής
υπόστασης και μάλιστα υπόλογοι για παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα χρήματος από παράνομες
πηγές) και οι αποφάσεις του ΔΣ/ΕΛΟΚ, που ήταν μέλη, ήταν και αυτές παράνομες. Αν δε ασκούσαν
ταυτόχρονα και κρυφά χωρίς φορολογική δήλωση το επάγγελμα του προπονητή ή εξεταστή, τότε
εκτός από παραβάτες του αθλητικού νόμου είναι και καραμπινάτοι φοροφυγάδες!
Πώς εφαρμόζονται τα ανωτέρω σήμερα κατά τη λειτουργία της Σχολής προπονητών
ανεξάρτητα από τις παρελθούσες παρανομίες!
Οι Μπουλούμπασης, Κοσμίδης, Βόβλας, Πάσης και Χονδροματίδης, επειδή είναι μέλη του
ΔΣ/ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα διευθυντής και διδάσκοντες στη Σχολή Προπονητών εκπίπτουν
αυτόματα από μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Όλοι αυτοί πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους στη λειτουργία
της Σχολής για την ομοσπονδία, ενώ ο νόμος σαφώς ορίζει ότι τα μέλη του ΔΣ παρέχουν αμισθί
τις υπηρεσίες τους! Αλλά δεν έχει σημασία αν πληρώνονται ή παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους,
οι δύο ιδιότητες του διοικητικού και του τεχνικού είναι από το νόμο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ!
Οι Δημητριάδης και Γκουβούσης, επειδή είναι μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα μαθητές
της Σχολής Προπονητών και άρα υποψήφιοι προπονητές, εκπίπτουν αυτόματα από το ΔΣ/ΕΛΟΚ.
Συνεπώς, νόμιμα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ απομένουν να είναι σήμερα μόνον: η Γερολύμπου και ο
Ράλλης, διότι ο Χανικιάν ποτέ δεν συμμετείχε λόγω εγκεφαλικού και ο Καρβούνης είναι καμμένο
χαρτί λόγω του ότι δηλώνει και είναι προπονητής του συλλόγου του!
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Η εφαρμογή των ανωτέρω μπορεί να ζητηθεί με ασφαλιστικά μέτρα και να ζητηθεί
προσωρινή διοίκηση για την ΕΛΟΚ ή/και κατάργηση της Σχολής Προπονητών!

Δ – Οι παρανομίες των αποτελεσμάτων της Σχολής!
Υπομονή και έρχονται!
................................................................................................................
Τέλος, μετά την τελευταία Αναδιάρθρωση του ΔΣ/ΕΛΟΚ:
Ιδού οι Νεκροθάφτες του Καράτε στην Ελλάδα (και οι προηγούμενοί τους βέβαια)!!!
1) Για ένα άθλημα από το 1966 στην Ελλάδα, για μια ομοσπονδία με
ιστορία από το 1980, για ανάπτυξη με επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ από
τη ΓΓΑ από το 1991, με 250 συλλόγους, όπως λένε, και 28.000 αθλητές,
όπως λένε, με δεκάδες πρωταθλήματα, εκατοντάδες προπονητές και
πρωταθλητές, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ιστορικό στις
ιστοσελίδες της, ΚΑΝΕΝΑ πρωτάθλημα, ΚΑΝΕΝΑ σύλλογο, ΚΑΝΕΝΑ
προπονητή, ΚΑΝΕΝΑ αθλητή, ΚΑΝΕΝΑ αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα
οποιασδήποτε χρονιάς, ΚΑΜΙΑ φωτογραφία, ΚΑΝΕΝΑ βίντεο!
2) Οι δραστηριότητές της δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ! Το έμψυχο
δυναμικό των συλλόγων, προπονητών, εξεταστών, μαύρων ζωνών, αθλητών και άλλων παραγόντων
δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ? Όλες οι επιχορηγήσεις
εκατομμυρίων ευρώ που πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος απέδωσαν
ένα ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ!
3) Πάρτε για παράδειγμα τους Βαλκανικούς Αγώνες, τις
συμμετοχές αθλητών, εκπαιδευτών και διαιτητών! Ηλίθιοι!!! Βαλκανικοί
ΔΕΝ υπήρξαν ποτέ!!! Γιατί? Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε Βαλκανική
Ομοσπονδία! Γιατί ΔΕΝ υπήρξε ποτέ? Διότι ΔΕΝ υπάρχει η ιστορία της
με λεπτομέρειες καταγεγραμμένη! Και γιατί ΔΕΝ υπάρχει η ιστορία της
με λεπτομέρειες καταγεγραμμένη?
4) Ηλίθιοι!!! Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε καταστατικό της
Ο Τρομοκράτης
της Διπλανής Πόρτας!
Βαλκανικής δημοσιευμένο από τον Γερόλυμπο, αφού από την ίδρυσή της
Το μυστικό της
αυτός ήταν ο πρόεδρός της, και αν υπήρχε θα ήταν δημοσιευμένο στο
εκμετάλλευσης μιας
αθλητικής ομοσπονδίας site της ΕΛΟΚ ή στο site της Βαλκανικής! Στο πρώτο ΔΕΝ είναι και το
είναι να στερείς τα
δεύτερο ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ! Συνεπώς, ΠΟΤΕ δεν λειτούργησε με
δικαιώματα στους
έξυπνους, ώστε να
φορολογικά βιβλία και στοιχεία αυτή η ανύπαρκτη ομοσπονδία!!!
φεύγουν, και να τα
5) Και γιατί όλα αυτά??? ΑΠΛΟΥΝ!!! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
πλασάρεις σαν ρουσφέτια
στους ηλίθιους, ώστε να σε ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ!!!
ευγνωμονούν κιόλας!!!
6) Συνεπώς η ιστορία του καράτε και όλων των παραγόντων του
Ποιος ... μαλάκας δεν το
στην Ελλάδα έχει θαφτεί εσκεμμένα! Αλλά γιατί τέτοιο εσκεμμένο θάψιμο
καταλαβαίνει αυτό?
των πάντων, ενώ έπρεπε το καράτε να ήταν το πρώτο άθλημα στην
Ελλάδα? Γιατί τέτοια απαξίωση όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων του αθλήματος???
Η Απάντηση είναι απλή: 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!!!
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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.)

0-Γερόλυμπος
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ"

1-Μπουλούμπασης
Πρόεδρος

2-Γερολύμπου
Αναπλ. Πρόεδρος

3-Δημητριάδης
Γεν. Γραμματέας

4-Χανικιάν
Β' Αντιπρόεδρος

5-Βόβλας
Ταμίας

6-Ράλλης Ειδικός
Γραμματέας

7-Γκουβούσης
Έφορος Υλικού

8-Καρβούνης
Εφ. Εθν. Ομάδων

9-Χονδροματίδης
Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής

10-Πάσης
... Σουπιά!

11-Κοσμίδης
τελευταίος τροχός της
12-Γκάζι, Διευθυντής
άμαξας που σέρνει το ...
Αθλήματος,Δηλαδή?
καράβι!

14-Αυτόν τον
ψάχνω ακόμα!
13-Σκοπελίτης
Ιδιοκτήτης
"Sportdata"

Τώρα την βρήκα
και της την
ετοιμάζω!

Με τα προηγούμενα άρθρα μου έχω ήδη αποδείξει ότι οι ανωτέρω είναι "προκλητικοί
εγκληματικοί αθλητικοί και οικονομικοί επιχειρηματίες" που αρμέγουν την Ελληνική Ομοσπονδία
Καράτε από τις θέσεις τους στο διοικητικό της συμβούλιο και ... παραπλεύρως, παραβιάζοντας
ταυτόχρονα και καραμπινάτα και την αθλητική και την φορολογική νομοθεσία!!!

Έλα, όμως, που δεν με αφήνει η συνείδησή μου!
Δεν θα με άφηνε η συνείδησή μου ήσυχο να κοιμηθώ τα βράδια αν δεν σχολίαζα
ένα βασικότατο στοιχείο της όλης κατάστασης: το δίπλωμα εμπειρικού προπονητή της
Σχολής Προπονητών Καράτε για πολλούς είναι ένα ισχυρό επαγγελματικό εργαλείο για
να αποκτήσουν ένα πρόσθετο μικρο-εισόδημα στην κρίσιμη οικονομική εποχή που
περνάμε! Μπορεί να έχουν οικογένεια, μπορεί να έχουν μείνει άνεργοι, μπορεί να είναι
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στα 52 τους χωρίς ένσημα, μπορεί χίλια πράγματα να συμβαίνουν στον καθένα που δεν
τα ξέρουμε! Και μόνο για αυτό το λόγο οι προϋποθέσεις για τους υποψήφιους της Σχολής
έπρεπε να είναι ανοιχτές με μόνη ισχυρή απαίτηση την ικανότητά τους να διδάξουν
σωστά το άθλημα. Όταν, λοιπόν, τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, παρ' όλο που οι ίδιοι απομυζούν
σαν βδέλλες με δεκάδες παρανομίες την ΕΛΟΚ, τους συλλόγους της, τους αθλητές της
και τους γονείς τους, παρ' όλα τα προηγούμενα τονίζω, αποκλείουν φασιστικά σαν όρθια
γαϊδούρια τον κάθε ένα, που δεν υποκύπτει στα δικά τους συμφέροντα, αδιαφορώντας
αν εξοντώνουν οικονομικά έναν άνεργο ή έναν ανασφάλιστο ή μια οικογένεια, πράγμα που
δεν θα έκανα ούτε στο χειρότερο εχθρό μου, τότε δεν μου μένει παρά να σας παρουσιάσω
στον επόμενο πίνακα την ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΛληνικής Ομοσπονδίας Καραλαμόγιων (ΕΛΟΚ), όπως είναι στην πραγματικότητα!!!

Πρόεδρος
(διακρίνεται το
μουστάκι)

Αναπληρώτρια
Πρόεδρος
(γυαλιά παραλίας!)

Γενικός Γραμματέας
(βετεράνος καρατέκα
του καναπέ, δηλαδή
βετεράνος ...
καναπέκα!)

Ειδικός
Γραμματέας
(ξενέρωτος!)

Έφορος Υλικού
(πόσα απίδια έχει το
αρχείο υλικών?)

Εφορος
Εθν. Ομάδων
(αστυνομικός!)

Β' Αντιπρόεδρος
(πού βόσκει αυτός?)

Ταμίας
(γνώστης
απλής
αριθμητικής)

Πρόεδρος Τεχν. Επιτροπής
(Γκαρ Καράτε-ντο!)

Γάιδαρος
..Σουπιά!
Ειδική ράτσα!

Επίτιμη λαμογική προηγμένη τεχνολογία!
Κινείται τζάμπα με ... ηλιακή ενέργεια,
αρμέγει και από τη ... ΔΕΗ!!!

Ο Επιμένων ... γαϊδουρινά
ότι ο Γάιδαρος ... πετάει! Τελικά δεν πέταξε!

(Περσίδη, Θεέ! Πάρε την ΠΑΕ!!!)
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Γενικά, αποδεικνύεται ότι η ΓΓΑ αφήνει πλήρη και εν λευκώ δικαιοδοσία στις
ομοσπονδίες να διαχειρίζονται το κάθε άθλημα χωρίς κανένα έλεγχο και
παρακολούθηση και για αυτό το λόγο ο Ελληνικός αθλητισμός έχει γίνει βορά των
επιτήδειων και των απατεώνων της διαπλοκής, μέρος της οποίας γίνονται και οι
πολιτικοί προϊστάμενοι της ΓΓΑ, αλλά και αυτοί οι ίδιοι οι υπάλληλοί της, άλλο που δεν
ήθελαν και οι μεν και οι δε!!!
Μεταξύ των εμπλεκομένων στο τεράστιο αθλητικό και οικονομικό σκάνδαλο,
δηλαδή μεταξύ των πολιτικών προϊσταμένων της ΓΓΑ και των κομμάτων τους, των
υπαλλήλων της ΓΓΑ και των αθλητικών ομοσπονδιών, έχει πλέον αποκατασταθεί ένα
τέλμα απόλυτης συνενοχής, αλληλεξάρτησης και αλληλο-εκβιασμού με αποτέλεσμα η
Διαφθορά και η Διαπλοκή να διαιωνίζονται αυτόματα! Δηλαδή, ο καθένας από τους
τρεις και μόνο με την παρουσία του εξαναγκάζει και τους άλλους δύο να παρανομούν
ακριβώς όπως παρανομούσαν πάντα! Ο ρόλος πλέον της ΓΓΑ έχει καθοριστεί στο να
συγκαλύπτει αυτό το τεράστιο αθλητικό και οικονομικό έγκλημα!
Μιλάμε για ογκώδες καρκίνωμα στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της
χώρας με ανεξέλεγκτες μεταστάσεις!!! Μια κατάσταση που μόνο με έναν τρόπο
διορθώνεται: Να κλείσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να μεταταχθούν οι
υπάλληλοί της σε άλλες υπηρεσίες!!! Οι αθλητικές ομοσπονδίες πρέπει να
αυτοσυντηρούνται οικονομικά, ειδάλλως να κλείσουν!!! Δεν μπορούμε να πληρώνουμε
με ζωές ανθρώπων, που δεν έχουν να φάνε ή δεν έχουν να πάρουν φάρμακα, την καΐλα
του κάθε μαλάκα να γυμνάζεται!!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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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!
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Πρώτη δημοσίευση 20/9/2014.
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Ενημέρωση 22/9/2014 και 23/9/2014 !!!
Καταχωρήσεις στο karate.gr Διοργανώσεις Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!
Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο
Facebook, Twitter, κτλ.!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και
επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα
κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις
τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης,
όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο
χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!!

Γκαγκστεριλίκι και Τρομοκρατία στη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ
υπό την Αιγίδα της ΓΓΑ από τους Τρομοκράτες της διπλανής Πόρτας!

(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 Καραλαμόγιων 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!!!

Εισαγωγή
1) Κάθε καθηγητής πανεπιστημίου, όταν θέλει να δώσει ένα βιβλίο του στους φοιτητές του,
δίνει τα χειρόγραφά του στο ειδικό εκδοτικό τμήμα του πανεπιστημίου και πληρώνεται τα
πνευματικά του δικαιώματα, ενώ στη συνέχεια το βιβλίο εκδίδεται με έξοδα του δημοσίου, ώστε
να δίνεται ΔΩΡΕΑΝ στους φοιτητές.
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2) Αν το βιβλίο έχει ήδη εκδοθεί από ιδιωτική εκδοτική επιχείρηση, τότε "κοστολογείταί"
από ειδική ομάδα του Υπουργείου Παιδείας, το αγοράζει το Υπουργείο από την εκδοτική
επιχείρηση και το δίνει ΔΩΡΕΑΝ στους φοιτητές όποιας σχολής πανεπιστημίου έχει εγκριθεί ότι
είναι απαραίτητο.
3) Αυτά μου είναι απόλυτα γνωστά, διότι από το 1976 είχα εκδοτική εταιρεία που έβγαζε
βιβλία για πανεπιστήμια, τα οποία διαθέτονταν στους φοιτητές μέσω Υπουργείου Παιδείας.

Στο Θέμα μας
Στην υπό κρίση Σχολή Προπονητών
Καράτε,
ΟΛΟΙ
οι
διδάσκοντες
των
θεωρητικών
μαθημάτων
ανέβασαν
την
διδαχθείσα και εξεταστέα ύλη στο διαδίκτυο,
ώστε να είναι διαθέσιμη ΔΩΡΕΑΝ στους
υποψήφιους προπονητές!
Στην ανωτέρω ενέργεια εντάχθηκαν
ΟΛΟΙ ΕΚΤΟΣ του Καραλαμόγιου Χρήστου
Μπουλούμπαση, α) προέδρου της ΕΛΟΚ, β) Διευθυντή της Σχολής Προπονητών και ταυτόχρονα
γ) παράνομου διδάσκοντα, ο οποίος έχοντας ήδη εκδώσει το βιβλίο του για τα μπάζα με τίτλο
"Karate Way" (δεξιά) και βάζοντας στο πρόγραμμα της Σχολής αυτό το Σαββατοκύριακο πολλές
ώρες ενός ανύπαρκτου μαθήματος δήθεν "Θεωρίας Καράτε" (ανύπαρκτου διότι τέτοιο μάθημα δεν
διδασκόταν ποτέ και δεν διδάσκεται σε καμιά σχολή ή σύλλογο καράτε!), επιχειρεί να πουλήσει το
βιβλίο αυτό στους μαθητές της Σχολής. Η εκβιαστική αυτή απάτη, που πρέπει να σταματήσει πριν
καν μπει σε εφαρμογή, γίνεται α) με την "δια των δικών του ανθρώπων διαρροή" του μυστικού ότι
από το βιβλίο αυτό θα "πέσουν ερωτήσεις", οπότε έτσι όλοι θα εκβιαστούν να το αγοράσουν, και β)
δια της διάθεσης του βιβλίου όχι από τον ίδιο, αλλά από το Καραλαμόγιο Άρη Κραββαρίτη (ή "όπου
γλέντι και χορός η ... Βασίλω πρώτη!"), δεύτερο διδάσκοντα (!) στο ίδιο μάθημα, ώστε να "κρατηθεί
στο ύψος του ο συγγραφέας"!!!
Η προγραμματισμένη αυτή απάτη και ο μηχανισμός της με στόχο την εξαντλητική οικονομική
αφαίμαξη των μαθητών της Σχολής προφανώς είναι ιδέα και εντολή του Αρχι-Καραλαμόγιου
Γιώργου Γερόλυμπου, δικτάτορα της ΕΛΟΚ, με τη σύμφωνη άποψη και συμμετοχή της Καραλαμόγιου
συζύγου του Εμμανουέλας Ποντίδα-Γερολύμπου α) Αναπληρώτριας Προέδρου της ΕΛΟΚ και β)
μέλους της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής και με την ανοχή του Καραλαμόγιου Γιώργου Κοσμίδη
α) μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και β) μέλους της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής και γ) επίσης
παράνομου διδάσκοντα!!!

Μπουλούμπασης
Γερολύμπου
Καραλαμόγιο και ως
Καραλαμόγιο
και διότι
παράνομος
ως
μέλος
της
Επιτροπής
διδάσκων!
Διοίκησης προωθεί τα
40 € το βιβλίο ρε
οικογενειακά
συμφέροντα!
Λαμόγιο!!!

Κραββαρίτης
Καρα...Βασίλω!
Πωλητής του
βιβλίου της
αφαίμαξης!
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Κοσμίδης
Καραλαμόγιο!
"Περάστε την κόρη
μου για να
πουλήσετε βιβλίο!"

Γερόλυμπος
Αρχι-Καραλαμόγιο!
Μίζα από το κάθε
τι, ακόμα και από
το βιβλίο!!!
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Τώρα θυμήθηκα και κάτι που έχω
παραλείψει στο προηγούμενο άρθρο μου:
Ρε απατεώνες καρχαρίες,
Όταν ο Μπουλούμπασης συγκέντρωσε
τα κατασπαράξατε τα
τους έχοντες πρόβλημα με τις απουσίες για να
παιδιά, ρέεεε!!!
τους πει να βρουν τους "ρουφιάνους" ώστε να
σβήσει τις απουσίες και να τους περάσει, τους Να σας κάνω από τώρα το
είπε επίσης ότι θα πρέπει να τσοντάρουνε και λογαριασμό? Ορίστε: Με
άλλα χρήματα ώστε να πληρωθούν οι 50 ευρώ το νόμιμο
διδάσκοντες για τις ώρες μαθημάτων που θα ημερομίσθιο για 8 ώρες εργασίας με τα ασφαλιεπαναληφθούν. Αλλά αυτό είναι προφανώς στικά μαζί, η ώρα έρχεται στα 6,25 €! Για 200
παράνομο, διότι έτσι οι "τσοντάροντες" θα ώρες διδασκαλίας ανεξαρτήτως διδάσκοντα η
υπερβούν το εκ του νόμου όριο των 250 €! δαπάνη είναι 1.250 € για κάθε ένα από τα 4
Επί πλέον, οι απόντες θα έπρεπε να τμήματα, που χωρί-στηκαν οι 240 υποψήφιοι
παρακολουθήσουν
επαναλήψεις
των προπονητές, και άρα η συνολική δαπάνη είναι 1.250
μαθημάτων που ο καθένας απουσίασε, πράγμα € Χ 4 = 5.000 € !!! Επομένως, από τα 240 άτομα Χ
αδύνατο! Συνεπώς οι έχοντες απουσίες άνω 250 € = 60.000 €, που πλήρωσαν οι μαθητές
των 10 ωρών χάνουν κατά τον νόμο το ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (πληρώνεις ακριβώς ό,τι
δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις και άρα παίρνεις) βάσει του νόμου και με μόνη
κόβονται. Για μερικούς είναι προφανώς άδικο, δικαιολογημένη δαπάνη τις
αμοιβές
των
αλλά δεν υπάρχει νόμιμη θεραπεία! Το διδασκόντων, πρέπει να επιστρέψετε στους
πρόβλημα αυτό και η λύση του έπρεπε να μαθητές τα 55.000 € πίσω, απατεώνες!!!
είχαν προνοηθεί εκ των προτέρων.
ΚΑΡΑ-ΛΑΜΟΓΙΑ, ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ
Επιπρόσθετα όλων των άλλων, εκ της !!!
δήλωσης
αυτής
του
Μπουλούμπαση
Νομικό Δικαίωμα να ζητήσει λογαριασμό για
προκύπτει ότι τα πεζοδρομιακά αυτά Λαμόγια κάθε διοργάνωση της ΕΛΟΚ έχει ο καθένας, που
έχουν φέρει ήδη τα έξοδα της Σχολής ίσα-ίσα πληρώνει έστω και ένα ευρώ για τη συμμετοχή του
με τα έσοδά της. Αυτό είναι ένα τρομερό σε αυτήν!!!
σημείο Αρπαχτής που θα πρέπει η ΓΓΑ να
ελέγξει ως εποπτεύων φορέας, αλλά και ο καθένας μαθητής της Σχολής έχει δικαίωμα να ελέγξει
ως έχων έννομο συμφέρον!!! Και μάλιστα ΤΩΡΑ, που ζητάνε και άλλα λεφτά!!! Ας σημειωθεί ότι, αν
εξισώσουμε (ανταποδοτικά) τους μισθούς των διδασκόντων με τα δίδακτρα, που πλήρωσαν οι
υποψήφιοι προπονητές, τότε στους διδάσκοντες έρχεται 250 € Χ 240 άτομα = 60000 € : 4 τμ. :
200 ώρ. = 75 € την ώρα! Ποιός ... καριόλης παίρνει μέσα στη σημερινή κρίση 75 € την ώρα???
Δηλαδή, έχουν πάρει 250 € Χ 240 άτομα = 60.000 € και αν πουλήσουν και το βιβλίο, τότε
άλλα 200 αντίτ. Χ 40 € = 8.000 € (αν τα στοιχεία είναι σωστά)!!!
Θα το βρω το βιβλίο και θα ασκήσω την δέουσα κριτική μου!
Σε επόμενο άρθρο θα μετρήσω τις ώρες διδασκαλίας για κάθε διδάσκοντα και θα βρούμε τα
ποσά πληρωμής με βάση την τιμή ώρας, ώστε να παρακολουθήσουμε τα έξοδα της Σχολής,
δεδομένου ότι κανένα άλλο έξοδο δεν δικαιολογείται πλην των αμοιβών των διδασκόντων!
Μην παίρνετε το βιβλίο μέχρι να αποφανθεί επί του θέματος η ΓΓΑ! Αν κάποια θέματα του
βιβλίου κριθούν απαραίτητα, τότε να τα ανεβάσει ο Μπουλούμπασης στο δίκτυο για να είναι
διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ στους μαθητές της Σχολής, ακριβώς όπως έκαναν και όλοι οι άλλοι
διδάσκοντες!!! Αρκετά έχει φάει ο Μπουλούμπασης από την ΕΛΟΚ και το Καράτε!!!
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Τα επόμενα κλασικά βιβλία καράτε, που έχω εκδώσει εδώ και 30 χρόνια και κυκλοφορούν σε 30
γλώσσες σε όλο τον κόσμο, έχουν κοστολογηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και δίνονται
ΔΩΡΕΑΝ σε φοιτητές ΤΕΦΑΑ, η δε λιανική τους τιμή είναι γύρω στα 16 € !!!

Ενημέρωση Δευτέρα, 22-9-2014, 09:00,
τελευταίες πληροφορίες και νέες παρατηρήσεις:
1) Την πώληση του βιβλίου του
Μπουλούμπαση την αποτρέψαμε πριν καν
εκδηλωθεί! Τώρα κάνει τα βιβλία ... γαργάρα!
(Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί το
"Karate News" γράφει "ύστερα από τον
καταιγισμό σχολίων και καταγγελιών" και δεν
γράφει "ύστερα από τις καταγγελίες του
karate.gr"??? Ποιος άλλος καταγγέλλει???)
2) Ανακοινώθηκε στους Μουλαβασίλη και
Μερμυγκούση ότι κόβονται από τη Σχολή λόγω
ορίων ηλικίας και εκείνοι απειλούν με μηνύσεις!
Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα κάθαρσης και γερή
κατραπακιά στον Διαφθορέα Συνειδήσεων Γιώργο Γερόλυμπο, αφού αποδεικνύει ότι πλέον ΔΕΝ
περνάνε οι απατεωνιές του!!!
Πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν οι Δημητριάδης και Γκουβούσης λόγω ψευδούς βεβαίωσης της
ΕΛΟΚ για την "πενταετή αθλητική τους ενασχόληση με το καράτε και φυσικά δεν μιλάμε για την ήδη
κομμένη Κοσμίδου!!!
3) Οι υποψήφιοι για την Σχολή Προπονητών συνδέονται ευθέως με το άρθρο μου (με κλικ
εδώ) για τις νοθευμένες εκλογές της ΕΛΟΚ της 3-11-2012. Η εκτεταμένη νοθεία σε εκείνες τις
εκλογές υλοποιήθηκε δια των λευκών βεβαιώσεων αντιπροσώπευσης των συλλόγων που έδωσαν
στον Γερόλυμπο οι ελεγχόμενοι από αυτόν σύλλογοι, ώστε να βάλει δικά του άτομα και να κερδίσει
τις εκλογές, πράγμα για το οποίο η "ωραία κοιμωμένη αντιπολίτευση" δεν έκανε τίποτα!
Ο επόμενος πίνακας είναι από το ανωτέρω άρθρο και δείχνει με ΝΑΙ στην στήλη των
ΛΕΥΚΩΝ βεβαιώσεων τους συλλόγους (της επαρχίας κυρίως) που έδωσαν λευκές υπογεγραμμένες
βεβαιώσεις και τα άτομα (από Αθήνα) που έβαλε ο Γερόλυμπος σε αυτές. Βάσει του αθλητικού
νόμου 2725/1999, όμως, ένας αθλητής δεν μπορεί να είναι αντιπρόσωπος συλλόγου σε εκλογές
και εξ αυτού έπεται ότι ένας αντιπρόσωπος συλλόγου ΔΕΝ μπορεί να πάρει βεβαίωση "πενταετούς
αθλητικής ενασχόλησης με το καράτε" από την ΕΛΟΚ! Ούτε μπορεί κάποιος να αλλάζει ιδιότητα
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από αθλητής σε αντιπρόσωπο, από διαιτητή σε προπονητή, από έντιμο σε ... λαμόγιο και από λαμόγιο
σε έντιμο κάθε μήνα ανάλογα με τις ανάγκες του Γερόλυμπου.
Το νόμιμο είναι: όταν κάποιος δηλώνει μια συγκεκριμένη ιδιότητα ήδη αποποιείται κάθε άλλη
ασυμβίβαστη με αυτήν και μάλιστα αυτό πρέπει να γίνεται με γραπτή δήλωση βεβαίας ημερομηνίας!
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΑ!!! Όταν, λοιπόν, τώρα η ΕΛΟΚ δίνει βεβαιώσεις
"πενταετούς αθλητικής ενασχόλησης με το καράτε" σε αντιπροσώπους συλλόγων που ψήφισαν την
3-11-2012, τότε είναι σαν να ομολογεί με αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία ότι την 3-11-2012 όλοι
αυτοί ήταν αθλητές και άρα και εκείνη την ημέρα έκανε νοθευμένες εκλογές και οι τωρινές
βεβαιώσεις είναι πλαστές!!!
ΑΜ
212
231
307
322
150
172
179
431
192
218
178
269
445
251
379
296
268
132
267
347
239
64
432

ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Βέροια
Φλώρινα
ΑΘΗ-Νίκαια (Χονδροματίδη)
Μαντούδι
Χανιά
Ν. Αρτάκη
Χαλκίδα
ΑΘΗ-Αγ. Παρασκευή
Καλαμάτα
ΑΘΗ-Ίλιον
Ψαχνά
Αγκαθιά
Αιγείρα
Ηράκλειος
Ηράκλειο
Ξηροβρύση/Χαλκίδα
Πλατύ Ημαθίας
ΑΘΗ-Περιστέρι
Έδεσσα
Ηράκλειο
ΑΘΗ-Αιγάλεω
ΑΘΗ-Καλλιθέα
Ηράκλειο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αβραάμ
Βόβλας
Γερόλυμπος
Κέιβαν Γκάζι
Γκέντζογλου
Δήμας Δημήτρης******
Δήμας Διονύσης*******
Δημητριάδης
Ζάρας
Ζουμποπούλου
Καβακοπούλου
Καίσαρης
Καλαντζής Ιωάννης****
Καρκασλί
Καρουζάκης
Καρυτινός
Κάτσικας
Κόνταλης
Κοσμίδου
Λαγόγερος
Λεκαράκου
Λιβάνιος
Λυγερού

ΛΕΥΚΟ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΜ
354
275
367
391
316
368
424
127
91
263
249
228
375
411
319
234
317
323
376

ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΘΗ-Πετρούπολη
Καρδίτσα
Αίγιο
Χανιά
Ανδραβίδα
Πύργος
ΑΘΗ-Μαρούσι
ΑΘΗ-Καλλιθέα
Κατερίνη
Καναλάκι Πρεβέζης
Τυμπάκι Κρήτης
Αριδαία
Σκύδρα
Κυδωνία Κρήτης
Κέρκυρα
Μοσχάτο
Ηράκλειο
Μαργαρίτι/Θεσπρωτία
ΑΘΗ-Γουδή

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Μανωλάκη
Μάρκου ??
Μηλιά
Μονεμβασίου
Μοχάμαντ
Μπεντέβης
Μπουλούμπαση Αφρ.
Παπαγεωργίου
Παπαδημητρίου
Παπαδημητρίου (υπάλ)
Παπαδόπουλος
Πάσης
Παυλίδης
Περβανίδης
Ράλλης (Μπουλούμπ.)
Ρέτσας
Σιαμπάνη
Σκυλαρίκης
Τζίμα Ευαγγελία********

ΛΕΥΚΟ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

121/340

Απόλυτα Παράνομη η Σχολή Προπονητών Καράτε των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ 2014-2015.

463
361
353
459

Τσανγκαλίδου Η.
Τσανγκαλίδου Μ.
Χαρίσης
Χονδροματίδης

?????????????
Βραχάτι
Σαλαμίνα
?????????????

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Με συγχωρείς Γερόλυμπε, αλλά, με την οικειότητα που έχει αναπτυχθεί μεταξύ μας είκοσι
χρόνια τώρα, ... αυτοαποδεικνύεσαι ... μαλάκας, διότι ομολογείς δημοσίως και με αδιάσειστα
αποδεικτικά στοιχεία ότι και εσύ ως ηθικός αυτουργός και η ΕΛΟΚ ως φυσικός αυτουργός και
νοθευμένες εκλογές κάνατε το Νοέμβριο του 2012 και πλαστές βεβαιώσεις εκδώσατε τώρα για τη
Σχολή Προπονητών!!!
Εσείς της αντιπολίτευσης ... αλλάξτε πλευρό και συνεχίστε τον ... ύπνο της ¨ωραίας
κοιμωμένης!!!
Περαιτέρω, αντιγράφω περιληπτικά από το ανωτέρω άρθρο το τμήμα του πίνακα με τις
ΛΕΥΚΕΣ βεβαιώσεις για συμπεράσματα:
Με απλή σύγκριση του ανωτέρω πίνακα με τον Πίνακα Υποψηφίων στη Σχολή Καράτε της
ΕΛΟΚ βλέπουμε ότι:
α) Ο Δημήτρης Δήμας ψήφισε στις εκλογές της ΕΛΟΚ της 3-11-2012 ως αντιπρόσωπος
του συλλόγου με ΑΜ 172 και συνεπώς η βεβαίωση "πενταετούς αθλητικής ενασχόλησης με
το καράτε" που του εξέδωσε η ΕΛΟΚ είναι πλαστή, αφού τον είχε δεχθεί ως αντιπρόσωπο
συλλόγου!!!
β) Ο Διονύσης Δήμας ψήφισε στις εκλογές της ΕΛΟΚ της 3-11-2012 ως αντιπρόσωπος
του συλλόγου με ΑΜ 179 και συνεπώς η βεβαίωση "πενταετούς αθλητικής ενασχόλησης με
το καράτε" που του εξέδωσε η ΕΛΟΚ είναι πλαστή, αφού τον είχε δεχθεί ως αντιπρόσωπο
συλλόγου!!!
γ) Ο Ιωάννης Καλαντζής ψήφισε στις εκλογές της ΕΛΟΚ της 3-11-2012 ως
αντιπρόσωπος του συλλόγου με ΑΜ 445 και συνεπώς η βεβαίωση "πενταετούς αθλητικής
ενασχόλησης με το καράτε" που του εξέδωσε η ΕΛΟΚ είναι πλαστή, αφού τον είχε
δεχθεί ως αντιπρόσωπο συλλόγου!!!
δ) Η Ευαγγελία Τζίμα ψήφισε στις εκλογές της ΕΛΟΚ της 3-11-2012 ως
αντιπρόσωπος του συλλόγου με ΑΜ 376 και συνεπώς η βεβαίωση "πενταετούς
αθλητικής ενασχόλησης με το καράτε" που της εξέδωσε η ΕΛΟΚ είναι πλαστή,
αφού την είχε δεχθεί ως αντιπρόσωπο συλλόγου!!!
Θυμίζω ότι το γνωστό Λαμόγιο ο Πέρσης Κέιβαν Γκάζι, ο οποίος στο δικαστήριο
Γερόλυμπου κατά Περσίδη κατέθεσε ότι είναι προπονητής με σύμβαση στον σύλλογό του
στους Αμπελοκήπους (Αθήνας), ενώ στις εκλογές του ΝΟΕ '12 εμφανίζεται ως
αντιπρόσωπος του συλλόγου 322 (Μαντούδι) και ψηφίζει, στη Σχολή Προπονητών Καράτε
εμφανίζεται ως διδάσκων τους υποψήφιους προπονητές, ενώ στις εκλογές είχε ψηφίσει!!!
Δηλαδή έχει κάνει δύο παρανομίες, τη μια αντίστροφη της άλλης!!! Τουτέστιν ΛΑΜΟΓΙΟ
ΟΛΚΗΣ!!!
Η ΓΓΑ οφείλει να κόψει όλους τους ανωτέρω από τη Σχολή Προπονητών, διότι έχουν πλαστά
δικαιολογητικά!!! Προφανώς δε, είναι πιόνια του Γερόλυμπου και διέπραξαν αποδεδειγμένα το
αδίκημα της νόθευσης των εκλογών της ΕΛΟΚ, πράγμα για το οποίο με κατάλληλη καταγγελία
στην ΕΦΙΠ τους αφαιρείται η Φίλαθλη Ιδιότητα και δεν θα μπορούν ούτε στα γυμναστήριά τους να
μπούνε!!! Και η τιμωρία αυτή σας χρειάζεται!!! ΛΑΜΟΓΙΑ!!!
122/340

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Απόλυτα Παράνομη η Σχολή Προπονητών Καράτε των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ 2014-2015.

Οι παρανομίες των διδασκόντων!
Μέχρι και το Σαββατοκύριακο 20,21/9/2014 διέκρινα τέσσερις κατηγορίες αμειβομένων
διδασκόντων ως προς το νόμιμο της συμμετοχής τους στη Σχολή Προπονητών Καράτε με βάση τα
ωρολόγια προγράμματα, όπως δίνονται στον επόμενο πίνακα.
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Ας σημειωθεί ότι, αν εξισώσουμε (ανταποδοτικά) τους μισθούς των διδασκόντων με τα
δίδακτρα, που πλήρωσαν οι υποψήφιοι προπονητές, τότε στους διδάσκοντες έρχεται 250 € Χ 240
άτομα = 60000 € : 4 τμ. : 200 ώρ. = 75 € την ώρα! Ποιός ... καριόλης παίρνει μέσα στη σημερινή
κρίση 75 € την ώρα???

Συνεπώς, όλη η λειτουργία της Σχολής ήταν εκ βάθρων
ΠΑΡΑΝΟΜΗ!!!

Από ότι καταλαβαίνετε στην Πυραμίδα της Απάτης οι τίτλοι από τη μέση προς τα πάνω αρχίζουν
από τα "Λαμόγια", τα οποία προβιβάζονται ανάλογα με τα χρόνια και τις ... φιλότιμες επιδόσεις
τους στα "Καραλαμόγια", αλλά με έναν και μοναδικό υπεράνω όλων ως ΤΟ "ΑρχιΚαραλαμόγιο"!!! Από τη μέση και κάτω, από κάτω από τα "Λαμόγια" οι προσθήκες πάνε ανάποδα
και έχουμε τα "Κορόιδα", από κάτω τους τα "Καρακορόιδα" και κάτω-κάτω τα "ΑρχιΚαρακορόιδα"!!!

Εδώ, λοιπόν, μιλάμε για ένα εκρηκτικό μείγμα Καραλαμόγιων και
Καρακορόιδων της ΕΛΟΚ
με πυροκροτητή τους Καραηλίθιους της ΓΓΑ!!! (σύνολο περί
τους 10 ... μεγατόνους Απάτης και Βλακείας!)
Ενημέρωση Τρίτη, 23-9-2014, 09:00,

Με τα προηγούμενα αποδείχθηκε η ομολογία των Καραλαμόγιων του ΔΣ/ΕΛΟΚ
ότι το Νοέμβριο του 2012 διενήργησαν νοθευμένες εκλογές με εικονικούς
αντιπροσώπους συλλόγων!
Στα πλαίσια του γενικού σχεδιασμού τους απέλυσαν παράνομα ένα χρόνο πριν και τους
πέντε υπαλλήλους της ΕΛΟΚ!!!
Η δίκη των υπαλλήλων κατά της ΕΛΟΚ μετά από 5
περίεργες αναβολές γίνεται μεθαύριο 26/9/2014!
Πραγματική πλεκτάνη για να φάνε τα λεφτά των
υπαλλήλων, που τους δούλευαν πιστά και ευσυνείδητα, αλλά και
για να αποφεύγουν τους ελέγχους της ΓΓΑ, έβαλαν σε εφαρμογή
από τον Οκτώβριο 2011 τα λαμόγια της ΕΛΟΚ! Ακριβώς ένα
χρόνο πριν από τις εκλογές μετρήσανε τη δύναμή τους, δηλαδή
τους ΗΛΙΘΙΟΥΣ, των οποίων τις ψήφους μπορούσαν να
υποκλέψουν, και μόλις τους βρήκανε κοντά στους 50 (!!!), τότε
βάλανε μπροστά τα μεγαλεπήβολα σχέδιά τους!
Ο Στόχος ήταν να ανεξαρτητοποιηθούν από οποιονδήποτε Τα Λαμόγια είναι σαν τους ...
έλεγχο της ΓΓΑ, έχοντας ήδη για αυτό το λόγο και την
Just Married!!! Ακούς ...
υποστήριξη λαμόγιων υπαλλήλων της ΓΓΑ! Οι μίζες που βγάζανε
κονσερβοκούτια,
από τις μειωμένες επιχορηγήσεις αποκρύπτοντας τους όταν περνάνε ... καμαρωτοί!!!
λεπτομερείς απολογισμούς δεν τους φτάνανε πλέον και θέλανε
να μετατρέψουν την ΕΛΟΚ σε μη ελεγχόμενη δική τους επιχείρηση μειώνοντας εικονικά την
επιχορήγηση της ΓΓΑ κάτω από το 50% των συνολικών δαπανών της ΕΛΟΚ.
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Έτσι, έφτασαν στο σημερινό σημείο να βάζουν αθλητές και γονείς να πληρώνουν υπέρογκα
έξοδα για συμμετοχές της ΕΛΟΚ σε διοργανώσεις, ενώ ταυτόχρονα για τα χρήματα που παίρνουν
από αυτούς κόβουν εικονικές αποδείξεις προς τους συλλόγους με το αιτιολογικό "ενίσχυση προς
την ομοσπονδία"! Με αυτό τον τρόπο η ΕΛΟΚ "κερδίζει" ... δωρεές, πέφτει κάτω του 50% των
δαπανών η επιχορήγηση της ΓΓΑ με αποτέλεσμα ούτε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ να είναι υποχρεωμένοι να
αναρτούν τις αποφάσεις και τα λεπτομερή έξοδα!!! Έτσι, τουλάχιστον, νομίζουν!!!
Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το γενικό πλαίσιο η ΕΛΟΚ απέλυσε ύπουλα και παράνομα τον Οκτώβριο
2011 πέντε υπαλλήλους της παρ' όλο που είχε ήδη επιχορηγηθεί από τη ΓΓΑ με τη μισθοδοσία
τους των επόμενων τριών μηνών και δεν υπήρχε προοπτική να της κόψει αυτή την επιχορήγηση η
ΓΓΑ για τον επόμενο χρόνο!
Ακολούθησε η επόμενη αγωγή των πέντε υπαλλήλων κατά της ΕΛΟΚ με την παρατήρηση ότι
και στο τρίαθλο που ο Γερόλυμπος απέλυσε την μοναδική του υπάλληλο για να πάρει και αυτή την
ομοσπονδία ... στο σπίτι του, το δικαστήριο δικαίωσε την υπάλληλο μετά από αγωγή της!

Συνήγορος της ΕΛΟΚ είναι ο αιώνιος νομικός σύμβουλος των Καραλαμόγιων κ. Δημήτρης
Μπαλασόπουλος ή αντ' αυτού ο συνεργάτης του κ. Δημήτρης Μαυριδάκης, θυμάστε, που είχαν
δημιουργήσει με άλλους δύο δικηγόρους τη "Δικαστική Επιτροπή- Μαϊμού" της ΕΛΟΚ και
καταδίκαζαν τους αντιπάλους του Γερόλυμπου με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το αποτέλεσμα των
εκλογών !!!

Η Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ άνω αποτελείται από τρεις
δικηγόρους, που έσπασε ο διάβολος το ποδάρι του και τελείως
τυχαία είναι κολλητοί με τον δικηγόρο του Γερόλυμπου στο ίδιο
κτίριο, στον ίδιο όροφο και στο ίδιο γραφείο δεξιά!!!
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Απευθυνόμενος στους ΗΛΙΘΙΟΥΣ, που έδωσαν την ψήφο του συλλόγου τους σε αυτά τα
ΛΑΜΟΓΙΑ και στους ΗΛΙΘΙΟΥΣ, που πήγαν και ψήφισαν για χάρη αυτών των ΛΑΜΟΓΙΩΝ, τους
ερωτώ αν είναι ικανοποιημένοι για τον ενεργό ρόλο που παίζουν σε όλη αυτή την εκτεταμένη απάτη,
αποτέλεσμα της οποίας θα είναι τώρα να την πληρώσουν άνθρωποι δικοί τους, αφού ως έχοντες
ψευδή και εικονικά δικαιολογητικά η ΓΓΑ θα έχει κάθε δικαίωμα να τους κόψει από τη Σχολή
Προπονητών και θα έχει απόλυτο δίκιο??? Ακριβώς, όμως, αυτό σας χρειάζεται, διότι δεν είσαστε
καθόλου ΗΛΙΘΙΟΙ, αλλά είσαστε το ίδιο ΛΑΜΟΓΙΑ και εσείς αφού ποντάρετε στο περίφημο
"δούναι και λαβείν", τουτέστιν δίνετε την ψήφο σας ή/και την εξυπηρέτηση για προτιμηθείτε
παράνομα έναντι άλλων σε τίτλους και οφίτσια!!!
Απευθυνόμενος, τέλος, στους μη μετέχοντες στις ανωτέρω απάτες, τους λεω, έτσι για πλάκα,
να απευθύνουν ένα "Φτούσου ρε! Ντροπή σου!" στα Λαμόγια της ΕΛΟΚ! Δεν είναι απαραίτητο να
τους ... φτύσετε! Αρκεί να τους κοιτάξετε στα μάτια και να το σκεφθείτε μέσα σας! Αυτοί θα το
καταλάβουν! Με κάποιο τρόπο πρέπει να τους δηλώσουμε ότι έχουν μετατρέψει το καράτε από
άθλημα υψίστης ηθικής σε ... σιχαμερή χαβούζα αρπαχτής και αρμεχτής!!! Μάλιστα, και για να μη
γίνει κανένα μπέρδεμα, όσοι είσαστε κολλητοί τους και θέλετε να τους κοιτάζετε χωρίς να τους ...
φτύνετε, τότε σας συνιστώ να τους το ... δηλώνετε! Να τους λέτε δηλαδή: "Σε κοιτάζω, αλλά δεν
σε φτύνω!!!" Αυτή είναι ... "φιλία"!!!
Τελικά, ομολογώ ότι απέτυχα, διότι αποδεικνύεται ότι τη βρίσκουνε, όταν τους λένε ...
"μπουρδέλο", αφού δεν σταματάνε με τίποτα!!!

Θύμιος Περσίδης

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Πρώτη δημοσίευση 1/10/2014.
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Εμπλουτισμός 6/10/2014!
Καταχωρήσεις στο
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations
Διοργανώσεις
karate.gr
20 €/y!
Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο
Facebook, Twitter, κτλ.!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και
επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα
κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις
τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης,
όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο
χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!!

Γκαγκστεριλίκι και Τρομοκρατία στη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ
υπό την Αιγίδα της ΓΓΑ από τους Τρομοκράτες της διπλανής Πόρτας!

(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!
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!!!
Όσοι αδικείστε από την ΕΛΟΚ ή/και από τη Σχολή Προπονητών ένας μόνο μπορεί να σας σώσει!
Εμπειρία στο ειδικό θέμα του καράτε, νομικές συμβουλές και ομαδικές μηνύσεις και αγωγές!!!

Αναμένεται με αγωνία ποιο από τα επόμενα δύο ενδεχόμενα θα συμβεί:
α) Θα συμμορφωθεί η ΓΓΑ? ή
β) Η "λειτουργία-μπουρδέλο" θα επεκταθεί και προς το μέλλον???
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ΓΓΑ = Ο Οίκος
της Μεγάλης
ΑΝΟΧΗΣ:
Special αφιέρωση σε
όσους έπαιξαν ρόλο
στη μη αναγνώριση
της ΠΟΠΚ!
Γνωρίζει ο
#################
πρωθυπουργός
Η γενική γραμματέας
Ο υφυπουργός
αυτά που κάνετε
1-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
Αθλητισμού
Αθλητισμού
εκεί στη ΓΓΑ??? Ο Yπουργός Πολιτισμού
κα
Κυριακή
2-Realnews
κ. Κων/νος Τασούλας κ. Γιάννης Ανδριανός
Γιαννακίδου
3-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Με το άρθρο μου "30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με
αίτημα έκπτωσής του!!!" αποδεικνύεται ότι έστελνα στη διοίκηση της ΓΓΑ έναένα όλα τα άρθρα μου τα σχετικά με τη διαφθορά και τη διαπλοκή που κυριαρχεί
στην ΕΛΟΚ. Συνεπώς η ΓΓΑ ευθύνεται στο ακέραιο για το όργιο διαφθοράς και
διαπλοκής στην ΕΛΟΚ!!!
Η Βασική Καραμπινάτη Παρανομία είναι το ότι τη Σχολή Προπονητών
Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “τρέχει” ένα παράνομο διοικητικό
συμβούλιο πάντα υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!!
Επομένως, η … Λέιντι ΓΓΑ-ΓΓΑ είναι μια κορυφαία και μακροχρόνια
διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία, η οποία παράγει καθημερινά
τεράστια ηθική και οικονομική ζημία στον Ελληνικό Λαό, και όταν πολλές φορές
την αναφέρω ως “Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής” τρέμει το φυλλοκάρδι μου
μήπως και με μηνύσουν οι απλοί … Οίκοι Ανοχής επειδή τους προσβάλω!!!

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

Συνέχεια: 20-Δίκη/ΣΚΑΙ - 21-ΝΤΟΚ/ΝΤΑ - 22-karate.gr: Πόρισμα Ρακιντζή - 23-ΚουτίΠανδώρα –
24-karate.gr: Πόρισμα Περσίδη - 25-Πλακά-Αδριανό

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"!
Συνώνυμη της Διαφθοράς και της Διαπλοκής είναι η Νέα Δημοκρατία!
Όταν το Μάρτιο του 2004 πήρε τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, πήγα επί υφυπουργού
Γιώργου Ορφανού και Γενικού Γραμματέα Κώστα Κουκοδήμου για 6η φορά (!!!) από το 1995 στη
ΓΓΑ να ζητήσω την αναγνώριση της ΠΟΠΚ, η οποία ήδη είχε αναγνωριστεί με δικαστικές
αποφάσεις Πρωτοδικείου, Εφετείου και Αρείου Πάγου ως διαφορετική ομοσπονδία από την ΕΛΟΚ
και το Παραδοσιακό Καράτε ως διαφορετικό άθλημα από το Μοντέρνο Καράτε της ΕΛΟΚ! Το
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αποτέλεσμα ήταν ο επί δέκα χρόνια εμπαιγμός από τους άχρηστους
του ΠΑΣΟΚ να συνεχιστεί για άλλα δέκα χρόνια από τους άχρηστους
της Νέας Δημοκρατίας!
Τότε κατέληξα στο συμπέρασμα ότι Ορφανός και Γερόλυμπος
ήταν και είναι ... "Κώλος και Βρακί" κατά τη σοφή λαϊκή ρήση στην
αρπαγή και χειραγώγηση αθλητικών ομοσπονδιών!!! Άλλωστε, ο
Γερόλυμπος μου έκανε δύο μηνύσεις κατά παραγγελία του Ορφανού
(2005 και 2007)!
(Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τις κυρίες που ποζάρισαν αυθόρμητα για την δεξιά Πολιτική
φωτογραφία! Επελέγη η φωτό της κυρίας Μαριάνθης, διότι αποδίδει απόλυτα την πραγματικότητα
και έχει και ... φωτογένεια!)
Δυστυχώς σήμερα η πολιτική κατάσταση της χώρας είναι ακριβώς η ίδια: αυτοί που μας
κατάστρεψαν, αυτοί οι ίδιοι κυβερνούν! Και μάλιστα το ... "Βρακί" έχει πάρει τρεις ομοσπονδίες στο
σπίτι του και ο ... "Κώλος" προήχθη σε Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης!!!
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα! Μας σπρώχνετε με χέρια και πόδια σε αυτόν!!!

ΕΛΟΚ και ΓΓΑ: Συγκοινωνούντα Δοχεία
Διαφθοράς και Διαπλοκής!!!
Ιδρύσατε μια παράνομη Σχολή Προπονητών Καράτε
περίτρανο μνημείο διαφθοράς, διαπλοκής και
ηλιθιότητας! Η αρχή της νομιμότητας επιβάλει να
την κλείσετε και να την ιδρύσετε εξαρχής! Αλλά και
Γνωρίζει ο
πάλι, αν δεν με συμβουλευθείτε, πάλι μαλακίες θα
πρωθυπουργός
κάνετε!!! Με τις πράξεις και τις παραλήψεις σας
αυτά που κάνετε εκεί
στην αμαρτωλή
διασύρετε τον πρωθυπουργό και όλους όσους εργάζονται φιλότιμα
ΓΓΑ???
και έντιμα για το καλό αυτού του τόπου!!!
Είναι περιττό να μου κάνετε μηνύσεις για τις αλήθειες που σας γράφω, διότι ναι μεν ο
Κινέζος πρωθυπουργός είπε πως αν ... ξύσεις έναν Έλληνα από κάτω θα βρεις έναν
Κινέζο, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι εκεί που με ... ξύνετε εσείς ΔΕΝ υπάρχει κανένας
Κινέζος!!!

Τις μέχρι σήμερα 100 και βάλε (?) καραμπινάτες παρανομίες κατά την ίδρυση και
τη λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε έρχεται να διορθώσει ο
νεοδιοριζόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής. Εκ των
πραγμάτων είναι αδύνατον να τα καταφέρει! Ανακεφαλαιώνουμε περιληπτικά
κατωτέρω τα σημεία, στα οποία υποτίθεται ότι μπορεί να επέμβει:

Α – Στις παρανομίες πριν από την ίδρυση της Σχολής!
Β – Στις παρανομίες κατά την ίδρυση της Σχολής, δηλαδή στην
απόφαση ίδρυσής της!
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Γ – Στις παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής!
Δ – Στις παρανομίες των αποτελεσμάτων της Σχολής!
A - Οι Παρανομίες πριν από την Ίδρυση της Σχολής
Προπονητών Καράτε:
Η ΕΛΟΚ είναι μια παράνομα λειτουργούσα Ομοσπονδία!

Με τα επόμενα άρθρα μου είχα αποδείξει ότι η ΕΛΟΚ είναι μια αθλητική ομοσπονδία, που
λειτουργεί παράνομα και της οποίας έπρεπε προ πολλού να είχε ζητηθεί από τον Υφυπουργό
Αθλητισμού η παραίτηση των μελών του ΔΣ και να της είχε αφαιρεθεί η αθλητική αναγνώριση:
17/2/2014 - Προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού: Κύριε Ανδριανέ, πού πάνε τα λεφτά των Ελλήνων
φορολογουμένων που δίνει επί είκοσι χρόνια η ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ για δημιουργία και συντήρηση ενός
ιστότοπου με μηδενικό περιεχόμενο???
19/2/2014 Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα απο τη ΔΕ/ΕΛΟΚ και η
πανηγυρική τους αθώωση από το ΑΣΕΑΔ.
2/3/2014 - ΕΛΟΚ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Ακόμα μια μεγαλειώδης Απάτη των Πολιτικών!
5/3/2014 - ΕΛΟΚ-ΓΓΑ: Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη
φοροδιαφυγή!
10/3/2014 - Σας φτύνουνε και λέτε … «βρέχει»! Εκτεταμένη ΝΟΘΕΙΑ στις εκλογές της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καράτε - ΕΛΟΚ!
19/3/2014 - Ο Καραγκιόζης … Βεζύρης! Ποιοι Καραγκιόζηδες διοικούν τον Αθλητισμό της χώρας?
24/3/2014 - "Φοροδιαφυγή Καράτε" υπό την ... "Αιγίδα" της Γ. Γ. Αθλητισμού!!!
31/3/2014 - Ο Πόλεμος για το Γάλα στην ΕΛΟΚ! Ποιοι Αρμέγουν τη … «Γελάδα» και Δουλεύουν την
Ελλάδα!
3/4/2014 - Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 2009 2010 - 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση! Αδικαιολόγητα ποσά, ποαθλητικών αποστολών στο εξωτερικό) λλές
ασάφειες, καμιά διευκρίνηση!
9/4/2014 - Το "φασιστήρι" Γιώργος Κοσμίδης"!!! Καραμπινάτα παράνομος στο ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά και
ύποπτος φοροδιαφυγής!!! Και ΠΡΟΣΘΗΚΗ !!!
14/4/2014 - Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 2009
- 2010 - 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση! Αδικαιολόγητα ποσά, πολλές ασάφειες, καμιά διευκρίνηση! Μέρος
Πρώτο - Μέρος Δεύτερο.
16/4/2014 - Kαταγγελία της ΕΛΟΚ στην Εφορία από γονείς αθλητών!!!
30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με αίτημα έκπτωσής του!!!
5/5/2014 - Καταγγελία της ΕΛΟΚ στη Εφορία και στο ΣΔΟΕ!!!
25/5/2014 - Με το “τέως” στο χέρι έχει μείνει ο μεγαλοπαράγοντας του διεθνούς καράτε Γιώργος
Γερόλυμπος!

Γερόλυμπος

Στους ανωτέρω λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να
είχε ήδη αφαιρεθεί η αθλητική αναγνώριση της ΕΛΟΚ
προσθέτω και τους επόμενους:
1) Στις αρχές Ιουλίου έκλεισε η προθεσμία υποβολής
υποψηφιότητας για την εκλογή μελών ΔΣ της Παγκόσμιας και
ο Γιώργος Γερόλυμπος, πρώην Γενικός Γραμματέας της
Παγκόσμιας, που διατυμπάνιζε ότι θα επανεκλεγεί πανηγυρικά,
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ούτε καν έθεσε υποψηφιότητα, ως αποτέλεσμα της συνεχόμενης διπλής εξαμηνιαίας τιμωρίας του
από την WKF!
2) Στην Βρέμη, που θα γίνει το Παγκόσμιο της WKF (η ΕΛΟΚ παίρνει μέρος ως κατωτέρω)
και ταυτόχρονα οι εκλογές των νέων μελών του ΔΣ της Παγκόσμιας και θα επισημοποιηθεί η
"απόλυτη διαγραφή του Γερόλυμπου" και από το site της WKF! Δηλαδή, αν μέχρι τώρα τον είχαν
στο "καλαθάκι των αχρήστων", τώρα απλά ... αδειάζουν το καλαθάκι στον ... σκουπιδοντενεκέ του
δήμου!

Η ΓΓΑ μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας κ. Εσπίνος Ορτουέτα την
επιβεβαιωτική πράξη αυτής της αποπομπής του Γερόλυμπου! Ας το κάνει για να πεισθεί ότι ο
"Δικτάτορας της ΕΛΟΚ" είναι στα "σκουπίδια της WKF"!
3) Στις επόμενες διοργανώσεις της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε η ΕΛΟΚ είναι εκτός,
διότι υποστηρίζοντας τον τιμωρημένο Γερόλυμπο κατά τα απωθημένα αυτού του αρρωστημένου
Αρχι-Καραλαμόγιου, η ΕΛΟΚ εδώ και ένα χρόνο ΔΕΝ είναι μέλος της Βαλκανικής δημιουργώντας
τεράστια ζημία στο Ελληνικό Καράτε υπό την ... αιγίδα των Καραλαμόγιων της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού!!!

Κατά τα άλλα η ΓΓΑ "διαμορφώνει και διοικεί, με γνώμονα το αθλητικό συμφέρον και με
βάση τις αρχές του ολυμπιακού ιδεώδους, το στρατηγικό πρόγραμμα της αθλητικής
πολιτικής", όπως διατυμπανίζει με ναρκισσισμό στην ιστοσελίδα της!
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Παπάρια τα κάνει όλα αυτά, όπως αποδεικνύεται κατωτέρω!!!
B - Οι παρανομίες κατά την ίδρυση της Σχολής Προπονητών Καράτε
βάσει της απόφασης 15768/28-5-2014 του Υφυπουργού Αθλητισμού!
4) Με την 15768/28-5-2014 Απόφαση (με κλικ εδώ) του υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανού, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1593Β/17.6.2014 ιδρύθηκε Σχολή
Προπονητών Καράτε και με το ΦΕΚ Β2385/8.9.2014 (το σχετικό κομμάτι στην επόμενη σελίδα)
έγινε αντικατάσταση της από 31/7/2014 παραιτηθείσας λόγω συνταξιοδότησης προέδρου της
Επιτροπής Διοίκησης κας Αθηνάς-Ευαγγελίας Αξαρλή με τον ... "Σιδηροκέφαλο" κ. Δημήτρη
Καραστάθη, απόφοιτο ΤΕΦΑΑ, διδάκτορα Αθλητικής Ψυχολογίας και υπάλληλο της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού. Συνεπώς:

And the Winner of ... "Kafti Patata" is
Dimitris Karastathis!!! Ούτε ψύλλος στον κόρφο του!
5) Πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι ΕΛΟΚ, ΓΓΑ και Καραστάθης μας
κράτησαν κρυφό το ΦΕΚ διορισμού του τελευταίου μέχρι σήμερα με σκοπό να
μας αιφνιδιάσουν με τετελεσμένα γεγονότα, αλλά εμείς ΔΕΝ μασάμε!!!
6) Δυστυχώς για το νέο πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης είναι
δεμένος χειροπόδαρα με όλες τις ήδη υπάρχουσες παρανομίες α) Της
παράνομης ΕΛΟΚ λόγω δυνητικά έκπτωτου ΔΣ, β) της παράνομης Ίδρυσης
της Σχολής λόγω αντισυνταγματικών απαιτήσεων για τους συμμετέχοντες, και γ) της παράνομης
Λειτουργίας της Σχολής λόγω ανυπαρξίας της υπό του νόμου της ίδρυσης απαιτουμένης Επιτροπής
Διοίκησης για το μισό της λειτουργίας της Σχολής. Όλα αυτά εν γνώσει και της ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ
με αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσει η ΓΓΑ τον Καραστάθη σαν "αποδιοπομπαίο τράγο" για του
φορτώσουν τις βλακείες και τις παρανομίες τους!
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Το τμήμα του ΦΕΚ με την αντικατάσταση

7) Γίνεται πλέον απόλυτα συγκεκριμένο
ότι η Σχολή Προπονητών Καράτε από την
παραίτηση της Αξαρλή την 31/7/2014 μέχρι τον
διορισμό του Καραστάθη με το ΦΕΚ της
8/9/2014, δηλαδή για τις 96 από τις 200 ώρες
διδασκαλίας, λειτουργούσε παράνομα χωρίς
Επιτροπή Διοίκησης και αυτό θέλουν να
"πνίξουν" οι ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, αλλά εμείς ΔΕΝ
μασάμε!!! Είσαστε καραμπινάτα παράνομοι και το
ξέρετε κιόλας, λαμόγια, και το ομολογείτε
κιόλας, καρα-λαμόγια!!!
8) Γίνεται φανερό πλέον ότι ο
Δημήτρης Καραστάθης χωρίς να γνωρίζει την
ιστορία και το χώρο του καράτε καλείται να
διεκπεραιώσει
ένα
αδύνατο
έργο:
να
ολοκληρώσει και να κλείσει νόμιμα μια Σχολή
Προπονητών παράνομης ομοσπονδίας, που
ιδρύθηκε με παράνομη απόφαση της ΓΓΑ, που
ήδη λειτούργησε εκτός νόμου για το μισό της
χρονικό διάστημα, που δημιούργησε παράνομες
καταστάσεις και που στην κάθε γωνιά της
καραδοκούν
Καραλαμόγια
υποψήφιοι
προπονητές, εκπρόσωποι της ΕΛΟΚ και
διδάσκοντες για τον εξαπατήσουν και να τον
καταπιέσουν
με
τους
διαπλεκόμενους
πολιτικούς
τους
προστάτες
(διάβαζε
"αθλητικούς
νταβατζήδες"),
αλλά
και
Καραλαμόγια της ΓΓΑ, οι οποίοι ενώ φέρουν την
απόλυτη ευθύνη για το τέρας-ΕΛΟΚ του
Γερόλυμπου, που έχουν δημιουργήσει, ρίξανε τις
ευθύνες τους να τις διαχειριστεί ένα εξιλαστήριο
θύμα!!!! Σε όλα αυτά βάλτε και το ... ΑρχιΚαραλαμόγιο Γερόλυμπο!!!
9) Εκτός αν και ο Δημήτρης
Καραστάθης είναι και αποδειχθεί και αυτός
ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ!!!
10) Ό,τι και να είναι, όμως, βρίσκεται
αντιμέτωπος με τα επόμενα και άλλα πολλά
προβλήματα:

133/340

Απόλυτα Παράνομη η Σχολή Προπονητών Καράτε των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ 2014-2015.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γ – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής!
Αυτές χωρίζονται:
Γ1 - Στις παρανομίες της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής!
Γ2 - Στις παρανομίες υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων!
Γ3 - Στις παρανομίες κατά των αδικούμενων υποψηφίων!
Γ4 - Στις παρανομίες που διαπράττουν οι διδάσκοντες!
Γ1 - Οι παρανομίες της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής!
Πρόβλημα Πρώτο: Ο Γιώργος Πελέκης!
11) Η Πρόεδρος της Σχολής και υπάλληλος της ΓΓΑ κα Αθηνά-Ευαγγελία Αξαρλή
συγκάλεσε παρανόμως συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής ως πρόεδρός της την
4/8/2014, αντιποιούμενη με ενσυνείδητη ασυνειδησία την ιδιότητα της υπαλλήλου της ΓΓΑ,
πραγματοποίησε παρανόμως τη συνεδρίαση αυτή, αντιποιούμενη ασυνείδητα την ιδιότητα της
υπαλλήλου της ΓΓΑ, και αντιποιούμενη επίσης ασυνείδητα την ιδιότητα της υπαλλήλου της
ΓΓΑ τιμώρησε παρανόμως, βασισμένη σε ψευδείς κατηγορίες της μαθήτριας της Σχολής
Σπυριδούλας Πιθαμίτση και του ψευδομάρτυρα Παναγιώτη Χονδροματίδη, μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ
και διδάσκοντα στη Σχολή, τον μαθητή της Σχολής Γιώργο Πελέκη «κατά παραγγελία του
Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ» με δύο ημέρες αποβολή από τα μαθήματα της Σχολής γνωρίζοντας ότι
με την τιμωρία αυτή ο Γιώργος Πελέκης έχανε το δικαίωμα παρακολούθησης της Σχολής, διότι και
μόνο με τις απουσίες αυτών των δύο ημερών υπερέβαινε το όριο του 5% των
απουσιών!!!
Έτσι, ο Πελέκης θα έχανε άδικα τη Σχολή
και τα 250 ευρώπουλα!
Κατά τη συνεδρίαση αυτή η Αξαρλή πρότεινε
μια μέρα αποβολή και οι αντιπρόσωποι της ΕΛΟΚ,
το
Καραλαμόγιο
Εμμανουέλα
ΠοντίδαΧονδροματίδης,
Γερολύμπου και το Καραλαμόγιο Γιώργος
παράνομο μέλος ΔΣ,
Κοσμίδης επέμεναν για δύο ημέρες αποβολή! Το
Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής
επόμενο της 4/8/2014 Σαββατοκύριακο, ο
Πελέκης πήγε στη Σχολή, αλλά ο Κοσμίδης δεν του επέτρεψε να
υπογράψει παρουσία και να παρακολουθήσει, επειδή είχε τιμωρηθεί με δυο μέρες αποβολή! Και
επιχείρηση "εξοστρακισμός Πελέκη", που οργάνωσαν οι Γερόλυμπος - Γερολύμπου - Κοσμίδης Μπουλούμπασης - Χονδροματίδης, στέφθηκε με προσωρινή επιτυχία!!!
Αποδεικνύεται, επομένως, ότι η όλη δουλειά ήταν μια συνωμοτική σκευωρία εκ των προτέρων
στημένη από τους Γερόλυμπο - Γερολύμπου - Κοσμίδη - Μπουλούμπαση - Χονδροματίδη για να
παραμείνει ο Χονδροματίδης αρχηγός του Σίτο-ρύου και ο Γερόλυμπος δικτάτορας της ΕΛΟΚ!!! Και
μάλιστα με τις γελοίες υπαλλήλους της ΓΓΑ Αξαρλή, Χαρπαλή και Σταυρογιάννη "δαπλεκόμενες"
με τον Γερόλυμπο, αφού έκαναν παράνομη συνεδρίαση ως Επιτροπή Διοίκησης μετά την παραίτηση
της Αξαρλή από τη ΓΓΑ, και μάλιστα στο Στάδιο των Άνω Λιοσίων και όχι στην έδρα τους, που
είναι η ΓΓΑ, αφού η Αξαρλή αν πατούσε στη ΓΓΑ θα της έλεγαν "Τι θέλεις εδώ αφού παραιτήθηκες"!
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Εδώ τονίζουμε ότι το "Μαϊμού Σίτο-ρύου Καράτε" της ΕΛΟΚ με ελεγχόμενους από τον
Γερόλυμπο "chief instructors" στο τσεπάκι του Γερόλυμπου αποτελεί τη "Δύναμη του
Γερόλυμπου", διότι χωρίς τους συλλόγους του Σίτο-ρύου, που δίνουν λευκές βεβαιώσεις
αντιπροσώπων και βάζει ο Γερόλυμπος όποιους θέλει να ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις, ο
Γερόλυμπος θα έχανε όλη του την επιρροή και όλο του τον έλεγχο στην ΕΛΟΚ!!!
Συνεπώς, η Γενική Γραμματεία ... Αρχι-Λαμόγιων θα κάνει ότι δεν υπήρξε ποτέ η συνεδρίαση
της Αξαρλή, ο Γερόλυμπος θα επιστρατεύσει κάθε κατασκευασμένο έγγραφο και μάρτυρα, που θα
κατεβάσει το αρρωστημένο μυαλό του, για να στηρίξει ότι η τιμωρία Πελέκη ήταν νόμιμη και
επεβλήθη μόνο από τον Διευθυντή της Σχολής Χρήστο Μπουλούμπαση, και θα ξαμολήσει όλους
τους λυτούς και δεμένους "πολιτικούς του προστάτες" (διάβαζε "νταβατζήδες" κατά τον αξέχαστο
αποτυχημένο πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή!) να πιέσουν τη ΓΓΑ ώστε να μην του χαλάσει ο
Πελέκης τη ... μαγιονέζα (το "μαγαζί")! Εκείνος που θα παίξει το κεφάλι του θα είναι ο νέος
Διευθυντής της Σχολής Δημήτρης Καραστάθης, ή αλλιώς ... Ιφιγένεια!!!

Όσοι πάνε ψευδομάρτυρες πρέπει να αποβληθούν δια παντός από το καράτε!
Ως γνωστόν στους κύκλους του καράτε ο Παναγιώτης Χονδροματίδης φέρεται ως αρχηγός
του στυλ Σίτο-ρύου Καράτε στην ΕΛΟΚ! Μαθητής του Τσόγκα και του Παπαδημητρόπουλου,
διπλώματα από το Σίτο-ρυου της ISSO του Γερόλυμπου! Μιλάμε για μηδενικό υπόβαθρο!!! Έχει
όμως δίπλωμα προπονητή της ΓΓΑ από το 2001 και είναι αρχηγός του Σίτο-ρύου! Εξασκεί το
επάγγελμα του προπονητή από τότε! Έχει σύμβαση με τον σύλλογό του για
αυτή τη δραστηριότητα!
Ταυτόχρονα είναι για 2-3 θητείες (!!!) και μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ πράγμα
παράνομο και ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του προπονητή! Πώς μπορεί να
συμβαίνει να είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και να πληρώνεται για να διδάσκει ως
εξέχων τεχνικός σε Σχολή Προπονητών??? Αφού υπάρχουν άλλοι δέκα
προπονητές Β΄ κατηγορίας, γιατί επελέγη ο Χονδροματίδης που είναι Γ΄
κατηγορίας? Με τι θράσος αυτός με κατωτάτου επιπέδου διπλώματα της
ΕΛΟΚ από κατώτατους δασκάλους βγαίνει να "διδάξει" τον Γιώργο Πελέκη
Καρατέκα-μαϊμού από
με διπλώματα από την Ιαπωνική Ομοσπονδία Σίτο-ρίου??? Είναι σαν να εκπαιδευτή-μαϊμού!
έρχεται ένας με απολυτήριο Λυκείου να κάνει φροντιστήριο σε κάποιον με
διδακτορικό στην ... Αθλητική Ψυχολογία!!!
Πότε ήταν αθλητής, πότε πήρε μέρος σε αγώνες, πότε και από ποιόν πήρε νταν, πότε ήταν
προπονητής και τέλος τι είδους αρχηγός του Σίτο-ρύου είναι, αφού την αντιπροσώπευση της
επίσημης Ιαπωνικής Ομοσπονδίας Σίτο-ρύου στην Ελλάδα με πραγματικά νταν από Ιαπωνική
Ομοσπονδία την έχουν άλλοι??? Αυτός τι αντιπροσωπεύει? Το εγκεφαλικό του
Παπαδημητρόπουλου? Αυτά συμβαίνουν επειδή η ΕΛΟΚ βασιλεύει με τη βοήθεια των μαϊμούδων!!!
12) Και εδώ θα αποδείξω για πολλοστή φορά ότι το Σίτο-ρύου Καράτε της ΕΛΟΚ είναι
ένα "μαϊμού-καράτε" του απατεώνα Γερόλυμπου για να έχει ψήφους στην ΕΛΟΚ και να την κάνει
προσωπικό του μαγαζί! Το στυλ αυτό μέσα στην ΕΛΟΚ το δημιούργησε αρχικά ο Γερόλυμπος με το
λαμόγιο Γιώργο Τσόγκα (τέως μάστερ, έξι ντιγκιντάν!), πήρε πολλούς συλλόγους του εκλιπόντος
παραμυθά Βασίλη Ζαχόπουλου, συνέχισε με το λαμόγιο Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο (τέως πρόεδρο
της ΕΛΟΚ, πάλι έξι καραντιγκιντάν!), θυμάστε αυτόν που είχε το βλέμμα της ... "αγελάδας που
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έβλεπε τα τρένα να περνούν", και συνεχίζει τώρα
με τον λαμόγιο-άσχετο Παναγιώτη Χονδροματίδη,
μαθητή του Τσόγκα!!! ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΣΙΤΟ-ΡΥΟΥ ΚΑΡΑΤΕ!!! Και ιδού
οι αποδείξεις:
Όπως είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο του καράτε,
ο πρώτος γνήσιος υψηλόβαθμος στο Σίτο-ρύου Καράτε,
που εμφανίστηκε στην Ελλάδα ήταν και είναι ο Δημήτρης
Από Γενική Συνέλευση της ΕΛΟΚ! Έτσι
έβγαιναν οι αποφάσεις έγκρισης
Ζεύκης, 5 νταν από την Ιαπωνική Ομοσπονδία Σίτοπεπραγμένων και απολογισμών χωρίς να
δίνεται λογαριασμός ούτε στους συλλόγους ρύου και επίσημος αντιπρόσωπος του Σίτο-ρύου από το
ούτε στη ΓΓΑ!
1996 στην Ελλάδα βάσει της κατωτέρω εξουσιοδότησης
από την Ιαπωνική Ομοσπονδία.
Κατά του Δημήτρη Ζεύκη τα Καρα-Λαμόγια Γερόλυμπος και Τσόγκας είχαν εξαπολύσει
ανελέητο πόλεμο για να τον κρατήσουν έξω από την ΕΛΟΚ μαζί με το γνήσιο Σίτο-ρύου Καράτε,
ώστε μέσω του μαϊμού Σίτο-ρύου, του Τσόγκα αρχικά και Παπαδημητρόπουλου στη συνέχεια, να
χειραγωγεί ο Γερόλυμπος πλήθος συλλόγων της ΕΛΟΚ και κατ' επέκταση την ΕΛΟΚ, και το
κατάφεραν! Με τους ίδιους κυρίως συλλόγους ο Γερόλυμπος άρπαξε τις ομοσπονδίες Χόκεϋ,
Κέρλινγκ και Τρίαθλου, υπό την ... αιγίδα πάντα των Λαμόγιων της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, που κάνανε πως δεν καταλαβαίνουν!!!

Το επίσημο αποδεικτικό αντιπροσώπευσης του Δημήτρη Ζεύκη από την Ιαπωνική
Ομοσπονδία Σίτο-ρύου (δεξιά).

Σε επόμενη ενημέρωση θα δώσουμε και το δίπλωμα του κ. Ζεύκη.
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Ο δεύτερος γνήσιος αντιπρόσωπος του Σίτο-ρύου Καράτε με δίπλωμα από την επίσημη
Ιαπωνική Ομοσπονδία και επίσημος αντιπρόσωπος του Σίτο-ρύου από το 2013 στην Ελλάδα είναι
ο Γιώργος Πελέκης με τα επόμενα διπλώματα:

Επίσημη αντιπροσώπευση στον Γιώργο
Πελέκη
από την Ιαπωνική Ομοσπονδία
Κάτω με τον πρόεδρο της Ιαπωνικής
Ομοσπονδίας
κ. Χιρόσι Μουράτα

4ο νταν στον Γιώργο Πελέκη από την
Ιαπωνική Ομοσπονδία

5ο νταν στον Γιώργο Πελέκη
από τον ιδρυτή του Σίτο-ρύου Κενέι
Μαμπούνι
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13) Ο Πόλεμος κατά του Δημήτρη
Ζεύκη επαναλαμβάνεται και κατά του Γιώργου
Πελέκη: Τα Καραλαμόγια αχυράνθρωποι του
Γερόλυμπου στην ΕΛΟΚ, εδώ μιλάμε για τη
γυναίκα του Ποντίδα-Γερολύμπου, τον Γιώργο
Κοσμίδη, τον Χρήστο Μπουλούμπαση και τον
Παναγιώτη Χονδροματίδη, έστησαν ένα
σκηνικό με πιόνια τους και κατασκευασμένες
κατηγορίες, ώστε να τον κόψουν από τη
Σχολή Προπονητών λόγω δήθεν απουσιών,
ώστε να μείνει στο Σίτο-ρύου "μεγάλος
δάσκαλος" ο άσχετος Χονδροματίδης!
Την πατήσανε, όμως, διότι τιμώρησαν
τον Πελέκη με συμμετοχή και με υπαιτιότητα
του άλλου λαμόγιου, από τη ΓΓΑ αυτή τη
φορά, της Αθηνάς Αξαρλή, που συνεδρίασε
παράνομα αφού είχε ήδη πρώτα παραιτηθεί!

Συνεπώς, πολύ σύντομα θα έχουμε το εξής ατράνταχτο αποδεικτικό στοιχείο για τον κύριο
Διδάκτορα της Αθλητικής Ψυχολογίας:
Αν ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Δημήτρης Καραστάθης, και δια
αυτού η Γενική Γραμματέας Αθλητισμού Κυριακή Γιαννακίδου, κόψουν τον Πελέκη από τις
εξετάσεις της Σχολής λόγω απουσιών, τότε αυτό θα αποτελεί ατράνταχτη απόδειξη ότι ο
Καραστάθης και η Γιαννακίδου βρίσκονται σε ευθεία συνεννόηση και καραμπινάτη διαπλοκή με τον
Γερόλυμπο παραμυθιάζοντάς μας όλους προκλητικά και ασύστολα!!!
Και όλα αυτά διότι κατά του Γιώργου Πελέκη τα Καρα-Λαμόγια Γερόλυμπος, Γερολύμπου,
Κοσμίδης, Μπουλούμπασης και Χονδροματίδης έχουν εξαπολύσει ανελέητο πόλεμο για να τον
κρατήσουν έξω από την ΕΛΟΚ μαζί με το γνήσιο Σίτο-ρύου Καράτε, ώστε μέσω του μαϊμού Σίτορύου, των Γερόλυμπου-Χονδροματίδη να συνεχίσει να χειραγωγεί ο Γερόλυμπος πλήθος συλλόγων
της ΕΛΟΚ και κατ' επέκταση την ΕΛΟΚ! Με τους ίδιους κυρίως συλλόγους ο Γερόλυμπος άρπαξε
τις ομοσπονδίες Χόκεϋ, Κέρλινγκ και Τρίαθλου, υπό την ... αιγίδα πάντα των Λαμόγιων της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, που κάνουνε ακόμα πως δεν καταλαβαίνουν!!!
Είναι γνωστή η στρατηγική του Γερόλυμπου να εξοντώνει όλους όσους απειλούν την
κυριαρχία του. Άλλωστε το ίδιο έκανε και προ ημερών στο δικαστήριο για τις παράνομες απολύσεις
των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ, όπου παρόλο που κατέθεσε με την ιδιότητα του επίτιμου
προέδρου της ΕΛΟΚ (πώς γνωρίζει ένας επίτιμος πρόεδρος τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ
υπαλλήλων και ομοσπονδίας???) αράδιασε ένα σωρό ψέματα για να δικαιολογήσει την απομάκρυνση
των ανθρώπων, που ίσως έβγαζαν προς τα έξω την εκμετάλλευση αθλητών και συλλόγων
από αυτόν και τη συμμορία του, και την ταυτόχρονη απαγκίστρωση της ΕΛΟΚ από τους
οικονομικούς ελέγχους της ΓΓΑ!!!
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Πρόβλημα Δεύτερο: Προϋποθέσεις και κριτήρια!
14) Οι απαιτήσεις α) του απολυτηρίου λυκείου, β) του άνω ορίου των 50 ετών και γ) του
άνω ορίου του 5% των απουσιών είναι απαράδεκτες και αντισυνταγματικές, διότι εμποδίζουν
υπέρμετρα την πρόσβαση στο δημόσιο αγαθό του αθλητισμού από πολλούς καρατέκα και θα
καταρριφθούν σε δικαστήριο! Όπως επίσης, θα ελεγχθούν και τα Αιτήματα Θεραπείας! Αυτά είναι
και κύρια στοιχεία που οδηγούν σε ακυρότητα τη Σχολή Προπονητών!

Πρόβλημα Τρίτο: Η έννομη γνησιότητα των δικαιολογητικών!

15) Βασικό στοιχείο για την έννομη λειτουργία της Σχολής Προπονητών είναι τα
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από τους υποψήφιους. Όλοι όσοι έχουν δώσει πλαστά στοιχεία
πρέπει όχι μόνο να κοπούν, αλλά και να τιμωρηθούν παραδειγματικά! Συνεπώς τα δικαιολογητικά
πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα και μη μας παραμυθιάζετε ότι πρόκειται για δήθεν "προσωπικά
δεδομένα", όπως συνηθίζει η ΓΓΑ για να κρύβει τις πομπές της! Όπως επίσης, θα ελεγχθούν και
τα Αιτήματα Θεραπείας! Θα σας πάμε στο δικαστήριο, θα τα ελέγξουμε όλα, θα κοπούν με
δικαστικές αποφάσεις όσοι έδωσαν πλαστά στοιχεία και θα πάτε μέσα για ποινικά αδικήματα! Άμα
θέλετε, τολμήστε! Εγώ τους ξέρω όλους έναν-έναν!

Πρόβλημα Τέταρτο: Το πρόβλημα των απουσιών για 100 περίπου μαθητές της
Σχολής!

16) Ο Διευθυντής της Σχολής και υπεύθυνος των παρουσιολόγιων Χρήστος
Μπουλούμπασης έχει αποδειχθεί πρόσωπο απόλυτα αναξιόπιστο, ως Καρα-Λαμόγιο, αφού είναι
επαγγελματίας προπονητής και ταυτόχρονα καταλαμβάνει επί πολλά χρόνια θέση στο ΔΣ της ΕΛΟΚ
καραμπινάτα παράνομα! Πώς θα εμπιστευθούμε σε αυτό το αναξιόπιστο πρόσωπο τον ευαίσθητο
τομέα της απαρέγκλιτης τήρησης των παρουσιολόγιων??? Αλλά ακόμα και με τα υπάρχοντα
παρουσιολόγια οι απουσιάζοντες άνω του 5% πρέπει βάσει του νόμου να μην πάρουν μέρος στις
εξετάσεις! Σε πολλούς από αυτούς τα καραλαμόγια της ΕΛΟΚ τους είπαν "ελάτε εσείς και θα σας
βολέψουμε"! Τι θα κάνουν αυτοί τώρα που έχουν κάνει τεράστια έξοδα για να παρακολουθήσουν τη
Σχολή? (Εγώ έχω την λύση!)

Πρόβλημα Πέμπτο: Το ιδιαίτερο πρόβλημα της
Ευδοξίας Κοσμίδου!

17) Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Ευδοξία
Κοσμίδου πρέπει να κοπεί λόγω απουσιών κι ας έχουν το
θράσος και αυτή και ο πατέρας της Γιώργος Κοσμίδης να
ισχυρίζονται το αντίθετο! Κανένας δεν διαφωνεί σε αυτό εκτός
από δύο Καραλαμόγια που, ενώ πρέπει να το ... βουλώσουν,
αυτά όχι μόνο εναντιώνονται αλλά και πλακώθηκαν στις
μπουνιές με τον Κοσμίδη για να μην βάλει παρουσίες στην κόρη
του, όταν αυτή έλλειπε! Είναι ο Γιώργος Γερόλυμπος και η γυναίκα του Εμμανουέλα ΠοντίδαΓερολύμπου! Και αυτό διότι, όταν στην πρώτη Σχολή Προπονητών Καράτε το 1992 ήμουν εγώ
Διευθυντής και ο Γερόλυμπος με τη γυναίκα του μαθητές, το Αρχι-Καραλαμόγιο Γερόλυμπος ΔΕΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, διότι ήταν με μπανταρισμένο πόδι, αφού είχε σπάσει τον
αστράγαλό του στο σκι!!! Δηλαδή έκανε απλή ... οφθαλμοπαρακολούθηση των πρακτικών και έδωσε
εξετάσεις με τους μετεξεταστέους και αυτή "κεκλεισμένων των θυρών"! Πώς πλακώνονται με τον
Κοσμίδη τώρα αυτοί οι δυό, που τότε διέπραξαν ό,τι απαγορεύουν τώρα στην κόρη του??? Αυτό
στην αθλητική ψυχολογία το λένε "οικογενειακή καρα-λαμογο-γαϊδουριά"!!! Για όλους η Κοσμίδου
πρέπει να κοπεί, αλλά ειδικά αυτοί οι δυο πρέπει να κάνουν ... τουμπεκί ψιλοκομμένο, τουτέστιν να
το βουλώσουν!!!
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Πρόβλημα Έκτο: Το απαράδεκτα υψηλό
κόστος των διδάκτρων!
18) Όσον αφορά στα δίδακτρα των 250 € για
την παρακολούθηση της Σχολής είναι φανερή η
Αρπαχτή των οργανωτών εις βάρος των μαθητών! Η
ΕΛΟΚ χρεώνει στους μαθητές της Σχολής το μέγιστο
του ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ επιτρεπομένου από το νόμο
ποσού διδάκτρων.
Θυμίζω ότι με 50 ευρώ το νόμιμο ημερομίσθιο
Έχετε ξεσκιστεί στο ... καλαμπόκι! Φτάνει πια!
για 8 ώρες εργασίας με τα ασφαλιστικά μαζί, η ώρα
Και από τους αθλητές μέσα στην οικονομική
κρίση θέλετε να φάτε 55.000 €, ρε λαμόγια ??? έρχεται στα 6,25 €! Για 200 ώρες διδασκαλίας
ανεξαρτήτως διδάσκοντα η δαπάνη είναι 1.250 € για
κάθε ένα από τα 4 τμήματα, που χωρίστηκαν οι 240 υποψήφιοι προπονητές, και άρα η συνολική
δαπάνη είναι 1.250 € Χ 4 = 5.000 € !!! Επομένως, από τα 240 άτομα Χ 250 € = 60.000 €, που
πλήρωσαν οι μαθητές ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (πληρώνεις ακριβώς ό,τι παίρνεις) βάσει του νόμου και
με μόνη δικαιολογημένη δαπάνη τις αμοιβές των διδασκόντων, πρέπει να επιστρέψετε στους
μαθητές τα 55.000 € πίσω, απατεώνες!!! Και όλο αυτό το κόστος ήταν γνωστό εκ των προτέρων.
Γιατί πήραν τα Καραλαμόγια προκαταβολικά 250 € από κάθε μαθητή???
Αν κρατήσει η ΕΛΟΚ τις 60.000 ευρώπουλα, τότε δια 200 και δια 4 = έχουν πληρωθεί οι
διδάσκοντες με 75 € την ώρα!!! Μπα, στους εξωτερικούς συνεργάτες θα δώσουν από 10 € την ώρα
και θα "πνίξουν" τα υπόλοιπα!
ΚΑΡΑ-ΛΑΜΟΓΙΑ, ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ !!! Ετοιμαστείτε να επιστρέψετε τα 55.000 €!
Νομικό Δικαίωμα να ζητήσει λογαριασμό για κάθε διοργάνωση της ΕΛΟΚ έχει ο καθένας,
που πληρώνει έστω και ένα ευρώ για τη συμμετοχή του σε αυτήν!!!

Γ2 - Οι παρανομίες υπέρ των
ευνοούμενων υποψηφίων!
Πρόβλημα Έβδομο: Η παράνομη
συμμετοχή των Ηλία Γκουβούση και
Μανόλη Δημητριάδη!
19) Οι ανωτέρω είναι ενεργά μέλη
του ΔΣ/ΕΛΟΚ και για να πάρουν την
ιδιότητα α) του αντιπροσώπου συλλόγου, β)
του υποψήφιου σε εκλογές και γ) του
Γκουβούσης
Έφορος Υλικού,
μέλους του ΔΣ έχουν ΑΥΤΟΜΑΤΑ
παράνομος μαθητής
αποποιηθεί της ιδιότητας του αθλητή ή/και
της Σχολής!
προπονητή ή/και διαιτητή κτλ. κτλ.
Πώς ξαφνικά εμφανίζονται μαθητές της Σχολής
Προπονητών, ενώ ταυτόχρονα είναι και μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ???
Ιδιαίτερα ο ... καναπέκα δεξιά έχει το καραθράσος ... να υπογράφει ως Γενικός Γραμματέας
της ΕΛΟΚ ... τη βεβαίωση "πενταετούς ενασχόλησης με το καράτε", που εξέδωσε ο ίδιος για τον
ίδιο τον εαυτό του!!! Όλες οι ομοσπονδίες ζητάνε "πενταετή προπονητική ενασχόληση", ώστε να
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φοιτήσουν σε σχολή προπονητών και η ΕΛΟΚ το έχει "πνίξει" αυτό το σημείο!!! Κλείστε το γιατί
έχουμε χάσει τον ύπνο μας από τις ... μαλακίες σας!!! Συνεπώς, οι βεβαιώσεις για αυτούς τους δύο
της ΕΛΟΚ είναι πλαστές και άρα η ΕΛΟΚ αποδεικνύεται αναξιόπιστη, πράγμα που σημαίνει ότι όλα
τα έγγραφά της είναι αναξιόπιστα!!! Θα σας ξεσκίσουμε στα δικαστήρια !!!
(Αλήθεια, τι σημαίνει "ενασχόληση"? Ο καφετζής π.χ. που πηγαίνει τους καφέδες επί πέντε
χρόνια στα γραφεία της ΕΛΟΚ γράφει ... "ενασχόληση"???)

Πρόβλημα Όγδοο: Ακόμα μια κατηγορία ευνοουμένων!

Υπάρχει ακόμα μια κατηγορία 10-20 ευνοουμένων μαθητών της Σχολής, την οποία την
κρατάω άσο στο μανίκι για τα δικαστήρια!

Γ3 - Οι παρανομίες κατά των αδικούμενων υποψηφίων!
Στον Πίνακα Απορριπτομένων Υποψηφίων παρατηρούμε:

Πρόβλημα Ένατο: Τα αναπάντητα αιτήματα των απορριπτομένων!
20) Επαναλαμβάνονται ως κάτωθι:
Στο (2) του πίνακα απορριπτόμενων ο Γατσούλης
Σταμάτης: Προέρχεται από το Παραδοσιακό Καράτε! Θέλουμε να
μάθουμε γιατί απορρίφθηκε?

Ο Τρομοκράτης
της Διπλανής Πόρτας!
Το μυστικό της εκμετάλλευσης
μιας αθλητικής ομοσπονδίας
είναι να στερείς τα δικαιώματα
στους έξυπνους, ώστε να
φεύγουν, και να τα πλασάρεις
σαν ρουσφέτια στους ηλίθιους,
ώστε να σε ευγνωμονούν
κιόλας!!!
Ποιος ... μαλάκας δεν το
καταλαβαίνει αυτό?

Στο (3) του πίνακα απορριπτόμενων η Δέδε Αγγελική: Με
σύλλογο που έχει δώσει πολλούς αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ!
Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε?
Στο (7) του πίνακα απορριπτόμενων η Καραμπουγιούκ
Ελισσάβετ: Αθλήτρια με δελτίο από το 1994! Πρωταθλήτρια
επανειλημμένα σε Πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες, με τρίτο νταν
και με προπονητική πείρα πολλών ετών! Παράνομα και άδικα έχει
αποκλεισθεί από τη Σχολή Προπονητών! Έτσι αμείβει η ΕΛΟΚ και
η ΓΓΑ τους αθλητές που δίνουν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι από τη
ζωή τους στον αθλητισμό? Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε?

Στο (9) του πίνακα απορριπτόμενων ο Μαστρογιαννάκος Θεόδωρος: Με σύλλογο που έχει
δώσει πολλούς αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ! Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε?
Στο (10) Μουρούτσος Κωνσταντίνος: Παλιός καρατέκα που έκανε Σότοκαν καράτε στην
Ελλάδα, Γαλλία και Ιαπωνία και ήδη προπονεί επαγγελματικά εδώ και χρόνια! Γιατί απορρίπτεται?
Έκανε αίτηση θεραπείας, αλλά πότε θα απαντηθεί αυτή?
Θέλουμε επίσης να δημοσιοποιηθεί κάθε αίτημα θεραπείας καθώς και οι απαντήσεις της ΓΓΑ
σε αυτά! Πιστεύουμε ότι όλα τα αιτήματα θεραπείας που έγιναν δεκτά παρακάμπτουν παράνομα τις
προϋποθέσεις ή/και τα κριτήρια!
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Γ4 - Οι παρανομίες που διαπράττουν οι διδάσκοντες!
Πρόβλημα Δέκατο: Οι παράνομοι διδάσκοντες!
21) Από το πλήρες πρόγραμμα της Σχολής βλέπουμε την παράνομη συμμετοχή μεταξύ των
διδασκόντων των Μπουλούμπαση - Κοσμίδη – Βόβλα – Πάση – Χονδροματίδη, οι οποίοι όλοι είναι
μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ! Δεν νομίζετε ότι το έχετε ... παραχέσει, με το συμπάθειο???
Α) Πώς μπορούν τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ,
τα οποία έχουν ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ την ιδιότητα του
προπονητή, να είναι διδάσκοντες σε Σχολή
Προπονητών, πράγμα που απαγορεύεται από τον
αθλητικό νόμο 2725/1999, και αυτό εν γνώσει
της ΓΓΑ??? Κλείστε το γιατί έχουμε χάσει τον
ύπνο μας από τις ... μαλακίες σας!!!
Β) Πώς μπορεί τα μέλη του ΔΣ να
απαγορεύεται να πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους στην ομοσπονδία (άρθρο 3, §6 δεξιά, του
2725/1999) και αυτοί να πληρώνονται ως διδάσκοντες στη Σχολή προπονητών?

Γ) Πώς μπορούν αυτά τα "φίλαθλα" μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, που "προσφέρουν αμισθί
τις υπηρεσίες τους στην ΕΛΟΚ", να διοργανώνουν Σχολή με συνολικό κόστος 5.000 €
και να εισπράττουν 60.000 € από τους μαθητές ... τα καθάρματα??????????????????
Και
συμπράττουν
οι
διαπλεκόμενοι
της
Γενικής
Γραμματείας
Αρπαχτής!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Είναι αυτονόητο ότι ο οικονομικός απολογισμός με τις αμοιβές όλων ανεξαιρέτως των
διδασκόντων στη Σχολή θα πάει στο ΣΔΟΕ ή/και στην Εφορία Νέας Ιωνίας, που παρακολουθεί
την ΕΛΟΚ, κτλ. για το σύννομο των αμοιβών για παροχή υπηρεσιών, την απόδοση ΦΠΑ, την
απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων! Γι αυτό να είσαστε
βέβαιοι!

Μπουλούμπασης

Κοσμίδης,

Πάσης

Βόβλας
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Δεν βλέπουν την καραμπινάτη παραβίαση του νόμου στη ΓΓΑ??? Αυτό αποτελεί άλλη μια
απόδειξη ότι η υπηρεσία αυτή είναι αυτό που λαϊκά λέμε "μπουρδέλο" με την έννοια του "τίποτα δεν
λειτουργεί σωστά"!!!

Συνεπώς, όλη η λειτουργία της Σχολής ήταν εκ βάθρων
ΠΑΡΑΝΟΜΗ!!!
Πρόβλημα Ενδέκατο: Το φαινόμενο Κώστας
Γκουβούσης!
22) Στο πρόγραμμα του Αυγούστου περιλαμβανόταν
και δίδαξε και ο Κώστας Γκουβούσης (αριστερά)! Αλλά ο
Κώστας Γκουβούσης ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ
ΤΩΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΑ !!! Πώς
διδάσκει σε Σχολή Προπονητών ???
Εδώ και είκοσι χρόνια, όμως, είχε το προτέρημα να έχει αντιπρόσωπο του συλλόγου του στη
Σκάλα Λακωνίας τον Γιώργο Γερόλυμπο (δεξιά), ο οποίος ποτέ δεν είχε δικό του σύλλογο και με
όχημα αυτόν τον σύλλογο του Γκουβούση είχε κατακτήσει την ΕΛΟΚ, το χόκεϋ, το κέρλινγκ και το
τρίαθλο! Σε αντάλλαγμα ο Γερόλυμπος είχε επιβάλει για 10-15 χρόνια τον Γκουβούση ως "εθνικό
προπονητή" της ΕΛΟΚ και τον πλήρωνε κανονικά η ΕΛΟΚ, ενώ ποτέ δεν είχε δίπλωμα προπονητή!
Όλοι το γνωρίζουν αυτό και κανένας δεν μιλάει! (Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Γερόλυμπος έπαιρνε
μίζα και από το ... μισθό του κολλητού του Κώστα Γκουβούση!!!)
Μήπως η ΓΓΑ πρέπει να ζητήσει πίσω όλους τους μισθούς του Γκουβούση, διότι επί σειρά
ετών είχε εξαπατήσει το Δημόσιο????????????????????

Αυτά για να σας αποδείξω για άλλη μια φορά πόσο "μπουρδέλο" είναι η
ΕΛΟΚ με την έννοια της στυγνής εκμετάλλευσης του καράτε από τα μέλη
της διοίκησης, αλλά επίσης και πόσο μεγάλο "μπουρδέλο" είναι και η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με την έννοια ότι ΔΕΝ ενδιαφέρεται
ποτέ για το τι γίνεται στις ομοσπονδίες και ΔΕΝ τηρεί κανένα νόμο, ενώ
οι υπάλληλοί της σε κάθε επίπεδο διαπλέκονται με τους
ομοσπονδιάρχες!!!
Συνεπώς, όλη η λειτουργία της Σχολής ήταν εκ βάθρων
ΠΑΡΑΝΟΜΗ!!!
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Και ακόμα μία απόδειξη:
Πρόβλημα Δωδέκατο: Ο διχασμός προσωπικότητας ως αθλητικό φαινόμενο!

23) Ως γνωστόν η "ψυχή" ενός συλλόγου είναι ο προπονητής, που τον δημιουργεί, και ένας
σύλλογός είναι στην ουσία μια "φορολογικά κρυμμένη" επιχείρηση. Ο αθλητικός νόμος α) απαγορεύει
ο προπονητής να είναι διοικητικός (μέλος ΔΣ ή αντιπρόσωπος σε υπερκείμενο σωματείο) και β)
επιβάλει να έχει εργασιακή σύμβαση με τον σύλλογο κατατεθειμένη στην Εφορία του!

Παρατηρείστε τον επόμενο πίνακα:
Όνομα Συλλόγου

ΑΜ/ΕΛΟΚ ΑΜ/ΓΓΑ

Ιδιοκτήτης

Αντιπρόσωπος
εκλογές 2012

Α.Σ. Καράτε "Ειρήνη"

4

ΞΘ65

Φιλαθλητικός Σύλ. Σκάλας

10

ΚΥ21

Γκουβούσης Κ.

Γκουβούσης Ηλ.

Ακαδημία Κυόκουσινκάι

11

ΝΟ64

Κοσμίδης

Κοσμίδης

Πανελ. Σύλ. Ερασιτ. Καράτε "Η
Δύναμη"

20

ΝΥ62

Βόβλας Γρ.

Βόβλας Λάμπρος

International Goju-ryu Karate-Do
Hellas

22

ΞΝ13

Πάσης

-------------------------

Κέντρο Καράτε Σότοκαν Αμπ/πων

28

ΞΕ68

Γκάζι

Καβακόπουλος

Αθλητικός Σύλλογος Καράτε "Η Δόξα"

135

ΞΜ85

Τριανταφύλλης

ΠοντίδαΓερολύμπου

Αθλ. & Πολιτ. Σύλ. Παραδοσιακού
Καράτε "Η Αλμωπία"

228

Δεν
έχει

Κεβίδης

Πάσης

Α:θλητικός Σύλ. Παγκρατίου
Φλώρινας

231

ΞΝ74

Κορομπίλης

Βόβλας Γρ.

Κρόνος Νικαίας

307

Χονδροματίδης

Γερόλυμπος

Αθλητικός Σύλ. Κηρέως

322

ΦΑ17

Τζαφέρος

Γκάζι

Κέντρο Καράτε Σότοκαν Ζωγράφου

376

ΦΒ37

Καρβούνης

Τζίμα

Α.Σ. Ακαδημία Πρωταθλ. Πολεμικών
Τεχνών

431

Μνταουάρ

Δημητριάδης

Αθλ. Σύλ. Μαχ. Τεχνών &
Αυτοάμυνας "Υπερίων"

459

Στεργίου

Χονδροματίδης

Δεν
έχει

Μπουλούμπασης Μπουλούμπασης

24) Στον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε
για κάθε σύλλογο ότι:
(4) Ο Χρήστος Μπουλούμπασης ψήφισε
για τον σύλλογό του και είναι παράνομος αν έχει
υπογράψει σύμβαση προπονητή με αυτόν!
(10) Ο Ηλίας Γκουβούσης ψήφισε για το
σύλλογο του πατέρα του και εξ αυτού δεν βγαίνει Μπουλούμπασης Δημητριάδης
Βόβλας
Πρόεδρος
Ταμίας
Γεν. Γραμματέας
συμπέρασμα!
(11) Ο Γιώργος Κοσμίδης ψήφισε για το σύλλογό του και είναι παράνομος αν έχει υπογράψει
σύμβαση προπονητή με αυτόν!
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(20) Ο Γρηγόρης Βόβλας, όμως, έβαλε το
γιο του να ψηφίσει για το σύλλογό του για τον
οποίο ο ίδιος απέφυγε να ψηφίσει, ενώ ψήφισε
παράνομα για έναν άλλο σύλλογο, τον
231! Γιατί? Τι φοβάται?
(22) Ο Πέτρος Πάσης δεν ψήφισε για τον
Χονδροματίδης
Καρβούνης
σύλλογό του, διότι δεν είχε δικαίωμα ψήφου, Γκουβούσης
Πρόεδρος
Τεχν.
Έφορος Υλικού Εφ. Εθν. Ομάδων
αλλά ψήφισε παράνομα για έναν άλλο σύλλογο,
Επιτροπής
τον 228! Άρα κάνει ότι κάνουν και οι
άλλοι! Γιατί? Τι φοβάται?
(28) Ο Κέυβαν Γκάζι έχει δηλώσει σε
δικαστήριο ότι έχει σύμβαση με το σύλλογό του
στην εφορία, και ναι μεν δεν ψήφισε για το
σύλλογό του, αλλά ψήφισε παράνομα για έναν
Κοσμίδης
τελευταίος τροχός Γκάζι, Διευθυντής
άλλο σύλλογο, το λαμόγιο, τον 322! Γιατί?
Πάσης
της άμαξας που Αθλήματος,Δηλα
...
Σουπιά!
Προφανώς επειδή φοβάται!
σέρνει το
δή?
...καράβι!
(307) Ο Παναγιώτης Χονδροματίδης
απέφυγε να ψηφίσει για το σύλλογό του και έβαλε τον Γερόλυμπο να ψηφίσει για αυτόν, δεδομένου
ότι αυτό το Αρχι-Καραλαμόγιο ΔΕΝ έχει κανένα σύλλογο καράτε, ενώ ο ίδιος ο Χονδροματίδης
ψήφισε παράνομα για το σύλλογο 459! Γιατί? Τι φοβάται?
(376) Ο Γιώργος Καρβούνης δεν ψήφισε για το σύλλογό του, αλλά έβαλε μια μαθήτρια του
Μπουλούμπαση, την Ευαγγελία Τζίμα, να ψηφίσει για αυτόν. Γιατί? Τι φοβάται?
(431) Ο Μανόλης Δημητριάδης ψήφισε για τον σύλλογο 431 και καλά έκανε, αφού δεν είναι
αθλητής, δεν είναι προπονητής και δεν είναι διαιτητής! Αλλά ΔΕΝ μπορεί να γίνει και προπονητής!
Πιο καλό παιδάκι θα μας πει τώρα ΓΙΑΤΙ τέσσερα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, οι Βόβλας, Πάσης,
Χονδροματίδης και Καρβούνης, ψήφισαν ως αντιπρόσωποι άλλων συλλόγων στις εκλογές του 2012
της ΕΛΟΚ???
Μπράβοοο, το βρήκατεεε: ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΣ!!!! Όλοι οι παραπάνω και άλλοι πολλοί, ισχυρίζονται εν γνώσει της
παρανομίας τους ότι ΔΕΝ κωλύονται να είναι προπονητές σε ένα σύλλογο και αντιπρόσωποι ενός
άλλου!!! Αυτό επί είκοσι χρόνια τώρα!!!
Και αν σε αυτούς τους τέσσερις βάλετε και το βέβαιο ενδεχόμενο να προστίθενται και οι
Μπουλούμπασης και Κοσμίδης, διότι ειδικά αυτοί οι δυο είναι και προκλητικά θρασύτατοι, ενώ
ψήφισε καραμπινάτα παράνομα και ο Κέιβαν Γκάζι, τότε θα έχετε έξι παράνομους στο ΔΣ/ΕΛΟΚ
και μια ... πορδή απέξω από το ΔΣ/ΕΛΟΚ!!!!!!!!!!!!!!! Τέτοιες περιπτώσεις υπήρχαν ... πενήντα στις
εκλογές του 2012!!!
Όσον αφορά στον αστυνομικό Γιώργο Καρβούνη, που δεν έχει παραιτηθεί ακόμα παρά τις
χρόνιες παρανομίες που διαπράττει, μάλλον θα πρέπει να απευθυνθώ σε κάποιον Εισαγγελέα για
να του ... κόψει τον κώλο φαίνεται!!! Με μεγάλη μου λύπη αποδεικνύεται μεγάλος απατεώνας, αφού
παραμένει στο ΔΣ της ΕΛΟΚ, ενώ ταυτόχρονα δημοσιεύει τα επόμενα στην ιστοσελίδα του συλλόγου
του, όπου κομπάζει προκλητικότατα ότι είναι ταυτόχρονα και πολυάσχολος Προπονητής και
πολυτάλαντο Μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ!!!
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Άιντε να δούμε τι άλλες μαλακίες θα μας πούνε ο
Ανδριανός και η Γιαννακίδου για τη νομιμότητα του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΟΚ!!!
Αν όσα γράφω ισχύουν, τότε η Σχολή Προπονητών Καράτε είναι για
ακόμα ένα λόγο ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΗ!!!
Αυτά για να σας αποδείξω για άλλη μια φορά πόσο "μπουρδέλο" είναι η
ΕΛΟΚ με την έννοια της στυγνής εκμετάλλευσης του καράτε από τα μέλη
της διοίκησης, αλλά επίσης και πόσο μεγάλο "μπουρδέλο" είναι και η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με την έννοια ότι ΔΕΝ ενδιαφέρεται
ποτέ για το τι γίνεται στις ομοσπονδίες και ΔΕΝ τηρεί κανένα νόμο, ενώ
οι υπάλληλοί της σε κάθε επίπεδο διαπλέκονται με τους
ομοσπονδιάρχες!!!

Δ – Οι παρανομίες των αποτελεσμάτων της Σχολής!
Υπομονή και έρχονται!
................................................................................................................

Τέλος, μετά την τελευταία Αναδιάρθρωση του ΔΣ/ΕΛΟΚ:
Ιδού οι Νεκροθάφτες του Καράτε στην Ελλάδα (και οι προηγούμενοί τους βέβαια)!!!
1) Για ένα άθλημα από το 1966 στην Ελλάδα, για μια ομοσπονδία με ιστορία από το 1980, για
ανάπτυξη με επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ από τη ΓΓΑ από το 1991, με 250 συλλόγους,
όπως λένε, και 28.000 αθλητές, όπως λένε, με δεκάδες πρωταθλήματα, εκατοντάδες
προπονητές και πρωταθλητές, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ιστορικό στις
ιστοσελίδες της, ΚΑΝΕΝΑ πρωτάθλημα, ΚΑΝΕΝΑ σύλλογο, ΚΑΝΕΝΑ προπονητή, ΚΑΝΕΝΑ
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αθλητή, ΚΑΝΕΝΑ αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα οποιασδήποτε χρονιάς, ΚΑΜΙΑ
φωτογραφία, ΚΑΝΕΝΑ βίντεο!
2) Οι δραστηριότητές της δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ! Το έμψυχο δυναμικό των
συλλόγων, προπονητών, εξεταστών, μαύρων ζωνών, αθλητών και άλλων παραγόντων
δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ? Όλες οι επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ
που πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος απέδωσαν ένα ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ!
3) Πάρτε για παράδειγμα τους Βαλκανικούς Αγώνες, τις συμμετοχές αθλητών, εκπαιδευτών και
διαιτητών! Ηλίθιοι!!! Βαλκανικοί ΔΕΝ υπήρξαν ποτέ!!! Γιατί? Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε
Βαλκανική Ομοσπονδία! Γιατί ΔΕΝ υπήρξε ποτέ? Διότι ΔΕΝ υπάρχει η ιστορία της με
λεπτομέρειες καταγεγραμμένη! Και γιατί ΔΕΝ υπάρχει η ιστορία της με λεπτομέρειες
καταγεγραμμένη?
4) Ηλίθιοι!!! Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε καταστατικό της Βαλκανικής δημοσιευμένο από τον
Γερόλυμπο, αφού από την ίδρυσή της αυτός ήταν ο πρόεδρός της, και αν υπήρχε θα ήταν
δημοσιευμένο στο site της ΕΛΟΚ ή στο site της Βαλκανικής! Στο πρώτο ΔΕΝ είναι και το
δεύτερο ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ! Συνεπώς, ΠΟΤΕ δεν λειτούργησε με φορολογικά βιβλία και
στοιχεία αυτή η ανύπαρκτη ομοσπονδία!!!
5) Και γιατί όλα αυτά??? ΑΠΛΟΥΝ!!! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ!!!
6) Συνεπώς η ιστορία του καράτε και όλων των παραγόντων του στην Ελλάδα έχει θαφτεί
εσκεμμένα! Αλλά γιατί τέτοιο εσκεμμένο θάψιμο των πάντων, ενώ έπρεπε το καράτε να ήταν
το πρώτο άθλημα στην Ελλάδα? Γιατί τέτοια απαξίωση όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων
του αθλήματος???

Η Απάντηση είναι απλή: 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.)

0-Γερόλυμπος
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ"

5-Βόβλας
Ταμίας

1-Μπουλούμπασης
2-Γερολύμπου
Πρόεδρος
Αναπλ. Πρόεδρος

6-Ράλλης Ειδικός
Γραμματέας

7-Γκουβούσης
Έφορος Υλικού
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3-Δημητριάδης
Γεν. Γραμματέας

4-Χανικιάν
Β' Αντιπρόεδρος

8-Καρβούνης
Εφ. Εθν. Ομάδων

9-Χονδροματίδης
Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής
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10-Πάσης
... Σουπιά!
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11-Κοσμίδης
τελευταίος τροχός
12-Γκάζι,
της άμαξας που
Διευθυντής
σέρνει το ...
Αθλήματος,Δηλαδ
καράβι!
ή?

14-Αυτόν τον ψάχνω
ακόμα!
13-Σκοπελίτης
Ιδιοκτήτης
"Sportdata"

Τώρα την βρήκα και
της την ετοιμάζω!

Με τα προηγούμενα άρθρα μου έχω ήδη αποδείξει ότι οι ανωτέρω είναι "προκλητικοί
εγκληματικοί αθλητικοί και οικονομικοί επιχειρηματίες" που αρμέγουν την Ελληνική
Ομοσπονδία Καράτε από τις θέσεις τους στο διοικητικό της συμβούλιο και ... παραπλεύρως,
παραβιάζοντας ταυτόχρονα και καραμπινάτα και την αθλητική και την φορολογική
νομοθεσία!!!

Γενικά, αποδεικνύεται ότι η ΓΓΑ αφήνει πλήρη και εν λευκώ δικαιοδοσία στις ομοσπονδίες
να διαχειρίζονται το κάθε άθλημα χωρίς κανένα έλεγχο και παρακολούθηση και για αυτό
το λόγο ο Ελληνικός αθλητισμός έχει γίνει βορά των επιτήδειων και των απατεώνων της
διαπλοκής, μέρος της οποίας γίνονται και οι πολιτικοί προϊστάμενοι της ΓΓΑ, αλλά και
αυτοί οι ίδιοι οι υπάλληλοί της, άλλο που δεν ήθελαν και οι μεν και οι δε!!!
Μεταξύ των εμπλεκομένων στο τεράστιο αθλητικό και οικονομικό σκάνδαλο, δηλαδή
μεταξύ των πολιτικών προϊσταμένων της ΓΓΑ και των κομμάτων τους, των υπαλλήλων
της ΓΓΑ και των αθλητικών ομοσπονδιών, έχει πλέον αποκατασταθεί ένα τέλμα απόλυτης
συνενοχής, αλληλεξάρτησης και αλληλο-εκβιασμού με αποτέλεσμα η Διαφθορά και η
Διαπλοκή να διαιωνίζονται αυτόματα! Δηλαδή, ο καθένας από τους τρεις και μόνο με την
παρουσία του εξαναγκάζει και τους άλλους δύο να παρανομούν ακριβώς όπως
παρανομούσαν πάντα! Ο ρόλος πλέον της ΓΓΑ έχει καθοριστεί στο να συγκαλύπτει αυτό
το τεράστιο αθλητικό και οικονομικό έγκλημα!
Μιλάμε για ογκώδες καρκίνωμα στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της
χώρας με ανεξέλεγκτες μεταστάσεις!!! Μια κατάσταση που μόνο με έναν τρόπο
διορθώνεται: Να κλείσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να μεταταχθούν οι
υπάλληλοί της σε άλλες υπηρεσίες!!! Οι αθλητικές ομοσπονδίες πρέπει να
αυτοσυντηρούνται οικονομικά, ειδάλλως να κλείσουν!!! Δεν μπορούμε να πληρώνουμε με
ζωές ανθρώπων, που δεν έχουν να φάνε ή δεν έχουν να πάρουν φάρμακα, την καΐλα του
κάθε μαλάκα να γυμνάζεται!!!

Θύμιος Περσίδης
Τα καλύτερα ... έρχονται!!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Πρώτη δημοσίευση 16/10/2014.
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!!!

Γκαγκστεριλίκι και Τρομοκρατία στη Σχολή Προπονητών
Καράτε της ΕΛΟΚ
υπό την Αιγίδα της ΓΓΑ από τους Τρομοκράτες της διπλανής
Πόρτας!

Μέρος Α΄, Μέρος Β΄, Μέρος Γ΄
(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Ευχαρίστως, με κλικ εδώ!)
(Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων
άρθρων και σχετικών 2000 περίπου σελίδων!)

Σημεία και Τέρατα κατά την Ίδρυση και Λειτουργία
της Σχολής Προπονητών Καράτε από τις ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!!!
Μαζέψτε τον άχρηστο Υφυπουργό - STOP / Κλείστε την
αμαρτωλή ΓΓΑ - STOP /
/ Ελέγξτε τους απατεώνες της ΕΛΟΚ - STOP / Διακόψτε
την παράνομη Σχολή Προπονητών - OVER
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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!!!

ΓΓΑ = Ο Οίκος
της Μεγάλης
ΑΝΟΧΗΣ:
Γνωρίζει ο
πρωθυπουργός
αυτά που κάνετε
εκεί στην
αμαρτωλή ΓΓΑ?

Ο υφυπουργός
Ο Yπουργός
Αθλητισμού
Πολιτισμού
κ. Γιάννης Ανδριανός
κ. Κων/νος Τασούλας

Η γενική γραμματέας
Αθλητισμού
κα Κυριακή
Γιαννακίδου

Με το άρθρο μου "30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με αίτημα
έκπτωσής του!!!" αποδεικνύεται ότι έστελνα στη διοίκηση της ΓΓΑ ένα-ένα όλα τα
άρθρα μου τα σχετικά με τη διαφθορά και τη διαπλοκή που κυριαρχεί στην ΕΛΟΚ.
Συνεπώς η ΓΓΑ ευθύνεται στο ακέραιο για το όργιο διαφθοράς και διαπλοκής στην
ΕΛΟΚ!!!
Η Βασική Καραμπινάτη Παρανομία είναι το ότι τη Σχολή Προπονητών
Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “τρέχει” ένα παράνομο διοικητικό
συμβούλιο πάντα υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!!
Επομένως, η … Λέιντι ΓΓΑ-ΓΓΑ είναι μια κορυφαία και μακροχρόνια
διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία, η οποία παράγει καθημερινά
τεράστια ηθική και οικονομική ζημία στον Ελληνικό Λαό, και όταν πολλές φορές την
αναφέρω ως “Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής” τρέμει το φυλλοκάρδι μου μήπως και
με μηνύσουν οι απλοί … Οίκοι Ανοχής επειδή τους προσβάλω!!!
Τα αντικειμενικά άρθρα εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών της δεξιάς
στήλης σχετικά με τα 30 εκατ. ευρώ, που έχουν πάρει οι υπάλληλοι της ΑΓΓΑ
(Αμαρτωλής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) χωρίς να τα δικαιούνται,
αποδεικνύουν τη Διαφθορά και τη Διαπλοκή των υπαλλήλων της ΑΓΓΑ με τους κατά
καιρούς πολιτικούς τους προϊσταμένους, οι οποίοι ενέκριναν τις αποφάσεις
πληρωμής τους, και τους ομοσπονδιάρχες ως αντικείμενο της εύνοιας και των δύο
ανωτέρω!!! Υπόλογα και υπεύθυνα της "ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ" Διαφθοράς και
Διαπλοκής στη ΑΓΓΑ είναι και τα πέντε σημερινά κόμματα: η Νέα Δημοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ διότι αυτά τοποθετούσαν τους πολιτικούς προϊσταμένους στη ΑΓΓΑ, ο
ΣΥΡΙΖΑ διότι τα 3/4 του ΠΑΣΟΚ πήγαν σε αυτόν, οι ΑΝΕΛ διότι αποτελούνται
από βουλευτές της ΝΔ, και το ΚΚΕ διότι υπόγεια συνεργάζεται με τη ΝΔ ως
"τραβάτε με κι ας κλαίω"!
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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
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ΕΛΟΚ και ΓΓΑ: Συμμορία Διαφθοράς και
Διαπλοκής!!!
Ιδρύσατε μια παράνομη Σχολή Προπονητών Καράτε
περίτρανο μνημείο διαφθοράς, διαπλοκής και
ηλιθιότητας! Η αρχή της νομιμότητας επιβάλει να την
Γνωρίζει ο
κλείσετε και να την ιδρύσετε εξαρχής! Με τις πράξεις και τις
πρωθυπουργός
αυτά που κάνετε
παραλήψεις σας διασύρετε τον πρωθυπουργό και όλους όσους
εκεί στην
αμαρτωλή ΓΓΑ???
εργάζονται φιλότιμα και έντιμα για το καλό αυτού του τόπου!!!
Είναι περιττό να μου κάνετε μηνύσεις για τις αλήθειες που σας γράφω, διότι ναι μεν ο
Κινέζος πρωθυπουργός είπε πως αν ... ξύσεις έναν Έλληνα από κάτω θα βρεις έναν
Κινέζο, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι εκεί που με ... ξύνετε εσείς ΔΕΝ υπάρχει κανένας
Κινέζος!!!

Οι μέχρι σήμερα καραμπινάτες παρανομίες κατά την ίδρυση και
τη λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε διακρίνονται σε
έξι κατηγορίες, που αναπτύσσονται στα Μέρη Α΄, Β΄ και Γ΄:

Μέρος Α΄

Α – Στις παρανομίες πριν από την ίδρυση της Σχολής!
Β – Στις παρανομίες της απόφασης ίδρυσής της!

Μέρος Β΄
Γ – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής!
Γ1 - Οι παρανομίες της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής!
Γ2 - Οι παρανομίες υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων!
Γ3 - Οι παρανομίες κατά των αδικούμενων υποψηφίων!
Γ4 - Οι παρανομίες που διαπράττουν οι διδάσκοντες!

Μέρος Γ΄

Δ - Οι Παρανομίες στα Αποτελέσματα της Σχολής!
Ε - Οι Παρανομίες στον Οικονομικό Απολογισμό της Σχολής!
Ζ - Οι καταγγελίες κατά της Ίδρυσης, Λειτουργίας και
Αποτελεσμάτων της Σχολής!
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Μέρος Α΄
A - Οι Παρανομίες πριν από την Ίδρυση της Σχολής
Προπονητών Καράτε:

Η ΕΛΟΚ είναι μια επί είκοσι χρόνια παράνομα λειτουργούσα Ομοσπονδία!

1) Τη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “τρέχει” εν γνώσει
της ΓΓΑ ένα παράνομο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΟΚ, που ήδη έπρεπε να εκπέσει με απόφαση
του Υφυπουργού Αθλητισμού! Παράνομο λόγω πολλαπλών παραβιάσεων της αθλητικής και
φορολογικής νομοθεσίας, πάντα ... υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!! Συνεπώς, όλες οι αποφάσεις και της
ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ για την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε αποτελούν δέσμη
πολλαπλών παρανομιών και άρα είναι νομικά άκυρες!!!
Οι επί σειρά ετών παραβιάσεις της αθλητικής και της φορολογικής νομοθεσίας από τα
εκάστοτε μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ είναι αναρίθμητες! Από νοθευμένες εκλογές, λειτουργία παράνομων
μη φορολογούμενων παρα-ομοσπονδιών, διοργανώσεις αγώνων και σεμιναρίων με κέρδη για τα μέλη
και τους ευνοούμενους των μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ μέχρι μίζες από προμήθειες υλικού (δεν υπάρχει
Βιβλίο Αρχείου Υλικού, κτλ.) και από τα ταξίδια των αθλητικών αποστολών στο εξωτερικό, και
άλλα, περιγράφονται δε εκτενέστατα σε προηγούμενα άρθρα μου, που υπενθυμίζονται και εδώ:
17/2/2014 - Προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού: Κύριε Ανδριανέ, πού πάνε τα λεφτά των Ελλήνων
φορολογουμένων που δίνει επί είκοσι χρόνια η ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ για δημιουργία και συντήρηση ενός
ιστότοπου με μηδενικό περιεχόμενο???
19/2/2014 Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα απο τη ΔΕ/ΕΛΟΚ και η
πανηγυρική τους αθώωση από το ΑΣΕΑΔ.
2/3/2014 - ΕΛΟΚ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Ακόμα μια μεγαλειώδης Απάτη των Πολιτικών!
5/3/2014 - ΕΛΟΚ-ΓΓΑ: Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη
φοροδιαφυγή!
10/3/2014 - Σας φτύνουνε και λέτε … «βρέχει»! Εκτεταμένη ΝΟΘΕΙΑ στις εκλογές της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καράτε - ΕΛΟΚ!
19/3/2014 - Ο Καραγκιόζης … Βεζύρης! Ποιοι Καραγκιόζηδες διοικούν τον Αθλητισμό της χώρας?
24/3/2014 - "Φοροδιαφυγή Καράτε" υπό την ... "Αιγίδα" της Γ. Γ. Αθλητισμού!!!
31/3/2014 - Ο Πόλεμος για το Γάλα στην ΕΛΟΚ! Ποιοι Αρμέγουν τη … «Γελάδα» και Δουλεύουν την
Ελλάδα!
3/4/2014 - Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 2009 2010 - 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση! Αδικαιολόγητα ποσά, ποαθλητικών αποστολών στο εξωτερικό) λλές
ασάφειες, καμιά διευκρίνηση!
14/4/2014 - Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 2009
- 2010 - 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση! Αδικαιολόγητα ποσά, πολλές ασάφειες, καμιά διευκρίνηση! Μέρος
Πρώτο - Μέρος Δεύτερο.
16/4/2014 - Kαταγγελία της ΕΛΟΚ στην Εφορία από γονείς αθλητών!!!
30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με αίτημα έκπτωσής του!!!
5/5/2014 - Καταγγελία της ΕΛΟΚ στη Εφορία και στο ΣΔΟΕ!!!
25/5/2014 - Με το “τέως” στο χέρι έχει μείνει ο μεγαλοπαράγοντας του διεθνούς καράτε Γιώργος
Γερόλυμπος!
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Το ΔΣ της ΕΛΟΚ και "συνεργάτες"!!!

0-Γερόλυμπος
ΑΦΑΝΗΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ

5-Βόβλας
Παράνομος Ταμίας
διότι προπονητής!

10-Πάσης
Νόμιμη ... Σουπιά!
Παράνομος, διότι
προπονητής!

1-Μπουλούμπασης
Παράνομος Πρόεδρος
διότι προπονητής!

2-Γερολύμπου
Αναπλ. Πρόεδρος
Υπό έλεγχο!

3-Δημητριάδης
Παράνομος Γεν.
Γραμ. διότι
προπονητής!

4-Χανικιάν
Β' Αντιπρόεδρος =
Εκτός ΔΣ, διότι
εγκεφαλικό!

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!

12-Γκάζι, Διευθυντής
αθλήματος, νόμιμος
προπονητής,
παράνομα ψηφίζει!!!

13-Σκοπελίτης
Ιδιοκτήτης
"Sportdata",
εξωτερικός
συνεργάτης!!!

11-Κοσμίδης,
παράνομο μέλος ΔΣ,
που ομολόγησε ότι
είναι προπονητής!

14-Αυτόν τον
ψάχνω ακόμα!
Τώρα την βρήκα
και της την
ετοιμάζω!

Με τα προηγούμενα άρθρα μου έχω ήδη αποδείξει ότι οι ανωτέρω είναι "προκλητικοί
εγκληματικοί αθλητικοί και οικονομικοί επιχειρηματίες" που αρμέγουν την Ελληνική Ομοσπονδία
Καράτε από τις θέσεις τους στο διοικητικό της συμβούλιο και ... παραπλεύρως, παραβιάζοντας
ταυτόχρονα και καραμπινάτα και την αθλητική και την φορολογική νομοθεσία!!!
Τονίζεται επίσης ότι οι 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ήδη προπονούν επαγγελματικά και στους
συλλόγους τους με συμβάσεις κατατεθειμένες στις εφορίες τους ή "μαύρα" παραβιάζοντας επίσης
ταυτόχρονα και καραμπινάτα και την αθλητική και την φορολογική νομοθεσία!!!

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!

Είναι αυτονόητο ότι οι ανωτέρω κάτοχοι διπλώματος προπονητή από τη ΓΓΑ,
Μπουλούμπασης - Βόβλας - Καρβούνης - Χονδροματίδης - Πάσης - Κοσμίδης, πρέπει να
θεωρηθούν "επαγγελματίες προπονητές" μη έχοντες δικαίωμα να είναι αντιπρόσωποι συλλόγων
προς την ΕΛΟΚ και να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέσεις Διοικητικού Συμβουλίου και
Ελεγκτικής Επτροπής, διότι έπρεπε με βεβαία ημερομηνία ΝΑ ΕΙΧΑΝ υποβάλει προς τη Γενική
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Γραμματεία Αθλητισμού δήλωση αποποίησης της ιδιότητας του προπονητή προκειμένου να θέσουν
υποψηφιότητα για τις ανωτέρω διοικητικές θέσεις στην ομοσπονδία! Εφόσον τέτοια δήλωση ΔΕΝ
ΕΙΧΑΝ υποβάλει, τότε τα Καραλαμόγια αυτά αποκρύπτουν την άσκηση του επαγγέλματος του
προπονητή και καταλαμβάνουν ταυτόχρονα μια θέση στη διοίκηση της ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα να
χειραγωγούν το άθλημα και να οδηγούν μια αθλητική ομοσπονδία σε εξ ορισμού συνεχή εξαπάτηση
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!!! Καμιά βεβαίωση της ΕΛΟΚ για αυτούς δεν πρέπει να γίνει
δεκτή από τη ΓΓΑ, διότι προφανώς ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΟΚ!!! ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΔΣ
ΕΚΠΙΠΤΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙ!!!!!!!!!!
Περαιτέρω μου φαίνεται πολύ περίεργο πώς η ΓΓΑ δεν κάνει ένα ερώτημα στο ΣΔΟΕ με τα
ονόματα και τις διευθύνσεις των ανωτέρω 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 "κυρίων" μαζί με τα ονόματα
των συλλόγων τους με το ερώτημα αν έχουν σύμβαση προπονητή με τον δικό τους ή άλλο σύλλογο,
πράγμα που θα φαίνεται α) στην τοπική εφορία του συλλόγου, ή β) στη φορολογική δήλωση του
καθενός από τους ανωτέρω, και γ) αν αυτό δεν φαίνεται πουθενά, τότε να δώσει στο ΣΔΟΕ το
άρθρο μου ΕΛΟΚ-ΓΓΑ: Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη
φοροδιαφυγή! , όπου αποδεικνύεται ότι κάνουν σεμινάρια καράτε σε όλη την Ελλάδα και άρα
παίρνουν τα λεφτά "μαύρα"!!! Είναι προφανές ότι ΔΩΡΕΑΝ παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας σε
σεμινάρια δεν υπάρχει με βάση τη φορολογική νομοθεσία! Εδώ στο μαγαζί του γιού σου σε βρίσκουνε
και σου λένε "Δουλεύεις μαύρα! Πάρε ένα πρόστιμο"!
Θα μπορούσε επίσης να τους ζητήσει από μια υπεύθυνη δήλωση (να την έχει στα χέρια του)
πως όσο ήταν και είναι μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ δεν άσκησαν και δεν ασκούν το επάγγελμα του
προπονητή. Αυτή η δήλωση ενυπάρχει μέσα στην δήλωσή τους ότι "δεν υφίσταται για αυτούς κανένα
από τα κωλύματα του νόμου 2725/1999 και του άρθρου 9 του καταστατικού της ΕΛΟΚ", την οποία
έδωσαν στην ΕΛΟΚ όταν πήραν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι ΔΣ, και επομένως δεν θα έχουν
κανένα πρόβλημα να την ξαναδώσουν!!!
Εκ των ανωτέρω άρθρων μου προκύπτει ότι η ΕΛΟΚ έχει κάνει α) καραμπινάτα νοθευμένες
εκλογές, β) δεν αναρτά αποφάσεις και απολογισμούς στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, γ) διοικείται παράνομα από
προπονητές καράτε, δ) υποθάλπει την φοροδιαφυγή όλων των μελών του ΔΣ αυτής, ε) υποθάλπει
την φοροδιαφυγή πολλών άλλων καθώς και ζ) υποθάλπει την φοροδιαφυγή 4-5 μαϊμού-ομοσπονδιών
χωρίς καταστατικά και φορολογική οντότητα, η) αλλά ακόμα και οι φορολογικές αρχές, στις οποίες
έχουν καταγγελθεί όλα αυτά δεν ευαισθητοποιούνται μπροστά στην ογκώδη αυτή παρανομία, που
διαιωνίζεται επί δεκαετίες με αυτή τη μορφή!!!
Είναι απλά γνωστότατο ότι η εθνική ομοσπονδία ΕΛΟΚ είναι στην ουσία και λειτουργεί ως
"μαγαζί του Γερόλυμπου"!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει τη σύννομη λειτουργία της ΕΛΟΚ!
Επομένως, ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός πρώτα έπρεπε να "καθαρίσει" το
καθεστώς λειτουργίας της ΕΛΟΚ και μετά να δώσει το πράσινο φως για την ίδρυση Σχολής
Προπονητών Καράτε, πράγμα που ΔΕΝ έκανε και παρά τις καταγγελίες μου δεν προτίθεται να
κάνει!
Εάν η ΓΓΑ τηρούσε τον αθλητικό νόμο, τότε έπρεπε ο Υφυπουργός Αθλητισμού να είχε
επιβάλει την έκπτωση του ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Συνεπώς, ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός είναι ευθέως διαπλεκόμενος με το
στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Γερόλυμπο, που είναι ο δικτάτορας και εκμεταλλευτής της
ΕΛΟΚ!

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!
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2) Επιπρόσθετα, τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ Εμμανουέλα
Ποντίδα-Γερολύμπου και Γιώργος Κοσμίδης, οι οποίοι με την
απόφαση ίδρυσης της Σχολής Προπονητών ορίστηκαν ως
εκπρόσωποι της ΕΛΟΚ στην Επιτροπή Διοίκησης της
Σχολής, είναι μέλη της εκπεστέας παράνομης διοίκησης της
Γερολύμπου
Κοσμίδης,
ΕΛΟΚ και επομένως κάθε συμμετοχή τους σε κάθε απόφαση
Αναπλ. Πρόεδρος
Παράνομο μέλος
Παράνομο μέλος της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής είναι νομικά εκ των
τουΔΣ/ΕΛΟΚ,
του ΔΣ/ΕΛΟΚ!
τελευταίος τροχός
προτέρων άκυρη!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που
υποτίθεται ότι εποπτεύει τη σύννομη λειτουργία της ΕΛΟΚ!

της άμαξας που
σέρνει το ... καράβι!

3) Η ΓΓΑ ενημερωνόταν από εμένα καθημερινά με emails για όλα αυτά από το
karate.gr, όπως αποδεικνύεται από το άρθρο: "Δείξε το σεβασμό σου στον αντίπαλο με
το ... Κινέζικο Μαρτύριο της Σταγόνας!" και άρα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν τα
γνώριζε! Άλλωστε η δουλειά της είναι να "εποπτεύει" τη σύννομη λειτουργία των
αθλητικών ομοσπονδιών! Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, τότε ο Ελληνικός Λαός
πληρώνει άχρηστους και κηφήνες και είναι προτιμότερο να κλείσει!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
τη σύννομη λειτουργία της ΕΛΟΚ!

B - Οι παρανομίες στην ίδρυση της Σχολής Προπονητών Καράτε
βάσει της απόφασης 15768/28-5-2014 του Υφυπουργού
Αθλητισμού!
Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!
Πριν από κάθε ερευνητικό σχόλιο πρέπει να τονίσουμε την παρατήρηση ότι η προηγούμενη
Σχολή Προπονητών Καράτε είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2001, δηλαδή πριν 13 χρόνια,
πράγμα απαράδεκτο για μια ομαλά λειτουργούσα ομοσπονδία και για ένα ομαλά εξελισσόμενο άθλημα,
με ευθύνη και της ΕΛΟΚ, αλλά και της ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι την ... "εποπτεύει"!!!
Εισαγωγικά ας υπενθυμίσουμε ότι το δίπλωμα προπονητή από τη ΓΓΑ είναι ένα σοβαρότατο
επαγγελματικό προσόν, αλλά και ευθύνης, το οποίο θα πρέπει να δίδεται από τη ΓΓΑ τηρουμένων
όλων των προϋποθέσεων αξιοκρατίας, διαφάνειας και δικαίου! Επομένως, την τελική ευθύνη
πληρότητας των προϋποθέσεων και άψογης λειτουργίας της Σχολής Προπονητών για την ηθική
και σύννομη απόδοση αυτού του προσόντος στους δικαιούχους την έχει η ΓΓΑ!
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Η Σχολή Προπονητών Καράτε ιδρύθηκε με την Απόφαση 15768/28-5-2014 (με κλικ εδώ)
του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανού, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1593Β/17.6.2014 (με κλικ εδώ) (και έγινε νόμος του κράτους), ενώ τροποποιήθηκε με την
Τροποποίηση του ΦΕΚ Β2385/8.9.2014 (με κλικ εδώ). Ας σημειωθεί εδώ ότι κάθε άθλημα έχει τις
δικές του ιδιαιτερότητες όσον αφορά στην ιστορία του εντός και εκτός Ελλάδος, την τεχνική του
και τους ανθρώπους του, πράγματα που το κάνουν τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα αθλήματα.
Αν προσθέσουμε σε αυτά και το ότι τα εξ ανατολής προερχόμενα αθλήματα των μαχητικών τεχνών
έχουν και μια ιδιόμορφη φιλοσοφία, τότε θα έχουμε επιτακτική την ανάγκη "ειδικού" στην ΓΓΑ για
να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας ομοσπονδίας, που της έχει εμπιστευθεί τη διοίκηση ενός
αθλήματος και την επιχορηγεί από το 1991! Στη ΓΓΑ, όμως, δεν υπάρχει ούτε ένας υπάλληλος που
να έχει έστω και την παραμικρή ιδέα του τι είναι το καράτε! Νομίζουν ότι το καράτε είναι
γιαπωνέζικο ... ποδήλατο!!! Και το αντιμετωπίζουν ως γιαπωνέζικο ... ποδήλατο δίνοντάς το τελείως
ανεύθυνα στον Γερόλυμπο να κάνει ... βόλτες!!!

Η πρώτη απόφαση βασίστηκε, όπως αναφέρεται, στην επόμενη αλληλογραφία μεταξύ ΓΓΑ και
ΕΛΟΚ:

4) Το παράνομο, όμως, ΔΣ/ΕΛΟΚ, το οποίο απομυζεί την ομοσπονδία, είναι τελείως
αναξιόπιστο ως προς κάθε του δήλωση, οπότε εάν τα υπό (4) και (5) έγγραφα είναι απατηλά και
αναληθή και η ΓΓΑ τα αποδέχθηκε, τότε προκύπτει διαπλοκή μεταξύ ΕΛΟΚ και υπαλλήλων της
ΓΓΑ και άρα τα έγγραφα αυτά πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα βάση του νόμου περί Διαύγειας
στη δημόσια διοίκηση, πράγμα που δεν έχει γίνει και άρα εξ αυτού προκύπτει παρανομία! Οι μαθητές
της Σχολής Προπονητών Καράτε και οι σύλλογοι από τους οποίους προέρχονται έχουν δικαίωμα
να γνωρίζουν το περιεχόμενο των ανωτέρω επιστολών υπό (4) και (5), ώστε να είναι βέβαιοι ότι
δεν πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από τις αμαρτωλές ΕΛΟΚ και ΓΓΑ! Υπάρχει το ενδεχόμενο με
τις επιστολές αυτές η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ να εξαπατούν συλλόγους και αθλητές του καράτε ως προς
τις προϋποθέσεις συμμετοχής!
5) Ποιές είναι οι κατά το (6) υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό στο άθλημα?
Πόσους ενεργούς συλλόγους έχει η ΕΛΟΚ, πόσοι προπονητές έχουν πτυχίο της ΓΓΑ και πόσοι από
αυτούς απασχολούνται με νόμιμες συμβάσεις σε συλλόγους? Αν αυτά δεν απαντηθούν δημοσίως,
τότε η λειτουργία της Σχολής με 250 € συμμετοχή κατ’ άτομο και περί τα 240 άτομα συμμετέχοντες
αποτελεί καραμπινάτη αρπαχτή του ΔΣ/ΕΛΟΚ με την συνενοχή της αμαρτωλής ΓΓΑ! Κοινώς
ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΑ!!! Από όσα είναι γνωστά οι ενεργοί σύλλογοι της ΕΛΟΚ είναι 100 (ψηφίζουν 80) και
οι μέχρι πριν από τη Σχολή προπονητές με δίπλωμα ΓΓΑ είναι 200!
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Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και οργάνωση της Σχολής Προπονητών Καράτε!
Εάν η ΓΓΑ τηρούσε τον αθλητικό νόμο, τότε έπρεπε ο Υφυπουργός Αθλητισμού να επιβάλει την
έκπτωση του ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Συνεπώς, ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός είναι ευθέως διαπλεκόμενος με το
στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Γερόλυμπο!

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!

6) Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής (28-5-2014) ορίζει την επόμενη πενταμελή Επιτροπή
Διοίκησης της Σχολής από τρεις υπαλλήλους της ΓΓΑ και δύο αντιπροσώπους της ΕΛΟΚ, ενώ το
πρόγραμμα των μαθημάτων από 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων και 120 ώρες πρακτικών
ορίστηκε να διαρκέσει από 12-7-2014 μέχρι 19-10-2014.

7) Οι Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου
(υπό έλεγχο ως προς τη νομιμότητά της ως
μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ) και ο Γιώργος Κοσμίδης,
θυμίζουμε, είναι μέλη της εκπεστέας παράνομης
διοίκησης της ΕΛΟΚ και επομένως κάθε
συμμετοχή τους σε κάθε απόφαση της
Κοσμίδης,
Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής είναι εκ των
Γερολύμπου
Παράνομο
μέλος της
Αναπληρώτρια Πρόεδρος. προτέρων άκυρη!
Επιτρ.
Διοίκ.
της Σχολής.
Παράνομο μέλος της
τελευταίος τροχός της

Επιτρ. Διοίκ. της Σχολής.

Επιπρόσθετα, ο Γιώργος Κοσμίδης είναι άμαξας που σέρνει το ...
καράβι!
μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, αρχηγός του στυλ Κυόκουνσιν του καράτε, έχει
αναπτύξει παράνομη οργάνωση του στυλ αυτού με σεμινάρια και αγώνες με οικονομικά οφέλη
αδήλωτα στην εφορία, ενώ στη Σχολή Προπονητών ήταν υποψήφια και η κόρη του Ευδοξία Κοσμίδου
πράγμα που καθιστά ασυμβίβαστο τον ορισμό του Κοσμίδη ως μέλους της Επιτροπής Διοίκησης της
Σχολής! Καραμπινάτη απόδειξη αυτής της ασυμβατότητας ήταν το τεράστιο θέμα που προέκυψε με
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την επιμονή του Κοσμίδη να απαιτεί να παίρνει παρουσίες η κόρη του στα πρακτικά μαθήματα της
Σχολής, ενώ μπήκε στη Σχολή έγκυος στον έβδομο μήνα της (με κλικ εδώ)!!!
Και μόνο η αποκάλυψη του Γιώργου Κοσμίδη ως προπονητή καράτε και παράνομου μέλους του
ΔΣ/ΕΛΟΚ θα τινάξει στον αέρα ως ωρολογιακή βόμβα την Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής
Προπονητών, της οποίας ορίστηκε μέλος κατά εξαπάτηση της ΕΛΟΚ προς την ΓΓΑ, διότι την
καθιστά παράνομη και άρα την ίδια τη Σχολή!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και οργάνωση της Σχολής Προπονητών Καράτε!
8) Την 30-7-2014, όμως, παραιτήθηκε
ΞΑΦΝΙΚΑ (β' αίτηση παραίτησης) η πρόεδρος
της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής κα ΑθηνάΕυαγγελία Αξαρλή, όπως αναφέρεται στο (3) της
δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τροποποίησης της
αρχικής απόφασης (αριστερά), αφήνοντας
ακέφαλη την Επιτροπή Διοίκησης και άρα ΧΩΡΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ. Αυτό σημαίνει ότι
έπαψε αυτόματα να πληρούται ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ για την ίδρυση και λειτουργία της
Σχολής! Και όμως η Σχολή συνέχισε να
λειτουργεί!!! Αν η ύπαρξη νόμιμης Επιτροπής
Διοίκησης της Σχολής είναι ... μπαρμπούτσαλα,
τότε να κλείσουμε και το τυπογραφείο της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης ως περιττό έξοδο!!!
Αν, όμως, ο νόμος είναι νόμος και εμείς είμαστε
κράτος και όχι κάτι άλλο (τι?), τότε η Σχολή ΔΕΝ
έπρεπε να συνεχίσει τη λειτουργία της!
Ο άχρηστος υφυπουργός αθλητισμού και οι
συν αυτώ ανεγκέφαλοι, όμως, για να μην
χρεωθούν την ηλιθιότητα του ότι δεν προνόησαν
να βάλουν "αναπληρωματικούς" στην Επιτροπή
Διοίκησης της Σχολής, άφησαν τη Σχολή να
τρέχει παράνομα επιβεβαιώνοντας ότι εμείς ΔΕΝ
είμαστε κράτος, αλλά ... κάτι άλλο (τι?)!!!
Και έτσι φθάσαμε στο σημείο από την παραίτηση της Αξαρλή την 30-7-2014 μέχρι το διορισμό
του αντικαταστάτη της Δημήτρη Καραστάθη την 8-9-2014 να γίνουν 96 (από τις 200) διδακτικές
ώρες από τους απατεώνες της ΕΛΟΚ, όπως ήθελαν αυτοί, στις οποίες παρέδιδαν μαθήματα
προπονητικής στους υποψήφιους προπονητές μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, που βάσει του αθλητικού νόμου
α) έχουν αποποιηθεί εδώ και χρόνια την ιδιότητα του προπονητή για να είναι μέλη ΔΣ, ενώ
ταυτόχρονα β) κατέλαβαν έμμισθη θέση ως διδάσκοντες στη Σχολή κατά παράβαση πάλι του
αθλητικού νόμου κατά τον οποίο υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως μέλη ΜΟΝΟ
του ΔΣ και ΜΟΝΟ αμισθί!!! Μάλιστα, είναι τόσο μεγάλο το θράσος τους, ώστε μαθήματα στη Σχολή
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παρέδιδε και ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ και ορισμένος ... άμισθος Διευθυντής της Σχολής Χρήστος
Μπουλούμπασης!!!

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!

Γίνεται φανερό πλέον ότι μετά την αντικατάσταση της Αξαρλή ο Δημήτρης Καραστάθης χωρίς
να γνωρίζει την ιστορία και το χώρο του καράτε καλείται να διεκπεραιώσει ένα αδύνατο έργο: α) να
ολοκληρώσει και να "κλείσει" νόμιμα μια Σχολή Προπονητών παράνομης ομοσπονδίας, β) που
ιδρύθηκε με παράνομη απόφαση της ΓΓΑ, γ) που ήδη λειτούργησε εκτός νόμου για το μισό της
χρονικό διάστημα, δ) που δημιούργησε παράνομες καταστάσεις κατά τη λειτουργία της και ε) που
στην κάθε γωνιά της καραδοκούν Καραλαμόγια υποψήφιοι προπονητές με ψευδή δικαιολογητικά,
παράνομοι εκπρόσωποι της ΕΛΟΚ και παράνομοι διδάσκοντες για τον εξαπατήσουν και να τον
καταπιέσουν με τους διαπλεκόμενους πολιτικούς τους προστάτες (διάβαζε "αθλητικούς
νταβατζήδες"), αλλά και Καραλαμόγια της ΓΓΑ, οι οποίοι ενώ φέρουν την απόλυτη ευθύνη για το
τέρας-ΕΛΟΚ του Γερόλυμπου, που έχουν δημιουργήσει εδώ και χρόνια, ρίξανε τις ευθύνες τους να
τις διαχειριστεί ένα εξιλαστήριο θύμα!!!!
Σε όλα αυτά βάλτε και το ... Αρχι-Καραλαμόγιο Γερόλυμπο, που έχει κατασπαράξει την ΕΛΟΚ
εδώ και χρόνια με νύχια και δόντια!!!
Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής ορίζει:
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9) Ο οριζόμενος ως Διευθυντής της Σχολής
Χρήστος Μπουλούμπασης, πρόεδρος της ΕΛΟΚ, είναι
παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, διότι δεν είναι
τίποτα άλλο από ένας στυγνός επιχειρηματίας του
καράτε, που εκμεταλλεύεται την ομοσπονδία.
Αρχηγός της παρα-ομοσπονδίας του Γουάντο-ρύου
Μπουλούμπασης καράτε διοργανώνει σεμινάρια και αγώνες της
Γιώργος Γερόλυμπος
Πρόεδρος ΕΛΟΚ οργάνωσης καράτε, που διευθύνει υπό μορφή άτυπης
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ"
Παράνομο μέλος
και
φορολογικά
αδήλωτης
οργάνωσης,
πάντα
με
Ο
κορυφαίος
ΑΟΡΑΤΟΣ
του ΔΣ/ΕΛΟΚ και
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
!!!
της Επιτρ. Διοίκ. οικονομικά οφέλη, ενώ ταυτόχρονα διδάσκει ως
της Σχολής!
προπονητής στο σύλλογό του (πώς?)! Όλα αυτά με την παρότρυνση, βοήθεια
και κάλυψη του Γιώργου Γερόλυμπου, ... Γενικού Δικτάτορα της ΕΛΟΚ!!! Συνεπώς, ο Χρήστος
Μπουλούμπασης παραβιάζει προκλητικά επί σειρά ετών και την αθλητική και την φορολογική
νομοθεσία!!!
Τον παράνομο αυτόν και κρυφό επιχειρηματία η ΕΛΟΚ πρότεινε και η ΓΓΑ αποδέχθηκε ως
Διευθυντή της Σχολής Προπονητών!
Από την άλλη μεριά δεν έχει αποδειχθεί (με βιογραφικό του ίσως) ότι ο Μπουλούμπασης έχει
τις γνώσεις και την φαιά ουσία να οργανώσει το πρόγραμμα σπουδών μιας τέτοιας σχολής! Συνεπώς,
υπάρχει ένα κρυπτόμενο πρόσωπο, που κινεί όλα τα νήματα και αυτό είναι ο «Δικτάτορας της
ΕΛΟΚ» Γιώργος Γερόλυμπος! Άρα είναι αυτονόητο το συμπέρασμα ότι ο Γερόλυμπος διοικεί και το
πιόνι Μπουλούμπασης υπογράφει! Γι' αυτό είναι ο Γερόλυμπος από το πρωί μέχρι το βράδυ στις
αίθουσες της Σχολής παρόλο που δεν είναι ενεργό μέλος της ΕΛΟΚ και έχει τιμωρηθεί από την
Παγκόσμια και για χάρη του παραμένει η ΕΛΟΚ εκτός της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και οργάνωση της Σχολής Προπονητών Καράτε!
Εάν η ΓΓΑ τηρούσε τον αθλητικό νόμο, τότε έπρεπε ο Υφυπουργός Αθλητισμού να επιβάλει την
έκπτωση του ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Συνεπώς, ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός είναι ευθέως διαπλεκόμενος με το
στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Γερόλυμπο!

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!
10) Στη συνέχεια έχουμε:
Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής ορίζει:
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ενώ το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013 ορίζει τα
επόμενα:

Η πρώτη παράγραφος της δεύτερης ενότητας της απόφασης είναι απαράδεκτη και παράνομη!
Η παράγραφος αυτή εξασφαλίζει μια απόλυτη εξουσία στην ΕΛΟΚ να ευνοήσει, να αδικήσει και να
τρομοκρατήσει τους αθλητές και τους συλλόγους!!! Ιδίως όταν μέλη της διοίκησης της ΕΛΟΚ έχουν
άμεσα προσωπικά οικονομικά συμφέροντα με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα της Σχολής! Και
την ηλίθια αυτή παράγραφο εσείς της ΓΓΑ την κάνατε νόμο του κράτους! Ε, τι να σας πει κανείς!
Είσαστε και εσείς ηλίθιοι! Αυτονόητα παρέχετε ακόμα ένα εργαλείο προς όλες τις ομοσπονδίες με
φιλοκυβερνητικές διοικήσεις να λιανίσουνε τους αντιπάλους τους και να εισπράξουν παράνομα
χρήματα από συλλόγους και προπονητές!!!
Με την ανωτέρω παράγραφο, προφανώς διαστρεβλώνεται η ισότιμη και αντικειμενική
αντιμετώπιση όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων προπονητών, πράγμα που καθιστά αντικειμενικά
αντισυνταγματική αυτή την παράγραφο. Είναι προφανές ότι η ΕΛΟΚ είχε τη δυνατότητα να
συγκεντρώσει εκ των προτέρων όλους τους δικούς της "ευνοούμενους υποψηφίους" και να
προσαρμόσει τις προϋποθέσεις στα προσόντα τους, πράγμα που φυσικά και έκανε! Η Απόφαση όμως
έχει ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και αποτελεί νόμο του κράτους! Καθ' ένας που ΔΕΝ πληροί τις
προϋποθέσεις ΔΕΝ μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα της Σχολής! Εδώ εμφανίζεται πάλι η
ΕΛΟΚ να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί "ελαστικά" ή και πλαστά πιστοποιητικά από δικούς της
ευνοούμενους, ενώ μπορεί να "κόψει" τη συμμετοχή αντιφρονούντων για ψύλλου πήδημα!
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Ήδη, μέχρι σήμερα 16-10-2014, που τελείωσαν τα μαθήματα της Σχολής, και πριν τις
εξετάσεις των 18,19-10-2014 έχουν δημιουργηθεί πολλά άλυτα προβλήματα ως προς την
νομιμότητα των δικαιολογητικών των μαθητών και την λειτουργία. Συνεπώς, παρανόμως και κατά
παράβαση καθήκοντος η ΓΓΑ δεν επέβλεψε στις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη
Σχολή.
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε, αλλά και ειδικότερα η Επιτροπή
Διοίκησης, που είχε υποχρέωση να ελέγξει εκ των προτέρων τα δικαιολογητικά των υποψηφίων!

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!
Στη συνέχεια η απόφαση ορίζει:

(Στα ανωτέρω, το (Β) μάλλον θα έπρεπε να είναι "κριτήριο" και όχι "προσόν"!)
11) Εδώ γίνεται της ... ΕΛΟΚ το ... χατήρι με πλήρη αποδοχή από την ΓΓΑ!!! Οι προϋποθέσεις
που τίθενται είναι τελείως τρελές!!!
11.1) Το κάτω όριο ηλικίας στο (Β) είναι προφανέστατα αντιαθλητικό και επικίνδυνο για
τους επόμενους λόγους:
Απαιτείται ηλικία τουλάχιστον 23 ετών και σε συνδυασμό με το (1) “κάτοχοι μαύρης
ζώνης 1 νταν ΕΛΟΚ” «δίνει» δυνατότητα διπλώματος εμπειρικού προπονητή σε παιδάκια που
βρίσκονται στα πρώτα βήματα της αθλητικής τους καριέρας, διότι μόλις έχουν συμπληρώσει 2-3
χρόνια προπόνησης στο άθλημα και ΔΕΝ έχουν καμιά εμπειρία. Είναι γνωστό σε όλους ότι το καράτε
ΑΡΧΙΖΕΙ από το πρώτο νταν! Πώς θα γίνει προπονητής ένας με πρώτο νταν? Δεν μπορεί ένας
γονιός να εμπιστευτεί το παιδί του σε έναν τόσο νέο “προπονητή” με μηδενική πείρα! Αν συμβεί
ένας σοβαρός τραυματισμός ή ένας θάνατος αθλητή, ό μη γέννητο, στην προπόνηση ενός τέτοιου
προπονητή, τότε θα έχουμε καραμπινάτο ποινικό αδίκημα για τη διοίκηση της ΕΛΟΚ που έθεσε αυτή
την προϋπόθεση, αλλά και για τους υπαλλήλους της ΓΓΑ της διοίκησης της Σχολής που την
δέχθηκαν!!! Και θα είμαι ο πρώτος που θα πάω μάρτυρας, διότι εντοπίζω εδώ ακριβώς την ήδη
διαπραχθείσα παρανομία σας!
Ταυτόχρονα, η μικρή ανωτέρω ηλικία δημιουργεί συνθήκες εμπορευματοποίησης από
τους διοικούντες την ΕΛΟΚ του διπλώματος του εμπειρικού προπονητή. Δηλαδή, δέκα μέρες πριν
από την έναρξη της Σχολής οπωσδήποτε μερικοί "δάσκαλοι" πήραν τους καφεζωνάδες τους και
τους έδωσαν μαύρη ζώνη 1 νταν για να τους βάλουν στη Σχολή Προπονητών, πάντα με το αζημίωτο
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βέβαια, τους έδωσαν και τα λαμόγια της ΕΛΟΚ μια βεβαίωση για "πενταετή ενασχόληση" με το
αζημίωτο βέβαια και νάτοι οι φερέλπιδες μελλοντικοί προπονητές! Στα ανωτέρω ας τονίσω σαν
δεδομένο ότι οι πρωταθλητές των πανελλήνιων αγώνων είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία και έχουν 23-4 νταν! Δηλαδή έχουν ήδη κατά πολύ ανώτερα προσόντα, ενώ είναι απλοί αθλητές!
Επί πλέον των ανωτέρω, κατά τη λειτουργία της Σχολής δημιουργήθηκε και η απάτη
της λεγόμενης "Αίτησης Θεραπείας", η οποία αποτελεί εναλλακτικό τρόπο να γίνουν δεκτοί
υποψήφιοι που ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ!!!
Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι με τον περιορισμό (Β) οι ΕΛΟΚ και ΓΓΑ ευνόησαν με
ευκαιριακά νταν ή/και με Αιτήσεις Θεραπείας τους δικούς τους και εμπόδισαν πολλούς
αντιφρονούντες προς το ΔΣ/ΕΛΟΚ να συμμετέχουν στη Σχολή Προπονητών.
11.2) Το άνω όριο ηλικίας στο (Β) είναι παράνομο και αντισυνταγματικό διότι αποκλείει
την ισότιμη πρόσβαση στη Σχολή Προπονητών σε όσους είναι άνω των 50 χρόνων! Είναι προφανώς
ηλίθιο να αποκλείονται οι άνω των 50 ετών, αφού πολλά γυμναστήρια ήδη έχουν επαγγελματίες
προπονητές άνω των 50 ετών, ενώ όλοι οι αυτοαποκαλούμενοι "προπονητές των προπονητών" και
"προπονητές των πρωταθλητών", αλλά και παράνομα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ Μπουλούμπασης,
Κοσμίδης, Βόβλας, Πάσης, όλοι οι διδάσκοντες στη Σχολή κτλ. κτλ., εκτός από παράνομοι είναι και
εξηντάρηδες! Αυτό και μόνο αποτελεί αιτία ακύρωσης της Σχολής!!!
Και να προστεθεί σε αυτά ότι λόγω της πλήρους ανικανότητας της ΓΓΑ και της ΕΛΟΚ
επί 13 χρόνια δεν είχε λειτουργήσει σχολή προπονητών καράτε! Συνεπώς, αυτά τα 13 χρόνια
δεκάδες προπονητές πέρασαν το σημερινό όριο των 50 ετών διδάσκοντας καθημερινά καράτε και
άρα το όριο των 50 ετών στην ουσία γίνεται για αυτούς όριο των 50 - 12 = 38 ετών! Δημιουργήθηκε
έτσι μια φοβερή αδικία με ευθύνη των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!
Τώρα ξαφνικά ο Γερόλυμπος και τα τσιράκια του πετάνε όλους αυτούς έξω από το
καράτε? Οι περισσότεροι από αυτούς γνωρίζουν από πρώτο χέρι τον Γερόλυμπο και τις ταρζανιές
του και δεν τον πάνε με τίποτα, γι' αυτό και τους ξεκόβει από το καράτε? Τις απάτες της ΕΛΟΚ
δεν τις βλέπουν οι άσχετες υπάλληλοι της ΓΓΑ, που ανέλαβαν τη διοίκηση της σχολής???
Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι με τον περιορισμό (Β) οι ΕΛΟΚ και ΓΓΑ ευνόησαν με σιωπηρή
αποδοχή ή/και με Αιτήσεις Θεραπείας τους δικούς τους άνω των 50 ετών και εμπόδισαν πολλούς
αντιφρονούντες προς το ΔΣ/ΕΛΟΚ άνω των 50 ετών να συμμετέχουν στη Σχολή Προπονητών.
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε, αλλά και ειδικότερα η Επιτροπή
Διοίκησης, που δήθεν ήλεγξε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων!
Συνεπώς, ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός είναι ευθέως διαπλεκόμενος με το
στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Γερόλυμπο!

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!

12) Στο (Γ) ζητείται απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμο! Γιατί? Θα
διδάξουν ορθογραφία και έκθεση?
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Για ρωτήστε τον διευθυντή της σχολής και τους διδάσκοντες τα πρακτικά μαθήματα: έχουν
όλοι απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμο? Αν δεν έχουν όλοι, τότε πώς θέλουν
απαραίτητα απολυτήριο από τους μαθητές? Υπάρχουν δεκάδες αθλητές καράτε με απλή βασική
εκπαίδευση πολύ καλύτεροι από πολλούς με διδακτορικά, επειδή έχουν ταλέντο, έχουν καλύτερη
σωματική δομή, έχουν δώσει περισσότερο χρόνο ή αγαπάνε περισσότερο το άθλημα! Γιατί θα πρέπει
να τους θάψετε στερώντας τους μια εξέλιξη που θα ήθελαν και θα απέδιδαν περισσότερο από
πολλούς άλλους! Και γιατί θα πρέπει να στερήσετε το ίδιο το άθλημα από την προσφορά τους?
Επειδή το θέλουν ο Γερόλυμπος και τα τσιράκια του???
Τέλος επ' αυτού, ακόμα και οι ήδη υπάρχοντες προπονητές Β΄κατηγορίας ΔΕΝ έχουν όλοι
απολυτήριο λυκείου και μερικοί τέτοιοι "μπουμπούνες" διδάσκουν στη Σχολή μάλιστα!!!
Χωρίς αμφιβολία δε με τον περιορισμό (Γ) οι ΕΛΟΚ και ΓΓΑ ευνόησαν με σιωπηρή αποδοχή
ή/και με Αιτήσεις Θεραπείας τους δικούς τους χωρίς απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο και εμπόδισαν
πολλούς αντιφρονούντες προς το ΔΣ/ΕΛΟΚ χωρίς απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο να συμμετέχουν
στη Σχολή Προπονητών.
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε, αλλά και ειδικότερα η Επιτροπή
Διοίκησης, που δήθεν ήλεγξε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων!

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!
13) Στις προϋποθέσεις προστίθενται και οι επόμενες υπό μορφή κριτηρίων:
13.1) Στο (1) ζητείται οι υποψήφιοι να έχουν το πρώτο νταν ΕΛΟΚ!

Θα πρέπει να ελεγχθεί πόσους αθλητές πέρασαν οι διοικούντες την ΕΛΟΚ από
εξετάσεις (κρυφές ή φανερές) και έβαλαν να πληρώσουν για πρώτο νταν ΕΛΟΚ το τελευταίο
διάστημα με κερασάκι τη σχολή προπονητών, αφού πρώτα βέβαια τους έβαλαν να πληρώσουν για
το ίδιο νταν στα στυλ κατά τη γνωστή απάτη "πρώτα πάρε το νταν του στυλ και μετά δίνεις στην
ΕΛΟΚ"! Προφανώς, λοιπόν, και για αυτό το λόγο μπήκε το πρώτο νταν ως ελάχιστο! Για να
αυγατίσουν τα 250άρια και τις εξετάσεις για πρώτα νταν!!! Μιλάμε για πρωτοφανή απάτη από τον
Γερόλυμπο και τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, οι οποίοι απομυζούν συλλόγους, αθλητές και γονείς αθλητών
κατά τον πλέον επαχθή και προκλητικό τρόπο!!!
ΤΑ ΝΤΑΝ (δηλαδή, βαθμοί επιπέδου τεχνικής κατάρτισης) ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ της ΕΛΟΚ, διότι, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ έχει νταν, αφού ΔΕΝ έχει ούτε
στυλ καράτε ούτε ιεραρχία! Εξ ορισμού η Παγκόσμια στην οποία ανήκει δέχεται όλα τα στυλ όπως
και να είναι αυτά και άρα ΔΕΝ υπάρχει η ιεραρχία των νταν!!! Πώς ζητάνε νταν ΕΛΟΚ ως κριτήριο
αυτοί οι απατεώνες??? Αυτό το βασικό χαρακτηριστικό του αθλήματος του Καράτε ΔΕΝ το
γνωρίζουν οι άχρηστοι της ΓΓΑ!!!
Συνεπώς, αυτό το κριτήριο αποτελεί μια τεράστια απάτη, την οποία χρησιμοποιεί επί
χρόνια η ΕΛΟΚ για να αρμέγει αθλητές και συλλόγους με δήθεν εξετάσεις νταν ΕΛΟΚ, αφού πρώτα
οι αθλητές πάρουν πάλι με εξετάσεις νταν από τις αθλητικά και φορολογικά παράνομες παραομοσπονδίες, υπό την ... αιγίδα πάντα της ΓΓΑ!!!
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Επιπρόσθετα των ανωτέρω, υπάρχουν δεκάδες ομοσπονδίες καράτε διεθνώς με
διπλώματα ανώτερα της ΕΛΟΚ σε στάνταρ ποιότητας και άρα, αν η ΕΛΟΚ είχε νταν, τότε θα έπρεπε
να είχε πίνακα ομοσπονδιών, των οποίων αναγνωρίζει τα διπλώματά τους! Η αναγνώριση ισότιμων
διπλωμάτων γίνεται για όλη την ακαδημαϊκή εκπαίδευση σχολών και πανεπιστημίων και η ΕΛΟΚ
αποτελεί το μοναδικό απάνθισμα των "κοινωνικών σπουδών", ώστε να μην υπάρχουν άλλα ισότιμα
πτυχία με τα δικά της σε όλο τον κόσμο??? Η απάτη εξάρτησης είναι αυτονόητη!
Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι η ΕΛΟΚ και κυρίως τα μέλη του ΔΣ που διοικούν τις
παράνομες παρα-ομοσπονδίες, και ο Γερόλυμπος φυσικά και πάντα, έδωσαν ευκαιριακά διπλώματα
την τελευταία στιγμή σε πολλούς νέους για να τους "πουλήσουν" την συμμετοχή τους στη Σχολή
Προπονητών!!!
13.2) Στο (2) ζητείται οι υποψήφιοι να έχουν βεβαίωση της ΕΛΟΚ ότι έχουν τουλάχιστον
5ετή ενεργή συμμετοχή σε ενεργό σύλλογο της ΕΛΟΚ, χωρίς να διευκρινίζεται τι εννοείται με τη
λέξη "συμμετοχή"!
Αυτό αποτελεί ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ !!! Τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ έχουν
ξεφύγει πλέον από το περιβάλλον της έστω και στυγνής εκμετάλλευσης του αθλήματος και της
ομοσπονδίας και έχουν περάσει στη στρατηγική της δικτατορίας της τρομοκρατίας! Και μόνο αυτό
αποδεικνύει την επιδίωξη πλήρους εξάρτησης των υποψηφίων και των συλλόγων τους από την
ΕΛΟΚ και τον Γερόλυμπο και νομικά μπορεί να αποτελέσει αρκετό σημείο αναφοράς για ακύρωση
της σχολής λόγω μη αντικειμενικών αλλά ελεγχόμενων όρων συμμετοχής! Πώς μπορεί να
πιστοποιεί η ΕΛΟΚ τέτοια συμμετοχή, αφού βάσει του αθλητικού νόμου ένας σύλλογος (και άρα τα
μέλη του), που εγγράφηκε σε αυτήν πριν ένα μήνα, και δεν τον γνώριζε από πριν η ΕΛΟΚ, βάσει του
αθλητικού νόμου, έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με ένα σύλλογο που είναι είκοσι χρόνια μέλος
της? Επιπρόσθετα, με τον στόχο που έχουν τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ να αυξάνουν τους "υποτελείς"
τους, είναι βέβαιο ότι τις τελευταίες μέρες πριν από την έναρξη της Σχολής οπωσδήποτε θα
εισέρευσαν νέοι σύλλογοι στην ΕΛΟΚ με στόχο τη συμμετοχή στη Σχολή Προπονητών των
ιδιοκτητών τους με καραμπινάτη ψευδή και πλαστή την ανωτέρω βεβαίωση της "πενταετούς
συμμετοχής στο άθλημα" από την ΕΛΟΚ! Συνεπώς, το κριτήριο αυτό αντίκειται στον αθλητικό νόμο
2725/1999, ενώ ταυτόχρονα θα είναι βέβαιο ότι θα εκδωθούν πολλές πλαστές βεβαιώσεις
"πενταετούς ενασχόλησης" από την ΕΛΟΚ!
Είναι απόλυτα βέβαιο ότι όλες αυτές οι βεβαιώσεις αποτελούν μέσο "υποδούλωσης" των
ενδιαφερομένων στους διοικούντες την ΕΛΟΚ, ενώ οι μισές από αυτές τις βεβαιώσεις είναι
παράνομες και πλαστές είτε απευθείας είτε μέσω αιτήσεων θεραπείας!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε, αλλά και ειδικότερα η Επιτροπή
Διοίκησης, που δήθεν ήλεγξε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων!

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!

Μια μέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής, την 11-7-2014,
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ ο Τελικός Πίνακας Υποψηφίων Προπονητών
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της Σχολής με τον Πίνακα Απορριπτόμενων και τον Πίνακα Αιτήσεων Θεραπείας
(???) κτλ. (με κλικ εδώ και στην εικόνα):

Υποτίθεται ότι οι υποψήφιοι είχαν ήδη καταθέσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά, τα οποία κατά την
απόφαση ήταν τα:

Απόψεις για την Έννοια, την Υποβολή και Ταξινόμηση, και τον Έλεγχο των
δικαιολογητικών των υποψηφίων προπονητών, αλλά και για τις "Αιτήσεις Θεραπείας".
Η Έννοια των δικαιολογητικών:
1 - Αίτηση ενδιαφερομένου: δεν χρειάζεται ανάλυση.
2 - Ιατρική βεβαίωση ενδιαφερομένου: δεν χρειάζεται ανάλυση.
3 - Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής τουλάχιστον: και
αυτό δεν χρειάζεται ανάλυση παρ' όλο που έχω αντιρρήσεις για την αναγκαιότητά του, διότι όπως
ήδη έχω αναφέρει υπάρχουν πολλοί αθλητές καράτε με βασική εκπαίδευση πολύ καλύτεροι από
πολλούς με διπλώματα πανεπιστημίου! Αυτοί στερούνται άδικα την εξέλιξή τους στο άθλημα και
το άθλημα στερείται άδικα την προσφορά τους!
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4 - Αυτό μου φαίνεται περίεργο! Όλοι γίναμε
Εισαγγελείς σήμερα! Τα νομικά κωλύματα που
γνωρίζω εγώ είναι αυτά της αριστερά φωτό και όχι
αορίστως "να μην έχει παραπεμφθεί σε ποινική
δίκη", έστω και για πλημμέλημα!
5 - Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας:
δεν χρειάζεται ανάλυση.
6 - Βεβαίωση της ΕΛΟΚ (ρώτα τον μπάρμπα μου
τον ψεύτη!) με την οποία βεβαιώνεται η
τουλάχιστον 5ετής ενεργή αθλητική συμμετοχή του
ενδιαφερόμενου στο άθλημα και η πρότασή του από
ενεργό σύλλογο της οικείας Ομοσπονδίας
Εδώ κουμπωνόμαστε λιγάκι, διότι ο ...
μπάρμπας είναι ψεύτης!
Και εξηγούμαι:
α) Τι σημαίνει "5ετής ενεργή αθλητική
συμμετοχή"? Προφανώς σημαίνει 5ετής συμμετοχή
σε αγώνες της ΕΛΟΚ και όχι κάπου προπονήθηκε
αφανώς ή με κάρτα αθλητή που μπορεί να εξέδωσε
κάποιος και να έμεινε τρία χρόνια ανενεργός χωρίς
συμμετοχή πουθενά! Ούτε να πήγε σε ένα φιλικό
σύλλογο για δύο χρόνια και να πήρε βεβαίωση για
πέντε,
β) Τι σημαίνει "από ενεργό σύλλογο της
ΕΛΟΚ"? Σημαίνει να αναφέρεται το όνομά του, ο
Αριθμός Μητρώου του Συλλόγου (ΑΜΣ) στην ΕΛΟΚ, να είναι μέλος της ΕΛΟΚ όλα τα χρόνια, που
δηλώνεται ενεργός ο αθλητής και να έχει εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την
ΕΛΟΚ με αποδεικτικό τις αποδείξεις εξόφλησης της ετήσιας συνδρομής του για όλα τα ανωτέρω
χρόνια, αντίγραφο των οποίων πρέπει να συνυποβάλλονται.
Αυτά με ευθύνη της ΕΛΟΚ και όχι των συλλόγων και με συνυποβολή των ηλεκτρονικών
αρχείων των αγώνων των τελευταίων πέντε ετών (εύκολο πράγμα).
7 - Στα ανωτέρω, όμως, δικαιολογητικά έχει ξεχαστεί να ζητηθεί ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ το δίπλωμα
νταν (βαθμός επιπέδου τεχνικής κατάρτισης) των υποψηφίων.
Εδώ κουμπωνόμαστε πιο πολύ! Ζητείται ως ελάχιστο το 1 νταν ΕΛΟΚ, αλλά η ΕΛΟΚ ως
γνωστόν, και ως μέλος της Παγκόσμιας που ΔΕΝ έχει ιεραρχία νταν, ΔΕΝ έχει νταν, αλλά
δανείζεται τα νταν από τις παρα-ομοσπονδίες, όπως την έχουν ρυθμίσει οι απατεώνες, που βάζουν
τα παιδιά να πληρώνουν για νταν στην παρα-ομοσπονδία και πάλι για το ίδιο νταν στην ΕΛΟΚ!!! Για
τις ανάγκες, όμως, του παρόντος ας δεχθούμε ότι η ΕΛΟΚ έχει νταν! Τότε θα πρέπει να έχει
ορίσει και "ισότιμα νταν ισότιμων ομοσπονδιών", πράγμα που δεν έχει κάνει!
Ανεξάρτητα από αυτά, επειδή το ΔΣ της ΕΛΟΚ προκηρύσσει τις εξετάσεις νταν για κάποια
ημερομηνία, γίνονται αυτές και επικυρώνει τα αποτελέσματα με αποφάσεις του σε Πρακτικά του
και επειδή τα διπλώματα νταν της ΕΛΟΚ τα υπογράφουν ο πρόεδρος και ο Γραμματέας με τη
σφραγίδα της ΕΛΟΚ, θα πρέπει η ΕΛΟΚ να δώσει τα Πρακτικά των τελευταίων 2-3 ετών όπου
φαίνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεών της για νταν.
8 - Τέλος, η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη ΓΓΑ και ελέγχονται δεόντως.
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Η Υποβολή και Ταξινόμηση των δικαιολογητικών
Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν με τρόπο που να διευκολύνει τον έλεγχό τους και
ένας τέτοιος θεωρώ ότι είναι ο εξής:
α) να υποβληθούν από όλους σε πακέτα ακριβώς με την ως άνω σειρά δικαιολογητικών 12-3-4-5-6-7,
β) να υποβληθούν σε ένα χάρτινο δίφυλλο για κάθε υποψήφιο (και όχι σε φάκελο γιατί το
σύνολο θα είναι ογκώδες) με γραμμένο απέξω τον ΑΜΣ στην ΕΛΟΚ και το επώνυμο-όνομα του
υποψήφιου,
γ) μετά το τέλος της παραλαβής τους, να ταξινομηθούν κατά αλφαβητική σειρά υποψηφίου,
δ) να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό Αλφαβητικό Μητρώο Υποψηφίων κατά [επώνυμο-όνομαπατρώνυμο-σύλλογος (με ΑΜ/ΕΛΟΚ και ΑΜ/ΓΓΑ)] κάθε υποψήφιου (πράγμα που έχει ήδη γίνει),
το οποίο και θα δώσει έναν Αριθμό Μητρώου για κάθε Υποψήφιο (ΑΜΥ) και θα είναι ο Βασικός
Πίνακας Αναφοράς (ΒΠΑ) για κάθε επόμενη ενέργεια.
ε) να ελεγχθούν τα έγγραφα για κάθε υποψήφιο
Ο Έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων προπονητών
Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών είναι απαραίτητα σε πρώτη φάση α) το ηλεκτρονικό
αρχείο των συλλόγων της ΕΛΟΚ, β) το ηλεκτρονικό αρχείο των αγώνων της τελευταίας
πενταετίας και γ) τα Πρακτικά της ΕΛΟΚ επικύρωσης νταν με τα ονόματα των προαχθέντων στο
τελευταίο έτος, δ) το ηλεκτρονικό αρχείο των Νταν/ΕΛΟΚ, και ε) το ηλεκτρονικό αρχείο των
Διαιτητών! Και βλέπουμε!
Στη συνέχεια, πρέπει να γίνει η ανάγνωση του κάθε εγγράφου για τη γνησιότητά του ως προς
τον εκδότη και τους υπογράφοντες (εδώ οι αόριστες τζίφρες της πλάκας, που συνηθίζονται είναι
ύποπτες και θα πρέπει να απορρίπτονται ως ενδεχομένως πλαστές!) και να καταχωρηθούν τα
αποτελέσματα στον ΒΠΑ.
Επίσης, προσοχή πρέπει να δοθεί στις ... ταρζανιές συλλόγων και ΕΛΟΚ με μαζικές
εξετάσεις για νταν της τελευταίας στιγμής με δόλο (κυρίως των συλλόγων των Καραλαμόγιων του
ΔΣ της ΕΛΟΚ και φίλων), ώστε να πάρουν και δίπλωμα προπονητή τα παιδιά! Γι' αυτό χρειάζονται
και οι ημερομηνίες εξετάσεων για νταν στα Πρακτικά της ΕΛΟΚ!
Σε παράλληλη φάση χρειάζονται πληροφορίες από ανθρώπους που "ζούνε" μέσα στην ΕΛΟΚ!
Συνεπώς, ο Τελικός Πίνακας Υποψηφίων θα έχει περίπου αυτή τη μορφή:
ΑΜ ΑΜ
Απ.Γυ5χρΑΜΣΝτανΟΝΟΜΑ
ΕτΓεν
Κώλυμα
ΕΛΟΚ ΓΓΑ
Λυ
Ενεργ Ενεργ
Ημ/νία
10
Αντζού Χρυσοδέσποινα, Κυριάκου ΝΑΙ
1990
ΝΑΙ
000-ΝΑΙ 2 - 000000 ----------27
Γατίδης Παναγιώτης, Γεωργίου
ΝΑΙ
1978
ΝΑΙ
000-ΝΑΙ 4 - 000000 Διαιτητής
44
Γκουβούσης Ηλίας, Κωνσταντίνου
ΝΑΙ 1990?
ΝΑΙ
000-ΝΑΙ 3 - 000000 Μέλος ΔΣ
πότε? ως
51
Δημητριάδης Εμμανουήλ, Ιωάννη
ΝΑΙ 1920!!! Ούουου ---------Μέλος ΔΣ
τι?
128
Μαθιός Διονύσιος, Ιωάννου
ΝΑΙ
---------------------Διαιτητής
150
Μοσχόβας Ιωάννης, Βασιλείου
-------------------------Διαιτητής
.......
............................................. ΚΤΛ. ............ ........... ........... ................ .............. ............
Τα Αιτήματα Θεραπείας!!!
Τι είναι αυτά? Ποιός έχει γλείψιμο και ποιός δεν έχει? Διότι σε μερικούς επετράπη να
δώσουν ελλιπή δικαιολογητικά και να παρακολουθήσουν τη Σχολή κάνοντας Αίτημα Θεραπείας
για ό,τι τους έλλειπε σε άλλους δεν επετράπη τίποτα!!!
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Το "Αίτημα Θεραπείας" και οι εύλογοι λόγοι του θα πρέπει να ανακοινώνονται για την ίση
μεταχείριση!

14) Πρώτη και κυρίαρχη απάτη, λοιπόν, είναι ότι οι ελεγχόμενοι Πίνακες
Υποψηφίων περιλαμβάνουν μόνο επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός των
αιτούντων πράγμα απαράδεκτο! Η διοίκηση της Σχολής Προπονητών κρύβει
εσκεμμένα από τη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις
συμμετοχής ή απόρριψης από τη Σχολή, τα οποία στοιχεία έπρεπε να
δημοσιοποιηθούν, αφού αφορούν στο συμφέρον του κάθε υποψήφιου, και όχι να
Μπουλούμπασης μείνουν στο συρτάρι των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, ώστε να ευνοούν ή να αδικούν όποιον
Πρόεδρος,
αυτοί θέλουν!!! Αν ήθελα να παρακολουθήσω τη Σχολή Προπονητών και δεν
παράνομο μέλος
μου επετράπη να λάβω μέρος, επειδή α) δεν έχω απολυτήριο λυκείου, ή β) δεν
του ΔΣ/ΕΛΟΚ και
έχω νταν ΕΛΟΚ, ή γ) είμαι κάτω των 23 ετών, ή δ) είμαι άνω των 50 ετών,
παράνομος
Διευθυντής της
τότε θα ήθελα να γνωρίζω αν κάποιος σαν και μένα παρουσίασε πλαστό
Σχολής!
απολυτήριο λυκείου ή αν η ΕΛΟΚ δικαιολόγησε ψευδώς άλλες ελλείψεις άλλων
υποψηφίων! Επίσης, θα ήθελα να γνωρίζω αν ένα-ένα όλα τα δικαιολογητικά είναι αληθή και εύλογα!
Επίσης, θα ήθελα να γνωρίζω αν π.χ. ο Γιώργος Κοσμίδης, ή άλλο λαμόγιο από το ΔΣ/ΕΛΟΚ, έβαλε
στη Σχολή 10 πρόσφατα πρώτα νταν από το σύλλογό του για να τους πάρει ακόμα 200 ευρώ το
κεφάλι για εξετάσεις νταν = 2000 € και άλλα 10 Χ 250 € = 2500 € για τη Σχολή = 4.500 € στην
τσέπη!!!
Για λόγους, λοιπόν, διαφάνειας των διαδικασιών απαιτούμε να δοθούν στη δημοσιότητα τα
πλήρη στοιχεία προϋποθέσεων των υποψηφίων, αλλά και αυτά της προαγωγής τους σε νταν και των
συλλόγων από τους οποίους προέρχονται, μέχρι και αν αυτοί οι σύλλογοι είναι ενεργοί και έχουν
πληρώσει τις συνδρομές τους στην ΕΛΟΚ!!! Είναι πολλές οι προϋποθέσεις νομιμότητας που πρέπει
να πληρούνται και πρέπει οι συνθήκες να είναι ΙΔΙΕΣ για όλους!!!
Επιπρόσθετα, κάθε "Αίτημα Θεραπείας" (εμπνευσμένη λαμογιά των λαμόγιων της ΕΛΟΚ και
της ΓΓΑ) δεν υποβάλλεται για να γίνει αποδεκτός ο υποψήφιος, όταν του λείπει κάποια
"προϋπόθεση", αλλά γίνεται για να καλυφθεί κάποια ασάφεια ή αοριστία της απόφασης ίδρυσης της
Σχολής. Αν το "Αίτημα Θεραπείας" γίνεται για να γίνουν δεκτοί εκ πλαγίου υποψήφιοι που ήδη ΔΕΝ
έχουν τις προϋποθέσεις ή τα κριτήρια, ή απουσίασαν επειδή δεν μπορούσαν να φύγουν από τη
δουλειά τους ή ... γέννησαν ή είχαν ... λουμπάγκο, τότε αποτελεί παράνομη αποδοχή των
συγκεκριμένων υποψηφίων και θα πρέπει να απορριφθούν εκ των υστέρων!!! Και αυτό διότι για
όλους τους άλλους υποψηφίους, που ΔΕΝ γνώριζαν την πλάγια οδό του "Αιτήματος Θεραπείας"
ισχύει ο κανόνας της απόρριψης!
Αναλυτικά θα υπάρχουν οπωσδήποτε στρεβλώσεις στα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις
Θεραπείας καθώς και ψευδείς και πλαστές δηλώσεις ως προς:
14.1) Τις ημερομηνίες γέννησης των υποψηφίων!
14.2) Τα απολυτήρια Λυκείου ή ισότιμα!
14.3) Τη μαύρη ζώνη πρώτου νταν από την ΕΛΟΚ!
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14.4) Την τουλάχιστον 5ετή συμμετοχή στο άθλημα του καράτε με βεβαίωση της ΕΛΟΚ
και την πρότασή τους από ενεργό σύλλογο της ΕΛΟΚ! Τονίζουμε εδώ ότι αυτά είναι καραμπινάτα
παράνομα και τα δύο, αλλά ακόμα και αν ήταν νόμιμα έχουν ήδη καταστρατηγηθεί εξόφθαλμα από
τα λαμόγια των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, αφού βεβαίωση 5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής στο άθλημα
του καράτε πήραν μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, πράγμα που απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο, ενώ
ταυτόχρονα μπήκαν στους υποψήφιους άτομα από συλλόγους που εγγράφηκαν τελευταία στην
ΕΛΟΚ!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε, αλλά και ειδικότερα η Επιτροπή
Διοίκησης, που δήθεν ήλεγξε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων!
Συνεπώς, ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός είναι ευθέως διαπλεκόμενος με το
στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Γερόλυμπο!

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!

Συνεπώς, πριν καν αρχίσει η Σχολή Προπονητών τα μαθήματά της και
με ευθύνη του υφυπουργού αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού και της ΓΓΑ
έχουμε τις επόμενες εκτεταμένες και καραμπινάτες παρανομίες:

α) την παράνομη ίδρυση μιας Σχολής Προπονητών Καράτε,
β) προς χάρη μιας παράνομης ομοσπονδίας (ΕΛΟΚ) με ένα παράνομο ΔΣ,
γ) με παράνομους εκπροσώπους της ΕΛΟΚ,
δ) με παράνομες προϋποθέσεις συμμετοχής, πολλές καλυπτόμενες με ψευδή και
πλαστά δικαιολογητικά,
ε) που ήδη λειτούργησε παράνομα για το μισό της χρονικό διάστημα, από 31-72014 μέχρι 8-9-2014,
ζ) που δημιούργησε αλυσιδωτές αδικίες και παράνομες καταστάσεις κατά τη
λειτουργία της.
Η ΓΓΑ έχει απόλυτη αδυναμία να εντοπίσει όλες αυτές τις παρανομίες α) λόγω
έλλειψης ειδικών για το άθλημα του καράτε, δυνάμενων να εντοπίσουν και
αποκαλύψουν τις απάτες των λαμόγιων της ΕΛΟΚ, β) λόγω συγκάλυψης κάθε αδύνατου
σημείου, που αποκαλύπτει και δικές της ευθύνες, γ) λόγω διαπλοκής υπαλλήλων της
με το Αρχι-λαμόγιο Γιώργο Γερόλυμπο, που τον αφήνουν ανενόχλητο να λυμαίνεται επί
χρόνια τρεις εθνικές ομοσπονδίες!
Συνεπώς, η ΓΓΑ αποδεικνύεται μια τελείως ανίκανη, αναξιόπιστη και διαπλεκόμενη
δημόσια υπηρεσία!
Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!
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ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΔΙΑΠΛΟΚΑΡΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ!!!
Το επόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Οκτωβρίου γίνονται οι εξετάσεις στη Σχολή
Προπονητών Καράτε και είναι περιττό να ασχοληθούμε με το πώς θα γίνουν οι
εξετάσεις στα Θεωρητικά και ποιοί θα διορθώσουν τα γραπτά των μαθητών και κυρίως
πώς θα γίνουν οι εξετάσεις στα Πρακτικά, όπου ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ διδάσκοντες είναι τα
μισά μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ διαιωνίζοντας με αυτό τον τρόπο τον έλεγχο και την
τρομοκρατία σε αθλητές και συλλόγους υπό την ... αιγίδα πάντα της διαπλεκόμενης
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!!!

Συνεπώς, η ΓΓΑ αποδεικνύεται μια τελείως ανίκανη,
αναξιόπιστη και διαπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία!

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!

Συνεχίζεται με δεκάδες άλλες παρανομίες των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ:
Γ – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής!
Γ1 - Οι παρανομίες της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής!
Γ2 - Οι παρανομίες υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων!
Γ3 - Οι παρανομίες κατά των αδικούμενων υποψηφίων!
Γ4 - Οι παρανομίες που διαπράττουν οι διδάσκοντες!

Δ - Οι Παρανομίες στα Αποτελέσματα της Σχολής!
Ε - Οι Παρανομίες στον Οικονομικό Απολογισμό της Σχολής!
Ζ - Οι καταγγελίες κατά της Ίδρυσης, Λειτουργίας και
Αποτελεσμάτων της Σχολής!
Μέρος Α΄, Μέρος Β΄, Μέρος Γ΄
Τέλος, μετά την τελευταία Αναδιάρθρωση του ΔΣ/ΕΛΟΚ:
Ιδού οι Νεκροθάφτες του Καράτε στην Ελλάδα (και οι προηγούμενοί τους βέβαια)!!!
1) Για ένα άθλημα από το 1966 στην Ελλάδα, για μια ομοσπονδία με ιστορία από το 1980, για
ανάπτυξη με επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ από τη ΓΓΑ από το 1991, με 250 συλλόγους, όπως
λένε, και 28.000 αθλητές, όπως λένε, με δεκάδες πρωταθλήματα, εκατοντάδες προπονητές και
πρωταθλητές, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ιστορικό στις ιστοσελίδες της,
ΚΑΝΕΝΑ πρωτάθλημα, ΚΑΝΕΝΑ σύλλογο, ΚΑΝΕΝΑ προπονητή, ΚΑΝΕΝΑ αθλητή, ΚΑΝΕΝΑ
αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα οποιασδήποτε χρονιάς, ΚΑΜΙΑ φωτογραφία, ΚΑΝΕΝΑ βίντεο!
2) Οι δραστηριότητές της δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ! Το έμψυχο
δυναμικό των συλλόγων, προπονητών, εξεταστών, μαύρων ζωνών, αθλητών και άλλων παραγόντων
δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ? Όλες οι επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ που
πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος απέδωσαν ένα ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ!
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3) Πάρτε για παράδειγμα τους Βαλκανικούς Αγώνες, τις
συμμετοχές αθλητών, εκπαιδευτών και διαιτητών! Ηλίθιοι!!!
Βαλκανικοί ΔΕΝ υπήρξαν ποτέ!!! Γιατί? Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε
Βαλκανική Ομοσπονδία! Γιατί ΔΕΝ υπήρξε ποτέ? Διότι ΔΕΝ
υπάρχει η ιστορία της με λεπτομέρειες καταγεγραμμένη! Και γιατί
ΔΕΝ υπάρχει η ιστορία της με λεπτομέρειες καταγεγραμμένη?
4) Ηλίθιοι!!! Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε καταστατικό της
Βαλκανικής δημοσιευμένο από τον Γερόλυμπο, αφού από την
ίδρυσή της αυτός ήταν ο πρόεδρός της, και αν υπήρχε θα ήταν
Ο Τρομοκράτης
δημοσιευμένο στο site της ΕΛΟΚ ή στο site της Βαλκανικής! Στο
της Διπλανής Πόρτας!
πρώτο ΔΕΝ είναι και το δεύτερο ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ!
Το μυστικό της εκμετάλλευσης
μιας αθλητικής ομοσπονδίας είναι Συνεπώς, ΠΟΤΕ δεν λειτούργησε με φορολογικά βιβλία και
να στερείς τα δικαιώματα στους
στοιχεία αυτή η ανύπαρκτη ομοσπονδία!!!
έξυπνους, ώστε να φεύγουν, και
να τα πλασάρεις σαν ρουσφέτια
5) Και γιατί όλα αυτά??? ΑΠΛΟΥΝ!!! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
στους ηλίθιους, ώστε να σε
ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ!!!
ευγνωμονούν κιόλας!!!
6) Συνεπώς η ιστορία του καράτε
Ποιος ... μαλάκας δεν το
καταλαβαίνει αυτό?
και όλων των παραγόντων του στην
Ελλάδα έχει θαφτεί εσκεμμένα! Αλλά
γιατί τέτοιο εσκεμμένο θάψιμο των πάντων, ενώ έπρεπε το καράτε να ήταν
το πρώτο άθλημα στην Ελλάδα? Γιατί τέτοια απαξίωση όλων ανεξαιρέτως
των παραγόντων του αθλήματος???

Η Απάντηση είναι απλή: 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.)

0-Γερόλυμπος
ΑΦΑΝΗΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ

1-Μπουλούμπασης
Παράνομος Πρόεδρος
διότι προπονητής!

2-Γερολύμπου
Αναπλ. Πρόεδρος
Υπό έλεγχο!
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3-Δημητριάδης
Παράνομος Γεν.
Γραμ. διότι
προπονητής!

4-Χανικιάν
Β' Αντιπρόεδρος =
Εκτός ΔΣ, διότι
εγκεφαλικό!
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5-Βόβλας
Παράνομος Ταμίας
διότι προπονητής!

10-Πάσης
Νόμιμη ... Σουπιά!
Παράνομος, διότι
προπονητής!

6-Ράλλης Ειδικός
Γραμματέας

11-Κοσμίδης,
παράνομο μέλος ΔΣ,
που ομολόγησε ότι
είναι προπονητής!

7-Γκουβούσης
Παράνομος Έφορος
Υλικού, διότι
προπονητής!

8-Καρβούνης
Παράνομος Εφ.
Εθν. Ομάδων, διότι
προπονητής!

12-Γκάζι, Διευθυντής
αθλήματος, νόμιμος
προπονητής,
παράνομα ψηφίζει!!!

13-Σκοπελίτης
Ιδιοκτήτης
"Sportdata",
εξωτερικός
συνεργάτης!!!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

9-Χονδροματίδης
Παράνομος
Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής, διότι
προπονητής!

14-Αυτόν τον
ψάχνω ακόμα!
Τώρα την βρήκα
και της την
ετοιμάζω!

Με τα προηγούμενα άρθρα μου έχω ήδη αποδείξει ότι οι ανωτέρω είναι "προκλητικοί
εγκληματικοί αθλητικοί και οικονομικοί επιχειρηματίες" που αρμέγουν την Ελληνική Ομοσπονδία
Καράτε από τις θέσεις τους στο διοικητικό της συμβούλιο και ... παραπλεύρως, παραβιάζοντας
ταυτόχρονα και καραμπινάτα και την αθλητική και την φορολογική νομοθεσία!!!
Τονίζεται επίσης ότι οι 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ήδη προπονούν επαγγελματικά και στους
συλλόγους τους με συμβάσεις κατατεθειμένες στις εφορίες τους ή "μαύρα" παραβιάζοντας επίσης
ταυτόχρονα και καραμπινάτα και την αθλητική και την φορολογική νομοθεσία!!!

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!

Είναι αυτονόητο ότι οι ανωτέρω κάτοχοι διπλώματος προπονητή από τη ΓΓΑ,
Μπουλούμπασης - Βόβλας - Καρβούνης - Χονδροματίδης - Πάσης - Κοσμίδης, πρέπει να θεωρηθούν
"επαγγελματίες προπονητές" μη έχοντες δικαίωμα να είναι αντιπρόσωποι συλλόγων προς την ΕΛΟΚ
και να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επτροπής,
διότι έπρεπε με βεβαία ημερομηνία ΝΑ ΕΙΧΑΝ υποβάλει προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
δήλωση αποποίησης της ιδιότητας του προπονητή προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για τις
ανωτέρω διοικητικές θέσεις στην ομοσπονδία! Εφόσον τέτοια δήλωση ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ υποβάλει, τότε
τα Καραλαμόγια αυτά αποκρύπτουν την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή και
καταλαμβάνουν ταυτόχρονα μια θέση στη διοίκηση της ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα να χειραγωγούν το
άθλημα και να οδηγούν μια αθλητική ομοσπονδία σε εξ ορισμού συνεχή εξαπάτηση της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού!!! Καμιά βεβαίωση της ΕΛΟΚ για αυτούς δεν πρέπει να γίνει δεκτή από τη
ΓΓΑ,
διότι
προφανώς
ΑΥΤΟΙ
ΕΙΝΑΙ
Η
ΕΛΟΚ!!!
ΣΥΝΕΠΩΣ
ΤΟ
ΔΣ
ΕΚΠΙΠΤΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙ!!!!!!!!!!
Περαιτέρω μου φαίνεται πολύ περίεργο πώς η ΓΓΑ δεν κάνει ένα ερώτημα στο ΣΔΟΕ με τα
ονόματα και τις διευθύνσεις των ανωτέρω 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 "κυρίων" μαζί με τα ονόματα
των συλλόγων τους με το ερώτημα αν έχουν σύμβαση προπονητή με τον δικό τους ή άλλο σύλλογο,
πράγμα που θα φαίνεται α) στην τοπική εφορία του συλλόγου, ή β) στη φορολογική δήλωση του
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καθενός από τους ανωτέρω, και γ) αν αυτό δεν φαίνεται πουθενά, τότε να δώσει στο ΣΔΟΕ το
άρθρο μου ΕΛΟΚ-ΓΓΑ: Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη
φοροδιαφυγή! , όπου αποδεικνύεται ότι κάνουν σεμινάρια καράτε σε όλη την Ελλάδα και άρα
παίρνουν τα λεφτά "μαύρα"!!! Είναι προφανές ότι ΔΩΡΕΑΝ παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας σε
σεμινάρια δεν υπάρχει με βάση τη φορολογική νομοθεσία! Εδώ στο μαγαζί του γιού σου σε βρίσκουνε
και σου λένε "Δουλεύεις μαύρα! Πάρε ένα πρόστιμο"!
Θα μπορούσε επίσης να τους ζητήσει από μια υπεύθυνη δήλωση (να την έχει στα χέρια του)
πως όσο ήταν και είναι μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ δεν άσκησαν και δεν ασκούν το επάγγελμα του
προπονητή. Αυτή η δήλωση ενυπάρχει μέσα στην δήλωσή τους ότι "δεν υφίσταται για αυτούς κανένα
από τα κωλύματα του νόμου 2725/1999 και του άρθρου 9 του καταστατικού της ΕΛΟΚ", την οποία
έδωσαν στην ΕΛΟΚ όταν πήραν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι ΔΣ, και επομένως δεν θα έχουν
κανένα πρόβλημα να την ξαναδώσουν!!!

Γενικά, αποδεικνύεται ότι η ΓΓΑ αφήνει πλήρη και εν λευκώ δικαιοδοσία στις
ομοσπονδίες να διαχειρίζονται το κάθε άθλημα χωρίς κανένα έλεγχο και παρακολούθηση
και για αυτό το λόγο ο Ελληνικός αθλητισμός έχει γίνει βορά των επιτήδειων και των
απατεώνων της διαπλοκής, μέρος της οποίας γίνονται και οι πολιτικοί προϊστάμενοι της
ΓΓΑ, αλλά και αυτοί οι ίδιοι οι υπάλληλοί της, άλλο που δεν ήθελαν και οι μεν και οι δε!!!
Μεταξύ των εμπλεκομένων στο τεράστιο αθλητικό και οικονομικό σκάνδαλο,
δηλαδή μεταξύ των πολιτικών προϊσταμένων της ΓΓΑ και των κομμάτων τους, των
υπαλλήλων της ΓΓΑ και των αθλητικών ομοσπονδιών, έχει πλέον αποκατασταθεί ένα
τέλμα απόλυτης συνενοχής, αλληλεξάρτησης και αλληλο-εκβιασμού με αποτέλεσμα η
Διαφθορά και η Διαπλοκή να διαιωνίζονται αυτόματα! Δηλαδή, ο καθένας από τους
τρεις και μόνο με την παρουσία του εξαναγκάζει και τους άλλους δύο να παρανομούν
ακριβώς όπως παρανομούσαν πάντα! Ο ρόλος πλέον της ΓΓΑ έχει καθοριστεί στο να
συγκαλύπτει αυτό το τεράστιο αθλητικό και οικονομικό έγκλημα!
Μιλάμε για ογκώδες καρκίνωμα στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της
χώρας με ανεξέλεγκτες μεταστάσεις!!! Μια κατάσταση που μόνο με έναν τρόπο
διορθώνεται: Να κλείσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να μεταταχθούν οι
υπάλληλοί

της

σε

άλλες

υπηρεσίες!!!

Οι

αθλητικές

ομοσπονδίες

πρέπει

να

αυτοσυντηρούνται οικονομικά, ειδάλλως να κλείσουν!!! Δεν μπορούμε να πληρώνουμε με
ζωές ανθρώπων, που δεν έχουν να φάνε ή δεν έχουν να πάρουν φάρμακα, την κάψα
του καθενός να γυμνάζεται!!!

Θύμιος Περσίδης

Μέρος Α΄, Μέρος Β΄, Μέρος Γ΄

Τα καλύτερα ... έρχονται!!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Πρώτη δημοσίευση 17/10/2014.
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!!!

Γκαγκστεριλίκι και Τρομοκρατία στη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ
υπό την Αιγίδα της ΓΓΑ από τους Τρομοκράτες της διπλανής Πόρτας!

Μέρος Α΄, Μέρος Β΄, Μέρος Γ΄
(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Ευχαρίστως, με κλικ εδώ!)
(Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων
άρθρων και σχετικών 2000 περίπου σελίδων!)

Σημεία και Τέρατα κατά την Ίδρυση και Λειτουργία
της Σχολής Προπονητών Καράτε από τις ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!!!

Μαζέψτε τον άχρηστο Υφυπουργό - STOP / Κλείστε την αμαρτωλή
ΓΓΑ - STOP /
/ Ελέγξτε τους απατεώνες της ΕΛΟΚ - STOP / Διακόψτε την
παράνομη Σχολή Προπονητών - OVER
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Αϊνστάιν: Δύο έννοιες στον κόσμο έχουν απεριόριστες διαστάσεις: Το άπειρο και η
βλακεία των ανθρώπων, αλλά για το πρώτο δεν είμαι τόσο βέβαιος!
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!!!

ΓΓΑ = Ο Οίκος
της Μεγάλης
ΑΝΟΧΗΣ:
Γνωρίζει ο
πρωθυπουργός
αυτά που κάνετε εκεί
στην αμαρτωλή ΓΓΑ?

Ο Yπουργός
Πολιτισμού
κ. Κων/νος
Τασούλας

Special αφιέρωση σε
Η γενική γραμματέας όσους έπαιξαν ρόλο
Ο υφυπουργός
Αθλητισμού
στη μη αναγνώριση
Αθλητισμού
κα Κυριακή
της ΠΟΠΚ!
κ. Γιάννης Ανδριανός
Γιαννακίδου
#################

Με το άρθρο μου "30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με
αίτημα έκπτωσής του!!!" αποδεικνύεται ότι έστελνα στη διοίκηση της ΓΓΑ έναένα όλα τα άρθρα μου τα σχετικά με τη διαφθορά και τη διαπλοκή που κυριαρχεί
στην ΕΛΟΚ. Συνεπώς η ΓΓΑ ευθύνεται στο ακέραιο για το όργιο διαφθοράς και
διαπλοκής στην ΕΛΟΚ!!!
Η Βασική Καραμπινάτη Παρανομία είναι το ότι τη Σχολή Προπονητών
Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “τρέχει” ένα παράνομο διοικητικό
συμβούλιο πάντα υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!!
Επομένως, η … Λέιντι ΓΓΑ-ΓΓΑ είναι μια κορυφαία και μακροχρόνια
διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία, η οποία παράγει καθημερινά
τεράστια ηθική και οικονομική ζημία στον Ελληνικό Λαό, και όταν πολλές φορές
την αναφέρω ως “Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής” τρέμει το φυλλοκάρδι μου
μήπως και με μηνύσουν οι απλοί … Οίκοι Ανοχής επειδή τους προσβάλω!!!
Τα αντικειμενικά άρθρα εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών της δεξιάς
στήλης σχετικά με τα 30 εκατ. ευρώ, που έχουν πάρει οι υπάλληλοι της ΑΓΓΑ
(Αμαρτωλής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) χωρίς να τα δικαιούνται,
αποδεικνύουν τη Διαφθορά και τη Διαπλοκή των υπαλλήλων της ΑΓΓΑ με τους
κατά καιρούς πολιτικούς τους προϊσταμένους, οι οποίοι ενέκριναν τις αποφάσεις
πληρωμής τους, και τους ομοσπονδιάρχες ως αντικείμενο της εύνοιας και των
δύο ανωτέρω!!! Υπόλογα και υπεύθυνα της "ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ" Διαφθοράς
και Διαπλοκής στη ΑΓΓΑ είναι και τα πέντε σημερινά κόμματα: η Νέα Δημοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ διότι αυτά τοποθετούσαν τους πολιτικούς προϊσταμένους στη
ΑΓΓΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ διότι τα 3/4 του ΠΑΣΟΚ πήγαν σε αυτόν, οι ΑΝΕΛ διότι
αποτελούνται από βουλευτές της ΝΔ, και το ΚΚΕ διότι υπόγεια συνεργάζεται με
τη ΝΔ ως "τραβάτε με κι ας κλαίω"!
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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
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ΕΛΟΚ και ΓΓΑ: Συμμορία Διαφθοράς και
Διαπλοκής!!!
Ιδρύσατε μια παράνομη Σχολή Προπονητών Καράτε
περίτρανο μνημείο διαφθοράς, διαπλοκής και ηλιθιότητας!
Γνωρίζει ο
πρωθυπουργός Η αρχή της νομιμότητας επιβάλει να την κλείσετε και να
αυτά που
την ιδρύσετε εξαρχής! Με τις πράξεις και τις παραλήψεις σας διασύρετε
κάνετε εκεί
στην αμαρτωλή τον πρωθυπουργό και όλους όσους εργάζονται φιλότιμα και έντιμα για το
ΓΓΑ???
καλό αυτού του τόπου!!!
Είναι περιττό να μου κάνετε μηνύσεις για τις αλήθειες που σας γράφω, διότι ναι μεν ο
Κινέζος πρωθυπουργός είπε πως αν ... ξύσεις έναν Έλληνα από κάτω θα βρεις έναν
Κινέζο, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι εκεί που με ... ξύνετε εσείς ΔΕΝ υπάρχει κανένας
Κινέζος!!!

Οι μέχρι σήμερα καραμπινάτες παρανομίες κατά την ίδρυση και τη λειτουργία της
Σχολής Προπονητών Καράτε διακρίνονται σε έξι κατηγορίες, που αναπτύσσονται
στα Μέρη Α΄, Β΄ και Γ΄:

Μέρος Α΄
Α – Στις παρανομίες πριν από την ίδρυση της Σχολής!
Β – Στις παρανομίες της απόφασης ίδρυσής της!
Μέρος Β΄
Γ – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής!
Γ1 - Οι παρανομίες της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής!
Γ2 - Οι παρανομίες υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων!
Γ3 - Οι παρανομίες κατά των αδικούμενων υποψηφίων!
Γ4 - Οι παρανομίες που διαπράττουν οι διδάσκοντες!

Μέρος Γ΄

Δ - Οι Παρανομίες στα Αποτελέσματα της Σχολής!
Ε - Οι Παρανομίες στον Οικονομικό Απολογισμό της Σχολής!
Ζ - Οι καταγγελίες κατά της Ίδρυσης, Λειτουργίας και Αποτελεσμάτων
της Σχολής!
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Μέρος Β΄
Γ – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής: Γ1 - Οι
παρανομίες της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής!

15) Πρώτη και κύρια παρανομία κατά τη λειτουργία της Σχολής και
ερώτημα προς τη ΓΓΑ είναι: Τι δουλειά έχει ο δικτάτορας της ΕΛΟΚ
Γιώργος Γερόλυμπος, εν γνώση της ΓΓΑ κυρίαρχος επίσης του κέρλινγκ και
πρόεδρος του τρίαθλου, χωρίς να έχει καμιά θεσμική θέση στο ΔΣ της
ΕΛΟΚ, να κάνει τις συνεννοήσεις για τη λειτουργία της Σχολής και τι
δουλειά έχει να παρευρίσκεται στους χώρους της λειτουργίας της Σχολής
καθ' όλες τις ώρες λειτουργίας της, να επιβλέπει τη λειτουργία της και να Γιώργος Γερόλυμπος
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ
απειλεί με απόρριψη όσους αυτός δεν κάνει κέφι???
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ"
Συνεπώς ο Γερόλυμπος "Εισηγείται", "Έχει την ευθύνη", Ο κορυφαίος ΑΟΡΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ !!!
"Τροποποιεί", "Ασκεί πειθαρχική εξουσία", "Υποβάλλει πίνακα
αποτελεσμάτων", κτλ., κρυπτόμενος πίσω από τα ονόματα των αχυρανθρώπων του Μπουλούμπαση,
Ποντίδας-Γερολύμπου και Κοσμίδη. Τουτέστιν “τρομοκρατεί”! Δηλαδή η Σχολή Προπονητών
Καράτε αποτελεί μια πλήρως διαστρεβλωμένη και παράνομη κατάσταση υπό τον δικτάτορα της
ΕΛΟΚ Γιώργο Γερόλυμπο εν γνώση της διαπλεκομένης με αυτόν Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!!!
Αν τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ ισχυρίζονται ότι με απόφασή τους επιτρέπουν στον Γιώργο
Γερόλυμπο, ο οποίος είναι τιμωρημένος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία με αποβολή από κάθε
χώρο κάθε διοργάνωσης της Παγκόσμιας και κάθε ομοσπονδίας-μέλους της, να παρακολουθεί τις
συνεδριάσεις του ΔΣ, τότε ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ πιο τρανταχτή απόδειξη για τον κάθε ηλίθιο ότι ο
Γερόλυμπος έχει όλα τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ στο τσεπάκι του!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε, αλλά και ειδικότερα η Επιτροπή
Διοίκησης που διοικεί τη Σχολή!
Συνεπώς, ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός είναι ευθέως διαπλεκόμενος με το
στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Γερόλυμπο!

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!

Ξαναδίνουμε τον διορισμό της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, ώστε να εντοπίσουμε τις
παραβιάσεις του νόμου:
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16) Θυμίζουμε ότι η Πρόεδρος της Σχολής και υπάλληλος της ΓΓΑ κα Αθηνά-Ευαγγελία
Αξαρλή έδωσε την οριστική β΄παραίτησή της, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, στη ΓΓΑ την
Τετάρτη 30-7-2014, και άρα αυτομάτως τέθηκε
εκτός υπηρεσίας και δεν είχε κανένα δικαίωμα
ανάμειξης σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της
Σχολής μετά την ημερομηνία αυτή, διότι προφανώς
δεν ήταν πλέον υπάλληλος της ΓΓΑ. Παρ’ όλα αυτά
η κα Αξαρλή, την Δευτέρα 4-8-2014:
16.1)
Συγκάλεσε
παρανόμως
συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής
ως πρόεδρός της, αντιποιούμενη ενσυνείδητα την
ιδιότητα της υπαλλήλου της ΓΓΑ, ενώ πλέον δεν
την είχε,
16.2) Πραγματοποίησε παρανόμως τη
συνεδρίαση αυτή, αντιποιούμενη ενσυνείδητα
παρανόμως την ιδιότητα της υπαλλήλου της ΓΓΑ,
και
16.3)
Αντιποιούμενη
επίσης
ενσυνείδητα παρανόμως την ιδιότητα της
υπαλλήλου της ΓΓΑ και παρανόμως, βασισμένη σε
ψευδείς κατηγορίες του διευθυντή Χρήστου
Μπουλούμπαση και του ψευδομάρτυρα Παναγιώτη
Χονδροματίδη, μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και
διδάσκοντα στη Σχολή, ΜΕ ΔΟΛΟ απευθυνόμενες
στο μαθητή της Σχολής Γιώργο Πελέκη "κατά
παραγγελία του Γιώργου Γερόλυμπου και της
ΕΛΟΚ", τιμώρησε τον Γιώργο Πελέκη με δύο
ημέρες αποβολή από τα μαθήματα της Σχολής
γνωρίζοντας ότι με την τιμωρία αυτή αυτός θα έχανε το δικαίωμα παρακολούθησης της Σχολής,
διότι και μόνο με τις 18 ωρών απουσίες αυτών των δύο ημερών υπερέβαινε το όριο του 5% (= 10
ώρες) των επιτρεπομένων απουσιών!!! Έτσι, ο Πελέκης θα έχανε άδικα τη Σχολή και τα 250 ευρώ!
Τα ανωτέρω μαθεύτηκαν σε όλο τον χώρο του καράτε αμέσως την Τρίτη 5-8-2014 και
άρα κάθε άρνηση ή διαστρέβλωσή τους είναι μεθοδευμένες από την ΕΛΟΚ και τη ΓΓΑ για να
αποκρύψουν τη βλακεία τους και τις ευθύνες τους!
Ατράνταχτη απόδειξη αποτελεί η ανάρτηση της Λαμογιάς της Αξαρλή και συνενόχων
στο άρθρο μου "6/8/2014 - Επιστολή Απόστολου Θύμιου προς Ηλιθίους και Λαμόγια: Η Σχολή
Προπονητών Καράτε διακόπηκε ήδη, βούρλα!"
Από τότε και παρά την επίμονη απαίτηση του Πελέκη να πάρει την σχετική με την τιμωρία
του Απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης κανείς δεν του την είχε δώσει μέχρι την 14-10-2014, διότι
προφανώς κανείς δεν την υπογράφει, διότι προφανώς είναι παράνομη!
Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι τα Λαμόγια των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ ομολογούν τις Παρανομίες
τους, ως γαϊδούρια όρθια που είναι και ταυτόχρονα οι απουσίες του Πελέκη δεν έγιναν με ευθύνη
δική του, αλλά με ευθύνη των ανωτέρω Λαμόγιων!!!
16.4) Η Σχολή Προπονητών Καράτε συνέχισε προφανώς παρανόμως τη λειτουργία της
χωρίς Επιτροπή Διοίκησης μέχρι την 8-9-2014, οπότε δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β2385/8.9.2014 (με
κλικ εδώ) ο διορισμός του Δημήτρη Καραστάθη (αριστερά) σε αντικατάσταση της Αθηνάς Αξαρλή!
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Την παράνομη ως άνω συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής για την τιμωρία του
Πελέκη προφανώς θα θέλουν να κρύψουν εκ των υστέρων οι ΕΛΟΚ και ΓΓΑ! Ας ευχηθούμε ο
Δημήτρης Καραστάθης να βρει λύσεις στα προβλήματα, που του φορέσανε καπέλο!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.
17) Ένας δεύτερος λόγος για το παράνομο της τιμωρίας του Πελέκη είναι ότι στις
αρμοδιότητες του Διευθυντή της Σχολής, ορίζεται ότι ο Διευθυντής της Σχολής «Ασκεί
πειθαρχική εξουσία και έχει το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων κατά περίπτωση.» Επίσης, στις
Υποχρεώσεις των Σπουδαστών πιο κάτω αναφέρεται σαφώς ότι «2. Κάθε παράβαση των
υποχρεώσεων των σπουδαστών που παρακολουθούν τη Σχολή , συνεπάγεται την επιβολή σχετικών
κυρώσεων από το διευθυντή της.»
Συνεπώς, η επιβολή κυρώσεων ΔΕΝ ανήκει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διοίκησης,
αλλά σε εκείνες του Διευθυντή της Σχολής και άρα για ακόμα ένα λόγο η συνεδρίαση της Επιτροπής
Διοίκησης και η τιμωρία του Γιώργου Πελέκη από αυτήν ήταν παράνομες και άρα άκυρες!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε,

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!

18) Όπως ελέχθη πιο πάνω, η πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης Αθηνά Αξαρλή τέθηκε
αυτοβούλως εκτός ΓΓΑ την Τετάρτη 30-7-2014! Τι σημαίνει αυτό πανηλίθιοι? Σημαίνει ότι
αυτομάτως έπαψε να ικανοποιείται η Απόφαση Ίδρυσης της Σχολής Προπονητών, διότι έπαψε να
υπάρχει νόμιμη Επιτροπή Διοίκησης με τρία μέλη από τη ΓΓΑ και δύο από την ΕΛΟΚ! Συνεπώς η
Σχολή έπαψε να λειτουργεί νόμιμα την 1-8-2014 και θα επαναλειτουργήσει νόμιμα μόνον όταν
δημοσιευτεί στο ΦΕΚ το όνομα του αντικαταστάτη της Αξαρλή! Κάθε αντίθετη ενέργεια από την
διακοπή της Σχολής είναι παράνομη και άκυρη, όποιοι και αν θίγονται! Πολύ-πολύ κακώς έγιναν
μαθήματα τις επόμενες μέρες, τα οποία είναι και άκυρα! Αυτά τώρα θα χρησιμοποιηθούν
εκβιαστικά για λύσεις πάλι παράνομες! Κάθε μεσοβέζικη λύση της ΓΓΑ να καλύψει τις λαμογιές
και τις βλακείες της (διότι αυτή εποπτεύει τον αθλητισμό και έπρεπε να είχε προνοήσει για κάθε
ενδεχόμενο!!!) την αποδεικνύει αυτό που λέμε λαϊκά ... "μπουρδέλο" με την έννοια του "τίποτα δεν
λειτουργεί σωστά"!!! (Με τις υγείες σας!)

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!

Γ – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής: Γ2 - Οι
παρανομίες υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων!

19) Τη χολή παρακολουθεί και ο γιός του Χρήστου Μπουλούμπαση, προέδρου της ΕΛΟΚ και
Διευθυντή της Σχολής, πράγμα που εκτός όλων των άλλων αποτελεί ασυμβίβαστο για τη θέση του
Διευθυντή για τον Χρήστο Μπουλούμπαση!
20) Η ΕΛΟΚ χρεώνει στους μαθητές της Σχολής το μέγιστο του ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
επιτρεπομένου από το νόμο ποσού διδάκτρων. Σε άλλο σημείο του νόμου αναφέρεται ότι Σχολή
Προπονητών ιδρύεται όταν οι υποψήφιοι είναι τουλάχιστον 30! Αυτό σημαίνει ότι τα έξοδα μιας
τέτοιας Σχολής υπερκαλύπτονται με 250 € Χ 30 = 7.500 €.
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Από ό,τι βλέπουμε από τους πίνακες σπουδαστών μαζεύονται περί
τα 240 άτομα επί 250 € μας κάνουν 60.000 €, ποσό τεράστιο, όταν τους
παρέχονται δωρεάν στέγη και υλικά! Συνεπώς υπάρχει “κέρδος”, το
οποίο αναρωτιόμαστε σε ποιες τσέπες πάει αφού ο νόμος ορίζει ότι τα
250 € καταβάλλονται “ανταποδοτικά”? Δηλαδή, "τα λεφτά που θα
εισπραχθούν από τους μαθητές της Σχολής, θα πάνε ακριβώς και μόνο
στα πραγματικά έξοδα της Σχολής και πουθενά αλλού"!
Συνεπώς, η ΕΛΟΚ δεν έπρεπε να χρεώσει το υπερβολικό ποσό
των 250 € κατ’ άτομο, πράγμα που αποδεικνύει ακόμα πιο εξόφθαλμα Ενισχύστε Κορόιδα το
ότι πρόκειται για “στυγνή επιχείρηση” των διοικούντων!!! Και φυσικά ο "Χαμόγελο του Παιδιού"!
λογαριασμός δεν έκλεισε! Περιμένουμε απόδοση λογαριασμού και τα
ρέστα στους μαθητές, αφού ό,τι περισσέψει δεν επιτρέπεται να πάει πουθενά αλλού, ούτε στο
"Χαμόγελο του Παιδιού" δεξιά!!!
Ήδη, οι μαθητές της Σχολής πληρώνουν από την τσέπη τους το μεσημεριανό τους φαγητό
στο εστιατόριο του σταδίου, ενώ οι διδάσκοντες, ο Γερόλυμπος και τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ
πληρώνουν με κουπόνια των 8 ευρώ, τα οποία προφανώς έχουν πληρωθεί στο εστιατόριο από τα
δίδακτρα των μαθητών και θα εμφανιστούν σαν έξοδα στις δαπάνες της Σχολής!!! Όχι μόνο λαμόγια,
αλλά και λιγούρια! Να πληρώσουν από την τσέπη τους τα λαμογιο-λιγούρια, που δεν έχουν σχέση με
τη Σχολή και το ίδιο και τα λαμόγια που διδάσκουν, αφού πληρώνονται!
21) Όταν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων κατά την τελευταία παράγραφο δεν
δημοσιοποιούνται, αυτομάτως δημιουργείται το πιθανότατο ενδεχόμενο οι περιορισμοί των
προϋποθέσεων σε άλλους να εφαρμόζονται και σε άλλους όχι, όπως αναλύθηκε στο (18)! Ιδίως
όταν ελέγχονται αυτοί από τις αμαρτωλές υπαλλήλους της ΓΓΑ!!!
Ήδη έχουν εντοπιστεί στρεβλώσεις ως προς τα δικαιολογητικά των υποψηφίων προπονητών,
οι οποίες οπωσδήποτε θα έχουν καλυφθεί με πλαστά έγγραφα! Σε αυτές τις στρεβλώσεις η ΓΓΑ
μένει απαθής, αφήνοντας και τους πλαστογράφους να παρακολουθούν τη Σχολή, αποδεικνύοντας
με αυτό τον τρόπο ότι έχει αφήσει εν λευκώ τον έλεγχο της λειτουργίας της Σχολής στους
"τρομοκράτες του ΔΣ/ΕΛΟΚ"!!! Γιατί όχι, αφού μέσα στη ΓΓΑ, κατά καταγγελίες, υπάρχουν 22
άτομα που έχουν δώσει πλαστά απολυτήρια λυκείου για την πρόσληψή τους, ως ευνοούμενοι των
λαμόγιων πολιτικών και πόσοι άλλοι μπήκαν από την ... καπνοδόχο!!!
Όποιος έχει δώσει πλαστό δικαιολογητικό στη Σχολή το σωστό είναι να φύγει για πάντα από
το καράτε, όπως και όποιος προσπαθεί να ευνοήσει κάποιον ή να αδικήσει κάποιον άλλον τότε
πρέπει να φύγει και αυτός για πάντα από το καράτε!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.
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Η απόφαση ορίζει:

22) Πώς πιστοποιείται η αμερόληπτη και αληθινή καταγραφή των παρουσιών στα θεωρητικά
και τα πρακτικά μαθήματα, όπου “παρουσία” σημαίνει φυσικά “συμμετοχή” και όχι παρουσία στο
κυλικείο, ούτε από μακριά στην παρέα του Μπουλούμπαση, ούτε να υπογράφει άλλος αντί άλλου!!!
Ο διευθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης είναι τελείως αναξιόπιστος για την εποπτεία
αυτής της δουλειάς, όπως θα δούμε και πιο κάτω! Καραμπινάτο παράδειγμα: επέτρεψε στην έγκυο
κόρη του Κοσμίδη να βάζει παρουσίες ενώ είναι αυτονόητο ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ!!! Συνεπώς, εκ των προτέρων είναι γνωστό ότι
τα αποτελέσματα της Σχολής θα αλλοιωθούν και με εργαλείο τον παράγοντα των παρουσιών!
Θυμίζω και πάλι το τεράστιο θέμα που προέκυψε με την επιμονή του Κοσμίδη να απαιτεί να παίρνει
παρουσίες η κόρη του στα πρακτικά μαθήματα της Σχολής, ενώ ήταν έγκυος στον έβδομο (!) μήνα
της!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!

Παρένθεση: Το νόημα των παρουσιών-απουσιών!
Την Κυριακή 14-9-2014 ο Διεθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης μετά το τέλος
των μαθημάτων ζήτησε από τους μαθητές "να μείνουν για λίγο όσοι έχουν πρόβλημα με τις
απουσίες"! Έμειναν περί τους 100 (από τους 250) που είχαν πρόβλημα (!!!) να τον ακούσουν.
Απευθυνόμενος τότε το "κουτσαβάκι" προς όσους είχαν υπερβεί το όριο των απουσιών τους κατά
πληροφορίες είπε:
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"Εμείς είχαμε πρόθεση να σας καλύψουμε, αλλά ανάμεσά σας υπάρχουν
μερικοί "ρουφιάνοι" που κρατάγανε απουσιολόγιο και θα μας καρφώσουν! Αν
φροντίσετε μεταξύ σας να τους βρήτε, τότε το συζητάμε!". Δηλαδή ο
Πρόεδρος της ομοσπονδίας και Διευθυντής της Σχολής απευθύνεται στους
μαθητές της Σχολής για να βρουν και καρφώσουν τους "ρουφιάνους", ώστε
να περάσουν οι ίδιοι παρά τις απουσίες τους!!!
Εδώ πλέον δεν μιλάμε για παράνομο, μιλάμε για μαφιόζο του
Μπουλούμπασης
Πρόεδρος, παράνομο πεζοδρομίου, που εξωθεί ως στυγνός, κυνικός και γνήσιος διαφθορέας
μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ
συνειδήσεων όλους τους μαθητές της Σχολής να συμμετέχουν στη δική του
και παράνομος
Διευθυντής της
ανικανότητα και παρανομία, διότι δική του θεσμική ευθύνη ήταν η ακριβής και
Σχολής!
απαρέγκλιτη τήρηση του παρουσιολόγιου, ώστε να καλυφθούν οι ίδιοι από την
έλλειψη των παρουσιών τους και να καλυφθεί και ο ίδιος από την ανεύθυνη δουλειά του. Είναι
ακριβώς το πρότυπο διαφθοράς συνειδήσεων με το οποίο λειτουργεί επί είκοσι χρόνια η ΕΛΟΚ:
ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί την παρανομία, ώστε να μην κινδυνεύω μόνος μου! Φυσικά η φιλοσοφία
αυτή αντικατοπτρίζει τη διοίκηση του καράτε από το ΔΣ/ΕΛΟΚ! Και μόνο για αυτή τη συμπεριφορά
ανακαλείται η Φίλαθλη Ιδιότητά του Μπουλούμπαση από την ΕΦΙΠ!
Αλλά επίσης η απόφαση ίδρυσης της Σχολής ΔΕΝ γράφει πουθενά για κάλυψη απουσιών ή
επανάληψη μαθημάτων! Το μόνο που γράφει σαφέστατα είναι ότι όσοι υπερβαίνουν σε απουσίες το
5% των ωρών των μαθημάτων, δηλαδή τις 10 ώρες απουσιών στις 200 ώρες μαθημάτων, κόβονται
αυτομάτως από τη Σχολή! Δηλαδή, ΔΕΝ δίνουν ούτε εξετάσεις! Αυτό και τίποτα άλλο! Κάθε άλλη
πράξη των λαμόγιων της ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ είναι παράνομη και καταπίπτει σε δικαστήριο!
"Παρουσία" στα μαθήματα της Σχολής Προπονητών σημαίνει "συμμετέχω" με μυαλό και
σώμα και στα θεωρητικά και στα πρακτικά μαθήματα. Στα θεωρητικά το σώμα είναι παρόν και το
πνεύμα συμμετέχει για να καταλαβαίνει και να μαθαίνει. Στα πρακτικά μαθήματα το πνεύμα
προφανώς συμμετέχει και καθοδηγεί το σώμα να "συμμετέχει" επίσης σε κάθε άσκηση και να την
αφομοιώνει.
Όταν οι ώρες είναι 80 για τα θεωρητικά και 120 για τα πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα
πρακτικά, δηλαδή η εκμάθηση και εκτέλεση των ασκήσεων, έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα για τους
μέλλοντες προπονητές του αθλήματος.
Όταν στα πρακτικά μαθήματα είναι μεν παρών κάποιος, αλλά παρακολουθεί χωρίς να
συμμετέχει στις ασκήσεις για οποιονδήποτε λόγο, τότε σαφώς παραλείπεται το μεγαλύτερο μέρος
της διδασκαλίας, πράγμα που ισοδυναμεί με το να είναι απών!
Συνεπώς, αν κάποιος για οποιονδήποτε λόγο δεν συμμετέχει στις ασκήσεις των πρακτικών
μαθημάτων, αλλά τις κοιτάζει από μακριά, τότε είναι ΑΠΩΝ, και αν αυτές οι απουσίες υπερβαίνουν,
κατά το νόμο, το 5% του συνόλου των διδακτικών ωρών, τότε αυτός ο κάποιος ΔΕΝ μπορεί να
δώσει εξετάσεις!
Τα παραμύθια του τραυματισμού, της εγκυμοσύνης, της μεγάλης απόστασης, της δουλειάς και
οποιασδήποτε άλλης ανώτερης βίας είναι ατύχημα για τον μαθητή, αλλά δυστυχώς κόβεται!
Το παραμύθι της "δεύτερης ευκαιρίας" των απόντων με τους μετεξεταστέους είναι ηλίθιο,
διότι μπερδεύουμε το σώβρακο με τη γραβάτα, αφού μετεξεταστέος είναι αυτός που παρακολούθησε
ανελλιπώς μεν, αλλά απέτυχε στις εξετάσεις ή τις έχασε για κάποιο λόγο και του δίνεται η ευκαιρία
δεύτερων εξετάσεων!
Τέλος, όταν ο διευθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης δηλώνει ότι η ΕΛΟΚ (διότι
αυτά δεν φθάνουν στην ΓΓΑ) είχε πρόθεση να καλύψει παρά το νόμο τις απουσίες όλων, τότε
προφανώς είναι σαν να δηλώνει ότι είναι Διευθυντής μπουρδέλου, τι άλλο!!!
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23) Ανάμεσα στους μαθητές της Σχολής περιλαμβάνονται
και τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ Μανώλης Δημητριάδης (δεξιά) και
Ηλίας Γκουβούσης, γενικός γραμματέας της ΕΛΟΚ ο πρώτος και
Έφορος Υλικού ο δεύτερος! Για τους δύο αυτούς κυρίους η ΕΛΟΚ
(δηλαδή οι ίδιοι!) έχει εκδώσει πιστοποιητικό "πενταετούς ενεργού
συμμετοχής στο άθλημα του καράτε"! Ως τι? Κάθονταν στην
καρέκλα της ΕΛΟΚ στις συνεδριάσεις του ΔΣ? Ξεσκόνιζαν στα
γραφεία της ΕΛΟΚ? Έκαναν ... αέρα στον Γερόλυμπο??? (Το
πιθανότερο!)
Τι εννοείται με την έκφραση "πενταετούς ενεργού
συμμετοχής στο άθλημα του καράτε"? Προφανώς και εννοείται
"πενταετούς ενεργού ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ συμμετοχής στο άθλημα του
καράτε"! Αλλά αν οι δύο αυτοί κύριοι ήταν πέντε χρόνια αθλητές,
Ο Βετεράνος ... Καναπέκα!
τότε βάσει του αθλητικού νόμου 2725/1999 παρανόμως κατείχαν Αθλητής, προπονητής, γενικός
γραμματέας και
θέσεις στο ΔΣ/ΕΛΟΚ και αντιστρόφως! Επειδή, όμως και οι δύο
http://hellaskarate.blogspot.gr/ ,
ανωτέρω ήταν ενεργά μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ έπεται ότι ΔΕΝ
που τελευταία έφαγε τη γλώσσα
μπορούν να είναι μαθητές της Σχολής Προπονητών!!! Και του! Ένα μίγμα ... Τσακ Νόρις και
... Συλβέστρου Σταλόνε!!!
αντιστρόφως, από τη στιγμή που έκαναν αίτηση για την
παρακολούθηση της Σχολής ήδη εξέπεσαν από τις θέσεις τους στο ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Οι διαπλεκόμενοι με την ΕΛΟΚ υπάλληλοι της ΓΓΑ τους επιτρέπουν να παρακολουθούν τη
Σχολή ανενόχλητοι!!! Τέτοια ασυδοσία!
24) Εξεταστέα και η ηλικία του Μανόλη Δημητριάδη, διότι στις φωτογραφίες δείχνει άνω των
50 ετών!!! (Εγώ άσπρισα στα 65, αλλά εγώ είμαι ... άλλο!)
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.

Ιδιαίτερα από τον Πίνακα Δεκτών Υποψηφίων της Σχολής
(πρέπει να ελεγχθεί ένα-ένα όνομα!)

25) Στο (44) του πίνακα υποψηφίων ο Γκουβούσης Ηλίας:
Ο Ηλίας Γκουβούσης είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, Έφορος Υλικού, και ταυτόχρονα μαθητής
της Σχολής Προπονητών. Μα είναι αυτονόητο ότι η συμμετοχή του ως μαθητή στη Σχολή
Προπονητών ισοδυναμεί με τη συμμετοχή σε αγώνες για την οποία, για την ισοτιμία και ίση
μεταχείριση των αθλητών, ισχύει το ασυμβίβαστο μεταξύ αυτής και της οποιασδήποτε διοικητικής
θέσης. Συνεπώς, ισχύει επίσης το ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του υποψήφιου προπονητή και
της οποιασδήποτε διοικητικής θέσης! Αυτό αποτελεί απόπειρα εξαπάτησης όλου του καράτε! Άρα
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ο Ηλίας Γκουβούσης πρέπει να εκπέσει άμεσα από τη θέση του στο
ΔΣ/ΕΛΟΚ και να εκδιωχθεί ταυτόχρονα από τη Σχολή Προπονητών!!!

Γκουβούσης
Έφορος Υλικού,
παράνομος μαθητής
της Σχολής!

Από την άλλη μεριά, τα λαμόγια της ΕΛΟΚ έχουν εκδώσει πλαστό
έγγραφο "πενταετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής" για τον Γκουβούση,
ενώ αυτός είναι μέλος του ΔΣ.

Επί πλέον αυτού, θα παρακολουθούμε τις παρουσίες του, γιατί α)
έρχεται από τη Σκάλα Λακωνίας, και β) είναι ευνοούμενος του Γερόλυμπου,
ο οποίος θα επιδιώξει να τον "λουφάρει", όπως επιδίωξε και με τον πατέρα του! Είναι φανερό ότι
ο Ηλίας Γκουβούσης θυσιάστηκε από τον πατέρα του ως αχυράνθρωπος του Γερόλυμπου!
Επειδή οι απατεώνες πρέπει να τιμωρούνται για να πάψουν να είναι απατεώνες, ο Ηλίας
Γκουβούσης πρέπει να εκπέσει από το ΔΣ/ΕΛΟΚ, να απορριφθεί από τη Σχολή Προπονητών και
να παρακρατηθούν υπέρ της Σχολής τα 250 € που έχει προκαταβάλει! Έτσι το καράτε θα
καθιερώσει στις τάξεις του χαρακτήρες διαμάντια και όχι λαμόγια, όπως είναι γεμάτο τώρα!!!
26) Στο (51) του πίνακα υποψηφίων ο Δημητριάδης Εμμανουήλ:
Ο Μανόλης Δημητριάδης είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ και
εξεταστέα η ηλικία του! Πρώτο και κύριο είναι α) μέλος της διοίκησης της
ΕΛΟΚ και β) κολλητός συνεργάτης της διοίκησης της Σχολής και άρα υπάρχει
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ιδιοτήτων του αυτών και της ιδιότητάς
του ως υποψηφίου και στη συνέχεια μαθητή της Σχολής! Είναι προφανής η
πλεονεκτική θέση του έναντι όλων των άλλων υποψηφίων και μετέπειτα
μαθητών της Σχολής την οποία και προφανώς εκμεταλλεύεται! Αν ήθελε να
γίνει προπονητής θα έπρεπε πρώτα να παραιτηθεί από γεν. γραμματέας της
Δημητριάδης
Γεν. Γραμματέας,
ΕΛΟΚ!

παράνομος μαθητής
της Σχολής!

Είναι και εδώ αυτονόητο ότι η συμμετοχή του Δημητριάδη ως μαθητή
στη Σχολή Προπονητών ισοδυναμεί με τη συμμετοχή σε αγώνες για την οποία, για την ισοτιμία και
ίση μεταχείριση των αθλητών, ισχύει το ασυμβίβαστο μεταξύ αυτής και της οποιασδήποτε
διοικητικής θέσης. Συνεπώς, ισχύει επίσης το ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του υποψήφιου
προπονητή και της οποιασδήποτε διοικητικής
θέσης! Άρα ο Μάνος Δημητριάδης πρέπει να
εκπέσει άμεσα από τη θέση του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Αλλά και επιπλέον αυτών, ο Μάνος
Δημητριάδης λαμβάνει μέρος σε αγώνες στη
ζούλα
και
επανειλημμένα
ως
δήθεν
«βετεράνος»! “Βετεράνος” είναι αυτός που μια
ζωή
από
νέος
μέχρι
“γερόντιο”
(σήμερα) εξασκούσε την τέχνη στην οποία
είναι σήμερα βετεράνος! Αλλά ο Δημητριάδης
άρχισε να ψιλοκάνει καράτε πριν πέντε χρόνια και άρα είναι ένα απλό … γερόντιο σαν και μένα και
τίποτα παραπάνω!!! Ένας "καρατέκα του ... καναπέ" ή απλά ένας ... "καναπέκα"!!!
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Συνεπώς, ισχύει επίσης το ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του υποψήφιου προπονητή και της
οποιασδήποτε διοικητικής θέσης! Αυτό αποτελεί απόπειρα εξαπάτησης όλου του καράτε! Από την
άλλη μεριά, τα λαμόγια της ΕΛΟΚ έχουν εκδώσει πλαστό έγγραφο «πενταετούς ενεργού αθλητικής
συμμετοχής» για τον Δημητριάδη. ενώ αυτός είναι μέλος του ΔΣ.
Μα καλά ρε Δημητριάδη: δεν σου κόλλαγε λίγο το χέρι, όταν ως Γενικός Γραμματέας ΕΛΟΚ
υπέγραφες τη "βεβαίωση πενταετούς ενασχόλησης με το καράτε" για τον ... εαυτό σου? Μα
τόοοσοοο Λαμόγιο ρε παιδάκι μου!!!!!!!!!!!!
Επειδή οι απατεώνες πρέπει να τιμωρούνται για να πάψουν να είναι απατεώνες, ο Μανόλης
Δημητριάδης πρέπει να εκπέσει από το ΔΣ/ΕΛΟΚ, να απορριφθεί από τη Σχολή Προπονητών και
να παρακρατηθούν υπέρ της Σχολής τα 250 € που έχει προκαταβάλει! Έτσι το καράτε θα
καθιερώσει στις τάξεις του χαρακτήρες διαμάντια και όχι
λαμόγια, όπως είναι γεμάτο τώρα!!!
27) Στο (101) του πίνακα υποψηφίων η Κοσμίδου Ευδοξία του
Γεωργίου:
Είναι η κόρη του Γιώργου Κοσμίδη,
τέως Α' Αντιπροέδρου και νυν
τελευταίου τροχού της αμάξης που
σέρνει την ΕΛΟΚ και μέλους της
Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής! Η συμμετοχή της κόρης του Κοσμίδη στη
Σχολή προπονητών αποτελεί ακόμα μια αδιάσειστη απόδειξη της
Κοσμίδης,
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ στις ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!!!
τελευταίος τροχός
της άμαξας που
σέρνει το ... καράβι!

Η κυρία Ευδοξία Κοσμίδου μπήκε στη Σχολή έγκυος στον έβδομο μήνα
της!!! Της ευχηθήκαμε ολόψυχα με υγεία καλή εγκυμοσύνη και καλή λευτεριά!
Αλλά, όμως, είναι απόλυτα αυτονόητο και αυταπόδεικτο ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σκληρών προπονήσεων της Σχολής κατά
τους 2-3 μήνες, 7ο, 8ο και 9ο αντίστοιχα της εγκυμοσύνης της, πράγμα που σημαίνει ΑΠΟΥΣΙΕΣ
από τα πρακτικά, αλλά ούτε και να δώσει εξετάσεις!
Παρ' όλα αυτά ο πατέρας της Γιώργος Κοσμίδης την έφερε να συμμετάσχει! Η ίδια ήρθε να
συμμετάσχει! Η διοίκηση της ΕΛΟΚ, αλλά και της Σχολής, την έβλεπαν ότι δεν μπορεί να
συμμετέχει, αλλά την δέχθηκαν να συμμετέχει! Τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής
Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου και Γιώργος Κοσμίδης (ο πατέρας της) γνωρίζαν ότι ΔΕΝ
μπορούσε να συμμετέχει και παρ' όλα αυτά την δέχονταν και προσπαθούσαν να το περάσουν στο
ντούκου εξαπατώντας την ΓΓΑ, αλλά και όλους τους μαθητές της Σχολής!
Η ίδια κατά πληροφορίες μαθητών της Σχολής την έβγαζε αρχικά στο κυλικείο πίνοντας
καφεδάκια, αφού δεν μπορούσε να συμμετέχει στα πρακτικά μαθήματα της Σχολής! Η συμπεριφορά
της μάλιστα προς τους άλλους μαθητές της Σχολής μου καταγγέλθηκε ως προκλητικά υπεροπτική
και προσβλητική, ως κόρη του ... Χαλίφη!
Αυτό έγινε το πρώτο Σαββατοκύριακο των μαθημάτων! Το δεύτερο δεν τόλμησε να εμφανιστεί
στη Σχολή καθόλου, άρα απουσίασε 18 ώρες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής, όταν
το όριο των απουσιών για να μπορεί να δώσει κάποιος εξετάσεις είναι 10 ώρες (5% στις 200) και
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συνεπώς ήδη έχει κοπεί από τις απουσίες! Προφανώς είναι περιττό να ξαναπάει στη Σχολή! Ο
πατέρας της, όμως, Γιώργος Κοσμίδης ακούστηκε να λέει για τους απουσιάζοντες ότι “μπορεί να
φέρουν χαρτί γιατρού”! Ο "διαπλεκόμενος" Κοσμίδης δεν παίζεται! Θέλει σώνει και καλά η κόρη του
να περάσει τη Σχολή ... αραχτή από το Βόλο!!! Ώρες είναι να παίρνουμε και διπλώματα προπονητή
στο καράτε με … χαρτί γιατρού! Ο Διευθυντής της Σχολής Μπουλούμπασης την βλέπει ότι η
Κοσμίδου δεν μπορεί να συμμετέχει, αλλά την δέχεται να συμμετέχει! Όλοι εξαπατούν όλους τους
υποψήφιους με αυτή την εύνοια που βγάζει μάτι και οδήγησε στη σύγκρουση Γερόλυμπου-Κοσμίδη,
που διαβάζετε εδώ με κλικ!!!
Τελικά, η Κοσμίδου παραιτήθηκε από την παρακολούθηση της Σχολής, αφού απέκτησε ένα
υγιέστατο κοριτσάκι! Αυτό είναι το αντικείμενο της ζωής και όχι οι μαλακίες που κάνετε!!!
Επειδή οι απατεώνες πρέπει να τιμωρούνται για να πάψουν να είναι απατεώνες, η Ευδοξία
Κοσμίδου πρέπει να απορριφθεί από τη Σχολή Προπονητών και να παρακρατηθούν υπέρ της
Σχολής τα 250 € που έχει προκαταβάλει! Έτσι το καράτε θα καθιερώσει στις τάξεις του
χαρακτήρες διαμάντια και όχι λαμόγια, όπως είναι γεμάτο τώρα!!!
28) Στο (144) του πίνακα υποψηφίων ο Μερμυγκούσης Κωνσταντίνος:
Κατά πληροφορίες είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος από το όριο των 50 ετών και όμως του
επιτρέπεται να παρακολουθεί τη Σχολή! Γιατί? Έκανε αίτημα θεραπείας και του κόψατε ένα χρόνο?
Δηλαδή με αίτημα θεραπείας ανατρέπουμε τις προϋποθέσεις? Οι άλλοι που έμειναν απέξω ακριβώς
για ένα χρόνο τι γίνονται?
Επειδή οι απατεώνες πρέπει να τιμωρούνται για να πάψουν να είναι απατεώνες, η Ευδοξία
Κοσμίδου πρέπει να απορριφθεί από τη Σχολή Προπονητών και να παρακρατηθούν υπέρ της
Σχολής τα 250 € που έχει προκαταβάλει! Έτσι το καράτε θα καθιερώσει στις τάξεις του
χαρακτήρες διαμάντια και όχι λαμόγια, όπως είναι γεμάτο τώρα!!!
29) Στο (160) Μπουλούμπασης Δημήτριος:
Γιος του Χρήστου Μπουλούμπαση, προέδρου της ΕΛΟΚ και
Διευθυντή της Σχολής!!! Ο Μπουλούμπασης πρέπει να παραιτηθεί λόγω
ασυμβίβαστου!

Μπουλούμπασης
Πρόεδρος, παράνομο
μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και
παράνομος Διευθυντής
της Σχολής!

Από την άλλη μεριά και κατά πληροφορίες, το δικαιολογητικό του
απολυτηρίου Λυκείου, που απαιτήθηκε από τους υποψήφιους, τέθηκε από
τον Χρήστο Μπουλούμπαση, επειδή κάποιος νέος με γειτονική σχολή
καράτε δεν έχει τέτοιο απολυτήριο (ποιός είναι αυτός ρε παιδιά?) και ο Μπουλούμπασης θέλει να
πάρει πτυχίο προπονητή ο γιός του και να μην πάρει ο άλλος! Αν αυτό αληθεύει, τότε ο
Μπουλούμπασης θέλει κρέμασμα από το ... μουστάκι!!! Ποιός είναι αυτός ο αντίπαλος του
Μπουλούμπαση ρε παιδιά???

Παρένθεση: Η συμμετοχή Διαιτητών στη Σχολή!!!
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Ένα νέο πρόβλημα προκύπτει που θέλει διασάφηση: Μπορούν εν ενεργεία ή μη εν ενεργεία
διαιτητές να γίνουν μαθητές της Σχολής Προπονητών και να πάρουν δίπλωμα προπονητή???
Μπορούν να είναι ταυτόχρονα διαιτητές και προπονητές???
Η άποψή μου είναι πως ΟΧΙ!!! Και αυτό, διότι σε κάθε άθλημα ομαδικό ή ατομικό ο διαιτητής
είναι "δικαστής των αγώνων" και το σώμα των διαιτητών αποτελεί ένα ιδιαίτερο σώμα τελείως
ανεξάρτητο και μη έχον καμιά επαφή με τους αθλητές, τους προπονητές και τους συλλόγους, ώστε
να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες χειραγώγησης των αποτελεσμάτων των αγώνων! Θα μου
πείτε: στο μπουρδέλο που λέγεται ΕΛΟΚ αυτά είναι ψιλά γράμματα! Θα σας απαντήσω ότι δεν είναι
καθόλου ψιλά, αλλά είναι πολύ χοντρά!!! Αν κάποιοι είναι ταυτόχρονα διαιτητές και προπονητές,
τότε α) ως προπονητές θα μπορούν να κοουτσάρουν τους αθλητές τους, οπότε ο αντίπαλος αθλητής
θα βλέπει σαν κόουτς του αντιπάλου του κάποιον που τον είχε ή θα τον έχει διαιτητή σε άλλο του
αγώνα, πράγμα απαράδεκτο, και β) η "επαφή" διαιτητών και προπονητών" θα διογκώσει το όργιο
(και τώρα γίνεται βέβαια) "δώσε αυτόν τον αγώνα στον δικό μου για να δώσω εγώ τον άλλο στον
δικό σου"!!!
Κάποτε θα πρέπει να σταματήσουν οι στημένοι αγώνες για να βγαίνουν πρωταθλητές με στόχο
θέσεις σε δημόσιες υπηρεσίες και μόρια για ανώτερες και ανώτατες σχολές! Ακόμα και στους
πρόσφατους αγώνες των 4,5-10-2014 τρεις διαιτητές, οι Γκορέζης, Πανετσίδης και
Στυλιανόπουλος, που έχουν ήδη διαιτητεύσει σε πολλές διοργανώσεις, έλαβαν επίπληξη ή/και
τιμωρία για μεροληπτική διαιτησία μετά από έκρηξη παραπόνων από προπονητές και συλλόγους
παρά τις αντίθετες δημοσιεύσεις της ΕΛΟΚ για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα της
http://www.elok.gr/index.php/2011-11-06-16-15-42/173-enimerosi-panellinio-efibon-2014 για
να φτιάξει τη σημερινή αδιόρθωτη και διάτρητη εικόνα ... σουρωτήρι που έχει δημιουργήσει!!!

(Ρε Μοσχόβα, τι το θέλεις το καράτε, αφού σκοτώνεις με το ... χαμόγελο!!!)

Δεν υπάρχει πιο σιχαμερό πράγμα από το να κλέβεις τη νίκη από έναν αθλητή που μόχθησε
χρόνια για να την φτάσει και να την δίνεις σε έναν δικό σου αθλητή επειδή σου πληρώνει μηνιάτικα!
Και δυστυχώς αυτό γινόταν επί πολλά χρόνια! "Όπου γλέντι και χορός, η ... Βασίλω πρώτη"!!!
Συνεπώς, οι διαιτητές πρέπει να κοπούν από τη Σχολή προπονητών!!!
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30) Μετράμε, λοιπόν, από τον Πίνακα Υποψηφίων Προπονητών της Σχολής Καράτε και κατά
πληροφορίες που έχω διαιτητές είναι οι:
30.1) Στο 11 ο Θεόδωρος Αμπατζής, (αυτό υπό έλεγχο)
30.2) Στο 27 ο Παναγιώτης Γατίδης, (αυτό είναι βέβαιο)
30.3) Στο 69 ο Γιώργος Καμπανός, (αυτό είναι βέβαιο)
30.4) Στο 96 η Αγαθή Κολοβού, (αυτό είναι βέβαιο)
30.5) Στο 122 η Παναγιώτα Λιάσκου, (αυτό υπό έλεγχο)
30.6) Στο 128 ο Διονύσης Μαθιός, (αυτό είναι βέβαιο)
30.7) Στο 149 η Δανάη Μονεμβασίου, (αυτό είναι βέβαιο)
30.8) Στο 150 ο Γιάννης Μοσχόβας, (αυτό είναι βέβαιο)
30.9) Στο 192 η Σπυριδούλα Πιθαμίτση, (αυτό υπό έλεγχο)
30.10) Στο 195 η Αικατερίνη Πλατή, (αυτό υπό έλεγχο)
30.11) Στο 220 η Ευαγγελία Τζίμα, (αυτό είναι βέβαιο)
Από τα προηγούμενα ναι μεν έπεται ότι οι ανωτέρω διαιτητές θα πρέπει να κοπούν από τη
Σχολή Προπονητών, αλλά ότι ακόμα και όσοι μέχρι σήμερα ξεγλίστρησαν και έχουν και τις δύο
ιδιότητες του προπονητή και του διαιτητή θα πρέπει να διαλέξουν μία και να αποποιηθούν της άλλης
απαραιτήτως!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!

Γ – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής: Γ3 - Οι
παρανομίες κατά των αδικούμενων υποψηφίων!
Στον Πίνακα Απορριπτομένων Υποψηφίων παρατηρούμε:

31) Στο (2) του πίνακα απορριπτόμενων ο Γατσούλης Σταμάτης: Προέρχεται από το Παραδοσιακό
Καράτε! Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε?
32) Στο (3) του πίνακα απορριπτόμενων η Δέδε Αγγελική: Με σύλλογο που έχει δώσει πολλούς
αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ! Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε?
33) Στο (7) του πίνακα απορριπτόμενων η Καραμπουγιούκ Ελισσάβετ: Αθλήτρια με δελτίο από το
1994! Πρωταθλήτρια επανειλημμένα σε Πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες, με τρίτο νταν και με
προπονητική πείρα πολλών ετών! Παράνομα και άδικα έχει αποκλεισθεί από τη Σχολή
Προπονητών! Έτσι αμείβει η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ τους αθλητές που δίνουν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι
από τη ζωή τους στον αθλητισμό? Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε?
34) Στο (9) του πίνακα απορριπτόμενων ο Μαστρογιαννάκος Θεόδωρος: Με σύλλογο που έχει
δώσει πολλούς αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ! Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε?
35) Στο (10) Μουρούτσος Κωνσταντίνος: Παλιός καρατέκα που έκανε Σότοκαν καράτε στην
Ελλάδα, Γαλλία και Ιαπωνία και ήδη προπονεί επαγγελματικά εδώ και χρόνια! Γιατί απορρίπτεται?
Έκανε αίτηση θεραπείας, αλλά πότε θα απαντηθεί αυτή?
Αφού η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ κατέληξαν στην απόρριψη όλων των ανωτέρω για κάποιους λόγους
ή ελλείψεις προϋποθέσεων, θα πρέπει αντίστοιχα να είναι και οι δυό τους το ίδιο αυστηροί στην
κρίση των λαθών, των παραλήψεων και των παρανομιών, που οι ίδιες διέπραξαν κατά την ίδρυση
και λειτουργία της Σχολής, τα οποία λάθη τους, παραλήψεις τους και παρανομίες τους οδηγούν
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απαρέγκλιτα στην ακύρωση της Σχολής Προπονητών!!! Ειδάλλως, επικρατεί η φιλοσοφία της ...
Χρυσής Αυγής και του ... Μαύρου Μεσάνυχτου!!!
36) Θέλουμε να δημοσιοποιηθεί κάθε αίτημα θεραπείας καθώς και οι απαντήσεις της ΓΓΑ σε αυτά!
Πιστεύουμε ότι όλα τα αιτήματα θεραπείας που έγιναν δεκτά παρακάμπτουν παράνομα τις
προϋποθέσεις ή/και τα κριτήρια!
37) Στο (2) των όσων έκαναν Αίτημα Θεραπείας είναι ο Μουλαβασίλης Δημήτρης.
Ο αθλητής αυτός ανήκει στο σύλλογο του Μπουλούμπαση και οι γονείς
του είναι φίλοι του ζεύγους Γερόλυμπου με τη
μητέρα του αθλητή να είναι κολλητή της
Γερολύμπου. Το πρόβλημα του Μουλαβασίλη, για
το οποίο έγινε αίτημα θεραπείας είναι το ότι είναι
ένα χρόνο μικρότερος από το απαιτούμενο! Και
αναρωτιέται κανείς: πώς θα “θεραπεύσει” η
Μπουλούμπασης
Πρόεδρος, παράνομο Επιτροπή Διοίκησης αυτή την “ασθένεια” του
μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και
Γερολύμπου
παράνομος Διευθυντής Μουλαβασίλη? Θα τον μεγαλώσουν δια μαγείας Αναπληρώτρια Πρόεδρος.
της Σχολής!
κατά ένα χρόνο? Θα αποδείξουν ότι είναι …
Παράνομο μέλος της
Επιτρ. Διοίκ. της Σχολής.
δισέγγονο του Φουνακόσι ή του Ότσουκα και τον έχει ανάγκη το Ελληνικό
καράτε?
Δεν υπάρχει τρόπος να ενταχθεί στα όρια του νόμου χωρίς να δώσουν … ρεσιτάλ βλακείας με
μια τρελή αιτιολογία αδικώντας όλους τους άλλους αθλητές που δεν πήγαν στη Σχολή επειδή ήταν
κατω των 23 ετών!
Και αυτά τα λέω, γιατί στο μεταξύ ο Μουλαβασίλης … παρακολουθεί ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ τα
μαθήματα της Σχολής, ενώ σε άλλους δεν έχει επιτραπεί αυτό! Πώς έχουν παραμυθιάσει το παιδάκι
και τους γονείς του ότι θα “θεραπεύσουν” την ηλικία του με το … εν Νέα Λιόσια Θαύμα του
Γερόλυμπου, όταν έτσι και γίνει κάτι τέτοιο είναι έτοιμες 20 μηνύσεις να προσγειωθούν στα κεφάλια
τους από όλους όσους είναι κάτω των 23 και έμειναν απέξω από τη Σχολή???
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.

Από ό,τι βλέπετε, κύριοι και κυρίες του ΔΣ/ΕΛΟΚ και της
Διοίκησης της Σχολής, αυτό που λέμε "ψιχάλισμα" στην παροιμία
"Σας φτύνουν και λέτε ψιχαλίζει!", έχει γίνει πλέον "καταιγίδα" και
αδιαφορείτε!

Γ – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής: Γ4 - Οι
παρανομίες που διαπράττουν οι διδάσκοντες!

Τα Προγράμματα "Σπουδών": Karate-do: The Art of Empty
Head!!!
Λίγες μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής η ΕΛΟΚ ανακοίνωσε το Γενικό
Πρόγραμμα της Σχολής, όπως δίνεται εδώ με κλικ, και μια μέρα πριν από την έναρξη των
μαθημάτων ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα μόνο για τον μήνα Ιούλιο, όπως δίνεται εδώ με κλικ.
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Ακολούθησε το πρόγραμμα για τον Αύγουστο, όπως δίνεται εδώ με κλικ! Και στη συνέχεια για τον
Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο!
38) Πρώτο και βασικό κενό είναι η παντελής έλλειψη των βιογραφικών των διδασκόντων!
Ποιοί είναι, ποιός τους ξέρει, μήπως ανάμεσα σε αυτούς που αξίζουν υπάρχει και αυτό που λένε
"κατιμάς"? Μήπως καταστρατηγούνται άρθρα του αθλητικού νόμου? Έχουν τα τυπικά προσόντα να
διδάξουν? Έχουν τα ουσιαστικά προσόντα να διδάξουν? Εκτός από τους πανεπιστημιακούς των
θεωρητικών μαθημάτων, οι κύριοι των πρακτικών έχουν αυτό που λένε “επάρκεια”. Υπάρχουν
προγράμματα διδασκαλίας θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων? Ζητάνε απολυτήριο λυκείου από
τους μαθητές, ζήτησαν και από τους διδάσκοντες? Ζητάνε ποινικό μητρώο από τους μαθητές,
ζήτησαν και από τους δασκάλους ή εκμεταλλεύονται ακόμα και την εχεμύθεια τη δική μας, οι
αποδεδειγμένα άχρηστοι τρομοκράτες!
39) Από το πλήρες πρόγραμμα βλέπουμε την παράνομη συμμετοχή μεταξύ των διδασκόντων
των κατωτέρω μελών και μη του ΔΣ/ΕΛΟΚ Μπουλούμπαση - Κοσμίδη - Βόβλα - Πάση Χονδροματίδη - Γκουβούση! Πώς μπορούν οι άμισθοι διοικητικοί και μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ να είναι
έμμισθοι "προπονητές προπονητικής" σε Σχολή Προπονητών, πράγμα που απαγορεύεται από τον
αθλητικό νόμο 2725/1999, και αυτό εν γνώσει της ΓΓΑ??? Αλλά γιατί να μην μπορεί, αφού επί
χρόνια οι ανωτέρω και άλλοι ήταν ταυτόχρονα α) προπονητές με σύμβαση ή μαύρα στους
συλλόγους τους και β) αντιπρόσωποι των συλλόγων τους ή και άλλων, όπως είχε καταθέσει ότι
"είχε δικαίωμα" εναντίον μου ως μάρτυρας η Δίμετρη Κότα ο Μπίκας σε δικαστήριο με τον
Γερόλυμπο και γ) μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ!!!

Κοσμίδης,
παράνομο
Μπουλούμπασης,
παράνομο μέλος μέλος ΔΣ, που
ομολόγησε ότι
ΔΣ, διότι
είναι
προπονητής!
προπονητής!

Βόβλας,
παράνομο
μέλος ΔΣ, διότι
προπονητής!

Πάσης,
Χονδροματίδης, Γκουβούσης,
παράνομο
παράνομο
ούτε καν
μέλος ΔΣ, διότι μέλος ΔΣ, διότι
απλός
προπονητής!
προπονητής! προπονητής!!!

Είναι αυτονόητο ότι οι ανωτέρω κάτοχοι διπλώματος προπονητή από τη ΓΓΑ,
Μπουλούμπασης - Βόβλας - Καρβούνης - Χονδροματίδης - Πάσης - Κοσμίδης, πρέπει να θεωρηθούν
"επαγγελματίες προπονητές" μη έχοντες δικαίωμα να είναι αντιπρόσωποι συλλόγων προς την ΕΛΟΚ
και να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επτροπής,
διότι έπρεπε με βεβαία ημερομηνία ΝΑ ΕΙΧΑΝ υποβάλει προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
δήλωση αποποίησης της ιδιότητας του προπονητή προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για τις
ανωτέρω διοικητικές θέσεις στην ομοσπονδία! Εφόσον τέτοια δήλωση ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ υποβάλει, τότε
τα Καραλαμόγια αυτά αποκρύπτουν την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή και
καταλαμβάνουν ταυτόχρονα μια θέση στη διοίκηση της ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα να χειραγωγούν το
άθλημα και να οδηγούν μια αθλητική ομοσπονδία σε εξ ορισμού συνεχή εξαπάτηση της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού!!! Καμιά βεβαίωση της ΕΛΟΚ για αυτούς δεν πρέπει να γίνει δεκτή από τη
ΓΓΑ,
διότι
προφανώς
ΑΥΤΟΙ
ΕΙΝΑΙ
Η
ΕΛΟΚ!!!
ΣΥΝΕΠΩΣ
ΤΟ
ΔΣ
ΕΚΠΙΠΤΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙ!!!!!!!!!!
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Περαιτέρω μου φαίνεται πολύ περίεργο πώς η ΓΓΑ δεν κάνει ένα ερώτημα στο ΣΔΟΕ με τα
ονόματα και τις διευθύνσεις των ανωτέρω 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 "κυρίων" μαζί με τα ονόματα
των συλλόγων τους με το ερώτημα αν έχουν σύμβαση προπονητή με τον δικό τους ή άλλο σύλλογο,
πράγμα που θα φαίνεται α) στην τοπική εφορία του συλλόγου, ή β) στη φορολογική δήλωση του
καθενός από τους ανωτέρω, και γ) αν αυτό δεν φαίνεται πουθενά, τότε να δώσει στο ΣΔΟΕ το
άρθρο μου ΕΛΟΚ-ΓΓΑ: Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη
φοροδιαφυγή! , όπου αποδεικνύεται ότι κάνουν σεμινάρια καράτε σε όλη την Ελλάδα και άρα
παίρνουν τα λεφτά "μαύρα"!!! Είναι προφανές ότι ΔΩΡΕΑΝ παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας σε
σεμινάρια δεν υπάρχει με βάση τη φορολογική νομοθεσία! Εδώ στο μαγαζί του γιού σου σε βρίσκουνε
και σου λένε "Δουλεύεις μαύρα! Πάρε ένα πρόστιμο"!
Θα μπορούσε επίσης να τους ζητήσει από μια υπεύθυνη δήλωση (να την έχει στα χέρια του)
πως όσο ήταν και είναι μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ δεν άσκησαν και δεν ασκούν το επάγγελμα του
προπονητή. Αυτή η δήλωση ενυπάρχει μέσα στην δήλωσή τους ότι "δεν υφίσταται για αυτούς κανένα
από τα κωλύματα του νόμου 2725/1999 και του άρθρου 9 του καταστατικού της ΕΛΟΚ", την οποία
έδωσαν στην ΕΛΟΚ όταν πήραν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι ΔΣ, και επομένως δεν θα έχουν
κανένα πρόβλημα να την ξαναδώσουν!!!
Πώς μπορεί τα μέλη του ΔΣ να απαγορεύεται να πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους στην
ομοσπονδία (άρθρο 3, §6, του 2725/1999) και αυτοί να πληρώνονται ως διδάσκοντες στη Σχολή
προπονητών της ομοσπονδίας? Είναι αυτονόητο ότι ο οικονομικός απολογισμός με τις αμοιβές όλων
ανεξαιρέτως των διδασκόντων στη Σχολή θα πάει στο ΣΔΟΕ ή/και στην Εφορία Νέας Ιωνίας, που
παρακολουθεί την ΕΛΟΚ, για το σύννομο των αμοιβών για παροχή υπηρεσιών, την απόδοση ΦΠΑ,
την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων! Γι αυτό να είσαστε
βέβαιοι!
Όσον αφορά στον αστυνομικό Γιώργο Καρβούνη, που δεν έχει παραιτηθεί ακόμα παρά τις
χρόνιες παρανομίες που διαπράττει δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι επαγγελματίας προπονητής,
αφού δημοσιεύει τα επόμενα στην ιστοσελίδα του συλλόγου του, όπου κομπάζει προκλητικότατα ότι
είναι ταυτόχρονα και πολυάσχολος Προπονητής και πολυτάλαντο Μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ!!!

Τέλος, από τον επόμενο πίνακα διδασκόντων στη Σχολή αποδεικνύεται ότι οι Βόβλας Κοσμίδης - Πάσης - Χονδροματίδης - Μπουλούμπασης αυτόματα με την ανάληψη θέσεων
διδασκόντων ήδη βρίσκονται υπό έμμισθη σύμβαση με τη Σχολή Προπονητών ως "προπονητές
υποψηφίων προπονητών"! Δεν καταλαβαίνω ποιά άλλη απόδειξη χρειάζεται για να πιστοποιηθεί η
παροχή υπηρεσιών προπονητή καράτε από αυτούς προς τη Σχολή!!!
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Δεν βλέπουν την καραμπινάτη παραβίαση του νόμου στη ΓΓΑ??? Αυτό αποτελεί άλλη μια
απόδειξη ότι η υπηρεσία αυτή είναι αυτό που λαϊκά λέμε "μπουρδέλο" με την έννοια του "τίποτα
δεν λειτουργεί σωστά"!!!
40) Οι πέντε πρώτοι από τους ανωτέρω είναι εδώ και χρόνια μέλη του
ΔΣ/ΕΛΟΚ και άρα έχουν αποποιηθεί εδώ και χρόνια την ιδιότητα του
προπονητή του καράτε! Πώς μπορεί να εμφανίζονται ως εν ενεργεία
"προπονητές προπονητών" στην προπονητική του καράτε, αφού έχουν
αποποιηθεί την ιδιότητα του προπονητή για να είναι διοικητικοί? Εκτός αν όλα
αυτά τα χρόνια διδάσκουν στη ζούλα καράτε, εισπράττουν μαύρο χρήμα χωρίς
να φαίνεται και παραβαίνουν επί μακρόν και την αθλητική και την φορολογική
νομοθεσία! Πράγμα που πραγματικά γίνεται!
Ταυτόχρονα, ακόμα και αν υποκριθούν ότι προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους,
πράγμα που στους εφοριακούς ελεγκτές ΔΕΝ πιάνει, η συμμετοχή τους είναι καραμπινάτα παράνομη
και με το που δήλωσαν “διδάσκοντες” έπρεπε να είχαν εκπέσει από τις θέσεις τους στο ΔΣ/ΕΛΟΚ
με απόφαση του υφυπουργού αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού!!! Αλλά η ΓΓΑ έχουμε πει τι είναι!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.
41) Εξέχουσα θέση στους ανωτέρω διδάσκοντες αποτελεί ο Κοσμίδης, ο οποίος είναι
ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ, αρχηγός παράνομης παρα-ομοσπονδίας του καράτε, μέλος της
επιτροπής διοίκησης της Σχολής και διδάσκων προπονητική (!) στη Σχολή: θρασύτατη και
καραμπινάτη παρανομία και τρομοκρατία και για να εισπράξει αμοιβές και για να επιβάλει την
αποδοχή της εγκυμονούσας κόρης του ως "κανονικά συμμετέχουσας" στα μαθήματα της Σχολής!!!
42) Αλλά και ο Μπουλούμπασης δεν πάει πίσω, αφού είναι ταυτόχρονα πρόεδρος της ΕΛΟΚ,
αρχηγός παράνομης παρα-ομοσπονδίας του καράτε, Διευθυντής της Σχολής και διδάσκων
προπονητική (!) στη Σχολή, ο θρασύτατος απατεώνας!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.
43) Ο πέμπτος, Παναγιώτης Χονδροματίδης, πρέπει να είναι άσχετος από καράτε!
Μαθητής του Τσόγκα και του Παπαδημητρόπουλου, διπλώματα από το Σίτο-ρυου της
ISSO του Γερόλυμπου! Μιλάμε για μηδενικό!!!
Έχει όμως δίπλωμα προπονητή της ΓΓΑ από
το 2001 και είναι αρχηγός του Σίτο-ρύου! Θεοί
Χονδροματίδης,
παράνομο μέλος ΔΣ, του Ολύμπου!!! Εξασκεί το επάγγελμα του
Πρόεδρος Τεχν.
προπονητή από τότε? Έχει σύμβαση με
Επιτροπής
σύλλογο για αυτή τη δραστηριότητα?
Ταυτόχρονα είναι για 2-3 θητείες (?) και μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ
πράγμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του προπονητή! Πώς μπορεί να συμβαίνει να είναι μέλος του
ΔΣ/ΕΛΟΚ και να πληρώνεται για να διδάσκει ως εξέχων τεχνικός σε Σχολή Προπονητών??? Αφού
υπάρχουν άλλοι δέκα προπονητές Β΄ κατηγορίας, γιατί επελέγη ο Χονδροματίδης που είναι Γ΄
κατηγορίας?
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Πότε ήταν αθλητής, πότε πήρε μέρος σε αγώνες, πότε και από ποιόν πήρε νταν, πότε ήταν
προπονητής και τέλος τι είδους αρχηγός του Σίτο-ρύου είναι, αφού την αντιπροσώπευση της
επίσημης Ιαπωνικής Ομοσπονδίας Σίτο-ρύου στην Ελλάδα με πραγματικά νταν από Ιαπωνική
Ομοσπονδία την έχει άλλος??? Αυτός τι αντιπροσωπεύει? Το εγκεφαλικό του
Παπαδημητρόπουλου? Αυτά συμβαίνουν επειδή η ΕΛΟΚ βασιλεύει με τη βοήθεια των μαϊμούδων!!!
Τέλος, στο θέμα της άσκησης βίας από τον Χονδροματίδη κατά του Πελέκη εντός αθλητικού
χώρου (τον αγκάλιασε, τον σήκωσε και τον μετέφερε τριάντα μέτρα) καθώς και της ψευδομαρτυρίας
του πάλι κατά του Πελέκη με στόχο την τιμωρία του τελευταίου, ήδη έχω αναφερθεί.
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!
44) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ΔΕΝ υπήρχε εκπρόσωπος
της ΓΓΑ, ενώ εκτοξεύονταν απειλές προς τους μαθητές από τους
Γερόλυμπο, Μπουλούμπαση, Βόβλα, Κοσμίδη και Χονδροματίδη, ο οποίος
μάλιστα ρωτάει τον καθένα "Εσύ με ποιόν είσαι?", κατά τις ώρες
διδασκαλίας των πρακτικών μαθημάτων της Σχολής!
45) Ο Γερόλυμπος περιφέρεται όλη την ημέρα στους χώρους της
Γιώργος Γερόλυμπος
Σχολής Προπονητών και φωνάζει δεξιά και αριστερά δήθεν αδιάφορα
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ"
"Και να μη νομίζουν μερικοί ότι θα περάσουν όλοι τη Σχολή" για να Ο κορυφαίος ΑΟΡΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ !!!
απειλήσει, τρομοκρατήσει και καθυποτάξει τους υποψήφιους
προπονητές! Υπό ποία ιδιότητα περιφέρεται στους χώρους της Σχολής
μεταξύ των μαθητών? Ευτυχώς που τον έχουν πάρει όλοι πλέον χαμπάρι και δεν του δίνουν καμιά
σημασία. Το σκουλήκι απειλεί τους νέους αθλητές!!!
46) Στα αναλυτικά προγράμματα η οργάνωση της διδασκαλίας των πρακτικών είναι για τα
μπάζα! Δεν υπάρχει καμιά ανάλυση! Όλες οι ώρες αναφέρονται ως "Πρακτικά"! Δεν υπάρχει καμιά
διάκριση και είναι όλα ένας αχταρμάς! Για παράδειγμα θα μπορούσε να διαχωριστούν τα Πρακτικά
σε Προπονητική Αρχαρίων-Προχωρημένων, Στάσεις και Τεχνικές Χεριών-Ποδιών ή Κάτα,
Τεχνικές Αγώνων, Στρατηγική Αγώνων, Ομοιότητες και Διαφορές των Στυλ και άλλα που δεν είμαι
τεχνικός για να υποδείξω, αλλά είμαι σε θέση να διακρίνω ότι η οργάνωση είναι της πυρκαγιάς! Στα
Πρακτικά όχι μόνο δεν υπάρχει η ύλη καταγεγραμμένη, αλλά δεν υπάρχει ούτε στο μυαλό των
διδασκόντων, αφού αυτοί με άδειο κεφάλι μπερδεύουν αυτά που θα διδάξουν με αυτά που ήδη έχουν
διδάξει! Στην κυριολεξία διδάσκουν "Karate-do: The Art of Empty Head" !!!

47) Στο πρόγραμμα για τον Αύγουστο, όπως δίνεται εδώ με κλικ, παρατηρούνται να
διδάσκουν δύο "αυθεντίες" προπονητές προπονητών ταυτόχρονα στο ίδιο τμήμα, ενώ στην
πραγματικότητα διδάσκει ένας και μερικές φορές ένας σε δύο τμήματα μαζί! Το σύνολο των μαθητών
της Σχολής έχει χωριστεί σε τέσσερα τμήματα και ήδη πολλές φορές ένας διδάσκων αναλαμβάνει
δύο τμήματα ταυτόχρονα παρ' όλο που το πρόγραμμα δείχνει να διδάσκουν στο κάθε τμήμα δύο
διδάσκοντες!
Για παράδειγμα, ο Άρης Κραββαρίτης βάσει προγράμματος έπρεπε να διδάσκει στο Στάδιο
Άνω Λιοσίων, ενώ αυτός ήταν στην ... Μυτιλήνη με ... μαγιό!!! Δεν θέλω παρατηρήσεις επί του
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Κραββαρίτη, διότι ήταν πάντα ο πρώτος σύλλογος που συμμετείχε στην άλωση κάθε ομοσπονδίας
(χόκεϋ, κέρλινγκ, τρίαθλου κτλπ.) από τον Γερόλυμπο: "Όπου γάμος και χορός, η Βασίλω πρώτη!"
Συνεπώς η Σχολή Προπονητών θα πληρώσει και για τα μπάνια της ... Βασίλως!!!
Είναι φανερό ότι τα λιγούρια αυτά εμφανίζονται δύο-δύο στο πρόγραμμα, ενώ διδάσκει ένας
σε δύο τμήματα για να τετραπλασιάσουν την αμοιβή της κάθε ώρας τους: Φυσικά δεν θα πάρουν την
ώρα επί τέσσερα, αλλά θα την πάρουν επί δύο, γιατί τα άλλα δύο θα τα πάρει ο Γερόλυμπος!!! Τζάμπα
θα σας "δουλεύει" το παιδί?
Σε όλες τις ημέρες μαθημάτων ούτε κατ' ελάχιστο δεν επίβλεψε την εφαρμογή του νόμου για τη
λειτουργία της Σχολής άνθρωπος από τη ΓΓΑ! Προσθέτουμε σε αυτό ότι για 96 ώρες από την
31-7-14 έως την 8-9-14 η Επιτροπή Διοίκησης ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΟ λόγω μη ύπαρξης Προέδρου
από τη ΓΓΑ.
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών
Καράτε.
48)
Στο
πρόγραμμα
του
Αυγούστου
περιλαμβανόταν και δίδαξε και ο Κώστας Γκουβούσης
(αριστερά)! Αλλά ο Κώστας Γκουβούσης ΔΕΝ ΕΙΧΕ
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΤΩΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΑ !!! Πώς διδάσκει σε
Σχολή Προπονητών ???
Εδώ και είκοσι χρόνια, όμως, είχε το προτέρημα να έχει αντιπρόσωπο του συλλόγου του στη
Σκάλα Λακωνίας τον Γιώργο Γερόλυμπο (δεξιά), ο οποίος ποτέ δεν είχε δικό του σύλλογο και με
όχημα αυτόν τον σύλλογο του Γκουβούση είχε κατακτήσει την ΕΛΟΚ, το χόκεϋ, το κέρλινγκ και το
τρίαθλο! Σε αντάλλαγμα ο Γερόλυμπος είχε επιβάλει για 10-15 χρόνια τον Γκουβούση ως "εθνικό
προπονητή" της ΕΛΟΚ και τον πλήρωνε κανονικά η ΕΛΟΚ, ενώ ποτέ δεν είχε δίπλωμα προπονητή!
Όλοι το γνωρίζουν αυτό και κανένας δεν μιλάει! (Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Γερόλυμπος έπαιρνε
μίζα και από το ... μισθό του κολλητού του Κώστα Γκουβούση!!!)
Αυτά για να σας αποδείξω για άλλη μια φορά πόσο "μπουρδέλο" είναι η ΕΛΟΚ με την έννοια
της στυγνής εκμετάλλευσης του καράτε από τα μέλη της διοίκησης, αλλά επίσης και πόσο μεγάλο
"μπουρδέλο" είναι και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με την έννοια ότι ΔΕΝ ενδιαφέρεται ποτέ
για το τι γίνεται στις ομοσπονδίες και ΔΕΝ τηρεί κανένα νόμο, ενώ οι υπάλληλοί της σε κάθε
επίπεδο διαπλέκονται με τους ομοσπονδιάρχες!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!

197/340

Απόλυτα Παράνομη η Σχολή Προπονητών Καράτε των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ 2014-2015.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παρένθεση: Ο νόμος 2725/1999 διαχωρίζει σαφώς τους
Τεχνικούς από τους Διοικητικούς!
Το πνεύμα του νόμου 2725/1999 είναι να χωρίσει διακεκριμένα τους τεχνικούς ενός
αθλήματος από τους διοικητικούς, ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η μη χειραγώγηση των
οργάνων της ομοσπονδίας του αθλήματος και των συλλόγων της και άρα η δημοκρατική λειτουργία
της. Το πνεύμα, επομένως, του νομοθέτη είναι: όσοι έχουν ιδιότητα τεχνικού (προπονητή, διαιτητή,
εξεταστή κτλ.) να μην μπορούν να κατέχουν ταυτόχρονα και διοικητική θέση, και όσοι έχουν
ιδιότητα διοικητικού να μην μπορούν ταυτόχρονα να κατέχουν και θέση τεχνικού. Είναι δε τόσο
έντονο και σαφές αυτό το πνεύμα του νόμου, ώστε όταν κάποιος κατέχει θέση τεχνικού ή
διοικητικού να μην μπορεί ούτε καν να θέσει υποψηφιότητα αντίστοιχα για θέση διοικητικού ή
τεχνικού παρά μόνο αφού πρώτα παραιτηθεί από την προηγούμενη θέση του. Στην περίπτωση δε
που κάποιος κατέχει ήδη θέση διοικητικού ή τεχνικού και αναλάβει το έργο ή θέσει υποψηφιότητα
για θέση αντίστοιχα τεχνικού ή διοικητικού χωρίς να έχει ήδη παραιτηθεί από την προηγούμενή του
θέση, τότε ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ εκπίπτει άμεσα από την προηγούμενή του θέση.
Τι σημαίνουν όλα αυτά για τους ηλιθίους της ΕΛΟΚ!
Όσα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ είχαν από παλιά διπλώματα προπονητή και είχαν αναλάβει στο
παρελθόν διοικητικό έργο, έπρεπε πριν αναλάβουν αυτό το έργο να είχαν αποποιηθεί εγγράφως και
με βεβαιωμένη ημερομηνία την ιδιότητα του προπονητή, άλλως ήταν πάντα παράνομοι (λόγω διπλής
υπόστασης και μάλιστα υπόλογοι για παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα χρήματος από παράνομες
πηγές) και οι αποφάσεις του ΔΣ/ΕΛΟΚ, που ήταν μέλη, ήταν και αυτές παράνομες. Αν δε ασκούσαν
ταυτόχρονα και κρυφά χωρίς φορολογική δήλωση το επάγγελμα του προπονητή ή εξεταστή, τότε
εκτός από παραβάτες του αθλητικού νόμου είναι και καραμπινάτοι φοροφυγάδες!
Πώς εφαρμόζονται τα ανωτέρω σήμερα κατά τη λειτουργία της Σχολής προπονητών
ανεξάρτητα από τις παρελθούσες παρανομίες!
Οι Μπουλούμπασης, Κοσμίδης, Βόβλας, Πάσης και Χονδροματίδης, επειδή είναι μέλη του
ΔΣ/ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα διευθυντής και διδάσκοντες στη Σχολή Προπονητών εκπίπτουν
αυτόματα από μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Όλοι αυτοί πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους στη λειτουργία
της Σχολής για την ομοσπονδία, ενώ ο νόμος σαφώς ορίζει ότι τα μέλη του ΔΣ παρέχουν αμισθί
τις υπηρεσίες τους! Αλλά δεν έχει σημασία αν πληρώνονται ή παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους,
οι δύο ιδιότητες του διοικητικού και του τεχνικού είναι από το νόμο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ!
Οι Δημητριάδης και Γκουβούσης, επειδή είναι μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα μαθητές
της Σχολής Προπονητών και άρα υποψήφιοι προπονητές, εκπίπτουν αυτόματα από το ΔΣ/ΕΛΟΚ.
Συνεπώς, νόμιμα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ απομένουν να είναι σήμερα μόνον: η Γερολύμπου και ο
Ράλλης, διότι ο Χανικιάν ποτέ δεν συμμετείχε λόγω εγκεφαλικού και ο Καρβούνης είναι καμμένο
χαρτί λόγω του ότι δηλώνει και είναι προπονητής του συλλόγου του!

Η εφαρμογή των ανωτέρω μπορεί να ζητηθεί με ασφαλιστικά μέτρα και να ζητηθεί
προσωρινή διοίκηση για την ΕΛΟΚ ή/και κατάργηση της Σχολής Προπονητών!
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Επομένως, συνοψίζουμε μέχρι τώρα και έχουμε:

α) την παράνομη ίδρυση μιας Σχολής Προπονητών Καράτε,
β) προς χάρη μιας παράνομης ομοσπονδίας (ΕΛΟΚ) με ένα παράνομο ΔΣ,
γ) με παράνομους εκπροσώπους της ΕΛΟΚ,
δ) με παράνομες προϋποθέσεις συμμετοχής, πολλές καλυπτόμενες με ψευδή και
πλαστά δικαιολογητικά,
ε) που ήδη λειτούργησε παράνομα χωρίς διοίκηση για το μισό της χρονικό διάστημα,
από 31-7-2014 μέχρι 8-9-2014,
ζ) με παράνομους διδάσκοντες προπονητικής, δηλαδή των 120 από τις 200 ωρών!!!,
η) με, τελικά, τελείως παράνομη Έπιτροπή Διοίκησης, αφού ο Κοσμίδης ομολόγησε ότι
είναι προπονητής και η συμμετοχή του ως μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και εκπροσώπου της
ΕΛΟΚ στην Επιτροπή Διοίκησης είναι τελείως παράνομη και άκυρη
θ) με προκαταβολική είσπραξη ... 60.000 € από τους μαθητές αντί το πολύ 12.000 €
κόστους λειτουργίας!!!
ι) που δημιούργησε και δημιουργεί αλυσιδωτές αδικίες και παράνομες καταστάσεις κατά
τη λειτουργία της,

Συνεχίζεται με δεκάδες άλλες παρανομίες των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ:
Δ - Οι Παρανομίες στα Αποτελέσματα της Σχολής!
Ε - Οι Παρανομίες στον Οικονομικό Απολογισμό της Σχολής!
Ζ - Οι καταγγελίες κατά της Ίδρυσης, Λειτουργίας και Αποτελεσμάτων
της Σχολής!
Μέρος Α΄, Μέρος Β΄, Μέρος Γ΄
Τέλος, μετά την τελευταία Αναδιάρθρωση του ΔΣ/ΕΛΟΚ:
Ιδού οι Νεκροθάφτες του Καράτε στην Ελλάδα (και οι
προηγούμενοί τους βέβαια)!!!
1) Για ένα άθλημα από το 1966 στην Ελλάδα,
για μια ομοσπονδία με ιστορία από το 1980, για
ανάπτυξη με επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ
από τη ΓΓΑ από το 1991, με 250 συλλόγους, όπως
Ο Τρομοκράτης
λένε, και 28.000 αθλητές, όπως λένε, με δεκάδες
της Διπλανής Πόρτας!
πρωταθλήματα, εκατοντάδες προπονητές και
Το μυστικό της
εκμετάλλευσης μιας
πρωταθλητές, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ
αθλητικής ομοσπονδίας
ΚΑΝΕΝΑ ιστορικό στις ιστοσελίδες της, ΚΑΝΕΝΑ πρωτάθλημα,
είναι να στερείς τα
δικαιώματα στους
ΚΑΝΕΝΑ σύλλογο, ΚΑΝΕΝΑ προπονητή, ΚΑΝΕΝΑ αθλητή, ΚΑΝΕΝΑ
έξυπνους, ώστε να
αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα οποιασδήποτε χρονιάς, ΚΑΜΙΑ
φεύγουν, και να τα
πλασάρεις σαν ρουσφέτια φωτογραφία, ΚΑΝΕΝΑ βίντεο!
στους ηλίθιους, ώστε να σε
2) Οι δραστηριότητές της δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ
ευγνωμονούν κιόλας!!!
ΜΗΔΕΝΙΚΟ! Το έμψυχο δυναμικό των συλλόγων, προπονητών,
Ποιος ... μαλάκας δεν το
καταλαβαίνει αυτό?
εξεταστών, μαύρων ζωνών, αθλητών και άλλων παραγόντων δείχνουν
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να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ? Όλες οι επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ που πλήρωσε
ο Έλληνας φορολογούμενος απέδωσαν ένα ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ!
3) Πάρτε για παράδειγμα τους Βαλκανικούς Αγώνες, τις συμμετοχές αθλητών, εκπαιδευτών
και διαιτητών! Ηλίθιοι!!! Βαλκανικοί ΔΕΝ υπήρξαν ποτέ!!! Γιατί? Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε
Βαλκανική Ομοσπονδία! Γιατί ΔΕΝ υπήρξε ποτέ? Διότι ΔΕΝ υπάρχει η ιστορία της με λεπτομέρειες
καταγεγραμμένη! Και γιατί ΔΕΝ υπάρχει η ιστορία της με λεπτομέρειες καταγεγραμμένη?
4) Ηλίθιοι!!! Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε καταστατικό της Βαλκανικής δημοσιευμένο από τον
Γερόλυμπο, αφού από την ίδρυσή της αυτός ήταν ο πρόεδρός της, και αν υπήρχε θα ήταν
δημοσιευμένο στο site της ΕΛΟΚ ή στο site της Βαλκανικής! Στο πρώτο ΔΕΝ είναι και το δεύτερο
ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ! Συνεπώς, ΠΟΤΕ δεν λειτούργησε με φορολογικά βιβλία και στοιχεία αυτή
η ανύπαρκτη ομοσπονδία!!!
5) Και γιατί όλα αυτά??? ΑΠΛΟΥΝ!!! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ!!!
6) Συνεπώς η ιστορία του καράτε και όλων των παραγόντων του στην Ελλάδα έχει θαφτεί
εσκεμμένα! Αλλά γιατί τέτοιο εσκεμμένο θάψιμο των πάντων, ενώ έπρεπε το καράτε να ήταν το
πρώτο άθλημα στην Ελλάδα? Γιατί τέτοια απαξίωση όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων του
αθλήματος???

Η Απάντηση είναι απλή: 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.)

0-Γερόλυμπος
ΑΦΑΝΗΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ

5-Βόβλας
Παράνομος Ταμίας
διότι προπονητής!

1-Μπουλούμπασης
Παράνομος Πρόεδρος
διότι προπονητής!

6-Ράλλης Ειδικός
Γραμματέας

2-Γερολύμπου
Αναπλ. Πρόεδρος
Υπό έλεγχο!

3-Δημητριάδης
Παράνομος Γεν.
Γραμ. διότι
προπονητής!

7-Γκουβούσης
8-Καρβούνης
Παράνομος Έφορος
Παράνομος Εφ.
Υλικού, διότι
Εθν. Ομάδων, διότι
προπονητής!
προπονητής!
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4-Χανικιάν
Β' Αντιπρόεδρος =
Εκτός ΔΣ, διότι
εγκεφαλικό!

9-Χονδροματίδης
Παράνομος
Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής, διότι
προπονητής!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10-Πάσης
Νόμιμη ... Σουπιά!
Παράνομος, διότι
προπονητής!
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11-Κοσμίδης,
παράνομο μέλος ΔΣ,
που ομολόγησε ότι
είναι προπονητής!

12-Γκάζι, Διευθυντής
αθλήματος, νόμιμος
προπονητής,
παράνομα ψηφίζει!!!

13-Σκοπελίτης
Ιδιοκτήτης
"Sportdata",
εξωτερικός
συνεργάτης!!!

14-Αυτόν τον ψάχνω
ακόμα!
Τώρα την βρήκα και
της την ετοιμάζω!

Με τα προηγούμενα άρθρα μου έχω ήδη αποδείξει ότι οι ανωτέρω είναι "προκλητικοί
εγκληματικοί αθλητικοί και οικονομικοί επιχειρηματίες" που αρμέγουν την Ελληνική Ομοσπονδία
Καράτε από τις θέσεις τους στο διοικητικό της συμβούλιο και ... παραπλεύρως, παραβιάζοντας
ταυτόχρονα και καραμπινάτα και την αθλητική και την φορολογική νομοθεσία!!!
Τονίζεται επίσης ότι οι 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ήδη προπονούν επαγγελματικά και στους
συλλόγους τους με συμβάσεις κατατεθειμένες στις εφορίες τους ή "μαύρα" παραβιάζοντας επίσης
ταυτόχρονα και καραμπινάτα και την αθλητική και την φορολογική νομοθεσία!!!

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση!

Είναι αυτονόητο ότι οι ανωτέρω κάτοχοι διπλώματος προπονητή από τη ΓΓΑ,
Μπουλούμπασης - Βόβλας - Καρβούνης - Χονδροματίδης - Πάσης - Κοσμίδης, πρέπει να θεωρηθούν
"επαγγελματίες προπονητές" μη έχοντες δικαίωμα να είναι αντιπρόσωποι συλλόγων προς την ΕΛΟΚ
και να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επτροπής,
διότι έπρεπε με βεβαία ημερομηνία ΝΑ ΕΙΧΑΝ υποβάλει προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
δήλωση αποποίησης της ιδιότητας του προπονητή προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για τις
ανωτέρω διοικητικές θέσεις στην ομοσπονδία! Εφόσον τέτοια δήλωση ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ υποβάλει, τότε
τα Καραλαμόγια αυτά αποκρύπτουν την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή και
καταλαμβάνουν ταυτόχρονα μια θέση στη διοίκηση της ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα να χειραγωγούν το
άθλημα και να οδηγούν μια αθλητική ομοσπονδία σε εξ ορισμού συνεχή εξαπάτηση της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού!!! Καμιά βεβαίωση της ΕΛΟΚ για αυτούς δεν πρέπει να γίνει δεκτή από τη
ΓΓΑ,
διότι
προφανώς
ΑΥΤΟΙ
ΕΙΝΑΙ
Η
ΕΛΟΚ!!!
ΣΥΝΕΠΩΣ
ΤΟ
ΔΣ
ΕΚΠΙΠΤΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙ!!!!!!!!!!
Περαιτέρω μου φαίνεται πολύ περίεργο πώς η ΓΓΑ δεν κάνει ένα ερώτημα στο ΣΔΟΕ με τα
ονόματα και τις διευθύνσεις των ανωτέρω 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 "κυρίων" μαζί με τα ονόματα
των συλλόγων τους με το ερώτημα αν έχουν σύμβαση προπονητή με τον δικό τους ή άλλο σύλλογο,
πράγμα που θα φαίνεται α) στην τοπική εφορία του συλλόγου, ή β) στη φορολογική δήλωση του
καθενός από τους ανωτέρω, και γ) αν αυτό δεν φαίνεται πουθενά, τότε να δώσει στο ΣΔΟΕ το
άρθρο μου ΕΛΟΚ-ΓΓΑ: Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη
φοροδιαφυγή! , όπου αποδεικνύεται ότι κάνουν σεμινάρια καράτε σε όλη την Ελλάδα και άρα
παίρνουν τα λεφτά "μαύρα"!!! Είναι προφανές ότι ΔΩΡΕΑΝ παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας σε
σεμινάρια δεν υπάρχει με βάση τη φορολογική νομοθεσία! Εδώ στο μαγαζί του γιού σου σε βρίσκουνε
και σου λένε "Δουλεύεις μαύρα! Πάρε ένα πρόστιμο"!
Θα μπορούσε επίσης να τους ζητήσει από μια υπεύθυνη δήλωση (να την έχει στα χέρια του)
πως όσο ήταν και είναι μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ δεν άσκησαν και δεν ασκούν το επάγγελμα του
προπονητή. Αυτή η δήλωση ενυπάρχει μέσα στην δήλωσή τους ότι "δεν υφίσταται για αυτούς κανένα
από τα κωλύματα του νόμου 2725/1999 και του άρθρου 9 του καταστατικού της ΕΛΟΚ", την οποία
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έδωσαν στην ΕΛΟΚ όταν πήραν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι ΔΣ, και επομένως δεν θα έχουν
κανένα πρόβλημα να την ξαναδώσουν!!!

Γενικά, αποδεικνύεται ότι η ΓΓΑ αφήνει πλήρη και εν λευκώ δικαιοδοσία στις
ομοσπονδίες να διαχειρίζονται το κάθε άθλημα χωρίς κανένα έλεγχο και παρακολούθηση
και για αυτό το λόγο ο Ελληνικός αθλητισμός έχει γίνει βορά των επιτήδειων και των
απατεώνων της διαπλοκής, μέρος της οποίας γίνονται και οι πολιτικοί προϊστάμενοι της
ΓΓΑ, αλλά και αυτοί οι ίδιοι οι υπάλληλοί της, άλλο που δεν ήθελαν και οι μεν και οι δε!!!
Μεταξύ των εμπλεκομένων στο τεράστιο αθλητικό και οικονομικό σκάνδαλο,
δηλαδή μεταξύ των πολιτικών προϊσταμένων της ΓΓΑ και των κομμάτων τους, των
υπαλλήλων της ΓΓΑ και των αθλητικών ομοσπονδιών, έχει πλέον αποκατασταθεί ένα
τέλμα απόλυτης συνενοχής, αλληλεξάρτησης και αλληλο-εκβιασμού με αποτέλεσμα η
Διαφθορά και η Διαπλοκή να διαιωνίζονται αυτόματα! Δηλαδή, ο καθένας από τους τρεις
και μόνο με την παρουσία του εξαναγκάζει και τους άλλους δύο να παρανομούν ακριβώς
όπως παρανομούσαν πάντα! Ο ρόλος πλέον της ΓΓΑ έχει καθοριστεί στο να συγκαλύπτει
αυτό το τεράστιο αθλητικό και οικονομικό έγκλημα!
Μιλάμε για ογκώδες καρκίνωμα στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της
χώρας με ανεξέλεγκτες μεταστάσεις!!! Μια κατάσταση που μόνο με έναν τρόπο
διορθώνεται: Να κλείσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να μεταταχθούν οι
υπάλληλοί της σε άλλες υπηρεσίες!!! Οι αθλητικές ομοσπονδίες πρέπει να
αυτοσυντηρούνται οικονομικά, ειδάλλως να κλείσουν!!! Δεν μπορούμε να πληρώνουμε με
ζωές ανθρώπων, που δεν έχουν να φάνε ή δεν έχουν να πάρουν φάρμακα, την κάψα του
καθενός να γυμνάζεται!!!

Μέρος Α΄, Μέρος Β΄, Μέρος Γ΄
Θύμιος Περσίδης
Τα καλύτερα ... έρχονται!!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Πρώτη δημοσίευση 20/10/2014.
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!!!

Γκαγκστεριλίκι και Τρομοκρατία στη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ
υπό την Αιγίδα της ΓΓΑ από τους Τρομοκράτες της διπλανής Πόρτας!

Επί πτωμάτων στην κυριολεξία πατάνε ο Γερόλυμπος
και οι Κότες της ΕΛΟΚ
προκειμένου να εξακολουθήσουν να αρμέγουν την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε!
(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! 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!!!
Η διαβίβαση ή κατάθεση των θεμάτων των εξετάσεων, έστω και από έναν καθηγητή της Σχολής,
στη Γραμματεία της ΕΛΟΚ και όχι η αναγγελία απευθείας από τον κάθε καθηγητή στους
διαγωνιζόμενους ακριβώς κατά την έναρξη των εξετάσεων αποτελεί ΑΤΡΑΝΤΑΧΤΗ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ταυτόχρονα ΙΚΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ!!! Ποιοι θα βαθμολογήσουν τα γραπτά των θεωρητικών μαθημάτων???
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Σάββατο, 18-10-2014, πρωί.
Κατά πληροφορίες μας, η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Καράτε (ΕΔΣΠΚ)
με απόφασή της σε συνεδρίαση της Τετάρτης αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να αναβάλει για 15 μέρες
τις εξετάσεις της Σχολής, που είχαν αρχικά οριστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο 18, 19-10-2014,
με σκοπό να έχει τον απαιτούμενο χρόνο να ελεγχθούν όλα τα δικαιολογητικά των μαθητών της
Σχολής και να αντιμετωπιστούν με τον πλέον νόμιμο τρόπο όλες οι
παρατυπίες.
Στη συνεδρίαση αυτή
πήραν μέρος οι τρεις υπάλληλοι
της
ΓΓΑ,
Δημήτρης
Καραστάθης, πρόεδρος, Ελένη
Χαρπαλή
και
Ευφροσύνη
Σταυρογιάννη, μέλη, και οι δύο
αντιπρόσωποι
της
ΕΛΟΚ,
Εμμανουέλα
Ποντίδα-Γερολύμπου
(δηλαδή
ο
Γερόλυμπος) και Γιώργος Κοσμίδης, επίσης μέλη. Η
απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 4 προς 1,
μειοψηφούσης μόνο της κας Ποντίδα-Γερολύμπου, και
κοινοποιήθηκε άμεσα στην ΕΛΟΚ, η οποία φέρει και την
ευθύνη ενημέρωσης των μαθητών της Σχολής με
σχετική ανακοίνωση. Άλλωστε και μόνο εκ του ότι στη
λεπτομερειακή συζήτηση του θέματος στη σύσκεψη της
Επτροπής συμμετείχαν και μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ
προκύπτει ότι η αναβολή των εξετάσεων ήταν αιτιολογημένη, κατανοητή, τελεσίδικη και
γνωστοποιημένη στην ΕΛΟΚ! Ακόμα και στην κολλημένη κυρά-Μαγδάλω Γερολύμπου για να την
μεταφέρει στον Αρρωστημένο από το "Σύνδρομο του Δικτάτορα"!!!
Το ΔΣ/ΕΛΟΚ περιφρονώντας με πρωτοφανώς απαράδεκτη συμπεριφορά την απόφαση της
Επιτροπής Διοίκησης και του Προέδρου της και χρησιμοποιώντας σαν ασπίδα στις παρανομίες του
τους ίδιους τους μαθητές της Σχολής, έστειλε θρασύτατο εξώδικο προς τη ΓΓΑ με περιεχόμενο
ότι θα προχωρήσει στη διενέργεια των εξετάσεων, για τις οποίες πλέον υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
να ακυρωθούν, αν τελικά γίνουν.
Στη συνέχεια το ΔΣ/ΕΛΟΚ (δηλαδή οι ειδικοί σε θέματα διαδικτύου Γερόλυμπος και
Δημητριάδης) ανάρτησαν στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ την επόμενη πονηρά διατυπωμένη και
παιδαριωδώς δικηγορίστικη ανακοίνωση, στην οποία το ΔΣ/ΕΛΟΚ απέκρυψε συστηματικά την
απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής για αναβολή των εξετάσεων:
Η Εμμανουέλα ΠοντίδαΓερολύμπου συμμετέχει
1000% στις απάτες του
συζύγου της Γιώργου
Γερόλυμπου αποκρύπτοντας ως Αναπληρώτρια
Προέδρου εσκεμμένα τις
παρανομίες του ΔΣ/ΕΛΟΚ,
αποκρύπτοντας από τους
μαθητές της Σχολής τις
αποφάσεις της Επιτροπής Διοίκησης,
συμμετέχοντας κατά τη λειτουργία της Σχολής
Προπονητών στις παρανομίες της ΕΛΟΚ και
του Μπουλούμπαση και διαστρεβλώνοντας
εσκεμμένα στοιχεία παρουσιών, συμμετοχής
και εξετάσεων των μαθητών της Σχολής! Οι
ενέργειές της αυτές με τις οποίες τορπιλίζει
συστηματικά τη λειτουργία της Σχολής
Προπονητών αποτελούν όχι μόνο καραμπινάτες αιτίες ακύρωσης της Σχολής και
καταταλαιπώρησης όλων των μαθητών της,
αλλά και ικανές να της αφαιρέσουν τη Φίλαθλη
Ιδιότητα!!!

Με τη διατύπωση αυτή της ανακοίνωσής της, "μόνο όσοι από τους σπουδαστές πληρούν τις
προϋποθέσεις που θέτει η υπουργική απόφαση ίδρυσης της σχολής", το ΔΣ/ΕΛΟΚ επιχειρεί α) να
αποφασίσει αυτό ποιοί είναι "αυτοί που πληρούν τις προϋποθέσεις", β) να μην υπάρχει επιτηρητής
της ΓΓΑ για το τυπικό των εξετάσεων, ώστε να αντιγράψουν οι δικοί τους και να μην κουνήσουν
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ούτε το λαιμό τους οι αντίπαλοί τους, και γ) να να αποποιηθεί των ευθυνών του για όποια παρανομία
θα βρεθεί στα ελεγχόμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων προπονητών, εγκαταλείποντας στην τύχη
τους όλους όσους εκείνο και οι άνθρωποί του παρέσυραν να παρακολουθήσουν τη Σχολή δίνοντάς
τους ψεύτικες υποσχέσεις και παράνομα δικαιολογητικά! Αλλά είναι προφανές
ότι για κάθε τέτοια παρανομία ευθύνονται κατά το ήμισυ η ΕΛΟΚ και κατά το
άλλο ήμισυ ο "σπουδαστής"!
Όπως καταλαβαίνετε ο Γερόλυμπος και τα τσιράκια του, που λέγονται
ΔΣ/ΕΛΟΚ, καταρρέουν και σε αυτή τους την κατάρρευση προσπαθούν να
καταστρέψουν κάθε τι πίσω τους, οδηγώντας την ΕΛΟΚ σε μετωπική
σύγκρουση με τη ΓΓΑ με προφανή καταστροφικά για την ΕΛΟΚ και τους
συλλόγους της αποτελέσματα! Αν η ΓΓΑ αφαιρέσει την αθλητική αναγνώριση
για το άθλημα του καράτε από την ΕΛΟΚ και τους συλλόγους της, άντε να
δούμε τότε τι θα κάνουνε όλοι αυτοί οι μαγκίτες της δεκάρας του ΔΣ/ΕΛΟΚ, όταν τους πέσουνε
100 αγωγές αποζημίωσης από 100 συλλόγους για την ανεγκέφαλη και καταστροφική συμπεριφορά
τους!!! Μπουλούμπαση, θα αναγκαστείς να βγάλεις το ... μουστάκι, όχι σε πλειστηριασμό, αλλά στο
... κλαρί!!! Με το συμπάθιο πάντα!
Αν η όλη υπόθεση κριθεί σε δικαστήριο, ο Δικαστής θα ρωτήσει: "Ποιός αποφασίζει για τη
Σχολή βάσει του νόμου?"
Ο νόμος είναι η Απόφαση Ίδρυσης της Σχολής, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ και
άρα για τη Σχολή αποφασίζει η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής, ούτε η ΓΓΑ, ούτε ο Υφυπουργός,
ούτε η ΕΛΟΚ, ούτε ο Διευθυντής της Σχολής, ούτε το karate.gr, ούτε η ... Μαρία η
Πενταγιώτισσα!!! Συνεπώς το ΔΣ/ΕΛΟΚ δεν έχει καμιά αρμοδιότητα να βγάζει οποιουδήποτε
είδους ανακοίνωση για τη Σχολή διαφορετική από αυτή που εντέλλεται από την Επιτροπή Διοίκησης
της Σχολής! Και στην παρούσα περίπτωση, άλλο της είπε να κάνει η Επιτροπή αυτή και το τελείως
αντίθετο έκανε η ΕΛΟΚ! Πρόκειται περί ηλιθίων!
Ο Γερόλυμπος και οι άλλες Κότες του ΔΣ/ΕΛΟΚ τα βάζουν με έναν ... ελέφαντα και τον
φοβερίζουν λέγοντάς του: "Θα σε πλακώσω στις ... μπουνιές!"
Μην ξεχνάτε, όμως για παράδειγμα, την επόμενη κατραπακιά του ... ελέφαντα προς την
Ομοσπονδία Ταεκβοντό!

Βάσει των ανωτέρω, η λογική λεει ότι την Δευτέρα η ΓΓΑ θα ακυρώσει αυτόματα τις
εξετάσεις της Σχολής Προπονητών, που έγιναν το Σαββατοκύριακο κατά παράβαση της
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απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης για αναβολή τους για 15 μέρες, διότι είναι προφανέστατο ότι
δεν επιτρέπεται να ανέχεται η ΓΓΑ έξωθεν αμφισβήτηση και επέμβαση στις αρμοδιότητές της!!!
Αν η ΓΓΑ ανεχθεί περιφρόνηση των αποφάσεών της από την Ομοσπονδία του Καράτε, τότε
θα χάσει κάθε σεβασμό από όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες και αυτό θα οδηγήσει σε ένα
πρωτόγνωρο χάος στο χώρο του αθλητισμού,
πράγμα που κανένας δεν θέλει!!!
Μα επιτέλους, τι έχετε μέσα στο κεφάλι σας!

Καταστρέφετε την ΕΛΟΚ???
Τέλος, επειδή η Σχολή Προπονητών
Καράτε έχει υποπέσει σε τόσες παρανομίες,
που θα έπρεπε να ακυρωθεί κατά τη γνώμη
μου εξαρχής, πρέπει να ομολογήσουμε ότι από
την Επιτροπή Διοίκησης και τη ΓΓΑ
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να μην
πάνε χαμένοι οι κόποι, ο
χρόνος και τα έξοδα των
νόμιμων σπουδαστών της
Σχολής!
Τελευταία
πληροφορία είναι ότι το
Αρχι-Καραλαμόγιο
που
λέγεται Μανόλης Δημητριάδης, Γενικός Γραμματέας του ΔΣ/ΕΛΟΚ, ο οποίος, ενώ είναι Για τα τελευταία γεγονότα μόνο μια εξήγηση υπάρχει για
μέλος του ΔΣ, υπέγραψε για τον εαυτό του τους ... κολλημένους του ΔΣ/ΕΛΟΚ: η επιστήμη έβαλε τα
βεβαίωση της ΕΛΟΚ για δική του "5ετή δυνατά της όταν ακόμα ήταν ... σιαμαία, αλλά και αυτή
δεν είναι τέλεια!!!
ενασχόληση με το καράτε", τελείως ασυμβίβαστη φυσικά με την ιδιότητά του ως μέλους του ΔΣ, επιμένει φορτικά να δώσει εξετάσεις και
ΑΥΤΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ είναι ταυτόχρονα και μια βασική αιτία για την μη αναβολή των εξετάσεων και
το μπέρδεμα που έχει προκύψει!!!
Βάσει του αθλητικού νόμου 2725/1999 απαγορεύεται να είναι κάποιος αθλητής και
ταυτόχρονα μέλος ΔΣ/ΕΛΟΚ! Και ο Μανόλης Δημητριάδης: α) ως ΓΓ/ΕΛΟΚ, απαγορεύεται να
παριστάνει τον αθλητή που θέλει να γίνει προπονητής, β) αν κατά το παρελθόν ήταν αθλητής (που
δεν ήταν), τότε όταν έγινε ΓΓ/ΕΛΟΚ αποποιήθηκε την ιδιότητα του αθλητή, γ) στην πραγματικότητα
ούτε στο παρελθόν ούτε τώρα υπήρξε πραγματικός αθλητής, δ) ακόμα και αν φοράει το καρατέγκι
ως ... πυτζάμα και παριστάνει τον αθλητή στον ύπνο του, στην ουσία ... σέρνεται και δεν κάνει για
προπονητής!!!

Οι εξετάσεις του Σαββάτου 18-10-2014.
Το Σάββατο 18-10-2014, στις 2 μ.μ., άρχισε η εξέταση των θεωρητικών μαθημάτων για τους
μαθητές της Σχολής κατά παράβαση της απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής (ΕΔΣ),
που είχε αποφασίσει αναβολή των εξετάσεων. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα: από ποιόν έγιναν οι
εξετάσεις, αφού δεν έγιναν από την ΕΔΣ???
Η προσέλευση μαθητών για εξετάσεις (θεωρητικά μαθήματα) σύμφωνα με την από 17/10/14
(18:00) ανακοίνωση στο SITE της ΕΛΟΚ σε αντίθεση με την από 15/10/14 απόφασης της
Επιτροπής Διοίκησης (4-1), που κοινοποιήθηκε στην ΕΛΟΚ την 17/10/14 και ανέβαλε για 15 ημέρες
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τις εξετάσεις. Αυτό άλλωστε δήλωσε ο Γιώργος Κοσμίδης σε δημοσιογράφο του ΑΛΦΑ γύρω στις
11:00 όταν τηλεφωνικά του ζητήθηκε επιβεβαίωση για το αν η Διοίκηση της σχολής απεφάσισε
15νθήμερη αναβολή των εξετάσεων προκειμένου να ερευνηθεί πλήθος καταγγελιών για παράτυπα
δικαιολογητικά των μαθητών της Σχολής.
Στο χώρο των εξετάσεων παρευρίσκοντο οι Γερόλυμπος, Μπουλούμπασης, ΠοντίδαΓερολύμπου, Καρβούνης, Χονδροματίδης, Αιχμαλωτίδης, Βόβλας, Στυλιανόπουλος, Πανετσίδης,
Σιγάλας, Κραββαρίτης (όπου γλέντι και χορός ...) και Σκαρογιάννης οι οποίοι και ως αχυράνθρωποι
του Γερόλυμπου θα έπαιζαν το ρόλο των επιτηρητών των εξετάσεων (δηλαδή θα επιτηρούσαν τα
παιδιά τους π.χ. Σιγάλας, Πανετσίδης, Μπουλούμπασης και τους μαθητές των συλλόγων τους οι
υπόλοιποι!) Ο Γερόλυμπος είχε το γενικό πρόσταγμα. Η Ποντίδα-Γερολύμπου, ως ταξιθέτρια
φρόντιζε να τοποθετεί τους "εχθρικούς" μαθητές μόνους τους (για να μην αντιγράψουν) και τους
"φιλικούς" μαζί (για να αντιγράψουν).
Στις 3 μ.μ. άρχισε κατά τμήματα η είσοδος των εξεταζομένων στο χώρο εξετάσεων. Σε καμιά
12αριά περίπου εξεταζομένους που είχαν προσέλθει, απαγορεύτηκε η είσοδος από τον κ.
Μπουλούμπαση διότι, όπως έλεγε, δεν πληρούσαν τα υπό του ΦΕΚ προβλεπόμενα. Μεταξύ αυτών
ήταν και ο Γιώργος Πελέκης. Ακολούθησε χαμός διαμαρτυριών. Αμέσως διαπιστώθηκε ότι αυτούς
που ο κ. Μπουλούμπασης έκρινε (επιλεκτικά) ότι δεν τηρούσαν τα υπό του ΦΕΚ προβλεπόμενα,
ήσαν οι έχοντες , σύμφωνα με το απουσιολόγιο που ο ίδιος τηρούσε, απουσίες πέρα του 5%. Για τα
άλλα κωλύματα (πλαστογραφίες, ψευδείς βεβαιώσεις 5ετούς ενασχόλησης με το καράτε κλπ
τσιμουδιά). Κάποιος Μαστροπαύλος ακούστηκε να διαμαρτύρεται ότι οι απουσίες του δεν
ξεπερνούσαν το 5% και ότι άδικα τον απέκλεισαν από τις εξετάσεις. Το περίεργο ήταν ότι κάποιοι
"ημέτεροι" που είχαν απουσίες πέρα του 5% (πχ Παπαδόπουλος, Μπόρου κλπ) δεν προσήλθαν
καθόλου στις εξετάσεις. Γιατί άραγε; Τι περισσότερο γνώριζαν από τους άλλους ότι θα
επακολουθήσει;
Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει όργιο αντιγραφής από τους ευνοούμενους.
Φυσικά εκείνος που τελείωνε σε χρόνο ρεκόρ ήταν ο Δημητριάδης, φυσικό άλλωστε! Οι πάντες
ήξεραν ότι ως Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ γνώριζε τα θέματα που είχαν κατατεθεί από τους
καθηγητές στην Γραμματεία της ΕΛΟΚ από τις προηγούμενες ημέρες!!! Σε αυτό το σημείο αξίζει να
σημειωθεί ότι σύμφωνα με δήλωση του Γιώργου Κοσμίδη, μέλους της Επιτροπής Διοίκησης, που
φυσικά ΔΕΝ παρευρέθηκε στις εξετάσεις, στη σύσκεψη της 15/10/14 στη ΓΓΑ είχε παρθεί
ομόφωνη απόφαση (5-0) να μην συμμετάσχει ο Δημητριάδης στις εξετάσεις λόγω ψευδούς
βεβαιώσεως περί 5ετούς ενεργούς συμμετοχής του στο Καράτε κλπ., γεγονός και απόφαση, που
φυσικά τελούσε σε γνώση της Ποντίδα-Γερολύμπου. Παρ' όλα αυτά του επετράπη η συμμετοχή του
στις εξετάσεις! Οι κακές γλώσσες λένε ότι του είχαν και δυο ... Ταϋλανδέζες για μασαζάκι, ώστε να
αποδώσει τα μέγιστα!!!
Η διαβίβαση ή κατάθεση των θεμάτων των εξετάσεων, έστω και από έναν καθηγητή της
Σχολής, στη Γραμματεία της ΕΛΟΚ και όχι η αναγγελία απευθείας από τον κάθε καθηγητή στους
διαγωνιζόμενους ακριβώς κατά την έναρξη των εξετάσεων αποτελεί ΑΤΡΑΝΤΑΧΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ταυτόχρονα ΙΚΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ!!! Ποιοι θα βαθμολογήσουν τα γραπτά των θεωρητικών μαθημάτων???

Τα πρωτοφανή επεισόδια και η ανθρωποθυσία του Μπουλούμπαση!

Ο μαθητής της Σχολής Γιώργος Πελέκης ζήτησε από το Διευθυντή της Σχολής και Πρόεδρο
της ΕΛΟΚ Χρήστο Μπουλούμπαση να του επιτραπεί η είσοδος στις εξετάσεις διότι α) ΟΥΔΕΜΙΑ
απουσία είχε β) ότι κατά τις ημέρες που ο Μπουλούμπασης ισχυριζόταν ότι είχε αποβληθεί αυτός
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ήταν παρών αλλά δεν τον άφησαν να υπογράψει και το απουσιολόγιο το είχε η κ. Ποντίδα (γεγονός
που επιβεβαιώνει ο Γιώργος Κοσμίδης και άλλοι μαθητές της Σχολής) και γ) ΟΥΔΕΠΟΤΕ του
κοινοποιήθηκε έγγραφη αποβολή ή τιμωρία του από τον Διευθυντή της Σχολής.
Ο Χρήστος Μπουλούμπασης δεν καταλάβαινε τίποτα (ως
συνήθως!). Επέμενε στον αποκλεισμό του Πελέκη από τις εξετάσεις. Ο
Πελέκης κάλεσε την Αστυνομία με σκοπό να μηνύσει οποιονδήποτε τον
εμπόδιζε στην άσκηση νομίμου δικαιώματος του κλπ . Η Αστυνομία
προσήλθε στο χώρο των εξετάσεων. Μετά από διαβουλεύσεις παρουσία
των αστυνομικών επικράτησε η άποψη να δώσει ο Γιώργος Πελέκης
εξετάσεις και αν διαπιστωνόταν εκ των υστέρων κατά τον έλεγχο (όπως
τόσων άλλων που βάσει καταγγελιών "έπασχαν" τα δικαιολογητικά τους)
οποιοδήποτε κώλυμα, θα "κοβόταν" στην συνέχεια. Όλοι οι παριστάμενοι
αποδέχθηκαν αυτή τη λύση και ο Μπουλούμπασης επέτρεψε στον
Πελέκη να δώσει εξετάσεις. Μόλις ο Μπουλούμπασης ανακοίνωσε
παρουσία όλων την απόφαση του και τα πράγματα έδειχναν να
ομαλοποιούνται ως προς τον θέμα Πελέκη, ΞΑΦΝΙΚΑ πετάχτηκε ο
Γερόλυμπος, που μέχρι εκείνη τη στιγμή παρακολουθούσε αμίλητος τα τεκταινόμενα και με
οργισμένη φωνή παρουσία τουλάχιστον 30 περίπου ανθρώπων, ΑΝΕΚΡΑΞΕ απευθυνόμενος στον
Μπουλούμπαση.
"ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ο ΠΕΛΕΚΗΣ. ΝΑ ΠΑΣ ΠΡΟΕΔΡΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΛΕΚΗ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. ΕΓΩ ΘΑ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟΝ ΜΟΥΡΓΙΑΝΑΚΗ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΣΕ 10
ΛΕΠΤΑ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ!"
Παγώσανε όλοι οι παριστάμενοι. Το ύφος του Γερόλυμπου θύμιζε επιχειρηματία νυχτερινού
κέντρου, που εκ του ασφαλούς στέλνει στο αυτόφωρο τον λεγόμενο "αυτοφωράκια", δηλαδή τον
αποκλειστικό υπάλληλο που τον έχει δήθεν υπεύθυνο του κέντρου για να πηγαίνει αυτόφωρο στις
παραβάσεις αυτόφωρης διαδικασίας της επιχείρησης!!!
Ο Μπουλούμπασης επανέλαβε την υπαγορευμένη απαγόρευση στον Πελέκη και ο Πελέκης
δήλωσε στους αστυνομικούς ότι προτίθεται να υποβάλει μήνυση κατά του Μπουλούμπαση α) για
παράνομη παρεμπόδιση συμμετοχής του στις εξετάσεις και β) για την απειλή "Δεν πρόκειται να
περάσεις στις εξετάσεις" που του απεύθυνε ο Μπουλούμπασης ενώπιον μαρτύρων! Όπως ήταν
φυσικό ο Αυτοφωράκιας Μπουλούμπασης δίχως καμία αντίδραση υπάκουσε πειθήνια στην διαταγή
του Αφεντικού Γερόλυμπου και ακολούθησε μαζί με τον
Πελέκη τους αστυνομικούς στο Α.Τ. Άνω Λιοσίων.
Στο Α.Τ. Άνω Λιοσίων, ο Γερόλυμπος [που ακολούθησε
μαζί με τον "μαύρο" (αδήλωτο) υπάλληλο της ΕΛΟΚ και
προσωπική "ορντινάτζα" του Μίλτο Παπαδημητρίου], με το
γνωστό ύφος του και νομίζοντας ότι βρίσκεται στη ΕΛΟΚ και
ότι απευθύνεται στους αχυράνθρωπους του ΔΣ, άρχισε να
λέει στους αστυνομικούς με έπαρση τις γνωστές παρλαπίπες
του περί "τέως γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας" κτλ. Στη
σκληρή πραγματικότητα τον προσγείωσε και τον επανέφερε
στην τάξη, ομολογουμένως με "άκομψο" αλλά αποτελεσματικό
τρόπο της πιάτσας, ο δικηγόρος του Πελέκη.
Επί δυόμιση ώρες ο Γερόλυμπος προσπαθώντας να
"αποφύγει" την υποβολή μήνυσης από τον Πελέκη και την
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κράτηση του Μπουλούμπαση για την αυτόφωρη διαδικασία εκδίκασης της διαφοράς τους τη Δευτέρα
το πρωί, αφού είχε διαπιστώσει ότι δεν πέρναγε ο λόγος του στους αστυνομικούς και ο
Μπουλούμπασης αρνιόταν να καταθέσει και αυτός μήνυση κατά του Πελέκη για εικονική δήθεν
εξύβριση (άλλωστε δεν υπήρχε αδίκημα του Πελέκη) δήλωνε συνεχώς "περιμένετε 5 λεπτά έρχεται
ο Μουριανάκης… έρχεται ο Μουριανάκης". Εν τω μεταξύ είχαν προσέλθει για συμπαράσταση δήθεν
του Μπουλούμπαση, αλλά στην πραγματικότητα του Γερόλυμπου, οι Κραββαρίτης, Σκαρογιάννης,
Σιγάλας, η σύζυγος και η κόρη του Μπουλούμπαση, εκφράζοντας διάφορες "νομικές" απόψεις επί
του θέματος και προσπαθώντας να πείσουν τον Μπουλούμπαση να υποβάλει και αυτός μήνυση στον
Πελέκη για εξύβριση. Ο Μπουλούμπασης φανερά καταβεβλημένος τους επαναλάμβανε: "Δεν μπορώ
να πω ψέματα και να υποβάλω μήνυση".
Τελικά ο δικηγόρος του Πελέκη απευθυνόμενος στον Πελέκη του είπε: "Γιώργο αποφάσισε ,
αυτοί μας κοροϊδεύουν τρείς ώρες. Τι θέλεις να κάνουμε?" Ο Πελέκης απάντησε "Προχωράμε σε
υποβολή μήνυσης, αλλά παρακαλώ πρώτα δώστε μου 2 λεπτά με τον Πρόεδρο"! Ο Αξ/κός
υπηρεσίας το απεδέχθη.
Η ψυχολογική και σωματική κατάρρευση του Μπουλούμπαση ήταν εμφανής.
Ήδη είχε ζητήσει άδεια να βγει έξω να κάνει τσιγάρο και ο αστυνομικός του είπε
"Απαγορεύεται κύριε! Είστε κρατούμενος!" Κάθε τόσο ζητούσε άδεια να βγει από
το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας να συμβουλευθεί "τη γυναίκα του" (στην
πραγματικότητα τον Γερόλυμπο!) μέχρι που ο Υποδιοικητής του είπε: "Μα τι
πρόεδρος ομοσπονδίας καράτε είσαι εσύ, που έχεις ανάγκη κάθε τόσο να
Μπουλούμπασης συμβουλεύεσαι τη γυναίκα σου?" Αφήστε που αντιμετώπιζε και το ενδεχόμενο
"Ο
να μπει ως "δάσκαλος καράτε, 8 νταν" το Σάββατο στο κρατητήριο του Α.Τ.
Αυτοφωράκιας" Άνω Λιοσίων, που κάθε Σαββατοκύριακο γεμίζει με τσιγγάνους, και να βγει τη
Δευτέρα ... κάνοντας πιρουέτες ως δασκάλα του μπαλέτου!!!
Μετά την κατ' ιδίαν συζήτηση Μπουλούμπαση-Πελέκη το αποτέλεσμα ήταν να ανακοινώσει ο
Αξιωματικός Υπηρεσίας ότι ενώπιόν του και ενώπιον του νομικού παραστάτη του Πελέκη και του
ίδιου του Πελέκη, ο Μπουλούμπασης αποφάσισε να επιτρέψει στον Πελέκη να πάει αμέσως να
Η Εμμανουέλα Ποντίδαδώσει εξετάσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην
Γερολύμπου συμμετέχει
υποβληθεί μήνυση από τον Πελέκη (αφού πείστηκε από
1000% στις απάτες του
τις διαβεβαιώσεις του Μπουλούμπαση ότι θα δώσει
συζύγου της Γιώργου
Γερόλυμπου αποκρύπτο- εξετάσεις) διότι πλέον δεν υπήρχε λόγος αντιδικίας .
ντας ως Αναπληρώτρια
Προέδρου εσκεμμένα τις
παρανομίες του ΔΣ/ΕΛΟΚ,
αποκρύπτοντας από τους
μαθητές της Σχολής τις
αποφάσεις της Επιτροπής Διοίκησης,
συμμετέχοντας κατά τη λειτουργία της Σχολής
Προπονητών στις παρανομίες της ΕΛΟΚ και
του Μπουλούμπαση και διαστρεβλώνοντας
εσκεμμένα στοιχεία παρουσιών, συμμετοχής
και εξετάσεων των μαθητών της Σχολής! Οι
ενέργειές της αυτές με τις οποίες τορπιλίζει
συστηματικά τη λειτουργία της Σχολής
Προπονητών αποτελούν όχι μόνο καραμπινάτες αιτίες ακύρωσης της Σχολής και
καταταλαιπώρησης όλων των μαθητών της,
αλλά και ικανές να της αφαιρέσουν τη Φίλαθλη
Ιδιότητα!!!

Τα γεγονότα όμως που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν για μια ακόμα φορά την επιβολή του Γερόλυμπου επί του "Αυτοφωράκια" Χρήστου Μπουλούμπαση!
Μετά το Α.Τ. Άνω Λιοσίων ο Πελέκης μετέβη
στον χώρο των εξετάσεων και ζήτησε να εξεταστεί
σύμφωνα με την προ ολίγου στο Α.Τ. ληφθείσα και
εκφρασθείσα απόφαση του Δ/ντή της σχολής
Μπουλούμπαση. Στο μεταξύ ο Αυτοφωράκιας Μπουλούμπασης δεν επέστρεψε στο χώρο των εξετάσεων, διότι
βρισκόταν σε οικτρή ψυχική και ψυχολογική κατάσταση.
Από την αίθουσα εξετάσεων βγήκε ο Χονδροματίδης και
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είπε στον Πελέκη ότι η κα Ποντίδα-Γερολύμπου είπε να περιμένει πρώτα να του δώσει ένα χαρτί
και θα τον φωνάξει η ίδια προκειμένου να εξεταστεί.
Όσο είδατε εσείς το χαρτί, άλλο τόσο το είδε και ο
Πελέκης, ο οποίος ακόμα περιμένει και το χαρτί και την
Ποντίδα-Γερολύμπου να τον φωνάξει για εξετάσεις. Οι
εξετάσεις τελείωσαν μετά από μιάμιση ώρα και όλοι οι
υπεύθυνοι εξαφανίστηκαν!!!
Ο Πελέκης έμεινε με την υπόσχεση του Μπουλούμπαση
και ο….. Γερόλυμπος βρήκε τρόπο και έκανε πάλι το ….θαύμα
του εις βάρος του Πελέκη και του Μπουλούμπαση και της
ΕΛΟΚ!!!
Φερμάρει και η Ποντίδα
Σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι πάρετε τελικά δίπλωμα
την ... ποντικοπαγίδα!!!
από αυτή τη "Μεγάλη και Τρελή των Προπονητών Καράτε
Σχολή" θα έχετε στα διπλώματά σας την υπογραφή του Πρώτου και Μοναδικού Αυτοφωράκια σε
όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας!!!

Οι εξετάσεις της Κυριακής 19-10-2014.
11:30 Απόντες : οι Γερόλυμπος και Ποντίδα-Γερολύμπου λόγω αγώνων τρίαθλου μάλλον,
και Μπουλούμπασης λόγω αποφυγής ... συγκινήσεων ή του Σύνδρομου της ... Κότας!
Παρόντες εξεταστές : άπαντες οι υπόλοιποι χθεσινοί.
Κάποια στιγμή μάθαμε ότι το προηγούμενο βράδυ ο Αυτοφωράκιας
Μπουλούμπασης εισήχθη στο Νοσοκομείο αλλά ευτυχώς ήταν καλά και πήγε
σπίτι του. Όλοι γνωρίζουν ότι ο Χρήστος Μπουλούμπασης είχε ένα ελαφρύ
καρδιακό επεισόδιο πριν από κάποιους μήνες και έχει βάλει στεφανιαίο stent
(μηχανική υποστήριξη διάνοιξης αρτηρίας) και φυσικά θεωρείται ελαφριά
καρδιοπαθής!
Μπουλούμπασης

"Ο
Νέο πρωτοεμφανιζόμενο πρόσωπο : Ο δικηγόρος κ. Μουριανάκης ο οποίος
Αυτοφωράκιας" δήλωσε στο Πελέκη ότι σαν Νομικός Σύμβουλος της ΕΛΟΚ (!) και
εκπροσωπώντας την του δηλώνει ότι δεν γίνεται δεκτός στις εξετάσεις της σχολής και αν πιστεύει
ότι αδικείται, μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής για να εξεταστεί το
πρόβλημα του ή όπου αλλού αυτός επιθυμεί. Άλλος ένας ταλαίπωρος δικηγόρος θύμα της ασυδοσίας
του Γερόλυμπου!
Ο Πελέκης του απάντησε περίπου: "Δεν σας ξέρω κύριε. Συζητώ φιλικά μαζί σας, αλλά
θεωρώ ότι ΔΕΝ είστε αρμόδιος και ΔΕΝ νομιμοποιήστε να μου ανακοινώσετε οτιδήποτε αφορά τον
κ. Μπουλούμπαση, ως διευθυντή της Σχολής προπονητών Καράτε και εμένα, ως μαθητή της σχολής
προπονητών, αφού μου δηλώσατε Νομικός Σύμβουλος και εκπρόσωπος της ΕΛΟΚ. Δεν νομίζω ότι
το πρόβλημα μου στην παρούσα φάση αφορά την ΕΛΟΚ, την οποία κατά δήλωση σας εκπροσωπείτε.
Θα σας ακούσω όμως και θα αξιολογήσω τα λεγόμενα σας αν μου δηλώσετε ότι εκπροσωπείτε
νομικά τον κ. Μπουλούμπαση είτε σαν φυσικό πρόσωπο είτε σαν διευθυντή της σχολής προπονητών
Καράτε. Τότε ο κ. Μουριανάκης απάντησε: "Όχι είμαι νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ και μόνο αυτήν
εκπροσωπώ".
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Σχόλια ως προς τις εξετάσεις.
Οι εξετάσεις σχολής (θεωρητικά-πρακτικά) ήταν σκέτο πανηγύρι. Η αδιαφάνεια και η
ευνοιοκρατία εξεταστών υπέρ παιδιών τους και ημετέρων σε όλη την μεγαλοπρέπεια. Δεν
κρατήθηκαν ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα.
Επιτροπή Διοίκησης: δικαιολογημένα απούσα σύμφωνα με την απόφαση της 15νθήμερης
αναβολής των εξετάσεων πλην της Ποντίδας-Γερολύμπου, η οποία ως "double play" ήταν παρούσα
την πρώτη μέρα και απούσα την δεύτερη.
Γερόλυμπος : Γενικός συντονιστής των πάντων. Ο έχων το γενικό πρόσταγμα!
ΔΣ – εξεταστές – επιτηρητές : Πιστοί μέχρι αηδίας στις επιθυμίες και προσταγές
Γερόλυμπου.
Αξιοπιστία εξετάσεων : Το τελευταίο πιο σύντομο ανέκδοτο, έτσι έλεγαν όλοι οι εξεταζόμενοι,
πλην Δημητριάδη.

Από το Εγκεφαλικό στον Αυτοφωράκια!!!
Η ανθρωποθυσία του Μπουλούμπαση δεν είναι η πρώτη ανθρωποθυσία για τον
Γερόλυμπο!
Ο Γερόλυμπος έχει προσφέρει και τον Παπαδημητρόπουλο στο βωμό της ... Θεάς
Αρπαχτής!!!
Είναι σε όλους γνωστό το αποτέλεσμα του "ψυχοβγάλτη Γερόλυμπου" στην υγεία του
προηγούμενου προέδρου της ΕΛΟΚ, του Ανδρέα Παπαδημητρόπουλου, τον οποίο χρησιμοποίησε ο
Γερόλυμπος ως "αρχηγό-μαϊμού" στο Σίτο-ρύου και ως πρόεδρο για 6-7 χρόνια της ΕΛΟΚ
ελέγχοντάς τον κάθε δευτερόλεπτο και πιέζοντάς τον ψυχολογικά και με ατελείωτη δουλειά μέσα
στην ΕΛΟΚ και με άκρως επικίνδυνες διοικητικές και οικονομικές καταστάσεις μέρα-νύχτα,
χειμώνα-καλοκαίρι! Σε 6-7 χρόνια τον ... κλατάρισε και τον μετέτρεψε σε ... "Veg", όπου "Veg" από
το "vegetable" λένε οι Αμερικάνοι τους ... ανθρώπους-φυτά!!!
Ο άνθρωπος κατέληξε με εγκεφαλικό πριν της ώρας
του και τον θυμάμαι ακόμα που τον έσερνε το 2005-2006
αυτό το αδίστακτο Αρχι-Καραλαμόγιο ο Γερόλυμπος άρρωστο
σε άθλια κατάσταση στο δικαστήριο εναντίον του Τσόγκα και
του Παναγιωτίδη (ήμουν και εγώ μάρτυρας υπέρ του
Παναγιωτίδη), οι οποίοι είχαν κατηγορήσει τη διοίκηση της
Παπαδημητρό ΕΛΟΚ ότι δεν απέδωσε λογαριασμό για 47 εκατ. δρχ. το 1999, Μπουλούμπασης
πουλος
"Ο
μόνο και μόνο για να αποδείξει στους δικαστές ότι οι
"Το
Αυτοφωράκιας"
ισχυρισμοί των Τσόγκα-Παναγιωτίδη ... είχαν στενοχωρήσει
Εγκεφαλικό"
τόσο πολύ τον Παπαδημητρόπουλο, ώστε του είχαν ... προκαλέσει το εγκεφαλικό!
Είναι κλασικό το ντουέτο του μεγαλο-απατεώνα και του ψυχικά αδύνατου μικρο-απατεώνα
στις ανθρώπινες κοινωνίες! Ο πρώτος σταμπάρει τον δεύτερο, τον βάζει να διαπράττει εκείνος τις
κοινές τους απάτες για να κερδίσουν δήθεν και οι δύο, τον "φορτώνει" και με δουλειά και με ευθύνες
και με ενοχές, σε καμιά απάτη δεν φαίνεται να συμμετέχει ο ίδιος (ο πρώτος) ενώ στην
πραγματικότητα παίρνει τη μερίδα του λέοντα από τα "κέρδη", τον εξουθενώνει ψυχικά και
ψυχολογικά, του μετατρέπει σε κόλαση την καθημερινή του ζωή μέσα στις ενοχές του και σε
ωρολογιακή βόμβα τη συνείδησή του και τέλος τον εξωθεί στο ακρότατο σημείο της σωματικής και
ψυχικής του αντοχής, από το οποίο ένα "φου" να του κάνεις έγινε ή ... φυτό ή ... ανάμνηση!!!
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Δεν υπάρχει "φίλος" ή "συνεργάτης" για τον εγκληματικά στυγνό εκμεταλλευτή Γιώργο
Γερόλυμπο! Όλους τους βλέπει σαν ... βυζί γελάδας! Τους αρμέγει, τους αρμέγει, τους αρμέγει,
μέχρι να στεγνώσει τελείως το ... βυζί ή να του πάρει τη γελάδα ... ο Μεγαλοδύναμος!!!
Η ίδια δουλειά που έγινε με το Εγκεφαλικό τον Παπαδημητρόπουλο, η ίδια ακριβώς δουλειά
επαναλαμβάνεται τώρα με τον Αυτοφωράκια Μπουλούμπαση, στην οποία συμμετέχει πλέον ενεργά
και το άλλο Αρχι-Καραλαμόγιο η γυναίκα του Γερόλυμπου η Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου, αλλά
και, με φρίκη βλέπω να συμμετέχει και η γυναίκα του Μπουλούμπαση, η κυρία Αφροδίτη
Μπουλούμπαση με τις παροτρύνσεις της του τύπου "Γιατί δεν κάνεις ό,τι σου λέει ο κύριος
Γιώργος?" μη τυχόν και χάσει τον τίτλο της "κυρίας προέδρου"!!!
Από τη θέση αυτή εύχομαι να παραιτηθεί σήμερα κιόλας ο Μπουλούμπασης, διότι ήδη
έχουμε υπαρκτό το ενδεχόμενο να έχουμε ένα θύμα και ένα δολοφόνο προμελετημένου εγκλήματος
και αν, ό μη γένοιτο, φθάσει αυτή η υπόθεση σε Εισαγγελέα, τότε ούτε ψύλλος στον κόρφο του
ζεύγους Γερόλυμπου!!!

"Διαπλοκάρα και των Γονέων" ή "Το δόντι" των Γερόλυμπου-Δημητριάδη!!!

Αναρωτιόσαστε όλοι, πιστεύω, σε ποιες πλάτες στηρίζονται ο Γερόλυμπος και η γυναίκα
του, ώστε "να γράφουν κανονικά" τον υφυπουργό Αθλητισμού επιλέγοντας τη μετωπική σύγκρουση
με τη ΓΓΑ, αλλά και ο Δημητριάδης, που επιμένει με τσαμπουκά να επιβάλει τις παρανομίες του για
να πάρει το δίπλωμα προπονήτή!!! Και ιδού η εξήγηση χωρίς σχόλια δικά μου παρά μόνο με μικρές
επεξηγήσεις:
Όλοι στην ΕΛΟΚ γνωρίζουν ότι ένα από τα "προϊόντα" που πούλαγε ο Γερόλυμπος κατά κόρον
ήταν οι στημένες διαιτησίες ...

(Από ότι έμαθα, στον ανωτέρω αγώνα, η βαθμολογία στην αρχή ήταν 4-0 υπέρ της Ιωάννας
Μουσούλη!) ... μέσω των οποίων έκανε πάλι κατά κόρον, μεταξύ των άλλων, και τις πολιτικές του
επαφές ο ίδιος και οι συνεργάτες του, ...
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... χρησιμοποιώντας σαν εργαλεία τους διάφορους παρατρεχάμενους τύπου "όπου γάμος και
χορός, η ... Βασίλω πρώτη" ....
(η Ποντίδα επιβλέπει να μην πει καμιά ... μαλακία ... η Βασίλω και μας ... φύγει ο Υπουργός!)

... με στόχο πάντα αυτές οι αγνές πολιτικές επαφές να εξαργυρώνονται σε ανύποπτο χρόνο και
εις βάρος ανύποπτων κορόιδων σαν όλους εμάς, ...
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όπως είναι και η κατωτέρω πρόσληψη της κόρης του Γερόλυμπου στο πολιτικό γραφείο του
Υπουργού Γιάννη Βρούτση, ...

... διαπλέκοντας θρασύτατα το αθλητικό έγκλημα με το πολιτικό και μέσω των φωτογραφικών
φακών αλλά και μέσω βιντεοσκοπήσεων!!!

"Η γυναίκα του Καίσαρα δεν φτάνει να είναι ηθική και τίμια, αλλά πρέπει
να φαίνεται κιόλας τέτοια!"
Πώς βγήκε αυτό το ιστορικό απόφθεγμα!

Μια φορά και ένα καιρό ο στρατός του Καίσαρα, στον πολυετή πόλεμο
με τους Γερμανούς, νίκησε σε μια δύσκολη και σκληρή μάχη τους αντιπάλους
του και τους έτρεψε σε φυγή! Ξαφνικά, λοιπόν, παρά τη μεγάλη απόσταση
από τη Ρώμη, ο Καίσαρας πήρε ανάποδες και πεθύμησε τη γυναίκα του.
Καβαλάει, λοιπόν, τη Φεράρι, έτσι έλεγαν το άλογό του, πήρε και την μισή
προσωπική του Φρουρά, εκατό σκληροτράχηλους λεγεωνάριους με αρχηγό
τον Ελληνικής καταγωγής γνωστό εκατόνταρχο Πισουμήτσου, και, κρυφά
από τον άλλο στρατό για να μην το μάθουν οι Γερμανοί και επιτεθούν
ξαφνικά, παίρνει τον κατήφορο για τη Ρώμη! Τι ήταν γι' αυτούς η απόσταση? Δυό μερόνυχτα στη
σέλα του αλόγου ήταν ένα παιχνιδάκι για τους ... σκληρόκωλους Ρωμαίους λεγεωνάριους!
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Φθάνουν, λοιπόν, νύχτα στη Ρώμη και πάνε κατευθείαν στο παλάτι. Η Φρουρά που φύλαγε το
Παλάτι, κλαρίνο! Μπαίνουν μέσα και φθάνουν μέχρι τα διαμερίσματα της Καισαρίνας τρεις η ώρα
μετά τα μεσάνυχτα. Οι φρουροί μένουν κόκαλο! Ρωτάει ψύχραιμος αυτόν που φύλαγε στην πόρτα:
"Πού είναι η γυναίκα μου?"
"Ώ, Great Caesar!!!", του απαντάει αυτός, "She is inside with a company for three whole
days!", δηλαδή "Είναι μέσα με παρέα για τρεις ολόκληρες μέρες!"
"With Whom?", δηλαδή, "Με ποιους?" του λεει ο Καίσαρας!
"Με τον Χιλίαρχο, δυό Εκατόνταρχους, δύο Μονομάχους, τρεις
Συγκλητικούς και δυό ... Ιέρειες του Ναού της Αφροδίτης!!!", απαντάει
αυτός.
"Φώναξέ τους όλους, να τσακιστούν να έρθουν αμέσως εδώ!",
του λεει ο Καίσαρας ψύχραιμος και ο φρουρός εξαφανίζεται να
εκτελέσει τη διαταγή!
Πέρασε μισή ώρα μέχρι να παραταχθούν όλοι όσοι ήταν στα
διαμερίσματα της Καισαρίνας μπροστά του! Η μισή ώρα καθυστέρηση στην εκτέλεση εντολής του
Καίσαρα εκείνη την εποχή ήταν η υπ' αριθμόν ένα αιτία θνησιμότητας!
Παρατάχθηκαν όλοι στη γραμμή μπροστά στον Καίσαρα και τη συνοδεία του και η Καισαρίνα
έκανε δυο βήματα μπροστά.
"Τι κάνατε εκεί μέσα γυναίκα?" τη ρώτησε ο Καίσαρας.
"Τίποτα ιδιαίτερο, My Great Husband, (Μεγάλε μου Σύζυγε!). Παίζαμε ... Μπιρίμπα με τα
παιδιά από δω!", του απάντησε η Καισαρίνα με το γνωστό τσαχπίνικο και ξελογιάστρικο ύφος της!
(Σημείωση του αρθρογράφου: "Μεγάλη ... κουφάλα η ... εξουσία! Αλλιώς ...
ΔΕΝ θα ήταν εξουσία!!!")
Ο Καίσαρας την κοίταξε προσεκτικά και με το αετίσιο μάτι του
παρατήρησε ότι της έλειπε το ένα σανδάλι, ο χιτώνας της ήταν σκισμένος στο
πίσω μέρος, τα μαλλιά της ήταν ανακατεμένα και ριγμένα μπροστά, το κραγιόν
της είχε πασαλείψει τα μάγουλά της και τα μάτια της ήταν λίγο ... γουρλωμένα!
Ψύχραιμος και χωρίς να μιλήσει σήκωσε το μπράτσο του να στηρίξει η
Καισαρίνα το χέρι της και πήραν μαζί το δρόμο για τα ενδότερα των
διαμερισμάτων της γυναίκας του.
Μόνο ένα ψίθυρο άφησε καθώς περνούσε στο αυτί του Ελληνικής καταγωγής Εκατόνταρχου
Πισουμήτσου της Συνοδείας του: "Στους άλλους, κόψτε τους τα κεφάλια!!!"
(Σημείωση του ιστορικού: «Τον Καίσαρος έδει γάμον ου πράξεως αισχράς μόνον, αλλά και
φήμης καθαρόν είναι». Δηλαδή, ο γάμος του Καίσαρα έπρεπε να είναι απαλλαγμένος όχι μόνο από
αισχρές πράξεις αλλά και από φήμες.) Έτσι σώθηκε η ηθική και η τιμή της εξουσίας και έμεινε
στους αιώνες το απόφθεγμα:
"Η γυναίκα του Καίσαρα δεν φτάνει να είναι ηθική και τίμια, αλλά πρέπει να το δείχνει
κιόλας!"

Θύμιος Περσίδης
Πρόεδρος Π.Ο.Π.Κ.
(Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακής Καρπαζιάς!)

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Πρώτη δημοσίευση 24/1/2015.
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Καταχωρήσεις στο
Διοργανώσεις Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!
karate.gr
Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο
Facebook, Twitter, κτλ.!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και
επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα
κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις
τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης,
όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο
χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!!

Γκαγκστεριλίκι και Τρομοκρατία
στη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ
υπό την Αιγίδα της ΓΓΑ από τους Τρομοκράτες της διπλανής Πόρτας!

Μέρος Α΄, Μέρος Β΄, Μέρος Γ΄
(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Ευχαρίστως, με κλικ εδώ!)
(Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων
άρθρων και σχετικών 2000 περίπου σελίδων!)

Σημεία και Τέρατα κατά την Ίδρυση και Λειτουργία
της Σχολής Προπονητών Καράτε από τις ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!!!
Μαζέψτε τον άχρηστο Υφυπουργό - STOP / Τώρα είναι
αργά - Τον μάζεψαν άλλοι - STOP / Κλείστε την αμαρτωλή
ΓΓΑ - STOP / Ελέγξτε τους απατεώνες της ΕΛΟΚ - STOP
/ Διακόψτε την παράνομη Σχολή Προπονητών - OVER
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Αϊνστάιν: Δύο έννοιες στον κόσμο έχουν απεριόριστες διαστάσεις: Το άπειρο και η βλακεία των
ανθρώπων, αλλά για το πρώτο δεν είμαι τόσο βέβαιος!
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!!!

ΓΓΑ = Ο Οίκος
της Μεγάλης
ΑΝΟΧΗΣ:
Γνωρίζει ο
πρωθυπουργός
αυτά που κάνετε εκεί
στην αμαρτωλή
ΓΓΑ?

Ο υφυπουργός
Ο Yπουργός
Αθλητισμού
Πολιτισμού
κ.
Γιάννης
Ανδριανός
κ. Κων/νος Τασούλας

Η γενική
γραμματέας
Αθλητισμού
κα Κυριακή
Γιαννακίδου

Με το άρθρο μου "30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με
αίτημα έκπτωσής του!!!" αποδεικνύεται ότι έστελνα στη διοίκηση της ΓΓΑ έναένα όλα τα άρθρα μου τα σχετικά με τη διαφθορά και τη διαπλοκή που κυριαρχεί
στην ΕΛΟΚ. Συνεπώς η ΓΓΑ ευθύνεται στο ακέραιο για το όργιο διαφθοράς και
διαπλοκής στην ΕΛΟΚ!!!
Η Βασική Καραμπινάτη Παρανομία είναι το ότι τη Σχολή Προπονητών
Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “τρέχει” ένα παράνομο διοικητικό
συμβούλιο πάντα υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!!
Επομένως, η … Λέιντι ΓΓΑ-ΓΓΑ είναι μια κορυφαία και μακροχρόνια
διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία, η οποία παράγει καθημερινά
τεράστια ηθική και οικονομική ζημία στον Ελληνικό Λαό, και όταν πολλές φορές
την αναφέρω ως “Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής” τρέμει το φυλλοκάρδι μου
μήπως και με μηνύσουν οι απλοί … Οίκοι Ανοχής επειδή τους προσβάλω!!!
Τα αντικειμενικά άρθρα εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών της δεξιάς
στήλης σχετικά με τα 30 εκατ. ευρώ, που έχουν πάρει οι υπάλληλοι της ΑΓΓΑ
(Αμαρτωλής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) χωρίς να τα δικαιούνται,
αποδεικνύουν τη Διαφθορά και τη Διαπλοκή των υπαλλήλων της ΑΓΓΑ με τους
κατά καιρούς πολιτικούς τους προϊσταμένους, οι οποίοι ενέκριναν τις αποφάσεις
πληρωμής τους, και τους ομοσπονδιάρχες ως αντικείμενο της εύνοιας και των
δύο ανωτέρω!!! Υπόλογα και υπεύθυνα της "ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ" Διαφθοράς
και Διαπλοκής στη ΑΓΓΑ είναι και τα πέντε σημερινά κόμματα: η Νέα Δημοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ διότι αυτά τοποθετούσαν τους πολιτικούς προϊσταμένους στη
ΑΓΓΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ διότι τα 3/4 του ΠΑΣΟΚ πήγαν σε αυτόν, οι ΑΝΕΛ διότι
αποτελούνται από βουλευτές της ΝΔ, και το ΚΚΕ διότι υπόγεια συνεργάζεται με
τη ΝΔ ως "τραβάτε με κι ας κλαίω"!
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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
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ΕΛΟΚ και ΓΓΑ: Συμμορία Διαφθοράς και
Διαπλοκής!!!
Ιδρύσατε μια παράνομη Σχολή Προπονητών Καράτε
περίτρανο μνημείο διαφθοράς, διαπλοκής και ηλιθιότητας!
Γνωρίζει ο
πρωθυπουργός Η αρχή της νομιμότητας επιβάλει να την κλείσετε και να
αυτά που
την ιδρύσετε εξαρχής! Με τις πράξεις και τις παραλήψεις σας διασύρετε
κάνετε εκεί στην
τον πρωθυπουργό και όλους όσους εργάζονται φιλότιμα και έντιμα για το
αμαρτωλή
ΓΓΑ???
καλό αυτού του τόπου!!!
Είναι περιττό να μου κάνετε μηνύσεις για τις αλήθειες που σας γράφω, διότι ναι μεν ο
Κινέζος πρωθυπουργός είπε πως αν ... ξύσεις έναν Έλληνα από κάτω θα βρεις έναν
Κινέζο, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι εκεί που με ... ξύνετε εσείς ΔΕΝ υπάρχει κανένας
Κινέζος!!!

Οι μέχρι σήμερα καραμπινάτες παρανομίες κατά την ίδρυση και
τη λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε διακρίνονται σε
έξι κατηγορίες, που αναπτύσσονται στα Μέρη Α΄, Β΄ και Γ΄:
Μέρος Α΄
Α – Στις παρανομίες πριν από την ίδρυση της Σχολής!
Β – Στις παρανομίες της απόφασης ίδρυσής της!

Μέρος Β΄

Γ – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής!
Γ1 - Οι παρανομίες της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής!
Γ2 - Οι παρανομίες υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων!
Γ3 - Οι παρανομίες κατά των αδικούμενων υποψηφίων!
Γ4 - Οι παρανομίες που διαπράττουν οι διδάσκοντες!

Μέρος Γ΄

Δ - Οι Παρανομίες στα Αποτελέσματα της Σχολής!
Ε - Οι Παρανομίες στον Οικονομικό Απολογισμό της Σχολής!
Ζ - Οι καταγγελίες κατά της Ίδρυσης, Λειτουργίας και Αποτελεσμάτων
της Σχολής!

Μέρος Γ΄

Δ - Οι Παρανομίες στα Αποτελέσματα της Σχολής!
Σύνδεση με τα προηγούμενα! Μέχρι τώρα έχουμε:
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α) την παράνομη ίδρυση μιας Σχολής Προπονητών Καράτε,
β) προς χάρη μιας παράνομης ομοσπονδίας (ΕΛΟΚ) με παράνομα μέλη στο
ΔΣ αυτής από παράνομες εκλογές,
γ) με παράνομους εκπροσώπους της ΕΛΟΚ (στην Σχολή),
δ) με παράνομες προϋποθέσεις συμμετοχής, πολλές καλυπτόμενες με ψευδή
και πλαστά δικαιολογητικά,
ε) που ήδη λειτούργησε παράνομα χωρίς Επιτροπή Διοίκησης για το μισό της
χρονικό διάστημα, από 31-7-2014 μέχρι 8-9-2014,
ζ) με παράνομους διδάσκοντες προπονητικής, δηλαδή των 120 από τις 200
ωρών!!!,
η) με, τελικά, τελείως παράνομη Έπιτροπή Διοίκησης, αφού ο Κοσμίδης
ομολόγησε ότι είναι προπονητής και η συμμετοχή του ως μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και
εκπροσώπου της ΕΛΟΚ στην Επιτροπή Διοίκησης είναι τελείως
παράνομη και άκυρη
θ) με προκαταβολική είσπραξη ... 60.000 € από τους
μαθητές αντί το πολύ 12.000 € κόστους λειτουργίας!!!
ι) που δημιούργησε και δημιουργεί αλυσιδωτές αδικίες
και παράνομες καταστάσεις κατά τη λειτουργία της,
Γιώργος Γερόλυμπος

Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ,
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ"
που υποτίθεται ότι εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής
Ο κορυφαίος ΑΟΡΑΤΟΣ
Προπονητών Καράτε, αλλά και ειδικότερα η Επιτροπή Διοίκησης που
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ !!!
διοικεί τη Σχολή!
Συνεπώς, ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός είναι ευθέως διαπλεκόμενος με το
στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Γερόλυμπο!

Η Δημοσίευση Παρανομιών αποτελεί αυτονόητα Καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση
και η αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εν προκειμένω η ΓΓΑ δια του αρμόδιου τμήματός της,
οφείλει να διαλευκάνει τη νομιμότητα ή όχι των καταγγελομένων!
Και στη συνέχεια από το Μέρος Β΄ προστίθενται:

49) Ο Αρχιερέας της Διαπλοκής Γιάννης Ανδριανός, ενώ παρίστανε τον "τιμητή της
νομιμότητας" σε άλλες ομοσπονδίες, τελικά υπέγραψε την εντολή να αγνοηθούν όλες οι καταγγελίες
κατά της παράνομης λειτουργίας της ΕΛΟΚ και της παράνομης ίδρυσης-λειτουργίας-εξετάσεων στη
Σχολή Προπονητών Καράτε και να κλείσει όπως-όπως η υπόθεση ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ με τους
απατεώνες της ΕΛΟΚ και την παρανομία!!!
Η παράνομη και ρουσφετολογική πράξη του διαπλεκόμενου, ασυνείδητου, επίορκου και ηλίθιου
Γιάννη Ανδριανού, κατά την οποία έδωσε εντολή να γίνουν δεκτά τα αποτελέσματα των παράνομων
εξετάσεων της Σχολής Προπονητών, αποδεικνύεται και από την επόμενη σχετική ανακοίνωση της
ΕΛΟΚ, που ανήρτησε στο site της:
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Η απόσταση των 66 ημερών από τις εξετάσεις των 18 & 19/10/2014 μέχρι την έγκριση και
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την 23/1/2015 αποδεικνύει ότι πραγματικά υπήρχαν
παράνομες συμμετοχές υποψηφίων, παράνομα θέματα, παράνομος τρόπος εξετάσεων και
παράνομα αποτελέσματα, τα οποία προβλήματα δήθεν "έλυσε" ο ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ,
ΕΠΙΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ως "γόρδιον δεσμόν" με μια ... "σπαθιά
πολλαπλών παρανομιών"!
Η ίδια αυτή απόσταση των 66 ημερών αποδεικνύει ότι οι καταγγελίες για τη Σχολή Προπονητών
Καράτε ΔΕΝ ήταν καθόλου ανυπόστατες, αλλά ήταν βάσιμες και οι παρανομίες υπαρκτές
και μεγάλες, αφού χρειάστηκαν 66 ημέρες για να εξεταστούν ενδελεχώς από την
Επιτροπή Διοίκησης, τα ευρήματα δε ΔΕΝ ήταν "μηδενικά", αλλά ογκώδη και ουσιώδη,
ενώ τελικά το σχετικό πόρισμα της Επιτροπής "καταποντίστηκε" για να αντικατασταθεί
με ένα "κατά διαταγή" εικονικό πόρισμα, που να υλοποιεί την εντολή του
ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ, ΕΠΙΟΡΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ!
Επειδή τα ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ, ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ και ΕΠΙΟΡΚΟΣ είναι άμεσα αποδεδειγμένα και
κατανοητά, δεν θέλουν δικαιολόγηση, ενώ το ΗΛΙΘΙΟΣ το προσάπτω, διότι αυτός ο
"βλάκας πολιτικός" δεν καταλαβαίνει ότι όποια μαλακία κάνει τον ακολουθεί πλέον για
ΠΑΝΤΑ στο ... βιογραφικό του!!!
Τέλος, επειδή η "εντολή επικύρωσης" των παράνομων εξετάσεων της Σχολής δόθηκε από τον
Υφυπουργό
50) έξω από τη δικαιοδοσία του και
51) κατά παράβαση της απόφασης του ιδίου, η οποία ήδη είχε γίνει νόμος του κράτους με τη
δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, και
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52) κατά παράβαση της "χρηστής δημόσιας διοίκησης"
και μόνο για καθαρά "κομματικούς και ψηφοθηρικούς λόγους" όλοι οι αδικούμενοι θα καταφύγουν
στα πολιτικά δικαστήρια!!!

53) Εδώ περιλαμβάνονται πολλαπλές παρανομίες

Τα παράνομα "αποτελέσματα" όπως τα δίνει η ΕΛΟΚ!
Η ΕΛΟΚ δημοσίευσε στο site της τον κατά τις "βδελυρές
επιθυμίες του Αρρωστημένου" Πίνακα Επιτυχόντων στις
εξετάσεις της Σχολής Προπονητών.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 78 ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΣ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΗΘΙΚΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΡΙΩΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΩΣ
ΠΙΟΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΑΝ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥ
ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ!!!
Η αρίθμηση είναι εκείνη του Πίνακα Υποψηφίων και τα πιόνια του Γερόλυμπου διδάσκοντες και
εξεταστές των πρακτικών ήταν οι Άρης Κραββαρίτης, Κώστας Γκουβούσης, Νικήτας
Ζαρουχλιώτης, Κέιβαν Γκάζι, Στέλιος Σκαρόγιαννης, Γρηγόρης Βόβλας, Πέτρος Πάσης και
Παναγιώτης Χονδροματίδης!!!
6 Αναστασιάδης
Σπυρίδων
Μιχαήλ
158 Μπόρου
Σοφία
Πέτρος
7 Αναστοπούλου
Ιωάννα
Παναγιώτης
161 Μπούρας
Ιωάννης
Ευθύμιος
11 Απατζής
Θεόδωρος
Αθανάσιος
162 Μπούρας
Ευάγγελος
Ευθύμιος
24 Γαλάτης
Αντώνιος
Δημήτριος
169 Ντάτσιος
Δημήτριος
Σπυρίδωνα
27 Γατίδης
Παναγιώτης Γεώργιος
170 Ξυδούς
Δημήτριος
Ιωάννης
30 Γεραμπίνης
Ευάγγελος
Ιωάννης
173 Πανουσόπουλος Ιωάννης
Αναστάσιος
33 Γεώργου
Χρήστος
Παναγιώτης
174 Πανώλη
Παρασκευή
Ελευθέριος
35 Γιανζίνα
Ελίνα
Αλέξιος
175 Παπαγεωργίου
Αντωνία
Ιωάννης
37 Γιαννουκάκου
Ζωή
Αθανάσιος
176 Παπαγιαννίδης
Φίλιππος
Ιωάννης
40 Γιομελάκης
Κωνσταντίν Ιωάννης
177 Παπαδημητρίου
Ειρήνη
Ιωάννης
ος
46 Δέδες
Κωνσταντίν Χρήστος
178 Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνο Γεώργιος
ος
ς
48 Δευτεραίος
Γεράσιμος
Σπυρίδων
179 Παπαμήτρου
Σταύρος
Βασίλειος
52 Δημητρόπουλος Παναγιώτης Πτολεμαίος
181 Παππάς
Λεωνίδας
Ευάγγελος
58 Δρακουλάκος
Γιώργος
Ιωάννης
182 Παππάς
Δημήτριος
Βασίλειος
59 Δρούλια
Σταυρούλα
Γεώργιος
184 Παρασκευόπουλ Ιωάννης
Ευάγγελος
ος
60 Ζαϊμάκης
Γεώργιος
Μιχαήλ
189 Πελέκης
Γεώργιος
Ιωάννης
66 Ιωακειμίδης
Κωνσταντίν Ευθύμιος
190 Πέσιτς
Λιλιάνα
Ραντομίρ
ος
74 Καραγιάννης
Γεώργιος
Παναγιώτης
191 Πετσετάκη
Μαρία
Ιωάννης
79 Καρλέτσου
Σοφία
Γεώργιος
200 Σάμιος
Δανιήλ
Αλέξανδρος
90 Κεραμίδας
Εμμανουήλ
Θεόδωρος
202 Σγουρός
Διονύσιος
Αιμίλιος
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99 Κοσμάς
100 Κοσμίδης
101 Κοσμίδου
107 Κουμάσης
112
121
128
135
136
137
139
140
143
144

Κουτρούμπας
Λεμονής
Μαθιός
Μανωλαράκης
Μανωλάς
Μαρακάκης
Μαστροπαύλος
Ματθαίου
Μελικιάδης
Μερμυγκούσης

146
147
148
153

Μηλιάς
Μητσιούλης
Μιχελάκος
Μπαρέλης

157 Μπλάνας

Βασίλειος Ιωάννης
Στέφανος
Ευδοξία
Χαράλαμπο
ς
Αθανάσιος
Δημήτριος
Διονύσιος
Ιωάννης
Ιάκωβος
Ιωάννης
Ιωάννης
Αντωνία
Αριστοτέλης
Κωνσταντίν
ος
Γεώργιος
Κλεάνθης
Γεώργιος
Χριστόδουλ
ος
Γεώργιος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ανδρέας

208 Σταματόπουλος

Δημήτριος

Γεώργιος

Παναγιώτης
Γεώργιος
Ηρακλής

211 Σταυριανίδης
215 Στρατής
217 Σφήκας

Θωμάς
Θεόδωρος
Χρήστος

Σταύρος
Εμμανουήλ
Αντώνιος

Χρήστος
Γεώργιος
Ιωάννης
Νικόλαος
Δημήτριος
Βασίλειος
Παναγιώτης
Νικόλαος
Οτάρ
Στυλιανός

218
219
222
225
226
229
231
237
238
243

Σωτηρόπουλος
Τζαγκαράκη
Τρέζος
Τσαρούχας
Τσαρτσιταλίδης
Τσερέπης
Τσιούτσιας
Φυτόπουλος
Χαλβατζόγλου
Χρονόπουλος

Ανδρέας
Μανούσος
Μάρκος
Μιχαήλ
Ηλίας
Γεώργιος
Γρηγόριος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Νικόλαος

Αντώνιος
Βασίλειος
Νικόλαος
Ευστράτιος

244
1
3
4

Χωριανοπούλου
Κυψελίδης
Sumanariu
Κεσίδης

Σωτήριος
Αιμιλία
Γεώργιος
Ιωάννης
Κίμων
Ιωάννης
Χρήστος
Παναγιώτης
Πρόδρομος
Κωνσταντίνο
ς
Μαρία
Διογένης
Gabriel
Βιατσεσλάβ
Αντώνιος

Σαλίμ

Δημήτριος

5 Ουανής

Γεώργιο
Ιωάννης
Dumitru
Χαράλαμπος

Εξώδικο του Γιώργου Κοσμίδη προς τον επίορκο και
διαπλεκόμενο υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό:
(επιλεκτικά τα πιο ζουμερά σημεία)
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Από ό,τι καταλαβαίνετε έχει έτοιμη δουλειά να τον περιμένει ο καινούριος
υφυπουργός αθλητισμού, εκτός αν αποδειχθεί και αυτός "πολιτικό καραλαμόγιο" και
τα περί "πάταξης της διαφθοράς και της διαπλοκής" του Τσίπρα αφορούν ... "της
διαφθοράς και της διαπλοκής" των άλλων και όχι τα δικά του!!!

Όσον αφορά στον Αρχι-Καραλαμογιόκοτα (!!!) δικτάτορα της
ΕΛΟΚ, θυμίζουμε πάντα το:
Καρατόμηση του διεθνή παράγοντα του Καράτε Γιώργου
Γερόλυμπου
από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Καράτε!!!

English
Version

Η Απάντηση 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!!!
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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

5-Βόβλας
Παράνομος
Ταμίας διότι
προπονητής!

10-Πάσης
Νόμιμη ... Σουπιά!
Παράνομος, διότι
προπονητής!

1-Μπουλούμπασης Παράνομος
Πρόεδρος διότι
προπονητής!

2-Γερολύμπου
Αναπλ. Πρόεδρος
Υπό έλεγχο!

3-Δημητριάδης
Παράνομος Γεν.
Γραμ. 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!

12-Γκάζι, Διευθυντής
αθλήματος, νόμιμος
προπονητής,
παράνομα ψηφίζει!!!

13-Σκοπελίτης
Ιδιοκτήτ "Sportdata",
εξωτερικός
συνεργάτης!!!

14-Χριστοδούλου
"Η ElpidaTours!"
εξωτερικός
συνεργάτης!!!

Είναι αυτονόητο ότι οι ανωτέρω κάτοχοι διπλώματος προπονητή από τη ΓΓΑ,
Μπουλούμπασης - Βόβλας - Καρβούνης - Χονδροματίδης - Πάσης - Κοσμίδης, πρέπει να
θεωρηθούν "επαγγελματίες προπονητές" μη έχοντες δικαίωμα να είναι αντιπρόσωποι συλλόγων
προς την ΕΛΟΚ και να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέσεις Διοικητικού Συμβουλίου και
Ελεγκτικής Επτροπής, διότι έπρεπε με βεβαία ημερομηνία ΝΑ ΕΙΧΑΝ υποβάλει προς τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού δήλωση αποποίησης της ιδιότητας του προπονητή προκειμένου να θέσουν
υποψηφιότητα για τις ανωτέρω διοικητικές θέσεις στην ομοσπονδία! Εφόσον τέτοια δήλωση ΔΕΝ
ΕΙΧΑΝ υποβάλει, τότε τα Καραλαμόγια αυτά αποκρύπτουν την άσκηση του επαγγέλματος του
προπονητή και καταλαμβάνουν ταυτόχρονα μια θέση στη διοίκηση της ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα να
χειραγωγούν το άθλημα και να οδηγούν μια αθλητική ομοσπονδία σε εξ ορισμού συνεχή εξαπάτηση
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!!! Καμιά βεβαίωση της ΕΛΟΚ για αυτούς δεν πρέπει να γίνει
δεκτή από τη ΓΓΑ, διότι προφανώς ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΟΚ!!! ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΔΣ
ΕΚΠΙΠΤΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙ!!!!!!!!!!
Περαιτέρω μου φαίνεται πολύ περίεργο πώς η ΓΓΑ δεν κάνει ένα ερώτημα στο ΣΔΟΕ με τα
ονόματα και τις διευθύνσεις των ανωτέρω 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 "κυρίων" μαζί με τα ονόματα
των συλλόγων τους με το ερώτημα αν έχουν σύμβαση προπονητή με τον δικό τους ή άλλο σύλλογο,
πράγμα που θα φαίνεται α) στην τοπική εφορία του συλλόγου, ή β) στη φορολογική δήλωση του
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καθενός από τους ανωτέρω, και γ) αν αυτό δεν φαίνεται πουθενά, τότε να δώσει στο ΣΔΟΕ το
άρθρο μου ΕΛΟΚ-ΓΓΑ: Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη
φοροδιαφυγή! , όπου αποδεικνύεται ότι κάνουν σεμινάρια καράτε σε όλη την Ελλάδα και άρα
παίρνουν τα λεφτά "μαύρα"!!! Είναι προφανές ότι ΔΩΡΕΑΝ παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας σε
σεμινάρια δεν υπάρχει με βάση τη φορολογική νομοθεσία! Εδώ στο μαγαζί του γιού σου σε βρίσκουνε
και σου λένε "Δουλεύεις μαύρα! Πάρε ένα πρόστιμο"!
Θα μπορούσε επίσης να τους ζητήσει από μια υπεύθυνη δήλωση (να την έχει στα χέρια του)
πως όσο ήταν και είναι μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ δεν άσκησαν και δεν ασκούν το επάγγελμα του
προπονητή. Αυτή η δήλωση ενυπάρχει μέσα στην δήλωσή τους ότι "δεν υφίσταται για αυτούς κανένα
από τα κωλύματα του νόμου 2725/1999 και του άρθρου 9 του καταστατικού της ΕΛΟΚ", την οποία
έδωσαν στην ΕΛΟΚ όταν πήραν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι ΔΣ, και επομένως δεν θα έχουν
κανένα πρόβλημα να την ξαναδώσουν!!!

Γενικά, αποδεικνύεται ότι η ΓΓΑ αφήνει πλήρη και εν λευκώ δικαιοδοσία στις
ομοσπονδίες να διαχειρίζονται το κάθε άθλημα χωρίς κανένα έλεγχο και
παρακολούθηση και για αυτό το λόγο ο Ελληνικός αθλητισμός έχει γίνει βορά των
επιτήδειων και των απατεώνων της διαπλοκής, μέρος της οποίας γίνονται και οι
πολιτικοί προϊστάμενοι της ΓΓΑ, αλλά και αυτοί οι ίδιοι οι υπάλληλοί της, άλλο που δεν
ήθελαν και οι μεν και οι δε!!!
Μεταξύ των εμπλεκομένων στο τεράστιο αθλητικό και οικονομικό σκάνδαλο,
δηλαδή μεταξύ των πολιτικών προϊσταμένων της ΓΓΑ και των κομμάτων τους, των
υπαλλήλων της ΓΓΑ και των αθλητικών ομοσπονδιών, έχει πλέον αποκατασταθεί ένα
τέλμα απόλυτης συνενοχής, αλληλεξάρτησης και αλληλο-εκβιασμού με αποτέλεσμα η
Διαφθορά και η Διαπλοκή να διαιωνίζονται αυτόματα! Δηλαδή, ο καθένας από τους
τρεις και μόνο με την παρουσία του εξαναγκάζει και τους άλλους δύο να παρανομούν
ακριβώς όπως παρανομούσαν πάντα! Ο ρόλος πλέον της ΓΓΑ έχει καθοριστεί στο να
συγκαλύπτει αυτό το τεράστιο αθλητικό και οικονομικό έγκλημα!
Μιλάμε για ογκώδες καρκίνωμα στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της
χώρας με ανεξέλεγκτες μεταστάσεις!!! Μια κατάσταση που μόνο με έναν τρόπο
διορθώνεται: Να κλείσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να μεταταχθούν οι
υπάλληλοί της σε άλλες υπηρεσίες!!! Οι αθλητικές ομοσπονδίες πρέπει να
αυτοσυντηρούνται οικονομικά, ειδάλλως να κλείσουν!!! Δεν μπορούμε να πληρώνουμε
με ζωές ανθρώπων, που δεν έχουν να φάνε ή δεν έχουν να πάρουν φάρμακα, την κάψα
του καθενός να γυμνάζεται!!!

Μέρος Α΄, Μέρος Β΄, Μέρος Γ΄

Θύμιος Περσίδης,

Τα καλύτερα ... έρχονται!!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Πρώτη δημοσίευση 27/01/2015.
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Καταχωρήσεις στο
Διοργανώσεις Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!
karate.gr
Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο
Facebook, Twitter, κτλ.!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και
επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα
κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις
τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης,
όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο
χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!!

Η Αποθέωση της Παρανομίας από τον Υποκριτή της Νομιμότητας!
Σχολή Προπονητών ΕΛΟΚ: Με το πρόσχημα "των παιδιών" το γλεντάνε οι Παράνομοι!
Η υποχώρηση στις παράνομες απαιτήσεις της ΕΛΟΚ αποτελεί
"υπόθαλψη εγκληματιών"!!!

Ανεπαρκέστατος αποδεικνύεται ο Υφυπουργός
Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός
στην πάταξη της Διαφθοράς στην Ελληνική Ομοσπονδία
Καραλαμόγιων!!!

Η Σκύλα της Διαφθοράς αγκαζέ με τη Χάρυβδη του Ρουσφετιού
μετατρέπουν τους νόμους της Χώρας σε Κομματικά Εργαλεία κάθε κυβερνώντος κόμματος!!!
Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!
Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, τέως Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτ.
Πρόεδρος!
Διευθυντής της Πρώτης Σχολής Προπονητών των ΕΛΟΚ/ΓΓΑ!!!
Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων!
Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!!
Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ!!!
Και ... πεθαμένος θα γυρίζω από τον τάφο να σας τα ... ψιθυρίζω στο ... αυτί!!!
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Διαπλεκόμενοι με τον
Διαφθορέα των Συνειδήσεων
ο Γιάννης Ανδριανός και ο
Γιάννης Βρούτσης!!!

Μετά από την επόμενη ανακοίνωση της
ΕΛΟΚ, όπου γίνεται καταφανής η
πολιτική επέμβαση για την νομιμοποίηση
της καραμπινάτης παρανομίας από τον
επίορκο και ηλίθιο υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό, κάπου θα
φαινόταν και αυτός που επενέβη πολιτικά! Υπενθυμίζουμε ότι από την κατωτέρω
ανακοίνωση προκύπτουν τα επόμενα:

Η απόσταση των 66 ημερών από τις εξετάσεις των 18 & 19/10/2014 μέχρι την έγκριση
και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την 23/1/2015 αποδεικνύει ότι
πραγματικά υπήρχαν παράνομες συμμετοχές υποψηφίων, παράνομα θέματα,
παράνομος τρόπος εξετάσεων και παράνομα αποτελέσματα, τα οποία
προβλήματα δήθεν "έλυσε" ο ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ, ΕΠΙΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ως "γόρδιον δεσμόν" με μια ... "σπαθιά πολλαπλών
παρανομιών"!
Η ίδια αυτή απόσταση των 66 ημερών αποδεικνύει ότι οι καταγγελίες για τη Σχολή
Προπονητών Καράτε ΔΕΝ ήταν καθόλου ανυπόστατες, αλλά ήταν βάσιμες και
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οι παρανομίες υπαρκτές και μεγάλες, αφού χρειάστηκαν 66 ημέρες για να
εξεταστούν ενδελεχώς από την Επιτροπή Διοίκησης, τα ευρήματα δε ΔΕΝ
ήταν "μηδενικά", αλλά ογκώδη και ουσιώδη, ενώ τελικά το σχετικό πόρισμα της
Επιτροπής "καταποντίστηκε" για να αντικατασταθεί με ένα "κατά διαταγή"
εικονικό πόρισμα, που να υλοποιεί την εντολή του ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ,
ΕΠΙΟΡΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ!
Επειδή τα ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ και ΕΠΙΟΡΚΟΣ είναι άμεσα αποδεδειγμένα και κατανοητά,
δεν θέλουν δικαιολόγηση, ενώ το ΗΛΙΘΙΟΣ το προσάπτω, διότι αυτός ο
"βλάκας πολιτικός" δεν καταλαβαίνει ότι όποια μαλακία κάνει τον ακολουθεί
πλέον για ΠΑΝΤΑ στο ... βιογραφικό του!!!
Τέλος, επειδή η "εντολή επικύρωσης" των παράνομων εξετάσεων της Σχολής δόθηκε
από τον Υφυπουργό για καθαρά "προεκλογικούς, ψηφοθηρικούς λόγους" κατά
παράβαση της "χρηστής δημόσιας διοίκησης" όλοι οι αδικούμενοι θα
καταφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια!!!

Η Απόδειξη της Διαπλοκής
Την 4/12/2014 η ΕΛΟΚ ανήρτησε την
αριστερή ανακοίνωση για την προετοιμασία
των εθνικών ομάδων και τις συμμετοχές στο
Πανευρωπαϊκό!
Στην ανακοίνωση αυτή τονίζει
ιδιαίτερα ότι "η προπόνηση είναι
υποχρεωτική για τους αθλητές που έχουν
προεπιλεγεί για την εθνική ομάδα (1η θέση
στο Πανελλήνιο) προκειμένου να
συμμετάσχουν στο Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα."
Την 27/1/2015 η ΕΛΟΚ ανήρτησε την
κάτωθι ανακοίνωση για την αποστολή:
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Στην επιθυμία μας να ρίξουμε μια ματιά στη δηλώσεις των αθλητών στους πίνακες της
Sportdata, πήραμε τον πίνακα συμμετοχών της Ελληνικής Αποστολής ως κάτωθι:

Από τη σύγκριση όλων των ανωτέρω, παρατηρούμε ότι:
1) Η ανακοίνωση της ΕΛΟΚ προκρίνει 27 αθλητές, ενώ στους πίνακες της Sportdata
δηλώνονται 28 αθλητές!
2) Οι πίνακες της Sportdata έχουν δηλωμένους 28 αθλητές με 28η αθλήτρια την Νίκη
Βρούτση, η οποία δηλώνεται κρυφά, αφού δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΟΚ!
3) Η Νίκη Βρούτση ΔΕΝ ήρθε πρώτη στους Πανελλήνιους, αλλά δεύτερη!!!
4) Όλοι οι αθλητές έχουν δηλωθεί στην Sportdata στις 22 και 23 Ιανουαρίου (ημέρες που
μαινόταν ο πόλεμος στη ΓΓΑ για τις παράνομες εξετάσεις της Σχολής Προπονητών), ενώ μόνον η
αθλήτρια Νίκη Βρούτση δηλώθηκε την ... 2015-01-26 15:31:08!!! Προφανώς σε μια κίνηση
εξάρτησης ή ευγνωμοσύνης!!!
5) Στα Κάτα Νέων Ανδρών ΔΕΝ υπάρχει συμμετοχή! Αλλά στους Πανελλήνιους υπάρχουν
και πρώτος και δεύτερος, ενώ όταν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να πάει ο πρώτος πάει πάντα ο
δεύτερος. Αντίθετα αυτή τη φορά οι ξευτιλισμένοι του ΔΣ/ΕΛΟΚ, μη μπορώντας να αντιμετωπίσουν
την αντιπολίτευση και βγάζοντας το μίσος τους πάνω στους αθλητές, ΔΕΝ εφάρμοσαν τα
συνηθισμένα και με εντολή και του Αρρωστημένου "στραγγάλισαν" το δικαίωμα συμμετοχής στην
εθνική ομάδα του Πασχάλη Αδάμ (2ος), μαθητή του Σοφοκλή Τσαβδάρη, βγάζοντας με αυτό τον
τρόπο απωθημένα εκδίκησης!!! Για να δικαιολογήσουν μάλιστα αυτή τους την απόφαση έβγαλαν και
την ανακοίνωση της 4/12/2014 άνω, όταν τους ζητήθηκε ο λόγος από το σύλλογό του και τους
γονείς του.
6) Δηλαδή, τον Πασχάλη Αδάμ ΔΕΝ τον πήραν στην εθνική ομάδα επειδή ήταν 2ος και ΟΧΙ
1ος, ενώ την Νίκη Βούρτση την πήραν παρ' όλο που ήταν 2η και όχι 1η!!!
Συνεπώς, εκτός του ότι την ΕΛΟΚ την διοικούν ... "Γαϊδούρια Όρθια και Συνεργάτες",
αποδεικνύεται περίτρανα ότι:
1) Ως γνωστόν ο Ανδριανός είχε δώσει ρητή εντολή να ερευνηθούν και παταχθούν οι
παρανομίες στη Σχολή Προπονητών Καράτε!
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2) Ο έλεγχος αυτός ήταν ουσιώδης και ζουμερός αφού καθυστερούσε 66 ημέρες!
3) "Κάτι" συνέβη ξαφνικά γύρω στις 20/1/2015 και ο Ανδριανός αναίρεσε τον ίδιο του τον ...
εαυτό δίνοντας εντολή να ... καταπιούν την κάμηλον και να θεωρήσουν τις εξετάσεις ως καλώς
γενόμενες, αδιαφορώντας για το ότι ταυτόχρονα δήλωνε τον εαυτό του ως ... ξευτιλισμένο
διαπλεκόμενο με απατεώνες!!!
4) Ξαφνικά και από το πουθενά εμφανίζεται η Νίκη Βρούτση (2η και όχι 1η) να συμμετέχει
στην εθνική ομάδα για τους Πανευρωπαϊκούς και μάλιστα να δηλώνεται μόνον αυτή την 26η/1/2015
και όχι 22 και 23 που δηλώθηκαν οι άλλοι!!!
5) Συνεπώς, το "Κάτι" που συνέβη είχε ονοματεπώνυμο στο οποίο ο Ελληνικός Λαός είπε:
"Άντε γειά!" Είναι η Διαφθορά-Διαπλοκή των Νεοδημοκρατών!!!
6) Προφανώς, ο Γερόλυμπος αξιοποίησε τη γνωριμία με τον Βρούτση και τον έβαλε να πιέσει
τον Ανδριανό να δεχθεί ως νόμιμες τις εξετάσεις, πράγμα που ο τελευταίος ηλίθιος το έκανε, και
σε αντάλλαγμα έβαλε την κόρη του Βρούτση στην εθνική ομάδα ή 1) παραγκωνίζοντας την πρώτη
αθλήτρια ή 2) δεχόμενη η ΕΛΟΚ αθλήτρια δεύτερης θέσης ενώ είχε θέσει περιορισμόι μόνο για
αθλητές πρώτων θέσεων!!!
Αν εγώ ήμουν ακόμα στην ΕΛΟΚ, αυτά τα Όρθια Γαϊδούρια θα τα πήγαινα κάθε εβδομάδα
στον Εισαγγελέα!!! Αλλά αυτά τα έχω ήδη πει στο βιβλίο μου: "Ένα Λιοντάρι και Χίλιες Κότες"!!!

Επομένως, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια και έχει ... τρία πόδια???

Προφανώς η Γάτα της Διαπλοκής μεταξύ Ανδριανού - Γερόλυμπου - Βρούτση ή και με
όποια σειρά να τους διαβάσετε το ίδιο ξευτίλες είναι όλοι τους!!!

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

Καρατόμηση του διεθνή παράγοντα του
Καράτε Γιώργου Γερόλυμπου
από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Καράτε!!!

English
Version

Οι σκληροπυρηνικοί της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καραλαμόγιων
και μερικοί συνεργάτες τους:
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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

5-Βόβλας
Παράνομος
Ταμίας διότι
προπονητής!

10-Πάσης
Νόμιμη ... Σουπιά!
Παράνομος, διότι
προπονητής!

1-Μπουλούμπασης
2-Γερολύμπου
Παράνομος Πρόεδρος Αναπλ. Πρόεδρος
διότι προπονητής!
Υπό έλεγχο!

6-Ράλλης Ειδικός
Γραμματέας

3-Δημητριάδης
Παράνομος Γεν.
Γραμ. διότι
προπονητής!

7-Γκουβούσης
Παράνομος
Έφορος Υλικού,
διότι
προπονητής!

8-Καρβούνης
Παράνομος Εφ. Εθν.
Ομάδων, διότι
προπονητής!

12-Γκάζι,
Διευθυντής
αθλήματος,
νόμιμος
προπονητής,
παράνομα
ψηφίζει!!!

13-Σκοπελίτης
Ιδιοκτήτης
"Sportdata",
εξωτερικός
συνεργάτης!!!
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9-Χονδροματίδης
Παράνομος
Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής, διότι
προπονητής!

14-Χριστοδούλου
"Η ElpidaTours!"
εξωτερικός
συνεργάτης!!!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Ή ταυτόσημα: το ΔΣ/ΕΛΟΚ!!!

Πρόεδρος

Αναπλ. Πρόεδρος

Γεν. Γραμματέας

Β' Αντιπρόεδρος

Ταμίας

Ειδικός
Γραμματέας

Έφορος Υλικού

Εφορος
Εθν. Ομάδων

Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής

Γάιδαρος
..Σουπιά!
Ειδική ράτσα!

Επίτιμος σε προηγμένη τεχνολογία!
Κινείται με ... ηλιακή ενέργεια, πουλάει
και στη ...ΔΕΗ!!!

... Και Συνεργάτες ...!!!

Θύμιος Περσίδης
Δεν θέλουμε "πολιτικούς εγκληματίες" στη Βουλή!!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!
Donations 20 €/y!

Αρχική
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Επικαιρότητα

Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF.
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Πρώτη δημοσίευση 25/6/2015.
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Καταχωρήσεις στο
Διοργανώσεις Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!
karate.gr
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!!!

Από τον Θύμιο Περσίδη,
Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, τέως Γεν. Γραμματέα, Πρόεδρο και Επίτ. Πρόεδρο!
Διευθυντή της Πρώτης Σχολής Προπονητών 1992 των ΕΛΟΚ/ΓΓΑ!!!
Ιδιοκτήτη και διαχειριστή του www.karate.gr.

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

Θέμα: Η παράνομη ίδρυση και λειτουργία Σχολής Προπονητών Καράτε, που έχει
αναχθεί σε μείζον δημόσιο σκάνδαλο στο χώρο του αθλήματος λόγω του πλήθους των
παρανομιών της!
( Αν το παρόν είναι σε ηλεκτρονικό αρχείο pdf, τότε για να λειτουργήσουν τα Links θα πρέπει να
μεταβείτε στη διαδικτυακή διεύθυνση του πρωτότυπου, που είναι η
http://karate.gr/14elok/144150625.htm )
(Θέλετε να τυπώσετε το παρόν άρθρο σε pdf? Πολύ ευχαρίστως με κλικ εδώ!)
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Αξιότιμε κύριε Γενικέ Επιθεωρητή,
Επειδή στον αθλητισμό γίνονται, ως γνωστόν, σημεία και τέρατα καταγγέλλω στα επόμενα
την παράνομη ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε 2014 από την άσχετη με το
γνωστικό αντικείμενο του καράτε και παραπαίουσα Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) προς
χάριν της καθ' όλα παράνομης Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛΟΚ) για τις δικές σας ενέργειες
λόγω αρμοδιότητας: 1) προς ακύρωση και επανάληψη της Σχολής ή 2) προς συνέχιση και λήξη υπό
νόμιμες συνθήκες! Στα επόμενα πιθανότατα να βρεθούν παρανομίες για διερεύνηση ακόμα και από
εισαγγελέα.

Σύντομο ιστορικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛΟΚ).
Η ΕΛΟΚ (αρχικά Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Καράτε, ΕΟΕΚ) ιδρύθηκε το 1986
από ένθερμους αθλητές και εκπαιδευτές του καράτε με 19 σωματεία και αναγνωρίστηκε το 1990
από τη ΓΓΑ, ενώ το καράτε δεν είναι ακόμα Ολυμπιακό Άθλημα παρά τις πολυετείς προσπάθειές
του. Πρώτος πρόεδρος ήταν ο Τάκης Μακρής και πρώτος γραμματέας ο Ευθύμιος Περσίδης, ενώ
έδρα της είχε για πέντε χρόνια το γραφείο του γραμματέα της. Το 1991 η ΕΟΕΚ επιχορηγήθηκε
από τη ΓΓΑ και εκεί ήταν που οι "φιλίες" τελείωσαν! Ένα νέο "διοικητικό αστέρι" εμφανίστηκε στο
χώρο του καράτε, ο Γιώργος Γερόλυμπος, ο οποίος από το 1994 επιβλήθηκε με απάτες στο
διοικητικό τομέα της ΕΟΕΚ, χρησιμοποιώντας την πολιτική υποστήριξη επίορκων πολιτικών και
ένα πλήθος υποταγμένων σε αυτόν συλλόγων, ώστε να κυριαρχεί στις γενικές συνελεύσεις, και με
εργαλεία την επιβράβευση της αναξιοκρατίας, απειλές, εκβιασμούς, τιμωρίες και εξόντωση των
αντιπάλων του ακόμα και με εικονικές Δικαστικές Επιτροπές της ΕΛΟΚ, κατάφερε επί είκοσι
χρόνια να έχει μετατρέψει την ΕΛΟΚ σε προσωπική του επιχείρηση με "εμπόρευμα" τίτλους μαύρων
ζωνών καράτε, τίτλους τεχνικών καράτε, διαιτητών, εκπαιδευτών, διπλωμάτων προπονητών της
ΓΓΑ, μορίων για ανώτατες σχολές και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς!
Υπό όλο αυτό το σκηνικό, που μόνο επιγραμματικά εκτέθηκε εδώ, εξελίχθηκε και η υπό
κρίση Σχολή Προπονητών Καράτε 2014 των ΓΓΑ και ΕΛΟΚ!

Το ιστορικό των Σχολών Προπονητών Καράτε της ΓΓΑ.
Επειδή οι πανεπιστημιακές σχολές γυμναστών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες
των συλλόγων των διαφόρων αθλημάτων για προπονητές, ο αθλητικός νόμος 2725/1999 και οι
τροποποιήσεις του έχουν προβλέψει την ίδρυση και λειτουργία "Σχολών Εμπειρικών Προπονητών"
για τα διάφορα αθλήματα σε συνεργασία της ΓΓΑ και των ομοσπονδιών, ώστε να καλύπτονται κατά
το δυνατόν οι προπονητικές ανάγκες των συλλόγων. Βεβαίως, ενώ ο νόμος αρχικά άλλα πρόβλεπε
και τελικά άλλα εφαρμόζονται έχει αποκατασταθεί μια μεσοβέζικη ημινόμιμη κατάσταση αποδεκτή
από όλους, η οποία όμως πολλές φορές στρεβλώνεται λόγω άγνοιας ή/και αδιαφορίας της ΓΓΑ από
τη μια και συγκεκριμένων στόχων και σκοπών των ομοσπονδιών και αυτών που τις ελέγχουν από
την άλλη. Οι Σχολές αυτές διοικούνται από πενταμελή Επιτροπή Διοίκησης, με τρία μέλη από τη
ΓΓΑ συνήθως και δύο από την ομοσπονδία, ενώ Διευθυντής τοποθετείται πρόσωπο προτεινόμενο
από την ομοσπονδία.
Στην προκειμένη περίπτωση της ΕΛΟΚ, εκτός των κατωτέρω, που θα αναπτυχθούν,
παίζουν ρόλο και οι κατά το παρελθόν ιδρυθείσες Σχολές Προπονητών Καράτε. Είναι σκόπιμο,
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λοιπόν, να αναφερθούν οι αποφάσεις όλων των μέχρι σήμερα Σχολών, που λειτούργησαν με
συνεργασία των ΓΓΑ και ΕΛΟΚ, που είναι οι επόμενες:
21/9/1992: Απόφαση ίδρυσης της Πρώτης Σχολής Προπονητών Καράτε: Μέλη διοίκησης
από την ΕΛΟΚ οι Γιώργος Ιατρόπουλος και Γιώργος Κοκκινάκης με Διευθυντή τον Ευθύμιο
Περσίδη.
10/10/1994: Απόφαση ίδρυσης της Δεύτερης Σχολής Προπονητών Καράτε: Μέλη διοίκησης
από την ΕΛΟΚ οι Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος και Ηλίας Χρήστου με Διευθυντή τον Νικήτα
Οικονομάκη. (Μετά 2 χρόνια από την προηγούμενη.)
26/2/1997: Απόφαση ίδρυσης της Τρίτης Σχολής Προπονητών Καράτε: Μέλη διοίκησης
από την ΕΛΟΚ οι Χρήστος Στάγκελ και Γιάννης Κατσούρης με Διευθυντή τον Ανδρέα
Παπαδημητρόπουλο. (Μετά 2,5 χρόνια από την προηγούμενη και ενώ η ΕΛΟΚ κόμπαζε ότι έχει
250 συλλόγους!)
28/8/2001: Απόφαση ίδρυσης της Τέταρτης Σχολής Προπονητών Καράτε στο ΦΕΚ: Μέλος
διοίκησης από την ΕΛΟΚ ο Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος με Διευθυντή τον Γιώργο Σανιώτη.
(Μετά 4,5 χρόνια από την προηγούμενη και ενώ η ΕΛΟΚ κόμπαζε ότι έχει 400 συλλόγους!)
17/6/2014: Απόφαση ίδρυσης της Πέμπτης Σχολής Προπονητών Καράτε στο ΦΕΚ και
(8/9/2014) η Τροποποίησή της: Μέλη διοίκησης από την ΕΛΟΚ οι Εμμανουέλα ΠοντίδαΓερολύμπου και ο Γιώργος Κοσμίδης με Διευθυντή τον Χρήστο Μπουλούμπαση. (Μετά 13 χρόνια
από την προηγούμενη!!!)

Οι παρανομίες κατά την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε
χωρίζονται στα επόμενα Μέρη και Ενότητες:

Μέρος Ι
Α – Οι παρανομίες πριν από την ίδρυση της Σχολής!
Β – Οι παρανομίες της απόφασης ίδρυσής της!

Μέρος ΙΙ
Γ – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής!
Δ - Οι παρανομίες υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων!
Ε - Οι παρανομίες κατά των αδικούμενων υποψηφίων!
Ζ - Οι παρανομίες που διαπράττουν οι διδάσκοντες!

Μέρος ΙΙΙ

Η - Οι παρανομίες των εξετάσεων της Σχολής!
Θ - Οι παρανομίες στα Αποτελέσματα της Σχολής!
Ι - Οι παρανομίες στον Οικονομικό Απολογισμό της Σχολής!
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Τα Πρακτικά και το Πόρισμα της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής
Η παρούσα καταγγελία συντάχθηκε στα Μέρη της κατά την εξέλιξη της λειτουργίας της
Σχολής Προπονητών Καράτε από τον Ιούλιο 2014 μέχρι τον Ιούνιο 2015. Στο μεταξύ, όμως,
μερικά άτομα από το ΔΣ/ΕΛΟΚ υπέβαλαν έγκληση εναντίον μου για συκοφαντική δυσφήμηση για
δημοσιεύματά μου στο www.karate.gr με ψευδείς καταγγελίες. Με προοπτική να ασκήσω και εγώ
ένδικα μέσα εναντίον τους ζήτησα με εισαγγελική παραγγελία τα Πρακτικά της Επιτροπής
Διοίκησης της υπό διερεύνηση Σχολής, τα οποία προσθέτουν τις δικές τους εξηγήσεις στα
τεκταινόμενα κατά τη λειτουργία αυτής της Σχολής Προπονητών, τα οποία παρέλαβα την
23/6/2015 και τα οποία μνημονεύονται εδώ ως δημόσια έγγραφα για ένα θέμα δημοσίου
ενδιαφέροντος που ταλανίζει επί ένα χρόνο το χώρο και τον κόσμο του δημόσιου αθλήματος του
καράτε.
Οι επιβεβαιώσεις και διασταυρώσεις των καταγγελιών μου από τα Πρακτικά θα
προστίθενται στα σχετικά σημεία των επομένων.
Παράλληλα, μετά τα πολλά μου δημοσιεύματα για τις παρανομίες της ΕΛΟΚ και της Σχολής
και την αποστολή αυτών προς τους βουλευτές και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, ο
υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός είχε δώσει εντολή στην Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής, από την
8-9-14 (εκ του Πρακτικού 9/15-1-15), όπως καταγράφεται και στο Πρακτικό 7/15-10-14, να
ελέγξει τις καταγγελίες των δημοσιευμάτων μου και η Επιτροπή αυτή, μετά από 7ωρη συνεδρίαση
την 25/9/14 και δύο επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής, είχε καταλήξει στο Πόρισμα της 1510-14 (με κλικ εδώ). Το Πόρισμα, όμως, αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ για τρεις βασικούς
λόγους, εκτός των άλλων επί μέρους λόγων:
Πρώτον, διότι, όπως ομολογείται και στο Πόρισμα, για ό,τι δεν είχε ιδίαν άποψη η Επιτροπή
υιοθετούσε την άποψη του ... Διευθυντή της Σχολής Χρήστου Μπουλούμπαση,
Δεύτερον, διότι η συγκεκριμένη Επιτροπή πραγματικά δεν έχει αρμοδιότητα να κρίνει όλες
μου τις καταγγελίες, πράγμα που το εκμεταλλεύτηκε κιόλας πέραν του δέοντος (!), αφού πολλές
από αυτές εντάσσονται στις αρμοδιότητες και ευθύνες της ΓΓΑ και των Διευθύνσεών της, και αυτές
έπρεπε να ασχοληθούν, πράγμα που δεν έγινε, και
Τρίτον, διότι στο Πόρισμα είναι διάχυτη η προσπάθεια να απαλλαγεί η ΓΓΑ από τις ευθύνες
της!!!
Μα ο Μπουλούμπασης είναι διπλά κατηγορούμενος και ως Πρόεδρος της ΕΛΟΚ και ως
Διευθυντής της Σχολής Προπονητών! Πού ακούστηκε ένας "δικαστής", όπως λειτουργεί εδώ η
Επιτροπή, να κρίνει μια υπόθεση και όπου δεν έχει ο ίδιος γνώμη να υιοθετεί τη γνώμη του
κατηγορούμενου??? Πολύ πρωτότυπο!!!
Τα άλλα δύο είναι δημοσιο-υπαλληλικά! Και η ΓΓΑ είναι ένοχη εν προκειμένω, αφού δεν
αναλαμβάνει τις ευθύνες της για να καθαρίσει το χώρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε!
Συνεπώς, για τις αριθμημένες παρανομίες του δημοσιεύματος 1 - 2 - 3 - 11 - 21 - 22 η
Επιτροπή ΔΕΝ απάντησε, αλλά είναι ευθύνη της ΓΓΑ να επιληφθεί αυτών των παρανομιών πράγμα
που ΔΕΝ το έκανε.
Οι αποδοχές ή αντικρούσεις των καταγγελιών μου από το Πόρισμα θα δίνονται κατωτέρω
στα αντίστοιχα σημεία, όπως και οι απαντήσεις μου σε αυτές.
Τα Πρακτικά και το Πόρισμα της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Πόρ
10
19/6/14 30/6/14 7/7/14 12/7/14 18/7/14 18/9/14 15/10/14 13/1/15 15/1/15 15/1/15 21/1/15
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Μέρος Ι
Α – Οι παρανομίες πριν από την ίδρυση της Σχολής!
1) Τη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “έτρεξε” εν γνώσει
της ΓΓΑ ένα παράνομο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΟΚ, που ήδη έπρεπε να εκπέσει με απόφαση
του Υφυπουργού Αθλητισμού! Παράνομο λόγω πολλαπλών παραβιάσεων της αθλητικής και
φορολογικής νομοθεσίας, πάντα ... υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!! Συνεπώς, όλες οι αποφάσεις και της
ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ για την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε αποτελούν δέσμη
πολλαπλών παρανομιών και άρα είναι νομικά άκυρες!!!
Οι επί σειρά ετών παραβιάσεις της αθλητικής και της φορολογικής νομοθεσίας από τα
εκάστοτε μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ είναι αναρίθμητες! Από νοθευμένες εκλογές, λειτουργία παράνομων
μη δηλωμένων και φορολογούμενων παρα-ομοσπονδιών, διοργανώσεις αγώνων και σεμιναρίων με
κέρδη για τα μέλη και τους ευνοούμενους των μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ μέχρι ύποπτες προμήθειες
υλικού (δεν υπάρχει Βιβλίο Αρχείου Υλικού, κτλ.) και οικονομικά ύποπτα ταξίδια των αθλητικών
αποστολών στο εξωτερικό, και άλλα, περιγράφονται δε εκτενέστατα σε δημοσιεύματά μου στο
www.karate.gr, που υπενθυμίζονται και εδώ:
17/2/2014 - Προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού: Κύριε Ανδριανέ, πού πάνε τα λεφτά των Ελλήνων
φορολογουμένων που δίνει επί είκοσι χρόνια η ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ για δημιουργία και συντήρηση ενός
ιστότοπου με μηδενικό περιεχόμενο???
19/2/2014 Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα απο τη ΔΕ/ΕΛΟΚ και η
πανηγυρική τους αθώωση από το ΑΣΕΑΔ.
2/3/2014 - ΕΛΟΚ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Ακόμα μια μεγαλειώδης Απάτη των Πολιτικών!
5/3/2014 - ΕΛΟΚ-ΓΓΑ: Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη
φοροδιαφυγή!
10/3/2014 - Σας φτύνουνε και λέτε … «βρέχει»! Εκτεταμένη ΝΟΘΕΙΑ στις εκλογές της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καράτε - ΕΛΟΚ!
19/3/2014 - Ο Καραγκιόζης … Βεζύρης! Ποιοι Καραγκιόζηδες διοικούν τον Αθλητισμό της χώρας?
24/3/2014 - "Φοροδιαφυγή Καράτε" υπό την ... "Αιγίδα" της Γ. Γ. Αθλητισμού!!!
3/4/2014 - Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 2009 2010 - 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση! Αδικαιολόγητα ποσά, ποαθλητικών αποστολών στο εξωτερικό)
πολλές ασάφειες, καμιά διευκρίνηση!
14/4/2014 - Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 2009 2010 - 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση! Αδικαιολόγητα ποσά, πολλές ασάφειες, καμιά διευκρίνηση! Μέρος
Πρώτο - Μέρος Δεύτερο.
16/4/2014 - Kαταγγελία της ΕΛΟΚ στην Εφορία από γονείς αθλητών!!!
24/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με αίτημα έκπτωσής του!!!
5/5/2014 - Καταγγελία της ΕΛΟΚ στη Εφορία και στο ΣΔΟΕ!!!

Εδώ θεωρείται σκόπιμο να παραθέσουμε τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ:

Γερόλυμπος
Επίτιμος πρόεδρος
και αφανής
δικτάτορας και
επιχειρηματίας!

Μπουλούμπασης
Παράνομος
Πρόεδρος διότι
προπονητής!

Γερολύμπου
Αναπλ. Πρόεδρος
Πλήρως ενεργή
στην "οικογενειακή
επιχείρηση"!

240/340

Δημητριάδης
Παράνομος Γεν.
Γραμ. διότι
προπονητής!

Χανικιάν
Αντιπρόεδρος
= Εκτός ΔΣ,
διότι
εγκεφαλικό!

Βόβλας
Παράνομος
Ταμίας διότι
προπονητής!
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Χονδροματίδης
Γκουβούσης
Παράνομος
Ράλλης Ειδικός
Καρβούνης
Παράνομος Έφορος
Πρόεδρος Τεχν.
Γραμματέας, με
Παράνομος
Εφ.
Υλικού, διότι
πτυχίο προπονητή!
Εθν. Ομάδων, διότι Επιτροπής, διότι
προπονητής!
προπονητής!
προπονητής!

Πάσης
Παράνομος,
διότι
προπονητής!

Κοσμίδης,
ομολόγησε
προπονητής και
παραιτήθηκε!

Οι ανωτέρω Μπουλούμπασης - Βόβλας - Καρβούνης - Χονδροματίδης - Πάσης - Κοσμίδης
είναι άπαντες κάτοχοι διπλώματος προπονητή από τη ΓΓΑ, διδάσκουν καράτε στο σύλλογό τους, σε
άλλους συλλόγους, σε σεμινάρια που τους οργανώνει η ΕΛΟΚ και ακόμα και σε αυτή την υπό κρίση
Σχολή Προπονητών και συνεπώς ΕΙΝΑΙ "επαγγελματίες προπονητές" μη έχοντες δικαίωμα να
είναι αντιπρόσωποι συλλόγων προς την ΕΛΟΚ, να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέσεις Διοικητικού
Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής και να εκλεγούν σε αυτές τις θέσεις, διότι όχι μόνο δεν
έπρεπε να ασχολούνται με τη διδασκαλία του καράτε αλλά έπρεπε με βεβαία ημερομηνία ΝΑ ΕΙΧΑΝ
υποβάλει προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δήλωση αποποίησης της ιδιότητας του προπονητή
προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για τις ανωτέρω διοικητικές θέσεις στην ομοσπονδία! Εφόσον
τέτοια δήλωση ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ υποβάλει, τότε αποκρύπτουν την άσκηση του επαγγέλματος του
προπονητή και καταλαμβάνουν ταυτόχρονα μια θέση στη διοίκηση της ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα να
χειραγωγούν το άθλημα και να οδηγούν μια αθλητική ομοσπονδία σε εξ ορισμού συνεχή εξαπάτηση
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!!!
Τα ανωτέρω αποδεικνύονται στο άρθρο μου 5/3/2014 - ΕΛΟΚ-ΓΓΑ: Η Πυραμίδα της
Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή! , όπου αποδεικνύεται ότι οι εν λόγω
κύριοι κάνουν σεμινάρια καράτε σε όλη την Ελλάδα και άρα πληρώνμονται με "μαύρο χρήμα" πράγμα
που απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο 2725/1999!!!
Εκ των ανωτέρω άρθρων μου στο www.karate.gr προκύπτει ότι η ΕΛΟΚ: α) διενεργεί
νοθευμένες εκλογές με εικονικούς αντιπροσώπους συλλόγων, β) κατηγορεί ψευδώς, τιμωρεί και
εξοντώνει τους αντιφρονούντες συλλόγους και άτομα με παράνομες δικαστικές επιτροπές, γ) δεν
αναρτά αποφάσεις και απολογισμούς στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ούτε τους δίνει στις γενικές συνελεύσεις, δ)
διοικείται παράνομα από προπονητές καράτε, ε) υποθάλπει την φοροδιαφυγή όλων των μελών του
ΔΣ αυτής, ζ) υποθάλπει την φοροδιαφυγή πολλών άλλων προπονητών καθώς και η) υποθάλπει τη
φοροδιαφυγή 4-5 ομοσπονδιών-μαϊμού δήθεν για τα στυλ καράτε, οι οποίες λειτουργούν ως
φαντάσματα υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ, έξω από τους καταστατικούς σκοπούς της και χωρίς
καταστατικά και φορολογική οντότητα, και άλλα!!!
Σε τελική ανάλυση, προκύπτει ότι η εθνική ομοσπονδία ΕΛΟΚ είναι στην ουσία και λειτουργεί
ως "μαγαζί του Γιώργου Γερόλυμπου" με τον ίδιο ως αφανή επιχειρηματία!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει τη σύννομη λειτουργία των αθλητικών ομοσπονδιών και αδρανεί παρά τις πολυετείς
καταγγελίες!
Εάν η ΓΓΑ τηρούσε τον αθλητικό νόμο, τότε έπρεπε ο Υφυπουργός Αθλητισμού να είχε
επιβάλει την έκπτωση του ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Συνεπώς, ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός ήταν ευθέως διαπλεκόμενος με το
στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Γερόλυμπο, που είναι ο δικτάτορας και εκμεταλλευτής της
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ΕΛΟΚ, αφού πρώτα έπρεπε να "καθαρίσει" το καθεστώς λειτουργίας της ΕΛΟΚ και μετά να δώσει
το πράσινο φως για την ίδρυση Σχολής Προπονητών Καράτε, πράγμα που ΔΕΝ έκανε! !
Επομένως, η ΕΛΟΚ είναι μια επί είκοσι χρόνια παράνομα λειτουργούσα Ομοσπονδία και άρα
η ΓΓΑ έδωσε άδεια για Σχολή Προπονητών σε μια παράνομη αθλητική ομοσπονδία!
Φυσικά σήμερα με την νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η υποχρέωση τήρησης της νομιμότητας
βαραίνει τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Σταύρο Κοντονή και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ.
Ιούλιο Συναδινό!
2) Επιπρόσθετα, τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ
Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου και Γιώργος Κοσμίδης,
οι οποίοι με την απόφαση ίδρυσης της Σχολής
Προπονητών ορίστηκαν ως εκπρόσωποι της ΕΛΟΚ στην
Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής, είναι μέλη της
παράνομης διοίκησης της ΕΛΟΚ και επομένως κάθε
Κοσμίδης,
συμμετοχή τους σε κάθε απόφαση της Επιτροπής
Γερολύμπου
Ήταν παράνομο
Αναπλ. Πρόεδρος Διοίκησης της Σχολής είναι νομικά εκ των προτέρων
μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ
Παράνομο μέλος του
και διαχώρισε τη
άκυρη,
ενώ
ο
δεύτερος
παραδέχθηκε
ότι
ήταν
και
είναι
εν
ΔΣ/ΕΛΟΚ!
θέση του.
ενεργεία προπονητής!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
τη σύννομη λειτουργία της ΕΛΟΚ!
3) Η ΓΓΑ ενημερωνόταν από εμένα καθημερινά με emails για όλα αυτά από το karate.gr,
όπως αποδεικνύεται από το άρθρο: 5/2/2014 "Δείξε το σεβασμό σου στον αντίπαλο με το ...
Κινέζικο Μαρτύριο της Σταγόνας!" και άρα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν τα γνώριζε! Άλλωστε
η δουλειά της είναι να "εποπτεύει" τη σύννομη λειτουργία των αθλητικών ομοσπονδιών!
Συνεπώς, η ΓΓΑ γνώριζε όλα τα ανωτέρω και δεν δικαιολογείται να μην ελέγξει πρώτα την
αλήθεια τους και μετά, αν δεν αληθεύουν, να ιδρύσει τη Σχολή Προπονητών Καράτε.
Σε όλα μου τα δημοσιεύματα το πρόσωπο του κυρίου Γιώργου Γερόλυμπου ήταν κυρίαρχο σε
κάθε ενέργεια της ΕΛΟΚ και της Σχολής. Είχα τονίσει τόσο πολύ την κυριαρχία του στη ΕΛΟΚ και
τη Σχολή, ώστε η σύζυγός του κα Ποντίδα-Γερολύμπου, όταν συζητήθηκαν στην Επιτροπή
Διοίκησης οι καταγγελλόμενες παρανομίες για τις ΕΛΟΚ και Σχολή Προπονητών, έσπευσε να
εξαιρέσει το όνομα του συζύγου της από το Πόρισμα για τις καταγγελίες με το επιχείρημα ότι "έχει
ξεκινήσει νομική διαδικασία για την υπόθεση και εκκρεμεί δικαστική απόφαση", όπως γράφεται στο
Πρακτικό 9/15-1-15, σελ. 2 μέση. Αυτό, όμως, ήταν ψευδές, διότι δεν υπήρχε καμιά απολύτως
νομική ενέργεια του Γερόλυμπου εδώ και δυό χρόνια εναντίον μου και αν υπήρχε, έπρεπε να
κατατεθεί από την ψευδέστατη Γερολύμπου στην Επιτροπή, πράγμα που δεν έγινε! Η μόνη νομική
ενέργεια εναντίον μου ήταν μια παιδαριώδης έγκληση για συκοφαντική δυσφήμηση από τους
Μπουλούμπαση, Γερολύμπου και Δημητριάδη, που κατετέθει στην Εισαγγελία Αθηνών την
4/3/2015!
Στο Πόρισμα, αριθ. (7), αναφέρεται η ψευδής δήλωση της Ποντίδα-Γερολύμπου ότι σχετικά
με τις καταγγελίες μου για τον άνδρα της εκκρεμεί δικαστική απόφαση.
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B - Οι παρανομίες της απόφασης ίδρυσης της Σχολής Προπονητών Καράτε
15768/28-5-2014 του Υφυπουργού Αθλητισμού!
Πριν από κάθε ερευνητικό σχόλιο πρέπει να τονίσουμε την παρατήρηση ότι η προηγούμενη
Σχολή Προπονητών Καράτε είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2001, δηλαδή πριν 13 χρόνια,
πράγμα απαράδεκτο για μια ομαλά λειτουργούσα ομοσπονδία και για ένα ομαλά εξελισσόμενο άθλημα,
με ευθύνη και της ΕΛΟΚ, αλλά και της ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι την ... "εποπτεύει"!!! Αυτό αποτελεί
βάσιμη ένδειξη ότι η παράληψη εκπαίδευσης νέων προπονητών επί 13 χρόνια αποτελεί
εκμετάλλευση της ομοσπονδίας και του αθλήματος από τους παλιούς προπονητές! Ταυτόχρονα και
από το 1999, που ισχύει ο αθλητικός νόμος, ο οποίος επιτάσσει ο κάθε σύλλογος να έχει
επαγγελματία προπονητή, οι σύλλογοί-μέλη της ΕΛΟΚ κατά την πλειοψηφία τους παρανομούσαν,
διότι δεν είχαν προπονητή με κατατιθέμενη σύμβαση στην αρμόδια εφοράια!
Εισαγωγικά ας υπενθυμίσουμε ότι το δίπλωμα προπονητή από τη ΓΓΑ είναι ένα σοβαρότατο
επαγγελματικό προσόν, αλλά και ανάληψη ευθύνης, το οποίο θα πρέπει να δίδεται από τη ΓΓΑ
τηρουμένων όλων των προϋποθέσεων ικανότητας, αξιοκρατίας, διαφάνειας και δικαίου! Επομένως,
την τελική ευθύνη πληρότητας των προϋποθέσεων και άψογης λειτουργίας της Σχολής
Προπονητών για την ηθική και σύννομη απόδοση αυτού του προσόντος στους δικαιούχους την έχει
η ΓΓΑ!
Η υπό διερεύνηση Σχολή Προπονητών Καράτε ιδρύθηκε με την Απόφαση 15768/28-5-2014
(με κλικ εδώ) του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανού, που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 1593Β/17.6.2014 (με κλικ εδώ) (και έγινε νόμος του κράτους), ενώ τροποποιήθηκε με την
Τροποποίηση του ΦΕΚ Β2385/8.9.2014 (με κλικ εδώ). Ας σημειωθεί εδώ ότι κάθε άθλημα έχει τις
δικές του ιδιαιτερότητες όσον αφορά στην ιστορία του εντός και εκτός Ελλάδος, την τεχνική του
και τους ανθρώπους του, πράγματα που το κάνουν τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα αθλήματα.
Αν προσθέσουμε σε αυτά και το ότι τα εξ ανατολής προερχόμενα αθλήματα των μαχητικών τεχνών
έχουν και μια ιδιόμορφη φιλοσοφία και εκπαίδευση, τότε θα έχουμε επιτακτική την ανάγκη "ειδικού"
στην ΓΓΑ για να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας ομοσπονδίας, στην οποία έχει εμπιστευθεί τη
διοίκηση ενός αθλήματος και την επιχορηγεί από το 1991! Στη ΓΓΑ, όμως, δεν υπάρχει ούτε ένας
υπάλληλος που να έχει έστω και την παραμικρή ιδέα του τι είναι το καράτε! Νομίζουν ότι το καράτε
είναι γιαπωνέζικο ... ποδήλατο!!! Και το αντιμετωπίζουν ως γιαπωνέζικο ... ποδήλατο δίνοντάς το
τελείως ανεύθυνα στον Γιώργο Γερόλυμπο να κάνει ... βόλτες!!!
4) Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής βασίστηκε, όπως αναφέρεται, βασίστηκε στην επόμενη
αλληλογραφία μεταξύ ΓΓΑ και ΕΛΟΚ:

Το παράνομο, όμως, ΔΣ/ΕΛΟΚ, το οποίο απομυζά την ομοσπονδία, είναι τελείως
αναξιόπιστο ως προς κάθε του δήλωση, οπότε εάν τα υπό (4) και (5) έγγραφα είναι απατηλά και
αναληθή (αυτό αποδείχθηκε εκ των υστέρων από ελέγχους) και η ΓΓΑ τα αποδέχθηκε, τότε
προκύπτει διαπλοκή μεταξύ ΕΛΟΚ και υπαλλήλων της ΓΓΑ και άρα τα έγγραφα αυτά πρέπει να
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δοθούν στη δημοσιότητα βάσει του νόμου περί Διαύγειας στη δημόσια διοίκηση, πράγμα που δεν
έχει γίνει και άρα εξ αυτού προκύπτει παρανομία! Οι μαθητές της Σχολής Προπονητών Καράτε και
οι σύλλογοι από τους οποίους προέρχονται έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν το περιεχόμενο των
ανωτέρω επιστολών υπό (4) και (5), ώστε να είναι βέβαιοι ότι δεν πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης
από τις αμαρτωλές ΕΛΟΚ και ΓΓΑ! Υπάρχει το ενδεχόμενο με τις επιστολές αυτές η ΕΛΟΚ και η
ΓΓΑ να εξαπατούν συλλόγους και αθλητές του καράτε ως προς την αλήθεια των προϋποθέσεων
συμμετοχής!
5) Ποιές είναι οι κατά το (6) υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό στο άθλημα?
Πόσους ενεργούς συλλόγους έχει η ΕΛΟΚ, πόσοι προπονητές έχουν πτυχίο της ΓΓΑ και πόσοι από
αυτούς απασχολούνται με νόμιμες συμβάσεις σε συλλόγους? Γιατί άργησε 13 χρόνια να λειτουργήσει
Σχολή Προπονητών? Αν αυτά δεν απαντηθούν δημοσίως, τότε η λειτουργία της Σχολής με 250 €
συμμετοχή κατ’ άτομο και περί τα 240 άτομα συμμετέχοντες αποτελεί ύποπτη ενέργεια του
ΔΣ/ΕΛΟΚ με τη συνενοχή της αμαρτωλής ΓΓΑ! Από όσα είναι γνωστά οι ενεργοί σύλλογοι της
ΕΛΟΚ είναι 100 (ψηφίζουν 80) και οι μέχρι πριν από τη Σχολή προπονητές με δίπλωμα ΓΓΑ είναι
200!
6) Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής (28-5-2014) ορίζει την επόμενη πενταμελή Επιτροπή
Διοίκησης της Σχολής από τρεις υπαλλήλους της ΓΓΑ και δύο αντιπροσώπους της ΕΛΟΚ, ενώ το
πρόγραμμα των μαθημάτων από 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων και 120 ώρες πρακτικών
ορίστηκε να διαρκέσει από 12-7-2014 μέχρι 19-10-2014.

Οι από την ΕΛΟΚ προτεινόμενοι ως μέλη της
Επιτροπής Διοίκησης Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου (υπό
έλεγχο ως προς τη νομιμότητά της ως μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ)
και Γιώργος Κοσμίδης, θυμίζουμε, είναι μέλη της παράνομης
διοίκησης της ΕΛΟΚ και επομένως κάθε συμμετοχή τους σε
κάθε απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής είναι εκ
των προτέρων άκυρη!
Κοσμίδης,
Γερολύμπου
Αναπληρώτρια
Εκ των υστέρων ο Γιώργος Κοσμίδης παραδέχθηκε ότι Παράνομο μέλος
της Επιτρ. Διοίκ.
Πρόεδρος.
είναι επαγγελματίας προπονητής καράτε και άρα παράνομο
της Σχολής.
Παράνομο μέλος
της Επιτρ. Διοίκ. μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Αυτό ακυρώνει τη σύνθεση της
της Σχολής.
Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Προπονητών, της οποίας ορίστηκε μέλος κατά
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εξαπάτηση της ΓΓΑ από την ΕΛΟΚ, διότι καθαρά "τεχνικός" ανέλαβε "διοικητική θέση" κατά
παράβαση του πνεύματος του αθλητικού νόμου! Και όλοι στο ΔΣ της ΕΛΟΚ το γνώριζαν αυτό.
Συνεπώς, η Επιτροπή Διοίκησης γίνεται 4μελής και άρα ΔΕΝ πληρούται ο νόμος ίδρυσής της.
Επιπρόσθετα των ανωτέρω, η Ποντίδα-Γερολύμπου είχε δύο "κολλητά" της πρόσωπα ως
μαθητές της Σχολής παράνομα, ο Κοσμίδης την κόρη του παράνομα, η Μαραγκού την κόρη της
παράνομα και ο Διευθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης τον γιό του, ενώ στη Σχολή
συμμετείχαν και δύο μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ επίσης παράνομα. Αλλά αυτά θα τα δούμε στις συμμετοχές
των υποψηφίων προπονητών.
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και οργάνωση της Σχολής Προπονητών Καράτε!
7) Την 24-7-2014, όμως, παραιτήθηκε ΞΑΦΝΙΚΑ η πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης
της Σχολής κα Αθηνά-Ευαγγελία Αξαρλή, όπως αναφέρεται στο (3) της φωτό της απόφασης
αριστερά και δημοσιευμένης στο ΦΕΚ ΦΕΚ Β2385/8.9.2014 (με κλικ εδώ) τροποποίησης της
αρχικής απόφασης, αφήνοντας ακέφαλη την Επιτροπή Διοίκησης και άρα ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝ
ΣΧΟΛΗ. Ο "εγκέφαλοι" της ΓΓΑ, που συνέταξαν την απόφαση ίδρυσης της Σχολής, δεν προνόησαν
να βάλουν "αναπληρωματικούς" στην Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής και έτσι έμεινε η Σχολή να
τρέχει παράνομα, στην ουσία υπό την "επιχείρηση" ΕΛΟΚ και μόνον!!! Αυτό σημαίνει ότι για έναν
ακόμα λόγο έπαψε αυτόματα να πληρούται ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ για την ίδρυση και λειτουργία
της Σχολής! Και όμως η Σχολή συνέχισε να λειτουργεί χωρίς διοίκηση και άρα χωρίς καμιά
παρακολούθηση για τη νομιμότητα της λειτουργίας
της!!!
Ακούστηκε η άποψη ότι η παραίτηση της
Αξαρλή δεν επηρεάζει τη λειτουργία της Σχολής,
διότι η Επιτροπή Διοίκησης μπορεί να συνεχίσει
να λειτουργεί "ως συλλογικό όργανο". Αυτό
αποτελεί "νομικό σόφισμα" και η πραγματικότητα
είναι ότι το διάστημα αυτό υπήρχε πραγματικό
"κενό διοίκησης"! Γεγονός είναι ότι με την
παραίτηση της Αξαρλή και την παράνομη
συμμετοχή του Κοσμίδη, ήδη η Επιτροπή
Διοίκησης "λειτουργούσε" με τρία άτομα κατά
παράβαση του νόμου, που την θέλει πενταμελή!
Θυμίζω ότι η Επιτροπή Διοίκησης:

"1. Εγκρίνει το πρόγραμμα σπουδών.
2. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
των υποψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της
σχολής και τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
Λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά
την εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Μετά την
υποβολή των αποτελεσμάτων από το Διευθυντή,
η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην επικύρωση
των αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες
επιτυχόντων και αποτυχόντων (συντάσσοντας
σχετικό πρακτικό)."
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Αλλά και πάλι, στην πραγματικότητα η Επιτροπή ΔΕΝ λειτουργούσε, διότι:
1) για να λειτουργήσει η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να ορίσει πρόεδρο, πράγμα
που δεν έκανε διότι δεν θα ήταν νόμιμο,
2) ο Καραστάθης μπήκε ως νέος πρόεδρος στη θέση της πρώην προέδρου Αξαρλή
διοριζόμενος με δημοσίευση στο ΦΕΚ και συνεπώς η θέση ΔΕΝ καλυπτόταν αλλιώς με νόμιμο τρόπο,
3) η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης με την Αξαρλή πρόεδρο της Σχολής
έγινε την 18/7/2014 και η πρώτη με τον Καραστάθη πρόεδρο έγινε την 18/9/2014, δηλαδή για δύο
μήνες η Επιτροπή Διοίκησης ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ!
4) ποτέ δεν μετέβη η Επιτροπή Διοίκησης στους χώρους των μαθημάτων της Σχολής
Προπονητών να διαπιστώσει επί τόπου την ομαλή διεξαγωγή τους, ούτε στο διάστημα του "κενού
διοίκησης", ούτε πριν ούτε μετά!
5) κατά το "από Αξαρλή μέχρι Καραστάθη" διάστημα "κενού διοίκησης" έγιναν "96 ώρες
μαθημάτων (σχεδόν τα μισά) επί τέσσερα τμήματα" στους μαθητές της Σχολής ΧΩΡΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, που να παρακολουθεί τη λειτουργία της!
Και έτσι φθάσαμε στο σημείο από την παραίτηση της Αξαρλή την 24-7-2014 μέχρι το
διορισμό του αντικαταστάτη της Δημήτρη Καραστάθη την 8-9-2014 να γίνουν, χωρίς καμιά επίβλεψη
από την Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής, "96 (από τις 200) διδακτικές ώρες επί τέσσερα τμήματα"
από τους "επιχειρηματίες" της ΕΛΟΚ, όπως ήθελαν αυτοί, με όποιο πρόγραμμα ήθελαν, με όποιους
διδάσκοντες ήθελαν, στις οποίες παρέδιδαν μαθήματα προπονητικής στους υποψήφιους
προπονητές ακόμα και μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, που βάσει του αθλητικού νόμου:
α) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ την ιδιότητα του προπονητή αφού είναι μέλη ΔΣ, ενώ ταυτόχρονα
β) κατέλαβαν έμμισθη θέση ως διδάσκοντες στη Σχολή κατά παράβαση πάλι του αθλητικού
νόμου κατά τον οποίο υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως μέλη ΜΟΝΟ του ΔΣ
και ΜΟΝΟ αμισθί!!! Μάλιστα, είναι τόσο μεγάλο το θράσος τους, ώστε μαθήματα στη Σχολή
επιχείρησε να παραδώσει και ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ και ορισμένος ... άμισθος Διευθυντής της
Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης!!! Και μάλιστα θέλησε να πουλήσει και ένα βιβλίο του, αλλά του
το έκοψε το www.karate.gr!
Γίνεται φανερό πλέον ότι μετά την αντικατάσταση της Αξαρλή, ο Δημήτρης Καραστάθης
χωρίς να γνωρίζει την ιστορία και το χώρο του καράτε καλείται να διεκπεραιώσει ένα εκτός του
ελέγχου του δύσκολο έργο:
α) να ολοκληρώσει και να "κλείσει" νόμιμα μια Σχολή Προπονητών παράνομης και
αναξιόπιστης ομοσπονδίας,
β) με μαθητές με δικαιολογητικά από αυτήν την παράνομη και αναξιόπιστη ομοσπονδία,
γ) που ιδρύθηκε με παράνομη απόφαση της ΓΓΑ,
δ) που ήδη λειτούργησε εκτός νόμου για το μισό της χρονικό διάστημα, και
ε) που δημιούργησε παράνομες καταστάσεις κατά τη λειτουργία της.
Στο Πόρισμα, αριθ. (8), διατυπώνεται η άποψη ότι η παραίτηση της Αξαρλή δεν επηρεάζει
τη λειτουργία της Σχολής, διότι η Επιτροπή Διοίκησης μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί "ως
συλλογικό όργανο". Έχω απαντήσει πιο πάνω: Πότε λειτούργησε? Πότε έβγαλε νέο πρόεδρο? Γιατί
χρειάστηκε τροποποίηση στο ΦΕΚ για να λειτουργήσει? Κάτι δεν μας λένε καλά!
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8) Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής ορίζει:

Ο οριζόμενος ως Διευθυντής της Σχολής Χρήστος
Μπουλούμπασης, πρόεδρος της ΕΛΟΚ, είναι παράνομο μέλος
του ΔΣ/ΕΛΟΚ, διότι δεν είναι τίποτα άλλο από ένας στυγνός
επιχειρηματίας του καράτε, που εκμεταλλεύεται την
ομοσπονδία. Αρχηγός της παρα-ομοσπονδίας του Γουάντορύου καράτε (βλέπετε άρθρο με κλικ εδώ) διοργανώνει
σεμινάρια και αγώνες της οργάνωσης καράτε, που διευθύνει
Μπουλούμπασης
Πρόεδρος ΕΛΟΚ υπό μορφή άτυπης και φορολογικά αδήλωτης οργάνωσης,
Γιώργος
Παράνομο μέλος
Γερόλυμπος
πάντα με οικονομικά οφέλη, ενώ ταυτόχρονα διδάσκει ως
του ΔΣ/ΕΛΟΚ και
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ
της Επιτρ. Διοίκ. προπονητής στο σύλλογό του! Όλα αυτά με την παρότρυνση,
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ"
της Σχολής!
Ο κορυφαίος
βοήθεια και κάλυψη του Γιώργου Γερόλυμπου, ... Γενικού
ΑΟΡΑΤΟΣ
Δικτάτορα της ΕΛΟΚ, ο οποίος ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στις αίθουσες ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ !!!
της Σχολής παρόλο που δεν είναι ενεργό μέλος της ΕΛΟΚ.!!! Συνεπώς, ο
Χρήστος Μπουλούμπασης λειτουργεί ως αχυράνθρωπος του Γερόλυμπου και παραβιάζει
προκλητικά επί σειρά ετών και την αθλητική και την φορολογική νομοθεσία!!!
Τον παράνομο αυτόν και κρυφό επιχειρηματία Χρήστο Μπουλούμπαση η ΕΛΟΚ πρότεινε και
η ΓΓΑ αποδέχθηκε ως Διευθυντή της Σχολής Προπονητών!
9) Στη συνέχεια η απόφαση δίνει ευχέρεια στην ΕΛΟΚ να την χρησιμοποιήσει για εκβιασμό
και τρομοκρατία συλλόγων και αθλητών με τα επόμενα:
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ενώ το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν.
4170/11.07.2013, ΦΕΚ
163/Α΄/12.07.2013 ορίζει τα επόμενα:

Η πρώτη παράγραφος της δεύτερης ενότητας της απόφασης ("Οι γενικές και ειδικές ... κτλ.")
θα ήταν παραδεκτή μόνον για "Άγιες" αθλητικές ομοσπονδίες! Για την ΕΛΟΚ είναι επιεικώς
απαράδεκτη! Η παράγραφος αυτή εξασφαλίζει μια απόλυτη εξουσία στην ΕΛΟΚ να ευνοήσει, να
αδικήσει και να τρομοκρατήσει τους αθλητές και τους συλλόγους κατευθύνοντας τις γενικές και
ειδικές προϋποθέσεις έτσι ώστε να ευνοούν όποιους θέλει το ΔΣ/ΕΛΟΚ και να εμποδίζουν τους
αντιφρονούντες! Ιδίως όταν τα μέλη της διοίκησης της ΕΛΟΚ έχουν άμεσα προσωπικά οικονομικά
συμφέροντα με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα της Σχολής!
Με την ανωτέρω παράγραφο, προφανώς διαστρεβλώνεται η ισότιμη και αντικειμενική
αντιμετώπιση όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων προπονητών, πράγμα που καθιστά αντικειμενικά
αντισυνταγματική αυτή την παράγραφο. Είναι προφανές ότι η ΕΛΟΚ είχε τη δυνατότητα να
συγκεντρώσει εκ των προτέρων όλους τους δικούς της "ευνοούμενους υποψηφίους" και να
προσαρμόσει τις προϋποθέσεις στα προσόντα τους, πράγμα που φυσικά και έκανε! Η Απόφαση όμως
έχει ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και αποτελεί νόμο του κράτους! Καθ' ένας που ΔΕΝ πληροί τις
προϋποθέσεις ΔΕΝ μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα της Σχολής! Εδώ εμφανίζεται πάλι η
ΕΛΟΚ να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί "ελαστικά" ή και πλαστά πιστοποιητικά (ακόμα και δικής
της έκδοσης) από δικούς της ευνοούμενους, ενώ μπορεί να "κόψει" τη συμμετοχή αντιφρονούντων
για ψύλλου πήδημα!
Ήδη, μέχρι σήμερα 16-10-2014, που τελείωσαν τα μαθήματα της Σχολής, και πριν τις
παράνομες εξετάσεις των 18,19-10-2014 είχαν δημιουργηθεί πολλά άλυτα προβλήματα ως προς τη
νομιμότητα των δικαιολογητικών των μαθητών και την λειτουργία της Σχολής. Συνεπώς,
παρανόμως και κατά παράβαση καθήκοντος η ΓΓΑ δεν επέβλεψε στις γενικές και ειδικές
προϋποθέσεις συμμετοχής στη Σχολή.
Ήδη από διαδοχικούς ελέγχους των δικαιολογητικών των υποψηφίων προπονητών βρέθηκαν
πολλά που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, τα περισσότερα εκ των οποίων αποτελούν
βεβαιώσεις της ΕΛΟΚ!
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10) Στη συνέχεια η απόφαση ορίζει ως ειδικά προσόντα για την παρακολούθηση της Σχολής
μερικά απαράδεκτα στοιχεία:

Εκ των ανωτέρω το (Α) είναι αυτονόητο.
Στο (Β), το κάτω όριο ηλικίας είναι προφανέστατα αντιαθλητικό και επικίνδυνο για τους
επόμενους λόγους:
Απαιτείται ηλικία τουλάχιστον 23 ετών και σε συνδυασμό με το (1) “κάτοχοι μαύρης ζώνης
1 νταν ΕΛΟΚ”, που απαιτεί μόνο 2-3 χρόνια εκπαίδευσης, «δίνει» δυνατότητα διπλώματος
εμπειρικού προπονητή σε παιδάκια που βρίσκονται στα πρώτα βήματα της αθλητικής τους καριέρας,
διότι μόλις έχουν συμπληρώσει 2-3 χρόνια προπόνησης στο άθλημα και ΔΕΝ έχουν καμιά εμπειρία.
Είναι γνωστό σε όλους ότι το καράτε ΑΡΧΙΖΕΙ από το πρώτο νταν! Πώς θα γίνει προπονητής ένας
23 ετών με πρώτο νταν? Δεν μπορεί ένας γονιός να εμπιστευτεί το ανήλικο παιδί του σε έναν τόσο
νέο “προπονητή” με μηδενική πείρα! Αν συμβεί ένας σοβαρός τραυματισμός ή ένας θάνατος αθλητή,
ό μη γέννητο, στην προπόνηση ενός τέτοιου προπονητή, τότε θα έχουμε καραμπινάτο ποινικό
αδίκημα για τη διοίκηση της ΕΛΟΚ που έθεσε αυτή την προϋπόθεση, αλλά και για την ΓΓΑ, που την
δέχθηκε!!!
Σε όλες τις προηγούμενες Σχολές προπονητών η ελάχιστη ηλικία ήταν τα 25 χρόνια και το
ελάχιστο νταν το 2ο πλην εκείνης του 2001, που ήταν το 1ο και κακώς μάλιστα. Επ' αυτού θα
πρέπει να προσθέσουμε ότι όσο αναπτύσσεται το άθλημα τόσο η εμπειρία των προπονητών θα
πρέπει να έχει ψηλότερα στάνταρντ. Η υπό διερεύνηση, όμως, Σχολή προπονητών είχε ως μέτρο
δημιουργίας της 1) την προώθηση των ευνοουμένων από τη Διοίκηση της ΕΛΟΚ και 2) την ...
είσπραξη των εκ 250 € διδάκτρων όσο το δυνατόν περισσοτέρων συμμετεχόντων, διότι λογαριασμός
δεν αποδίδεται πουθενά.
Ταυτόχρονα, η μικρή ανωτέρω ηλικία δημιούργησε συνθήκες περαιτέρω εμπορευματοποίησης από τους διοικούντες την ΕΛΟΚ του διπλώματος του εμπειρικού προπονητή. Δηλαδή,
δέκα μέρες πριν από την έναρξη της Σχολής οπωσδήποτε μερικοί "δάσκαλοι" πήραν τους
καφεζωνάδες τους και τους έδωσαν μαύρη ζώνη 1 νταν για να τους βάλουν στη Σχολή Προπονητών,
πάντα με το αζημίωτο βέβαια, τους έδωσε και η ΕΛΟΚ μια βεβαίωση για "πενταετή ενασχόληση με
το άθλημα" με το αζημίωτο βέβαια και νάτοι οι φερέλπιδες μελλοντικοί προπονητές! Στα ανωτέρω
ας τονίσω σαν δεδομένο ότι οι πρωταθλητές των πανελλήνιων αγώνων είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία
και έχουν 2-3-4 νταν! Δηλαδή έχουν ήδη κατά πολύ ανώτερα προσόντα, ενώ είναι απλοί αθλητές!
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Επί πλέον των ανωτέρω, κατά τη λειτουργία της Σχολής δημιουργήθηκε και η απάτη της
λεγόμενης "Αίτησης Θεραπείας", η οποία αποτελεί εναλλακτικό τρόπο να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι
που ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ!!!
Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι με το κάτω ηλικιακό όριο του περιορισμού (Β) οι ΕΛΟΚ και ΓΓΑ
ευνόησαν με ευκαιριακά νταν ή/και με Αιτήσεις Θεραπείας τους δικούς τους και εμπόδισαν πολλούς
αντιφρονούντες προς το ΔΣ/ΕΛΟΚ να συμμετέχουν στη Σχολή Προπονητών.
11) Το άνω όριο ηλικίας στο (Β) είναι παράνομο και αντισυνταγματικό διότι αποκλείει την
ισότιμη πρόσβαση στη Σχολή Προπονητών σε όσους είναι άνω των 50 χρόνων! Είναι προφανώς
παράνομο να αποκλείονται οι άνω των 50 ετών, αφού όλα αυτά τα 13 προηγούμενα χρόνια χωρίς
Σχολή Προπονητών πολλά γυμναστήρια ήδη είχαν παράνομους επαγγελματίες προπονητές, οι
οποίοι σήμερα είναι άνω των 50 ετών, ενώ όλοι οι αυτοαποκαλούμενοι "προπονητές των
προπονητών" και "προπονητές των πρωταθλητών", αλλά και παράνομα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ
Μπουλούμπασης, Κοσμίδης, Βόβλας, Πάσης, όλοι οι διδάσκοντες στη Σχολή κτλ. κτλ., εκτός από
παράνομοι είναι και εξηντάρηδες!
Σε όλες τις προηγούμενες Σχολές Προπονητών Καράτε ποτέ δεν είχε τεθεί άνω ηλικιακό
όριο! Αυτό και μόνο αποτελεί αιτία ακύρωσης της Σχολής!!!
Και να προστεθεί σε αυτά ότι λόγω της πλήρους ανικανότητας της ΓΓΑ και της ΕΛΟΚ επί
13 χρόνια δεν είχε λειτουργήσει σχολή προπονητών καράτε! Συνεπώς, αυτά τα 13 χρόνια δεκάδες
προπονητές πέρασαν το σημερινό όριο των 50 ετών διδάσκοντας παράνομα χωρίς δίπλωμα
καθημερινά καράτε σε συλλόγους και άρα το όριο των 50 ετών στην ουσία γίνεται για αυτούς όριο
των 50 - 12 = 38 ετών! Δημιουργήθηκε έτσι μια φοβερή αδικία με ευθύνη των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ και
με θύματα όλους αυτούς!
Είναι φανερή η εξόντωση των παλαιών, που γνωρίζουν το ποιόν του Γερόλυμπου, και η
προώθηση "νέων υποτακτικών" στη μηχανή εκμετάλλευσης του αθλήματος.
Επιβεβαίωση από τα Πρακτικά: Στο Πρακτικό 1/19-6-14 η πρόεδρος της Επιτροπής
διατυπώνει και οι όλοι συμφωνούν ότι το ανώτερο όριο ηλικίας πρέπει να καταργηθεί με επόμενη
τροποποίηση της απόφασης. Αυτό επιβεβαιώνεται και στο Πρακτικό 2/30-6-14 και στο Πρακτικό
3/7-7-14, όπου γράφεται ότι έχει ενημερωθεί και η ηγεσία της υπηρεσίας σχετικά! Στο Πρακτικό
6/18-9-14 ομολογείται η αδιαφορία της Επιτροπής και η κακοδιοίκηση της ΓΓΑ με το ότι στην
τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης της Σχολής ... ξεχάστηκε η κατάργηση του άνω ορίου ηλικίας!
Τιμωρία των "πλαστών εγγράφων" από τα Πρακτικά: Στο Πρακτικό 4/12-7-14 η πρόεδρος
προτείνει και όλοι αποδέχονται ότι "η Επιτροπή θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο των
δικαιολογητικών των υποψηφίων και στην περίπτωση πλαστότητας οι εν λόγω θα αποβληθούν από
τη Σχολή και θα απολέσουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε σχολή στο μέλλον"! Εδώ η
Επιτροπή μετατρέπεται σε "τυφλό δήμιο" που ρίχνεται σε συγκέντρωση ανθρώπων και κόβει πέντε
κεφάλια στην τύχη!!! Η σωστή αντιμετώπιση θα ήταν να ελεγχθούν αντικειμενικά όλα ανεξαιρέτως
τα δικαιολογητικά, να κοπούν από τη Σχολή όσοι δεν έχουν πληρότητα και ... να τιμωρηθεί η ΕΛΟΚ
για τα δικαιολογητικά που αυτή πλαστογράφησε, διότι είναι έγκλημα και το έκανε εν γνώσει της!
Στο Πόρισμα, αριθ. (5), αναφέρεται ότι δεν ήταν έργο της Επιτροπής τα γενικά και ειδικά
κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων προπονητών στη Σχολή. Θα διαφωνήσω,
διότι η Επιτροπή είναι "το μάτι και το αυτί" της Διεύθυνσης, ώστε να διορθωθούν τα λάθη και να
αποκατασταθεί η νομιμότητα και ήδη από τα ανωτέρω Πρακτικά αποδεικνύεται ότι στην Επιτροπή
είχε συζητηθεί η κατάργηση του άνω ηλικιακού ορίου των 50 ετών, ενώ στην τροποποίηση της
απόφασης την 8/9/2014 αυτό ξεχάστηκε ή δεν περιλήφθηκε εσκεμμένα, αφού ήδη είχε περάσει
μεγάλο χρονικό διάστημα και η Σχολή λειτουργούσε χωρίς Επιτροπή Διοίκησης.
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Στο Πόρισμα, αριθ. (9) και αριθ. (12), υπενθυμίζω ότι μόνο με την εμπειρία ενός ανθρώπου
που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, τους τρόπους πλαστογράφησης της αλήθειας και τους
τρόπους ελέγχου σε βάθος θα αποκαλυφθούν όλες οι παρανομίες στα δικαιολογητικά των
συμμετεχόντων! Πρώτον, όσο η Επιτροπή ψάχνει τα δικαιολογητικά τόσο βρίσκει παρανομίες και
αν ψάξω εγώ τα δικαιολογητικά θα βρω και άλλες παρανομίες!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.
12) Στο (Γ) ζητείται απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμο για προπονητές
καράτε Γ΄ κατηγορίας! Γιατί? Θα διδάξουν ορθογραφία και έκθεση?
Για ρωτήστε τον διευθυντή της σχολής και τους διδάσκοντες τα πρακτικά μαθήματα: έχουν
όλοι απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμο? Αν δεν έχουν όλοι, τότε πώς θέλουν
απαραίτητα απολυτήριο από τους μαθητές? Υπάρχουν δεκάδες αθλητές καράτε με απλή βασική
εκπαίδευση πολύ καλύτεροι από πολλούς με διδακτορικά, επειδή έχουν ταλέντο, έχουν καλύτερη
σωματική δομή, έχουν δώσει περισσότερο χρόνο ή αγαπάνε περισσότερο το άθλημα! Γιατί θα πρέπει
να τους θάψουμε στερώντας τους μια εξέλιξη στη ζωή τους, που θα ήθελαν και θα απέδιδαν
περισσότερο από πολλούς άλλους! Και γιατί θα πρέπει να στερήσουμε το ίδιο το άθλημα από την
προσφορά τους? Επειδή το θέλουν ο Γερόλυμπος και οι αχυράνθρωποί του??? Ακόμα και οι ήδη
υπάρχοντες προπονητές Β΄κατηγορίας ΔΕΝ έχουν όλοι απολυτήριο λυκείου και μερικοί τέτοιοι
"μπουμπούνες" διδάσκουν στη Σχολή μάλιστα!!!
Σε όλες τις προηγούμενες Σχολές Προπονητών είχαν γίνει δεκτοί και όλοι όσοι είχαν
απολυτήριο της βασικής εκπαίδευσης.
Και αυτός ο περιορισμός είναι αντισυνταγματικός και αποτελεί αιτία ακύρωσης της Σχολής!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.
13) Τα κριτήρια της αποδοχής των υποψηφίων προπονητών είναι τα επόμενα:

"1. Να είναι κάτοχοι Μαύρης Ζώνης 1ου Βαθμού (DAN) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε
(ΕΛ.Ο.Κ.),
2. Να έχουν τουλάχιστον 5ετή ενεργή συμμετοχή στο άθλημα του Καράτε και να προτείνονται
από ενεργό σύλλογο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.), τούτο βεβαιωμένο από την
οικεία Ομοσπονδία."

Τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν την απόλυτη "φασιστοκωμωδία"!!! Και τα δύο είναι απόλυτα
"μη αντικειμενικά" και εξαρτώνται από το ΔΣ/ΕΛΟΚ και τον Γερόλυμπο! Είναι φανερό ότι όποιος
είναι αντίθετός τους κατά τον οποιονδήποτε τρόπο είναι και περιττό να πλησιάσει τη Σχολή
Προπονητών, ενώ αντίθετα οι "δικοί τους" θα ευνοηθούν, όπως και έγινε!
Με τα παραπάνω κριτήρια, η ΕΛΟΚ δεχόταν όποιους αυτή ήθελε στη Σχολή Προπονητών,
αφού δεν είχε ορίσει "ισότιμα" νταν μαύρης ζώνης αφενός και κρατούσε στα χέρια της τις
βεβαιώσεις "5ετούς ενεργούς αθλητικής συμμετοχής" στα χέρια της! Σε αυτά τα κριτήρια έγιναν
και τα περισσότερα παρατράγουδα στους ελέγχους της Επιτροπής Διοίκησης.
Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθεί πόσους αθλητές πέρασαν οι διοικούντες την ΕΛΟΚ από
εξετάσεις (κρυφές ή φανερές) και έβαλαν να πληρώσουν για πρώτο νταν ΕΛΟΚ το τελευταίο
διάστημα με κερασάκι τη σχολή προπονητών, αφού πρώτα βέβαια τους έβαλαν να πληρώσουν για
το ίδιο νταν στα στυλ κατά τη γνωστή απάτη "πρώτα πάρε το νταν του στυλ και μετά δίνεις για το
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ίδιο νταν και στην ΕΛΟΚ"! Προφανώς, λοιπόν, και για αυτό το λόγο μπήκε το πρώτο νταν ως
ελάχιστο! Για να αυγατίσουν τα 250άρια και τις εξετάσεις για πρώτα νταν!!! Μιλάμε για πρωτοφανή
απάτη από τον Γερόλυμπο και τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, οι οποίοι απομυζούν συλλόγους, αθλητές και
γονείς αθλητών κατά τον πλέον επαχθή και προκλητικό τρόπο!!!
ΤΑ ΝΤΑΝ (δηλαδή, βαθμοί επιπέδου τεχνικής κατάρτισης) ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ της ΕΛΟΚ, διότι, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ έχει νταν, αφού ΔΕΝ έχει ούτε
στυλ καράτε ούτε ιεραρχία! Εξ ορισμού η Παγκόσμια στην οποία ανήκει δέχεται όλα τα στυλ όπως
και να είναι αυτά και άρα ΔΕΝ υπάρχει η ιεραρχία των νταν!!! Πώς ζητάνε νταν ΕΛΟΚ ως κριτήριο
αυτοί οι απατεώνες??? Αυτό το βασικό χαρακτηριστικό του αθλήματος του Καράτε ΔΕΝ το
γνωρίζουν στη ΓΓΑ!!!
Συνεπώς, αυτό το κριτήριο αποτελεί μια τεράστια απάτη, την οποία χρησιμοποιεί επί χρόνια
η ΕΛΟΚ για να αρμέγει αθλητές και συλλόγους με δήθεν εξετάσεις νταν ΕΛΟΚ, αφού πρώτα οι
αθλητές πρέπει να πάρουν με εξετάσεις νταν από τις αθλητικά και φορολογικά παράνομες παραομοσπονδίες και μετά από την ΕΛΟΚ, υπό την ... αιγίδα πάντα της ΓΓΑ!!!
Επιπρόσθετα των ανωτέρω, υπάρχουν δεκάδες ομοσπονδίες καράτε διεθνώς με διπλώματα
ανώτερα της ΕΛΟΚ σε στάνταρ ποιότητας και άρα, αν η ΕΛΟΚ είχε νταν, τότε θα έπρεπε να είχε
πίνακα ομοσπονδιών, των οποίων αναγνωρίζει τα διπλώματά τους! Η αναγνώριση ισότιμων
διπλωμάτων γίνεται για όλη την ακαδημαϊκή εκπαίδευση σχολών και πανεπιστημίων και η ΕΛΟΚ
αποτελεί το μοναδικό απάνθισμα των "κοινωνικών σπουδών", ώστε να μην υπάρχουν άλλα ισότιμα
πτυχία με τα δικά της σε όλο τον κόσμο??? Η απάτη εξάρτησης είναι αυτονόητη!
Επομένως τα ανωτέρω δύο κριτήρια, που ελέγχονται απόλυτα από την ΕΛΟΚ, κρύβουν και τις
περισσότερες παρανομίες της με καθαρή την ευθύνη των μελών του ΔΣ της ΕΛΟΚ για αυτές!
14) Ειδικότερα στο κριτήριο (2) ζητείται οι υποψήφιοι να έχουν βεβαίωση της ΕΛΟΚ ότι
έχουν τουλάχιστον "5ετή ενεργή αθλητική συμμετοχή σε ενεργό σύλλογο της ΕΛΟΚ", χωρίς να
διευκρινίζεται η έννοια "αθλητική συμμετοχή"!
Αλλά τι είναι η "5ετής ενεργή αθλητική ενασχόληση με το καράτε της ΕΛΟΚ"? Προφανώς,
είναι το να "παίρνει κανείς πέντε χρόνια μέρος σε αγώνες καράτε ως αθλητής συλλόγου-μέλους της
ΕΛΟΚ"! ΟΧΙ το να γυμνάζεται δέκα χρόνια στο καράτε χωρίς να παίρνει μέρος σε αγώνες της
ΕΛΟΚ, ΟΧΙ το να έχει βγάλει κάρτα αθλητή αλλά να έχει πάρει μια-δυο φορές μέρος σε αγώνες
της ΕΛΟΚ, ΟΧΙ το να έκανε καράτε για πέντε χρόνια πριν δέκα χρόνια στην Αυστραλία και ΟΧΙ
για μερικές άλλες περιπτώσεις, αφού η ΕΛΟΚ αναγνωρίζει μόνο το δικό της καράτε και κανένα
άλλο!
Συνεπώς, η 5ετής ενεργή αθλητική συμμετοχή αποδεικνύεται από συμμετοχές στους αγώνες
της ΕΛΟΚ και από τίποτα άλλο.
Το κριτήριο αυτό αποτελεί ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ !!! Τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ
έχουν ξεφύγει πλέον από το περιβάλλον της έστω και στυγνής εκμετάλλευσης του αθλήματος και
της ομοσπονδίας και έχουν περάσει στη στρατηγική της "δικτατορίας της τρομοκρατίας"! Και μόνο
αυτό αποδεικνύει την επιδίωξη πλήρους ελέγχου και εξάρτησης των υποψηφίων και των συλλόγων
τους από την ΕΛΟΚ και τον Γερόλυμπο και νομικά μπορεί να αποτελέσει αρκετό σημείο αναφοράς
για ακύρωση της σχολής λόγω μη αντικειμενικών αλλά ελεγχόμενων όρων συμμετοχής!
Όπως απεδείχθη και εκ των υστέρων, ακριβώς όπως είχα προβλέψει εκ των προτέρων, με
βάση το κριτήριο αυτό έχουν εκδοθεί πολλές πλαστές βεβαιώσεις "5ετούς ενεργού αθλητικής
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ενασχόλησης" από την ΕΛΟΚ, ενώ θα είναι το ίδιο πολλές και οι περιπτώσεις των παράνομα μη
δεκτών υποψηφίων! Και πάλι θεωρώ ότι ο μέχρι σήμερα έλεγχος δεν είναι ακριβής!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε, αλλά και ειδικότερα η Επιτροπή
Διοίκησης, που φέρει την ευθύνη ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων!
Μια μέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής, την 11-7-2014, αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ ο Τελικός Πίνακας Υποψηφίων Προπονητών της Σχολής με τον Πίνακα
Απορριπτόμενων και τον Πίνακα Αιτήσεων Θεραπείας (???) κτλ. (με κλικ εδώ και στην εικόνα):

15) Ο ανωτέρω πίνακας δόθηκε στη δημοσιότητα από την αναξιόπιστη
ΕΛΟΚ. Η διοίκηση της Σχολής Προπονητών έπρεπε να δώσει με διαφάνεια στη
δημοσιότητα όλα τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή απόρριψης
από τη Σχολή, αφού αφορούν άμεσα στο συμφέρον του κάθε υποψήφιου, και όχι
να μείνουν στο συρτάρι των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, ώστε να ευνοούν ή να αδικούν
όποιον αυτοί θέλουν!!! Αν ήθελα να παρακολουθήσω τη Σχολή Προπονητών
Μπουλούμπασης και δεν μου επετράπη να λάβω μέρος, επειδή α) δεν έχω απολυτήριο λυκείου,
Πρόεδρος,
ή β) δεν έχω νταν ΕΛΟΚ, ή γ) είμαι κάτω των 23 ετών, ή δ) είμαι άνω των 50
παράνομο μέλος του
ετών, τότε θα ήθελα να γνωρίζω αν κάποιος σαν και μένα παρουσίασε πλαστό
ΔΣ/ΕΛΟΚ και
παράνομος
απολυτήριο λυκείου ή αν η ΕΛΟΚ δικαιολόγησε ψευδώς άλλες ελλείψεις άλλων
Διευθυντής της
υποψηφίων! Επίσης, θα ήθελα να γνωρίζω αν ένα-ένα όλα τα δικαιολογητικά
Σχολής!
είναι αληθή και εύλογα!
Για λόγους, λοιπόν, διαφάνειας των διαδικασιών έπρεπε να δοθούν στη δημοσιότητα τα πλήρη
στοιχεία προϋποθέσεων των υποψηφίων, αλλά και αυτά της προαγωγής τους σε νταν και των
συλλόγων από τους οποίους προέρχονται, μέχρι και αν αυτοί οι σύλλογοι είναι ενεργοί, έχουν
αθλητική αναγνώριση και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους στην ΕΛΟΚ!!! Είναι πολλές οι
προϋποθέσεις νομιμότητας που πρέπει να πληρούνται και πρέπει οι συνθήκες να είναι ΙΔΙΕΣ για
όλους!!!
Επιπρόσθετα, κάθε "Αίτημα Θεραπείας" (έμπνευση της ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ) δεν υποβάλλεται
για να γίνει αποδεκτός ο υποψήφιος, όταν του λείπει κάποια "προϋπόθεση", αλλά γίνεται για να
καλυφθεί κάποια ασάφεια ή αοριστία της απόφασης ίδρυσης της Σχολής. Αν το "Αίτημα Θεραπείας"
γίνεται για να γίνουν δεκτοί εκ πλαγίου υποψήφιοι που ήδη ΔΕΝ έχουν τις προϋποθέσεις ή τα
κριτήρια, ή απουσίασαν επειδή δεν μπορούσαν να φύγουν από τη δουλειά τους ή ... γέννησαν ή είχαν
... λουμπάγκο και δεν πήγαν στα πρακτικά μαθήματα, τότε αποτελεί παράνομη αποδοχή των
συγκεκριμένων υποψηφίων και θα πρέπει να απορριφθούν εκ των υστέρων!!! Και αυτό διότι για
όλους τους άλλους υποψηφίους, που ΔΕΝ γνώριζαν την πλάγια οδό του "Αιτήματος Θεραπείας"
ισχύει ο κανόνας της απόρριψης!
Ειδικότερα θα υπάρχουν οπωσδήποτε στρεβλώσεις στα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις
Θεραπείας καθώς και ψευδείς και πλαστές δηλώσεις ως προς:
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15.1) Τις ημερομηνίες γέννησης των υποψηφίων!
15.2) Τα απολυτήρια Λυκείου ή ισότιμα!
15.3) Τα διπλώματα μαύρης ζώνης πρώτου νταν από την ΕΛΟΚ ή ισότιμα!
15.4) Την τουλάχιστον 5ετή ενεργή συμμετοχή στο άθλημα του καράτε με βεβαίωση της
ΕΛΟΚ και την πρότασή τους από ενεργό σύλλογο της ΕΛΟΚ!
Τονίζουμε εδώ ότι τα δύο τελευταία είναι καραμπινάτα παράνομα και τα δύο, αλλά ακόμα
και αν ήταν νόμιμα έχουν ήδη καταστρατηγηθεί εξόφθαλμα από τις ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, αφού βεβαίωση
5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής στο άθλημα του καράτε πήραν και ΔΥΟ μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ,
πράγμα που απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο, ενώ ταυτόχρονα μπήκαν στους υποψήφιους
άτομα από συλλόγους, οι οποίοι εγγράφηκαν τελευταία στην ΕΛΟΚ!!!
Στο Πόρισμα, αριθ. (9) και αριθ. (12), υπενθυμίζω ότι μόνο με την εμπειρία ενός
ανθρώπου που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, τους τρόπους πλαστογράφησης της αλήθειας και
τους τρόπους ελέγχου σε βάθος θα αποκαλυφθούν όλες οι παρανομίες στα δικαιολογητικά των
συμμετεχόντων! Πρώτον, όσο η Επιτροπή ψάχνει τα δικαιολογητικά τόσο βρίσκει παρανομίες και
αν ψάξω εγώ τα δικαιολογητικά θα βρω και άλλες παρανομίες!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε, αλλά και ειδικότερα η Επιτροπή
Διοίκησης, που ήλεγξε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων!
Συνεπώς, πριν καν αρχίσει η Σχολή Προπονητών τα μαθήματά της και με ευθύνη του
υφυπουργού αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού και της ΓΓΑ και κατά τα πρώτα της βήματα, ήδη έχουμε
τις επόμενες εκτεταμένες και καραμπινάτες παρανομίες:
α) την παράνομη ίδρυση μιας Σχολής Προπονητών Καράτε,
β) προς χάρη μιας παράνομης ομοσπονδίας (ΕΛΟΚ) με ένα παράνομο ΔΣ,
γ) με παράνομους εκπροσώπους της ΕΛΟΚ,
δ) με παράνομες προϋποθέσεις συμμετοχής, πολλές καλυπτόμενες με ψευδή και πλαστά
δικαιολογητικά,
ε) που ήδη λειτούργησε παράνομα για το μισό της χρονικό διάστημα, από 31-7-2014 μέχρι
8-9-2014,
ζ) που δημιούργησε αλυσιδωτές αδικίες και παράνομες καταστάσεις κατά τη λειτουργία της.
Η ΓΓΑ έχει απόλυτη αδυναμία να εντοπίσει όλες αυτές τις παρανομίες:
α) λόγω έλλειψης ειδικών για το άθλημα του καράτε, δυνάμενων να εντοπίσουν και
αποκαλύψουν τις απάτες της ΕΛΟΚ,
β) λόγω συγκάλυψης κάθε ύποπτου σημείου, αφού αποκαλύπτει και δικές της ευθύνες,
γ) λόγω διαπλοκής υπαλλήλων της με τον Γιώργο Γερόλυμπο, που τον αφήνουν ανενόχλητο
να λυμαίνεται επί χρόνια τρεις εθνικές ομοσπονδίες: του καράτε, του κέρλινγκ και του τρίαθλου!
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Μέρος ΙΙ
Γ – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής
16) Πρώτη και κύρια παρανομία κατά την έναρξη λειτουργίας της
Σχολής και ερώτημα προς τη ΓΓΑ είναι: Τι δουλειά έχει ο δικτάτορας της
ΕΛΟΚ Γιώργος Γερόλυμπος, εν γνώση της ΓΓΑ κυρίαρχος επίσης του κέρλινγκ
και πρόεδρος του τρίαθλου, χωρίς να έχει καμιά θεσμική θέση στο ΔΣ της
ΕΛΟΚ, να κάνει τις συνεννοήσεις για τη λειτουργία της Σχολής και τι δουλειά
έχει να παρευρίσκεται στους χώρους της λειτουργίας της Σχολής καθ' όλες
τις ώρες λειτουργίας της, να επιβλέπει τη λειτουργία της και να απειλεί με
Γιώργος
απόρριψη όσους αυτός δεν συμπαθεί???
Γερόλυμπος
Συνεπώς ο Γερόλυμπος "Εισηγείται", "Έχει την ευθύνη", "Τροποποιεί",
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ"
"Ασκεί πειθαρχική εξουσία", "Υποβάλλει πίνακα αποτελεσμάτων", κτλ.,
Ο κορυφαίος
κρυπτόμενος πίσω από τα ονόματα των αχυρανθρώπων του Μπουλούμπαση,
ΑΟΡΑΤΟΣ
Ποντίδας-Γερολύμπου. Τουτέστιν “τρομοκρατεί”! Δηλαδή η Σχολή ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ !!!
Προπονητών Καράτε αποτελεί μια πλήρως διαστρεβλωμένη και παράνομη
κατάσταση υπό τον δικτάτορα της ΕΛΟΚ Γιώργο Γερόλυμπο εν γνώση της διαπλεκομένης με αυτόν
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!!!
Αν τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ ισχυρίζονται ότι με απόφασή τους επιτρέπουν στον Γιώργο
Γερόλυμπο, ο οποίος είναι τιμωρημένος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία με αποβολή από κάθε
χώρο κάθε διοργάνωσης της Παγκόσμιας και κάθε ομοσπονδίας-μέλους της, να παρακολουθεί τις
συνεδριάσεις του ΔΣ, τότε ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ πιο τρανταχτή απόδειξη ότι ο Γερόλυμπος έχει όλα τα
μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ στο τσεπάκι του!!!
17) Ξαναδίνουμε το διορισμό της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, ώστε να εντοπίσουμε
τις παραβιάσεις του νόμου:

Θυμίζουμε ότι η Πρόεδρος της Σχολής και υπάλληλος της ΓΓΑ κα Αθηνά-Ευαγγελία Αξαρλή
έδωσε την οριστική παραίτησή της, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, στη ΓΓΑ την Τετάρτη 24-72014, και άρα αυτομάτως τέθηκε εκτός υπηρεσίας και δεν είχε κανένα δικαίωμα ανάμειξης σε
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οποιαδήποτε δραστηριότητα της Σχολής μετά την ημερομηνία αυτή, διότι προφανώς δεν ήταν πλέον
υπάλληλος της ΓΓΑ. Παρ’ όλα αυτά η κα Αξαρλή,
την Δευτέρα 4-8-2014:
α) Συγκάλεσε παρανόμως συνεδρίαση της
Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής ως πρόεδρός
της, αντιποιούμενη ενσυνείδητα την ιδιότητα της
υπαλλήλου της ΓΓΑ, ενώ πλέον δεν την είχε,
β)
Πραγματοποίησε
παρανόμως
τη
συνεδρίαση αυτή, αντιποιούμενη ενσυνείδητα
παρανόμως την ιδιότητα της υπαλλήλου της ΓΓΑ,
και
γ) Αντιποιούμενη επίσης ενσυνείδητα
παρανόμως την ιδιότητα της υπαλλήλου της ΓΓΑ
και παρανόμως βασισμένη σε ψευδείς κατηγορίες
του διευθυντή Χρήστου Μπουλούμπαση και του
ψευδομάρτυρα Παναγιώτη Χονδροματίδη, μέλους
του ΔΣ/ΕΛΟΚ και διδάσκοντα στη Σχολή, ΜΕ
ΔΟΛΟ απευθυνόμενες στο μαθητή της Σχολής
Γιώργο Πελέκη "κατά παραγγελία του Γιώργου
Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ", τιμώρησε τον Γιώργο
Πελέκη με δύο ημέρες αποβολής από τα μαθήματα
της Σχολής γνωρίζοντας ότι με την τιμωρία αυτή
αυτός θα έχανε το δικαίωμα παρακολούθησης της
Σχολής, διότι και μόνο με τις 18 ωρών απουσίες
αυτών των δύο ημερών υπερέβαινε το όριο του 5%
(= 10 ώρες) των επιτρεπομένων απουσιών!!! Έτσι,
ο Πελέκης θα έχανε άδικα τη Σχολή και τα 250
ευρώ!
Τα ανωτέρω μαθεύτηκαν σε όλο τον χώρο του καράτε αμέσως την Τρίτη 5-8-2014 και άρα
κάθε άρνηση ή διαστρέβλωσή τους είναι μεθοδευμένες από την ΕΛΟΚ και τη ΓΓΑ για να
αποκρύψουν τις ευθύνες τους!
Από τότε και παρά την επίμονη απαίτηση του Πελέκη να πάρει τη σχετική με την τιμωρία
του Απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης κανείς δεν του την είχε δώσει μέχρι την 14-10-2014, διότι
κανείς δεν την υπέγραφε, διότι προφανώς ήταν παράνομη!
Η Σχολή Προπονητών Καράτε από την 30/7/2014 συνέχισε προφανώς παρανόμως τη
λειτουργία της χωρίς Επιτροπή Διοίκησης μέχρι την 8-9-2014, οπότε δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
Β2385/8.9.2014 (με κλικ εδώ) ο διορισμός του Δημήτρη Καραστάθη (αριστερά) σε αντικατάσταση
της Αθηνάς Αξαρλή! Την παράνομη ως άνω συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής για
την τιμωρία του Πελέκη προφανώς θα θέλουν να κρύψουν εκ των υστέρων οι ΕΛΟΚ και ΓΓΑ! Ας
ευχηθούμε ο Δημήτρης Καραστάθης να βρει λύσεις στα προβλήματα, που "κληρονόμησε"!
Στο Πόρισμα, αριθ. (6), αναφέρεται ότι ο Μπουλούμπασης είχε την αρμοδιότητα να
τιμωρήσει τον Πελέκη και αυτό έκανε, ενώ η Αξαρλή δεν αναμίχθηκε. Αυτά στα χαρτιά! Στην
πραγματικότητα η Αξαρλή κάλεσε συνεδρίαση στο Στάδιο Άνω Λιοσίων την 4/8/2014, αφού ήδη
είχε παραιτηθεί από την 30/7/2014, και πρότεινε μία ημέρα τιμωρία για τον Πελέκη, ενώ ο
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Μπουλούμπασης επέμενε στις δύο ημέρες, ώστε ο Πελέκης να χάσει τη Σχολή λόγω απουσιών. Η
απόφαση αυτή δεν δόθηκε ποτέ στον Πελέκη και αυτός παρακολούθησε όλη τη Σχολή μέχρι την
ημέρα των εξετάσεων, οπότε ο Γερόλυμπος έβαλε τη γυναίκα του και τον Μπουλούμπαση να
εμποδίσουν τον Πελέκη να πάρει μέρος στις εξετάσεις και βρέθηκαν όλοι στο Αστυνομικό Τμήμα
των Άνω Λιοσίων! Η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια. Δεν επιτρέπεται, όμως, να δίνεται τόση
δύναμη στον Διευθυντή, ώστε να κόβει μόνος του κάποιον από τη Σχολή! Πού βρισκόμαστε?
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.
18) Ένας δεύτερος λόγος για το παράνομο της τιμωρίας του Πελέκη είναι ότι στις
αρμοδιότητες του Διευθυντή της Σχολής, ορίζεται ότι ο Διευθυντής της Σχολής «Ασκεί
πειθαρχική εξουσία και έχει το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων κατά περίπτωση.» Επίσης, στις
Υποχρεώσεις των Σπουδαστών πιο κάτω αναφέρεται σαφώς ότι «2. Κάθε παράβαση των
υποχρεώσεων των σπουδαστών που παρακολουθούν τη Σχολή , συνεπάγεται την επιβολή σχετικών
κυρώσεων από τον διευθυντή της.»
Συνεπώς, η επιβολή κυρώσεων ΔΕΝ ανήκει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διοίκησης,
αλλά σε εκείνες του Διευθυντή της Σχολής και άρα για ακόμα ένα λόγο η συνεδρίαση της Επιτροπής
Διοίκησης και η τιμωρία του Γιώργου Πελέκη από αυτήν ήταν παράνομες και άρα άκυρες!

Δ - Οι παρανομίες υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων!
19) Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής ορίζει:

Πώς πιστοποιείται η αμερόληπτη και αληθινή καταγραφή των παρουσιών στα θεωρητικά και
τα πρακτικά μαθήματα, όπου “παρουσία” σημαίνει φυσικά “συμμετοχή” και όχι παρουσία στο
κυλικείο, ούτε από μακριά στην παρέα του Μπουλούμπαση, ούτε να υπογράφει άλλος αντί άλλου!!!
Ο διευθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης είναι τελείως αναξιόπιστος για την εποπτεία
αυτής της δουλειάς, όπως θα δούμε και πιο κάτω! Καραμπινάτο παράδειγμα: μέχρι να καταγγελθεί
η συμπεριφορά του από το www.karate.gr επέτρεπε στην έγκυο κόρη του Γιώργου Κοσμίδη να βάζει
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παρουσίες, ενώ ήταν αυτονόητο ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ!!! Συνεπώς, εκ των προτέρων είναι γνωστό ότι τα αποτελέσματα της Σχολής θα
αλλοιωθούν και με εργαλείο τον παράγοντα των παρουσιών!
Ας επαναλάβουμε εδώ ότι η Επιτροπή Διοίκησης ουδέποτε εμφανίστηκε επί τόπου κατά τη
λειτουργία της Σχολής!
Στο Πόρισμα, αριθ. (13) η Επιτροπή προβληματίζεται που αποκαλώ τον Διευθυντή της
Σχολής και πρόεδρο της ΕΛΟΚ Χρήστο Μπουλούμπαση "αναξιόπιστο" σχετικά με την ορθή τήρηση
των παρουσιών! Μα αυτό αποδεικνύεται από όλες σχεδόν τις ενέργειές του!
20) Ανάμεσα στους μαθητές της Σχολής περιλαμβάνονται και τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ
Μανώλης Δημητριάδης και Ηλίας Γκουβούσης, γενικός γραμματέας της ΕΛΟΚ ο πρώτος και
Έφορος Υλικού ο δεύτερος! Για τους δύο αυτούς κυρίους η ΕΛΟΚ (δηλαδή οι ίδιοι!) έχει εκδώσει
πιστοποιητικό "5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής στο άθλημα του καράτε"! Ως τι? Κάθονταν
στην καρέκλα της ΕΛΟΚ στις συνεδριάσεις του ΔΣ? Ξεσκόνιζαν στα γραφεία της ΕΛΟΚ? Έκαναν
... αέρα στον Γερόλυμπο??? (Το πιθανότερο!)
Αλλά αν οι δύο αυτοί κύριοι ήταν πέντε χρόνια αθλητές και συνήθως τα πέντε τελευταία, τότε
βάσει του αθλητικού νόμου 2725/1999 παρανόμως κατείχαν θέσεις στο ΔΣ/ΕΛΟΚ και
αντιστρόφως! Επειδή, όμως και οι δύο ανωτέρω ήταν ενεργά μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ έπεται ότι ΔΕΝ
μπορούν να είναι μαθητές της Σχολής Προπονητών!!! Και αντιστρόφως, από τη στιγμή που έκαναν
αίτηση για την παρακολούθηση της Σχολής, αυτομάτως μετατράπηκαν σε "αθλητές-υποψήφιους
προπονητές" και ήδη εξέπεσαν από τις θέσεις τους στο ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής έχει την άποψη ότι η απόφαση ίδρυσης δεν αποκλείει ρητά
τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ από το να είναι υποψήφιοι προπονητές! Αλλά εγώ έχω ακριβώς την αντίθετη
άποψη και θεωρώ ότι η διπλή υπόσταση του μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και του υποψήφιου προπονητή
αντίκειται στον αθλητικό νόμο, διότι σε όλη την έκταση του αθλητικού νόμου είναι απόλυτα διάχυτο
το ότι όταν είσαι υποψήφιος για μια θέση ή αρμοδιότητα αυτόματα αποποιείσαι κάθε ασυμβίβαστο
με αυτή τη θέση ή αρμοδιότητα!
Ειδικότερα, ο Μανόλης Δημητριάδης είναι ο Γενικός Γραμματέας της
ΕΛΟΚ για δεύτερη τετραετία. Επομένως, είναι α) μέλος της διοίκησης της
ΕΛΟΚ και άρα β) κολλητός συνεργάτης της διοίκησης της Σχολής και συνεπώς
υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ των ιδιοτήτων του αυτών και της ιδιότητάς του
ως μαθητή της Σχολής! Είναι προφανής η πλεονεκτική θέση του έναντι όλων
των άλλων υποψηφίων και μετέπειτα μαθητών της Σχολής την οποία και
προφανώς εκμεταλλεύεται! Αν ήθελε να γίνει προπονητής θα έπρεπε πρώτα
να παραιτηθεί από γεν. γραμματέας της ΕΛΟΚ! Εφόσον δε παρέμεινε γενικός
Μανόλης
Δημητριάδης
γραμματέας της ΕΛΟΚ αυτόματα ΔΕΝ μπορεί να είναι και μαθητής της Σχολής
Γεν. Γραμματέας,
παράνομος μαθητής Προπονητών. Αυτό αποτελεί εξαπάτηση όλου του καράτε!
της Σχολής!
Δεν μπορεί ο Δημητριάδης να είναι γενικός γραμματέας της ΕΛΟΚ και να
του ... στέλνουν οι διδάσκοντες τα θέματα να τα δώσει στον Διευθυντή!!!
Δεν μπορεί να καταγγέλλει άτομα και συλλόγους στη Δικαστική Επιτροπή και να είναι
μάρτυρας για τη διαγραφή τους από την ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα να παριστάνει τον μαθητή της
Σχολής ισότιμο με τους άλλους!!!
Επίσης, θέμα αποτελεί και η βεβαίωση της 5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής του
Δημητριάδη με ποιό φαιδρό το σημείο ότι την ... υπογράφει ο ίδιος! Με δεδομένο ότι η βεβαίωση
αυτή κατέληξε παράνομα να είναι το απλό δελτίο του αθλητή στην ΕΛΟΚ και άρα πλαστογραφείται
εύκολα από τον γενικό της γραμματέα, και με δεδομένο ότι ο Δημητριάδης είναι γενικός γραμματέας
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για δύο τετραετίες, γεννάται το ερώτημα πότε έπαιρνε μέρος σε αγώνες της ΕΛΟΚ για πέντε συνεχή
χρόνια ως αθλητής και σε ποιούς αγώνες αποδεδειγμένα? Και αυτό αποτελεί εξαπάτηση όλου του
καράτε!
Αν η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής δέχθηκε τη βεβαίωση
5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής του Δημητριάδη, τότε θα πρέπει
να το αιτιολογήσει επαρκώς!
Ακόμα ειδικότερα για τον Μανόλη Δημητριάδη στο Πόρισμα
αναφέρεται ότι η ΕΛΟΚ βεβαίωσε την 5ετή αθλητική συμμετοχή του με
την ύπαρξη δελτίου αθλητή από το 2006 χωρίς να αναφέρει αν έλαβε
μέρος σε αγώνες και ποιούς, ενώ και ο ίδιος στα σχετικά του έγγραφα Ηλίας Γκουβούσης
Υλικού,
στη μήνυσή του εναντίον μου αναφέρει ότι "Αιτήθηκα την εγγραφή μου Έφορος
παράνομος μαθητής της
στην ΕΛΟΚ την 11/5/2006 οπότε και έλαβα αριθμό μητρώου 16659. .... Σχολής!
Το έτος 2007 διέκοψα την αγωνιστική μου δραστηριότητα διατηρώντας
την ταυτότητα μέλους της ΕΛΟΚ, ως κάτοχος DAN, ώστε να έχω δικαίωμα να λαμβάνω μέρος στις
εξετάσεις βαθμών DAN της ΕΛΟΚ."
Στη συνέχεια, το 2008 ο Μανόλης Δημητριάδης έβαλε υποψηφιότητα και εκλέχθηκε στο
ΔΣ/ΕΛΟΚ και άρα θα έπρεπε να είχε αποποιηθεί της αθλητικής του ιδιότητας ένα χρόνο πριν από
την υποψηφιότητά του. Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ ήταν 2008-2012 και 2012-2016!
Επομένως, ο κύριος Μανόλης Δημητριάδης από το 2006 μέχρι το 2007 ήταν ΔΥΟ ΜΟΝΟ
ΧΡΟΝΙΑ αθλητής!!! Συνεπώς, όχι μόνο δεν πρέπει να πάρει δίπλωμα ο Δημητριάδης κύριε
Πρόεδρε της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, αλλά πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά, διότι
ως Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ και μαζί με όλους τους άλλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ αποπειράθηκαν
να εξαπατήσουν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!!!
Αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν πρόκειται για απλή αναξιοπιστία του ΔΣ της ΕΛΟΚ, αλλά
για "Συμμορία του Γερόλυμπου με όλα τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ"!!!
Στο Πόρισμα, αριθ. (14) η Επιτροπή ρωτάει την ΕΛΟΚ για τον Δημητριάδη σχετικά με την
5ετή ενεργή αθλητική του συμμετοχή και ικανοποιείται όταν παίρνει την απάντηση ότι "συμμετείχε
σε εξετάσεις για νταν (2006, 2008, 2012) κτλ." Μα αυτό ΔΕΝ είναι "αθλητική συμμετοχή", αλλά
προσωπική εκγύμναση! Έτσι γυμνάζομαι και εγώ! "Αθλητική συμμετοχή" είναι το να κατεβαίνει σε
αγώνες της ΕΛΟΚ, πράγμα που ο Δημητριάδης ΔΕΝ έκανε!
Ο Ηλίας Γκουβούσης είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, Έφορος Υλικού, και ταυτόχρονα μαθητής
της Σχολής Προπονητών. Μα είναι αυτονόητο ότι η συμμετοχή του ως μαθητή στη Σχολή
Προπονητών ισοδυναμεί με την ιδιότητα του αθλητή για την οποία, για την ισοτιμία και ίση
μεταχείριση των αθλητών, ισχύει το ασυμβίβαστο μεταξύ αυτής και της οποιασδήποτε διοικητικής
θέσης. Συνεπώς, ισχύει επίσης το ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του υποψήφιου προπονητή και
της οποιασδήποτε διοικητικής θέσης! Αυτό αποτελεί απόπειρα εξαπάτησης όλου του καράτε! Αυτό
αποτελεί απόπειρα εξαπάτησης όλου του καράτε!
Ως προς την βεβαίωση της 5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής του Γκουβούση σε
αγώνες της ΕΛΟΚ, αυτή θα πρέπει να αποδειχθεί για διάστημα εκτός της θητείας του στο
ΔΣ/ΕΛΟΚ! Αν η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής δέχθηκε την βεβαίωση 5ετούς ενεργού
αθλητικής συμμετοχής του Δημητριάδη, τότε θα πρέπει να το αιτιολογήσει επαρκώς με τους αγώνες
συμμετοχής του!
Στο Πόρισμα, αριθ. (14) αναφέρεται ότι δεν απαγορεύεται από πουθενά μέλος του ΔΣ να
φοιτήσει στη Σχολή Προπονητών. Επαναλαμβάνω ότι, όταν ο αθλητικός νόμος αναφέρει κωλύματα
για διοικητικές θέσεις στον αθλητισμό, τα κωλύματα αυτά είναι διττά: 1) εφαρμόζονται και στους
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υποψήφιους για τις θέσεις, αλλά και 2) λειτουργούν αντίστροφα ως λόγοι έκπτωσης από τη θέση,
όταν καταλαμβάνουν υποψηφιότητα με κώλυμα ως προς τη θέση που κατέχουν. Από τη στιγμή που
ο Γκουβούσης έκανε αίτηση ως αθλητής για τη Σχολή Προπονητών παύει να μπορεί να είναι μέλος
του ΔΣ και αντιστρόφως.
21) Στο (101) του πίνακα υποψηφίων η Κοσμίδου Ευδοξία του Γεωργίου:
Είναι η κόρη του Γιώργου Κοσμίδη, τέως Α' Αντιπροέδρου, και μέλους της Επιτροπής
Διοίκησης της Σχολής! Η συμμετοχή της κόρης του Κοσμίδη στη Σχολή προπονητών αποτελούσε
ακόμα μια αδιάσειστη απόδειξη της διαφθοράς και διαπλοκής μεταξύ ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, διότι από τον
Διευθυντή της Σχολής Χρήστο Μπουλούμπαση της επιτράπηκε να παρακολουθήσει τη Σχολή, ενώ
προφανώς δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τα πρακτικά μαθήματα, αφού ήταν έγκυος στον έβδομο
μήνα της!!!
Τελικά το κατάλαβε και η ίδια και αποχώρησε από τη Σχολή.
22) Στο (144) του πίνακα υποψηφίων ο Μερμυγκούσης Κωνσταντίνος:
Κατά αρχικές πληροφορίες ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος από το όριο των 50 ετών και όμως
του επιτράπηκε να παρακολουθήσει ολόκληρη τη Σχολή! Γιατί? Έκανε αίτημα θεραπείας και του
κόψατε ένα χρόνο? Δηλαδή με αίτημα θεραπείας ανατρέπουμε τις προϋποθέσεις? Οι άλλοι που
έμειναν απέξω ακριβώς για ένα χρόνο τι γίνονται?
Τελικά και μετά από τις αποκαλύψεις του www.karate.gr δεν του επιτρέψανε να δώσει
εξετάσεις με αποτέλεσμα να χάσει το χρόνο του και 4000 ευρώ έξοδα να έρχεται από την Χίο!
23) Ένα νέο πρόβλημα προκύπτει που θέλει διασάφηση: Μπορούν εν ενεργεία ή μη εν
ενεργεία διαιτητές να γίνουν μαθητές της Σχολής Προπονητών και να πάρουν δίπλωμα
προπονητή??? Μπορούν να είναι ταυτόχρονα διαιτητές και προπονητές???
Η άποψή μου είναι πως ΟΧΙ!!! Και αυτό, διότι σε κάθε άθλημα ομαδικό ή ατομικό ο διαιτητής
είναι "δικαστής των αγώνων" και το σώμα των διαιτητών αποτελεί ένα ιδιαίτερο σώμα τελείως
ανεξάρτητο και μη έχον καμιά επαφή με τους αθλητές, τους προπονητές και τους συλλόγους, ώστε
να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες χειραγώγησης των αποτελεσμάτων των αγώνων! Θα μου
πείτε: για την ΕΛΟΚ αυτά είναι ψιλά γράμματα! Θα σας απαντήσω ότι δεν είναι καθόλου ψιλά, αλλά
είναι πολύ χοντρά!!! Αν κάποιοι είναι ταυτόχρονα διαιτητές και προπονητές, τότε α) ως προπονητές
θα μπορούν να κοουτσάρουν τους αθλητές τους, οπότε ο αντίπαλος αθλητής θα βλέπει σαν κόουτς
(συνοδός και υποστηρικτής κατά τη διάρκεια του αγώνα) του αντιπάλου του κάποιον που τον είχε ή
θα τον έχει διαιτητή σε άλλο του αγώνα, πράγμα απαράδεκτο, και β) η "επαφή" διαιτητών και
προπονητών" θα διογκώσει το όργιο (και τώρα γίνεται βέβαια) "δώσε αυτόν τον αγώνα στον δικό
μου για να δώσω εγώ τον άλλο στον δικό σου"!!!
Κάποτε θα πρέπει να σταματήσουν οι στημένοι αγώνες για να βγαίνουν πρωταθλητές με
στόχο θέσεις σε δημόσιες υπηρεσίες και μόρια για ανώτερες και ανώτατες σχολές! Ακόμα και στους
πρόσφατους αγώνες των 4,5-10-2014 τρεις διαιτητές, οι Γκορέζης, Πανετσίδης και
Στυλιανόπουλος, που έχουν ήδη διαιτητεύσει σε πολλές διοργανώσεις, έλαβαν επίπληξη ή/και
τιμωρία για μεροληπτική διαιτησία μετά από έκρηξη παραπόνων από προπονητές και συλλόγους
παρά τις αντίθετες δημοσιεύσεις της ΕΛΟΚ για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα της
http://www.elok.gr/index.php/2011-11-06-16-15-42/173-enimerosi-panellinio-efibon-2014 για
να φτιάξει τη σημερινή αδιόρθωτη και διάτρητη εικόνα ... σουρωτήρι που έχει δημιουργήσει!
Δεν υπάρχει πιο σιχαμερό πράγμα από το να κλέβεις τη νίκη από έναν αθλητή που μόχθησε
χρόνια για να την φτάσει και να την δίνεις σε έναν δικό σου αθλητή επειδή σου πληρώνει μηνιάτικα!
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Και δυστυχώς αυτό γινόταν επί πολλά χρόνια! Συνεπώς, οι ενεργοί ή μη διαιτητές πρέπει να κοπούν
από τη Σχολή Προπονητών!!!
Μετράμε, λοιπόν, από τον Πίνακα Υποψηφίων Προπονητών της Σχολής Καράτε και κατά
πληροφορίες που έχω διαιτητές είναι οι:
23.1) Στο 11 ο Θεόδωρος Αμπατζής, (αυτό υπό έλεγχο)
23.2) Στο 27 ο Παναγιώτης Γατίδης, (αυτό είναι βέβαιο)
23.3) Στο 69 ο Γιώργος Καμπανός, (αυτό είναι βέβαιο)
23.4) Στο 96 η Αγαθή Κολοβού, (αυτό είναι βέβαιο)
23.5) Στο 122 η Παναγιώτα Λιάσκου, (αυτό υπό έλεγχο)
23.6) Στο 128 ο Διονύσης Μαθιός, (αυτό είναι βέβαιο)
23.7) Στο 149 η Δανάη Μονεμβασίου, (αυτό είναι βέβαιο)
23.8) Στο 150 ο Γιάννης Μοσχόβας, (αυτό είναι βέβαιο)
23.9) Στο 192 η Σπυριδούλα Πιθαμίτση, (αυτό υπό έλεγχο)
23.10) Στο 195 η Αικατερίνη Πλατή, (αυτό υπό έλεγχο)
23.11) Στο 220 η Ευαγγελία Τζίμα, (αυτό είναι βέβαιο)
Από τα προηγούμενα ναι μεν έπεται ότι οι ανωτέρω διαιτητές θα πρέπει να κοπούν από τη
Σχολή Προπονητών, αλλά ότι ακόμα και όσοι μέχρι σήμερα ξεγλίστρησαν και έχουν και τις δύο
ιδιότητες του προπονητή και του διαιτητή θα πρέπει να διαλέξουν μία και να αποποιηθούν της άλλης
απαραιτήτως!!! Από τη μελέτη των δικαιολογητικών των υποψηφίων είμαι βέβαιος ότι προκύπτουν
και άλλες παράνομες συμμετοχές!

Ε - Οι παρανομίες κατά των αδικούμενων υποψηφίων!

Στον αρχικό Πίνακα Απορριπτόμενων Υποψηφίων παρατηρούμε:
24) Στο (2) του πίνακα απορριπτόμενων ο Γατσούλης Σταμάτης: Προέρχεται από το
Παραδοσιακό Καράτε! Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε και αν είναι δίκαιο?
25) Στο (3) του πίνακα απορριπτόμενων η Δέδε Αγγελική: Με σύλλογο που έχει δώσει
πολλούς αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ! Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε και αν είναι δίκαιο?
26) Στο (7) του πίνακα απορριπτόμενων η Καραμπουγιούκ Ελισσάβετ: Αθλήτρια με δελτίο
από το 1994! Πρωταθλήτρια επανειλημμένα σε Πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες, με τρίτο νταν
και με προπονητική πείρα πολλών ετών! Παράνομα και άδικα έχει αποκλεισθεί από τη Σχολή
Προπονητών! Έτσι αμείβει η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ τους αθλητές που δίνουν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι
από τη ζωή τους στον αθλητισμό? Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε και αν είναι δίκαιο?
27) Στο (9) του πίνακα απορριπτόμενων ο Μαστρογιαννάκος Θεόδωρος: Με σύλλογο που
έχει δώσει πολλούς αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ! Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε και αν
είναι δίκαιο?
28) Στο (10) Μουρούτσος Κωνσταντίνος: Παλιός καρατέκα που έκανε Σότοκαν καράτε στην
Ελλάδα, Γαλλία και Ιαπωνία και ήδη προπονεί επαγγελματικά εδώ και χρόνια! Γιατί απορρίπτεται?
Έκανε αίτηση θεραπείας, αλλά πότε θα απαντηθεί αυτή?
Αφού η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ κατέληξαν στην απόρριψη όλων των ανωτέρω για κάποιους λόγους
ή ελλείψεις προϋποθέσεων, θα πρέπει αντίστοιχα να είναι και οι δυό τους το ίδιο αυστηροί στην
κρίση των λαθών, των παραλήψεων και των παρανομιών, που οι ίδιες διέπραξαν κατά την ίδρυση
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και λειτουργία της Σχολής, τα οποία λάθη τους, παραλήψεις τους και παρανομίες τους οδηγούν
απαρέγκλιτα στην ακύρωση της Σχολής Προπονητών!!!
29) Θέλουμε να δημοσιοποιηθεί κάθε αίτημα θεραπείας καθώς και οι απαντήσεις της ΓΓΑ
σε αυτά! Πιστεύουμε ότι όλα τα αιτήματα θεραπείας που έγιναν δεκτά παρακάμπτουν παράνομα τις
προϋποθέσεις ή/και τα κριτήρια!
30) Στο (2) των όσων έκαναν Αίτημα Θεραπείας είναι ο Μουλαβασίλης
Δημήτρης.
Ο αθλητής αυτός ανήκει στο σύλλογο του Χρήστου Μπουλούμπαση,
διευθυντή της Σχολής, και οι γονείς του είναι φίλοι του ζεύγους Γερόλυμπου με
τη μητέρα του αθλητή να είναι κολλητή της Ποντίδα-Γερολύμπου. Το πρόβλημα
του Μουλαβασίλη, για το οποίο έγινε αίτημα θεραπείας είναι το ότι είναι ένα
χρόνο μικρότερος από το απαιτούμενο! Και αναρωτιέται κανείς: πώς θα
Γερολύμπου
“θεραπεύσει” η Επιτροπή Διοίκησης αυτή την “ασθένεια” του Μουλαβασίλη? Θα Αναπληρώτρια
Πρόεδρος.
τον μεγαλώσουν δια μαγείας κατά ένα χρόνο? Θα αποδείξουν ότι είναι …
δισέγγονο κάποιου Μάστερ του Καράτε και τον έχει ανάγκη το Ελληνικό καράτε? Δεν υπάρχει
τρόπος να ενταχθεί στα όρια του νόμου με νόμιμη αιτιολογία, αλλά μόνο με μια τρελή αιτιολογία
αδικώντας όλους τους άλλους αθλητές που δεν πήγαν στη Σχολή επειδή ήταν κάτω των 23 ετών!
Και αυτά τα λέω, γιατί στο μεταξύ ο Μουλαβασίλης … παρακολουθούσε ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ τα
μαθήματα της Σχολής, ενώ σε άλλους δεν έχει επιτραπεί αυτό! Πώς είχαν εξαπατήσει το παιδάκι
και τους γονείς του ότι θα “θεραπεύσουν” την ηλικία του? Είναι προφανές ότι τους έπεισε η κυρία
Ποντίδα-Γερολύμπου η ... Θαυματουργή!

Ζ - Οι παρανομίες που διαπράττουν οι διδάσκοντες!
Λίγες μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής η ΕΛΟΚ ανακοίνωσε το Γενικό
Πρόγραμμα της Σχολής, όπως δίνεται εδώ με κλικ, και
Μια μέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα μόνο για
τον μήνα Ιούλιο, όπως δίνεται εδώ με κλικ.
Ακολούθησε το πρόγραμμα για τον Αύγουστο, όπως δίνεται εδώ με κλικ!
Και στη συνέχεια για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο!
31) Πρώτο και βασικό κενό είναι η παντελής έλλειψη των βιογραφικών των διδασκόντων!
Ποιοί είναι, ποιός τους ξέρει, μήπως ανάμεσα σε αυτούς που αξίζουν υπάρχει και αυτό που λένε
"κατιμάς"? Μήπως καταστρατηγούνται άρθρα του αθλητικού νόμου? Έχουν τα τυπικά προσόντα να
διδάξουν? Έχουν τα ουσιαστικά προσόντα να διδάξουν? Εκτός από τους πανεπιστημιακούς των
θεωρητικών μαθημάτων, οι κύριοι των πρακτικών έχουν αυτό που λένε “επάρκεια”. Υπάρχουν
προγράμματα διδασκαλίας θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων? Ζητάνε απολυτήριο λυκείου από
τους μαθητές, ζήτησαν και από τους διδάσκοντες? Ζητάνε ποινικό μητρώο από τους μαθητές,
ζήτησαν και από τους δασκάλους ή εκμεταλλεύονται ακόμα και την εχεμύθεια τη δική μας?
Στο Πόρισμα, αριθ. (18) αναφέρεται ότι η Επιτροπή αφέθηκε στις διαβεβαιώσεις του
Διευθυντή της με τις οποίες βέβαια διαφωνώ!
32) Από το πλήρες πρόγραμμα βλέπουμε την παράνομη συμμετοχή μεταξύ των διδασκόντων
των κατωτέρω μελών και μη του ΔΣ/ΕΛΟΚ Χρήστου Μπουλούμπαση, Γιώργου Κοσμίδη, Γρηγόρη
Βόβλα, Πέτρου Πάση, Παναγιώτη Χονδροματίδη και Κώστα Γκουβούση! Πώς μπορούν οι εκ του
νόμου άμισθοι διοικητικοί και μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ να μετατρέπονται σε έμμισθους "προπονητές
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προπονητικής" σε Σχολή Προπονητών, πράγμα που απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο
2725/1999, και αυτό εν γνώσει της ΓΓΑ??? Αλλά γιατί να μη μπορεί, αφού επί χρόνια οι ανωτέρω
και άλλοι ήταν ταυτόχρονα α) προπονητές με σύμβαση ή "μαύρη πληρωμή" στους συλλόγους τους
και β) αντιπρόσωποι των συλλόγων τους ή και άλλων, και γ) μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ!!!

Μπουλούμπασης,
παράνομο μέλος
ΔΣ, διότι
προπονητής!

Βόβλας,
παράνομο μέλος ΔΣ,
διότι προπονητής!

Πάσης,
παράνομο μέλος
ΔΣ, διότι
προπονητής!

Χονδροματίδης,
παράνομο μέλος
ΔΣ, διότι
προπονητής!

Γκουβούσης,
ούτε καν απλός
προπονητής!

Κοσμίδης,
παράνομο
μέλος ΔΣ.
Προπονητής,
παραιτήθηκε!

Είναι αυτονόητο ότι οι ανωτέρω κάτοχοι διπλώματος προπονητή από τη ΓΓΑ,
Μπουλούμπασης - Βόβλας - Καρβούνης (μέλος ΔΣ, όχι διδάσκων στη Σχολή) - Χονδροματίδης Πάσης, πρέπει να θεωρηθούν "επαγγελματίες προπονητές" μη έχοντες δικαίωμα να είναι
αντιπρόσωποι συλλόγων προς την ΕΛΟΚ και να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέσεις Διοικητικού
Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, διότι έπρεπε με βεβαία ημερομηνία ΝΑ ΕΙΧΑΝ υποβάλει
προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δήλωση αποποίησης της ιδιότητας του προπονητή
προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για τις ανωτέρω διοικητικές θέσεις στην ομοσπονδία! Εφόσον
τέτοια δήλωση ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ υποβάλει, τότε αποκρύπτουν την άσκηση του επαγγέλματος του
προπονητή και καταλαμβάνουν ταυτόχρονα μια θέση στη διοίκηση της ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα να
χειραγωγούν το άθλημα και να οδηγούν μια αθλητική ομοσπονδία σε εξ ορισμού συνεχή εξαπάτηση
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!!! Καμιά βεβαίωση της ΕΛΟΚ για αυτούς δεν πρέπει να γίνει
δεκτή από τη ΓΓΑ, διότι προφανώς ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΟΚ!!!Συνεπώς, όλοι αυτοί οι κύριοι έχουν
συστήσει μια συμμορία για να εκμεταλλεύονται την ΕΛΟΚ, τους συλλόγους της και το Καράτε.
Η ΓΓΑ έχει ενημερωθεί για το καθεστώς που επικρατεί στο καράτε με το άρθρο μου
5/3/2014 - ΕΛΟΚ-ΓΓΑ: Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη
φοροδιαφυγή! , όπου αποδεικνύεται ότι όλοι οι ανωτέρω έχουν δικούς τους συλλόγους και
ταυτόχρονα κάνουν σεμινάρια καράτε σε όλη την Ελλάδα και άρα παίρνουν τα λεφτά "μαύρα"!!! Είναι
προφανές ότι ΔΩΡΕΑΝ παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας σε σεμινάρια δεν υπάρχει με βάση τη
φορολογική νομοθεσία!
Πώς διδάσκουν σε σεμινάρια και στη Σχολή Προπονητών, όταν με υπεύθυνη δήλωσή τους
"δεν υφίσταται για αυτούς κανένα από τα κωλύματα του νόμου 2725/1999 και του άρθρου 9 του
καταστατικού της ΕΛΟΚ", την οποία δήλωση έδωσαν στην ΕΛΟΚ, όταν πήραν μέρος στις εκλογές
ως υποψήφιοι ΔΣ!
Πώς μπορεί τα μέλη του ΔΣ να απαγορεύεται να πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους στην
ομοσπονδία (άρθρο 3, §6, του 2725/1999) και οι ανωτέρω να πληρώνονται ως διδάσκοντες στη
Σχολή προπονητών της ομοσπονδίας? Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ελεγχθεί ο οικονομικός
απολογισμός με τις αμοιβές όλων ανεξαιρέτως των διδασκόντων στη Σχολή Προπονητών για το
σύννομο των αμοιβών για παροχή υπηρεσιών, την απόδοση ΦΠΑ, την απόδοση ασφαλιστικών
εισφορών και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων!
Τέλος, από τον επόμενο πίνακα διδασκόντων στη Σχολή αποδεικνύεται ότι οι Βόβλας Κοσμίδης - Πάσης - Χονδροματίδης - Μπουλούμπασης αυτόματα με την ανάληψη θέσεων
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διδασκόντων ήδη βρίσκονται υπό έμμισθη σύμβαση με τη Σχολή Προπονητών ως "προπονητές
υποψηφίων προπονητών"! Δεν καταλαβαίνω ποιά άλλη απόδειξη χρειάζεται για να πιστοποιηθεί η
παροχή υπηρεσιών προπονητή καράτε από αυτούς προς τη Σχολή!!!

Πίνακας διδασκόντων στη Σχολή Προπονητών Καράτε
Εξωτερικοί της
ΕΛΟΚ ΝΟΜΙΜΟΙ

Από την
ΕΛΟΚ ΝΟΜΙΜΟΙ

Από την ΕΛΟΚ - Ευθέως
ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ

Από την ΕΛΟΚ:
ΠΑΡΑΝΟΜΑ ντουέτα
αφού ο ένας είναι παράνομος!!!

Βόβλας: μη αμειβόμενο μέλος του ΔΣ,
Αποστολόπουλος /
Γκουβούσης - Κοσμίδης
Ζαρουχλιώτης καταλαμβάνει αμειβόμενη θέση
Τραυματιολογία
και οι δύο ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ
προπονητή στη Σχολή!
Γκάζι Κέιβαν: πότε είναι
ψευδομάρτυρας, πότε ψηφίζει ως
εκπρόσωπος συλλόγου και πότε
παριστάνει τον προπονητή!

Ζαρουχλιώτης - Βόβλας
Βόβλας παράνομος

Γκουβούσης: ΔΕΝ έχει ο ίδιος
δίπλωμα προπονητή!Πώς προπονεί ...
υποψήφιους προπονητές?Αυτό
αποτελεί καραμπινάτη απάτη, όλοι οι
υπεύθυνοι πρέπει να διωχθούν ποινικά
και ο Γκουβούσης να επιστρέψει όλα
τα χρήματα που εισέπραξε από το
Δημόσιο ως "εθνικός και
ομοσπονδιακός προπονητής"!!!

Μπουλούμπασης - Κραββαρίτης
Μπουλούμπασης: Σούπερπαράνομος διότι ως μη
αμειβόμενο μέλος του ΔΣ και
ταυτόχρονα μη αμειβόμενος
Διευθυντής της Σχολής
καταλαμβάνει αμειβόμενη θέση
προπονητή στη Σχολή!

Πάτσου /
Αθλητική
Ψυχολογία

Κοσμίδης: μη αμειβόμενο μέλος του
ΔΣ, καταλαμβάνει αμειβόμενη θέση
προπονητή στη Σχολή!

Σκαρογιάννης - Χονδροματίδης
Χονδροματίδης παράνομος

Πέππας /
Διατροφή

Πάσης: μη αμειβόμενο μέλος του ΔΣ,
καταλαμβάνει αμειβόμενη θέση
προπονητή στη Σχολή!

Τσολάκης /
Προπονητική

Χονδροματίδης: μη αμειβόμενο μέλος
του ΔΣ, καταλαμβάνει αμειβόμενη
θέση προπονητή στη Σχολή!

Αυλωνίτου /
Εργοφυσιολογία

Κραββαρίτης

Δημόπουλος /
Διατροφή

Σκαρογιάννης

Κουκούτση /
Πρώτες Βοήθειες
Παπαδήμας /
Πρώτες Βοήθειες

Όσον αφορά στον αστυνομικό Γιώργο Καρβούνη, που δεν έχει παραιτηθεί ακόμα παρά την
πολυετή παρανομία, που διαπράττει, και τις καταγγελίες που του αποδίδονται όντας ταυτόχρονα
υπερ-προπονητής και μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό, αφού ο ίδιος
δημοσιεύει τα επόμενα στην ιστοσελίδα του συλλόγου του, όπου κομπάζει προκλητικότατα ότι είναι
ταυτόχρονα και πολυάσχολος Προπονητής και πολυτάλαντο Μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ!!!
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Στο Πόρισμα, αριθ. (19) και (20) οι αιτιολογίες της Επιτροπής είναι επιεικώς
απαράδεκτες! Βάσει της φορολογικής νομοθεσίας ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ! Δεν υπάρχει προσφορά εργασίας ούτε αμισθί, ούτε "χάρισμα", ούτε για την ψυχή
των προγόνων τους! Το μόνο που υπάρχει είναι η "μαύρη εργασία" και η πληρωμή χωρίς
απόδειξη! Να δώσουν τον ισοσκελισμένο οικονομικό απολογισμό της Σχολής, όπου να φαίνονται
ποιοί πληρώθηκαν και πόσα πήραν!
Δεν βλέπουν την καραμπινάτη παραβίαση του νόμου στη ΓΓΑ??? Αυτό αποτελεί άλλη μια
απόδειξη ότι η υπηρεσία αυτή λειτουργεί στην τύχη και με απόλυτη αδιαφορία για τη νομιμότητα!
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33) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της Σχολής ΔΕΝ υπήρξε ούτε
στιγμή έστω και ένας εκπρόσωπος της ΓΓΑ, ενώ εκτοξεύονταν απειλές προς
τους μαθητές από τους Γερόλυμπο, Μπουλούμπαση, Βόβλα, Κοσμίδη και
Χονδροματίδη, ο οποίος μάλιστα ρωτούσε τον καθένα "Εσύ με ποιόν είσαι?",
κατά τις ώρες διδασκαλίας των πρακτικών μαθημάτων της Σχολής!
34) Στο πρόγραμμα για τον Αύγουστο, (όπως δίνεται εδώ με κλικ),
Γιώργος
παρατηρούνται να διδάσκουν δύο "αυθεντίες" προπονητές προπονητών
Γερόλυμπος
ταυτόχρονα στο ίδιο τμήμα, ενώ στην πραγματικότητα δίδασκε ένας και μερικές
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ"
φορές ένας σε δύο τμήματα μαζί! Το σύνολο των μαθητών της Σχολής έχει
Ο κορυφαίος
χωριστεί σε τέσσερα τμήματα και ήδη πολλές φορές ένας διδάσκων αναλάμβανε
ΑΟΡΑΤΟΣ
δύο τμήματα ταυτόχρονα παρ' όλο που το πρόγραμμα έδειχνε να διδάσκουν στο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ !!!
κάθε τμήμα δύο διδάσκοντες! Αυτό ήταν εξαρχής φανερό γιατί γινόταν: για να
υπογράψουν την είσπραξη των διδακτικών ωρών πέντε και να τα μοιραστούν δέκα, όπου οι άλλοι
πέντε παρείχαν τις υπηρεσίες τους ... αμισθί!
Ο Γερόλυμπος δεν χρειαζόταν να φαίνεται! Παίρνει στο τέλος το ταμείο της ΕΛΟΚ!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει
την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.
35)
Στο
πρόγραμμα
του
Αυγούστου
περιλαμβανόταν και δίδαξε και ο "επί 17 χρόνια
ομοσπονδιακός και εθνικός" Κώστας Γκουβούσης
(αριστερά)! Αλλά ο Κώστας Γκουβούσης ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ
ΚΑΙ
ΔΕΝ
ΕΧΕΙ
ΟΥΤΕ
ΤΩΡΑ
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΑ !!! Πώς διδάσκει σε Σχολή
Προπονητών ???
Εδώ και είκοσι χρόνια, όμως, είχε το προτέρημα να
έχει αντιπρόσωπο του συλλόγου του στη Σκάλα Λακωνίας τον Γιώργο Γερόλυμπο (δεξιά), ο οποίος
ποτέ δεν είχε δικό του σύλλογο και με όχημα αυτόν τον σύλλογο του Γκουβούση είχε κατακτήσει
την ΕΛΟΚ, το χόκεϋ, το κέρλινγκ και το τρίαθλο! Σε αντάλλαγμα ο Γερόλυμπος είχε επιβάλει για
17 χρόνια τον Γκουβούση ως "ομοσπονδιακό και εθνικό προπονητή" της ΕΛΟΚ και τον πλήρωνε
κανονικά η ΕΛΟΚ, ενώ ποτέ δεν είχε δίπλωμα προπονητή και άδεια άσκησης επαγγέλματος!
Μετά τις καταγγελίες μου από τον Αύγουστο 2014, ο Κώστας Γκουβούσης εμφάνισε στην
ιστοσελίδα του στο Facebook το επόμενο δίπλωμα προπονητή του 1997, το οποίο όμως είναι
γραμμένο με άλλο τρόπο, με άλλα γράμματα και με άλλο χέρι από ότι όλα τα άλλα διπλώματα όλων
των άλλων που αποφοίτησαν από εκείνη τη Σχολή Προπονητών!!! Πρόκειται για πολύ μεγάλη
πιθανότητα να έχουμε πλαστογραφία μετά χρήσεως από την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!!!
Από μια τελευταία έρευνα που έκανα, αποδείχθηκε ότι ο Κώστας Γκουβούσης υποτίθεται
ότι έχει δίπλωμα προπονητή από το 1997, που "μυρίζει" πλαστογραφία με συμμετοχή των ΕΛΟΚ
και ΓΓΑ και περίεργη άδεια άσκησης επαγγέλματος, που την έβγαλε την 2/10/2014 για να καλυφθεί
από τις δικές μου καταγγελίες!!!
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Πώς ενέκρινε η ΓΓΑ τις εθνικές αποστολές αγώνων στο εξωτερικό της ΕΛΟΚ με εθνικό
προπονητή τον Κώστα Γκουβούση χωρίς να εξετάσει αν είχε δίπλωμα προπονητή και άδεια άσκησης
επαγγέλματος??? Πώς ενέκρινε τους απολογισμούς της ΕΛΟΚ, που περιλάμβαναν πληρωμές
αμοιβών στον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Γκουβούση???
Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ο ρόλος της ΕΛΟΚ με την έννοια της στυγνής
εκμετάλλευσης του καράτε από τα μέλη της διοίκησης, αλλά επίσης και πόσο διαλυμένη είναι και η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με την έννοια ότι ΔΕΝ ενδιαφέρεται καθόλου για το τι γίνεται στις
ομοσπονδίες και ΔΕΝ τηρεί κανένα νόμο, ενώ οι υπάλληλοί της σε κάθε επίπεδο διαπλέκονται με
τους ομοσπονδιάρχες!!!

Επομένως, συνοψίζουμε μέχρι τώρα και έχουμε:
α) την παράνομη ίδρυση μιας Σχολής Προπονητών Καράτε,
β) προς χάρη μιας παράνομης ομοσπονδίας (ΕΛΟΚ) με ένα παράνομο ΔΣ,
γ) με παράνομους εκπροσώπους της ΕΛΟΚ,
δ) με παράνομες προϋποθέσεις συμμετοχής, πολλές καλυπτόμενες με ψευδή και πλαστά
δικαιολογητικά,
ε) που ήδη λειτούργησε παράνομα χωρίς διοίκηση για το μισό της χρονικό διάστημα, από
31-7-2014 μέχρι 8-9-2014,
ζ) με παράνομους διδάσκοντες στα πρακτικά μαθήματα, δηλαδή των 120 από τις 200
ωρών!!!,
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η) με παράνομη Επιτροπή Διοίκησης, αφού ο Κοσμίδης ομολόγησε ότι είναι προπονητής
και η συμμετοχή του ως μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και εκπροσώπου της ΕΛΟΚ στην
Επιτροπή Διοίκησης είναι τελείως παράνομη και άκυρη
θ) με προκαταβολική είσπραξη ... 60.000 € από τους μαθητές αντί το πολύ 12.000 €
κόστους λειτουργίας!!!
ι) που δημιούργησε και δημιουργεί αλυσιδωτές αδικίες και παράνομες καταστάσεις κατά
τη λειτουργία της,

Μέρος ΙΙΙ
Η - Οι παρανομίες των εξετάσεων της Σχολής!
36) Η παράνομη λειτουργία της υπό διερεύνηση Σχολής Προπονητών Καράτε συνεχίστηκε
μέχρι το τέλος των μαθημάτων της Κυριακή 12/10/2014 και οι εξετάσεις της ήταν
προγραμματισμένες για το Σαββατοκύριακο 18, 19/10/2014. Την Τετάρτη 15/10/2014 συνήλθε
στα γραφεία της ΓΓΑ η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής και μεταξύ των θεμάτων ήταν και ο
έλεγχος των καταγγελιών του www.karate.gr, οι οποίες αποδεικνύονταν αληθινές, εκτεταμένες και
απαιτείτο ακόμα χρόνος για να ελεγχθούν, ενώ υπήρχε σαφής εντολή του Υφυπουργού Γιάννη
Ανδριανού να γίνει λεπτομερής έλεγχος πριν γίνουν οι εξετάσεις! Για αυτούς τους λόγους η
Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τις εξετάσεις από τις 18, 19/10/2014 σε επόμενη ημερομηνία που
θα καθοριζόταν αργότερα. Το Πρακτικό 7/15-1014 με αυτή την κατά πλειοψηφία απόφαση το
υπέγραψαν όλα τα μέλη της Επιτροπής πλην της
Εμμανουέλλας Ποντίδα-Γερολύμπου, η οποία
αποχώρισε απειλώντας!
Το αποτέλεσμα ήταν το Σαββατοκύριακο
18, 19/10/2014 η ΕΛΟΚ με την Εμμανουέλλα
Ποντίδα-Γερολύμπου
και
τον
Χρήστο
Μπουλούμπαση να προχωρήσουν στη διενέργεια
των εξετάσεων κατά παράβαση της απόφασης της
Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής παρασύροντας
σε μια άνευ προηγουμένου περιπέτεια και
ταλαιπωρία τους μαθητές της Σχολής!
Το θέμα σερνόταν χωρίς διευθέτηση με τον
Υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό να επιμένει στις
θέσεις του περί πλήρους και ενδελεχούς εξέτασης
των δικαιολογητικών των μαθητών της Σχολής μέχρι την 23/1/2015, δύο ημέρες πριν από τις
βουλευτικές εκλογές, οπότε ο Υφυπουργός ζήτησε να του στείλουν ειδικό αυτοκίνητο από Αθήνα
στο Ναύπλιο, όπου βρισκόταν για την προεκλογική του εκστρατεία, με την εντολή προς την
Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής να αποδεχθεί τις παράνομες εξετάσεις, παρ' όλο που δεν είχε
καμιά υπηρεσιακή ή νομική αρμοδιότητα με το θέμα ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής, για να
υπογράψει αυτή την εντολή!
Επρόκειτο για ευθεία και καραμπινάτη διαπλοκή του Γιάννη Ανδριανού με τον Γιώργο
Γερόλυμπο και θα έλεγα ότι ... "αμάρτησε για το παιδί του" αλλά μετά από έρευνα που ήδη
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δημοσίευσα στο www.karate.gr ο Ανδριανός αμάρτησε για το παιδί του Υπουργού Εργασίας Γιάννη
Βρούτση, που ήθελε μόρια για ανώτατες σχολές από το καράτε!!!
Επομένως, ο Αρχιερέας της Διαπλοκής Γιάννης Ανδριανός, ενώ παρίστανε τον "τιμητή της
νομιμότητας" σε άλλες ομοσπονδίες, τελικά υπέγραψε την εντολή να αγνοηθούν όλες οι καταγγελίες
κατά της παράνομης ίδρυσης-λειτουργίας-εξετάσεων στη Σχολή Προπονητών Καράτε και να
κλείσει όπως-όπως η υπόθεση ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ με τους απατεώνες της ΕΛΟΚ και την
παρανομία!!!
Η παράνομη και ρουσφετολογική πράξη του διαπλεκόμενου Γιάννη Ανδριανού, κατά την
οποία έδωσε εντολή να γίνουν δεκτά τα αποτελέσματα των παράνομων εξετάσεων της Σχολής
Προπονητών, αποδεικνύεται και από την επόμενη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΟΚ, που ανήρτησε
στο site της:

Η Επιτροπή Διοίκησης βρέθηκε προ απροόπτου και αντιστάθηκε δηλώνοντας στο πόρισμα
ελέγχου των καταγγελιών ότι η εντολή της αποδοχής των παράνομων εξετάσεων ήρθε άνωθεν,
ενώ το θέμα παραμένει ακόμα ανοιχτό με τη νέα κυβέρνηση να έχει δώσει νέα εντολή για νέα
διερεύνηση!
Η απόσταση των 66 ημερών από τις εξετάσεις των 18 & 19/10/2014 μέχρι την έγκριση και
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την 23/1/2015 αποδεικνύει ότι πραγματικά υπήρχαν παράνομα
δικαιολογητικά υποψηφίων, παράνομα θέματα, παράνομος τρόπος εξετάσεων και παράνομα
αποτελέσματα, τα οποία προβλήματα δήθεν "έλυσε" ο ασυνείδητος Γιάννης Ανδριανός ως "γόρδιον
δεσμόν" με μια ... "σπαθιά πολλαπλών παρανομιών"!
Η ίδια αυτή απόσταση των 66 ημερών αποδεικνύει ότι οι καταγγελίες για τη Σχολή
Προπονητών Καράτε ΔΕΝ ήταν καθόλου ανυπόστατες, αλλά ήταν βάσιμες και οι παρανομίες
υπαρκτές και μεγάλες, αφού χρειάστηκαν 66 ημέρες για να εξεταστούν ενδελεχώς από την
Επιτροπή Διοίκησης, τα ευρήματα δε ΔΕΝ ήταν "μηδενικά", αλλά ογκώδη και ουσιώδη, ενώ τελικά
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το σχετικό πόρισμα της Επιτροπής "καταποντίστηκε" για να αντικατασταθεί με ένα "κατά διαταγή"
εικονικό πόρισμα, που να υλοποιεί την εντολή του ασυνείδητου υφυπουργού!
Τέλος, η "εντολή επικύρωσης" των παράνομων εξετάσεων της Σχολής δόθηκε από τον
Υφυπουργό:
37) έξω από τις αρμοδιότητές του,
38) κατά παράβαση της απόφασης του ιδίου, η οποία ήδη είχε γίνει νόμος του κράτους με
τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, και
39) κατά παράβαση της "χρηστής δημόσιας διοίκησης".
Επιβεβαίωση από τα Πρακτικά: Στο Πρακτικό 7/15-10-14 διατυπώνεται σαφώς ότι "η
διασφάλιση της εγκυρότητας των εξετάσεων γίνεται με την παρουσία του κάθε καθηγητή στο χώρο
των εξετάσεων, την εκφώνηση από τον ίδιο των θεμάτων, την παραμονή του στο χώρο για επίλυση
τυχόν αποριών και τη συγκέντρωση των γραπτών στο τέλος για διορθώσεις". Αυτά δεν έγιναν από
κανέναν διδάσκοντα, ενώ τα θέματα είχαν σταλεί με μέιλ στην ΕΛΟΚ!!! Επίσης διατυπώνεται
σαφέστατα η αναβολή των εξετάσεων μέχρι νεωτέρας και ανατίθεται στον Διευθυντή της Σχολής
να πληροφορήσει σχετικά τους μαθητές της!

Θ - Οι Παρανομίες στα αποτελέσματα της Σχολής!
40) Η ΕΛΟΚ δημοσίευσε στον ιστότοπό της τα αποτελέσματα "κόβοντας" 78 άτομα, με
εργαλεία τις απουσίες και τις εξετάσεις στα πρακτικά, μεταξύ των οποίων και όλους τους
αντιφρονούντες και μη απόλυτα υπάκουους στον Γιώργο Γερόλυμπο! Εδώ περιλαμβάνονται
πολλαπλές παρανομίες, που πρέπει να εξεταστούν μία-μία!

Πίνακας των 78 κομμένων πολλοί εκ των οποίων αδικαιολόγητα!

Η αρίθμηση είναι εκείνη του Πίνακα Υποψηφίων και τα πιόνια του Γερόλυμπου διδάσκοντες
και εξεταστές των πρακτικών ήταν οι Άρης Κραββαρίτης, Κώστας Γκουβούσης, Νικήτας
Ζαρουχλιώτης, Κέιβαν Γκάζι, Στέλιος Σκαρόγιαννης, Γρηγόρης Βόβλας, Πέτρος Πάσης και
Παναγιώτης Χονδροματίδης!!!
6
7
11
24
27
24
33
35
37
40
46
48
52
58
59
60
66
74
79
90
99

Αναστασιάδης
Αναστοπούλου
Απατζής
Γαλάτης
Γατίδης
Γεραμπίνης
Γεώργου
Γιανζίνα
Γιαννουκάκου
Γιομελάκης
Δέδες
Δευτεραίος
Δημητρόπουλος
Δρακουλάκος
Δρούλια
Ζαϊμάκης
Ιωακειμίδης
Καραγιάννης
Καρλέτσου
Κεραμίδας
Κοσμάς

100 Κοσμίδης
101 Κοσμίδου
107 Κουμάσης

Σπυρίδων
Ιωάννα
Θεόδωρος
Αντώνιος
Παναγιώτης
Ευάγγελος
Χρήστος
Ελίνα
Ζωή
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Γεράσιμος
Παναγιώτης
Γιώργος
Σταυρούλα
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Σοφία
Εμμανουήλ
Βασίλειος Ιωάννης
Στέφανος
Ευδοξία
Χαράλαμπος

Μιχαήλ
Παναγιώτης
Αθανάσιος
Δημήτριος
Γεώργιος
Ιωάννης
Παναγιώτης
Αλέξιος
Αθανάσιος
Ιωάννης
Χρήστος
Σπυρίδων
Πτολεμαίος
Ιωάννης
Γεώργιος
Μιχαήλ
Ευθύμιος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Θεόδωρος
Ανδρέας

158
161
162
169
170
173
174
175
176
177
178
179
181
182
184
189
190
191
200
202
208

Παναγιώτης
Γεώργιος
Ηρακλής

211 Σταυριανίδης
215 Στρατής
217 Σφήκας
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Μπόρου
Μπούρας
Μπούρας
Ντάτσιος
Ξυδούς
Πανουσόπουλος
Πανώλη
Παπαγεωργίου
Παπαγιαννίδης
Παπαδημητρίου
Παπαδόπουλος
Παπαμήτρου
Παππάς
Παππάς
Παρασκευόπουλος
Πελέκης
Πέσιτς
Πετσετάκη
Σάμιος
Σγουρός
Σταματόπουλος

Σοφία
Ιωάννης
Ευάγγελος
Δημήτριος
Δημήτριος
Ιωάννης
Παρασκευή
Αντωνία
Φίλιππος
Ειρήνη
Κωνσταντίνος
Σταύρος
Λεωνίδας
Δημήτριος
Ιωάννης
Γεώργιος
Λιλιάνα
Μαρία
Δανιήλ
Διονύσιος
Δημήτριος

Πέτρος
Ευθύμιος
Ευθύμιος
Σπυρίδωνα
Ιωάννης
Αναστάσιος
Ελευθέριος
Ιωάννης
Ιωάννης
Ιωάννης
Γεώργιος
Βασίλειος
Ευάγγελος
Βασίλειος
Ευάγγελος
Ιωάννης
Ραντομίρ
Ιωάννης
Αλέξανδρος
Αιμίλιος
Γεώργιος

Θωμάς
Θεόδωρος
Χρήστος

Σταύρος
Εμμανουήλ
Αντώνιος
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112
121
128
135
136
137
139
140
143
144
146
147
148
153
157

Κουτρούμπας
Λεμονής
Μαθιός
Μανωλαράκης
Μανωλάς
Μαρακάκης
Μαστροπαύλος
Ματθαίου
Μελικιάδης
Μερμυγκούσης
Μηλιάς
Μητσιούλης
Μιχελάκος
Μπαρέλης
Μπλάνας
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Αθανάσιος
Δημήτριος
Διονύσιος
Ιωάννης
Ιάκωβος
Ιωάννης
Ιωάννης
Αντωνία
Αριστοτέλης
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Κλεάνθης
Γεώργιος
Χριστόδουλος
Γεώργιος

Χρήστος
Γεώργιος
Ιωάννης
Νικόλαος
Δημήτριος
Βασίλειος
Παναγιώτης
Νικόλαος
Οτάρ
Στυλιανός
Αντώνιος
Βασίλειος
Νικόλαος
Ευστράτιος
Δημήτριος

218
219
222
225
226
229
231
237
238
243
244
1
3
4
5

Σωτηρόπουλος
Τζαγκαράκη
Τρέζος
Τσαρούχας
Τσαρτσιταλίδης
Τσερέπης
Τσιούτσιας
Φυτόπουλος
Χαλβατζόγλου
Χρονόπουλος
Χωριανοπούλου
Κυψελίδης
Sumanariu
Κεσίδης
Ουανής

Σωτήριος
Αιμιλία
Γεώργιος
Ιωάννης
Κίμων
Ιωάννης
Χρήστος
Παναγιώτης
Πρόδρομος
Κωνσταντίνος
Μαρία
Διογένης
Gabriel
Βιατσεσλάβ
Αντώνιος

Ανδρέας
Μανούσος
Μάρκος
Μιχαήλ
Ηλίας
Γεώργιος
Γρηγόριος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Γεώργιο
Ιωάννης
Dumitru
Χαράλαμπος
Σαλίμ

Οι αδικαιολόγητα κομμένοι υπέβαλαν στην Επιτροπή Διοίκησης αιτήσεις θεραπείας τις
οποίες η τελευταία με τη σειρά της τις παρέπεμψε στον ... Διευθυντή της Σχολής, ο οποίος θα
"αποφανθεί" ... όπως διατάξει ο Γερόλυμπος! Ίσως μερικές από αυτές φθάσουν και στο δικαστήριο!
Επιβεβαίωση από το Πρακτικό 11/23-1-15: "Κατόπιν της έγγραφης εντολής του
Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού (.... 17720/135/23-1-2015) επικυρώνονται τα
αποτελέσματα των εξετάσεων της Σχολής Προπονητών Καράτε όπως κατατέθηκαν στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού με το διαβιβαστικό της ΕΛΟΚ, όπου επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο του
Δ/ντή. ... Ο Πρόεδρος λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι οι θέσεις του για το θέμα των εξετάσεων
της Σχολής είναι διατυπωμένες στη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 15/10/2015 (Πρακτικό Νο 7)
και παραμένουν οι ίδιες." Πριν από την υπογραφή του στο Πρακτικό ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Διοίκησης Δημήτρης Καραστάθης γράφει τη φράση: "Με εντολή Υφυπουργού" πράγμα που δείχνει
ότι εξαναγκάστηκε άνωθεν να υπογράψει αυτό το Πρακτικό!
41) Σήμερα, 24/6/2015, δεν έχουν επισημοποιηθεί ακόμα από τη ΓΓΑ τα οριστικά
αποτελέσματα της παράνομης κατά την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Προπονητών Καράτε, με τις
παράνομα διενεργηθείσες εξετάσεις της, με την πληθώρα πλαστών και στρεβλών δικαιολογητικών
κατά καραμπινάτη εξαπάτηση της ΓΓΑ από το ΔΣ/ΕΛΟΚ παρά τις επανειλημμένες πιέσεις της
ΕΛΟΚ με εξώδικα κατά της Επιτροπής Διοίκησης και κατά της ΓΓΑ.
Κατά πληροφορίες οι πιέσεις της ΕΛΟΚ να γίνουν δεκτές οι παρανομίες της και οι
παρανομίες των ευνοουμένων της όχι μόνο έχουν ενταθεί τελευταία, αλλά διογκώνονται και δια
μέσου εικονικών διαμαρτυριών των "μαθητών" της Σχολής, με επιστολές διαμαρτυρίας προς τη
ΓΓΑ, αλλά και από μέσα από τον κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και το αγαπημένο
παιχνίδι του Γερόλυμπου!
Πραγματικά, σε ιστοσελίδες φιλικές προς τον Γερόλυμπο και τη διοίκηση της ΕΛΟΚ
κυκλοφόρησε ένα κείμενο διαμαρτυρίας, προς αντιγραφή από τους "διαμαρτυρόμενους", και
οπωσδήποτε ενημερώθηκαν όλοι οι "αναμένοντες" τα αποτελέσματα της Σχολής να αντιγράψουν το
κείμενο, να το υπογράψουν και να το στείλουν στη ΓΓΑ παραπονούμενοι ότι δήθεν η Επιτροπή
Διοίκησης δεν επιτελεί το καθήκον της! Στάλθηκαν, λοιπόν καμιά πενηνταριά τέτοιες επιστολές
στη ΓΓΑ ζητώντας ούτε λίγο ούτε πολύ να αποδεχθεί η ΓΓΑ το πραξικόπημα της συμμορίας του
Γερόλυμπου!!!
Το κείμενο διαμαρτυρίας ήταν το επόμενο ή περίπου αυτό:
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[ Όπως ξέρετε η Σχολή Προπονητών Καράτε Γ΄ Κατηγορίας της ΓΓΑ
ολοκληρώθηκε με τη διενέργεια των εξετάσεων ήδη από τις 18 και 19 Οκτωβρίου 2014.
Επίσης, τα αποτελέσματα των εξετάσεων επικυρώθηκαν από την Επιτροπή Διοίκησης της
Σχολής στις 23-1-2015, σύμφωνα με τα οποία περιλαμβάνομαι στους επιτυχόντες της
Σχολής.
Λόγω της συνεχιζόμενης καθυστέρησης έκδοσης των διπλωμάτων απευθύνθηκα στη
ΓΓΑ και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ, και ενημερώθηκα ότι ο πρόεδρος
της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής κ. Καραστάθης αρνείται να ολοκληρώσει τη
διαδικασία εκδίδοντας τα διπλώματα στους επιτυχόντες της Σχολής επειδή διαπιστώθηκε
πρόβλημα στα δικαιολογητικά ενός μικρού αριθμού υποψηφίων προπονητών για την
απόδειξη της πενταετούς ενασχόλησης τους με το άθλημα του καράτε. Συγκεκριμένα τους
ζητείται πλέον πέρα από την ύπαρξη σχετικής βεβαίωσης της Ομοσπονδίας, ο υποψήφιος
να έχει και δελτίο αθλητικής ιδιότητας για τα πέντε αυτά χρόνια.
Όμως, η απαίτηση αυτή της ΓΓΑ που προβάλλεται από τον κ. Καραστάθη – και ενώ
ο έλεγχος των δικαιολογητικών έχει υποτίθεται ήδη διενεργηθεί και ολοκληρωθεί – δεν
στηρίζεται σε καμία διάταξη της υπουργικής απόφασης 15768/2014, ΦΕΚ Β/1593, η
οποία προβλέπει ως προϋπόθεση τουλάχιστον 5ετή ενεργή συμμετοχή στο άθλημα και ως
μέσο για την απόδειξή της την αντίστοιχη βεβαίωση (και πάντως οχι το δελτίο αθλητή).
Σε κάθε περίπτωση, η αδικαιολόγητη και παράνομη αυτή συμπεριφορά της ΓΓΑ δεν
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έκδοσης των διπλωμάτων για όλους
τους υπόλοιπους υποψηφίους που δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό σχεδόν 7
ολόκληρους μήνες μετά τις εξετάσεις.
Για τους λόγους αυτούς, επειδή πέτυχα στις εξετάσεις της Σχολής Προπονητών και
επειδή τα δικαιολογητικά που έχω καταθέσει είναι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
και έχουν ήδη ελεγχθεί από την Επιτροπή διοίκησης, ζητάω να εκδοθεί άμεσα το δίπλωμα
μου προπονητή καράτε Γ κατηγορίας.
Σε διαφορετική περίπτωση ζητάω να ελεγχθούν οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι για την
ορθή και σύννομη τέλεση των καθηκόντων τους και να με ενημερώσετε για το αποτέλεσμα
του ελέγχου.
Επιφυλάσσομαι για την αναζήτηση αποκατάστασης κάθε περαιτέρω ζημίας μου
ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. ]
Το μόνο που κατάφεραν οι "διαμαρτυρόμενοι" είναι να αυτοπροσδιοριστούν ως ... ευνοούμενοι από την ΕΛΟΚ!!!

Ι - Οι παρανομίες στον Οικονομικό Απολογισμό της Σχολής!
42) Στην υπουργική απόφαση για την ίδρυση της Σχολής στο Άρθρο 4 παρ. 2 αναφέρεται
ρητά:

"2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας
ομοσπονδίας. Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου
καθορίζεται στο ποσό των 250,00 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά, (όπως ορίζει το
άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013) και κατατίθεται στο τραπεζικό
λογαριασμό της Ομοσπονδίας από τους υποψηφίους που θα γίνουν δεκτοί στη σχολή, μετά τον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής από την επιτροπή διοίκησης. Η οικεία ομοσπονδία
συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης της σχολής.
Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της Ομοσπονδίας, η
οποία είναι και οικονομικά υπόλογος."

Στην υπό διερεύνηση Σχολή Προπονητών ο Διευθυντής της Σχολής έχει υποβάλει στη ΓΓΑ
τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό της Σχολής από 30-6-14, τα μαθήματα της Σχολής τελείωσαν
(παράνομα) στις 15/10/2014, οι εξετάσεις έγιναν (παράνομα) στις 18,19/10/2014, αλλά ό έλεγχος
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των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν έχει τελειώσει ακόμα σήμερα 22/6/2015! Η ΕΛΟΚ χρεώνει
στους μαθητές της Σχολής το μέγιστο του ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ επιτρεπομένου από τον ανωτέρω
νόμο ποσού διδάκτρων. Σε άλλο σημείο του ανωτέρω νόμου αναφέρεται ότι Σχολή Προπονητών
ιδρύεται όταν οι υποψήφιοι είναι τουλάχιστον 30! Αυτό σημαίνει ότι τα έξοδα μιας τέτοιας Σχολής
υπερκαλύπτονται με 250 € Χ 30 ατ. = 7.500 €.
Από ό,τι βλέπουμε από τους πίνακες υποψηφίων σπουδαστών μαζεύτηκαν περί τα 240 άτομα
(4 τμήματα των 60 ατόμων) επί 250 € μας κάνουν 60.000 €, ποσό τεράστιο, όταν τους παρέχονται
δωρεάν στέγη και υλικά από τη ΓΓΑ! Συνεπώς υπάρχει “κέρδος”, το οποίο αναρωτιόμαστε σε ποιες
τσέπες πάει αφού ο νόμος ορίζει ότι τα 250 € καταβάλλονται “ανταποδοτικά”, πράγμα που σημαίνει
ότι "τα λεφτά που θα εισπραχθούν από τους μαθητές της Σχολής, θα πάνε ακριβώς και μόνο στα
πραγματικά έξοδα της Σχολής και πουθενά αλλού"!
Συνεπώς, η ΕΛΟΚ δεν έπρεπε να χρεώσει το υπερβολικό ποσό των 250 € κατ’ άτομο,
πράγμα που αποδεικνύει ακόμα πιο εξόφθαλμα ότι πρόκειται για “στυγνή επιχείρηση” των
διοικούντων!!! Και φυσικά ο λογαριασμός δεν έκλεισε! Περιμένουμε απόδοση λογαριασμού και τα
ρέστα στους μαθητές, αφού ό,τι περισσέψει δεν επιτρέπεται να πάει πουθενά αλλού!
Στον Απολογισμό της ΕΛΟΚ για την οικονομική διαχείριση του 2014 (με κλικ εδώ)
εμφανίστηκαν καταχωρημένα ως "Έσοδα Σχολής Προπονητών 59.000 €" και ως "Έξοδα Σχολής
Προπονητών 48.229,18 €". Αυτό, όμως, σημαίνει κέρδος για την ΕΛΟΚ περί τις 10.000 € και
αποτελεί παράβαση της εκ του νόμου υποχρέωσης της "ανταποδοτικής" πληρωμής από τους
μαθητές της Σχολής των διδάκτρων των 250 €, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ελεγχθεί ποιοί και
πόσα εισέπραξαν για τις υπηρεσίες τους.
Την 9/6/2015 με επιστολή μου και εισαγγελική παραγγελία προς τη ΓΓΑ ζήτησα τον
απολογισμό της Σχολής και η ΓΓΑ με παρέπεμψε στην ΕΛΟΚ (που ποτέ δεν θα μου τον δώσει
φυσικά). Και όμως πάντοτε ισχύει ότι η ΓΓΑ είναι η εποπτεύουσα υπηρεσία των αθλητικών
ομοσπονδιών και δεν μπορεί ο Έλληνας Πολίτης να πληρώνει για Στάδια και Πανεπιστήμια και η
ΓΓΑ να τα δίνει σε επιχειρηματίες, όπως είναι ο Γερόλυμπος και η συμμορία του, να τα
εκμεταλλεύονται χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν!
Επιβεβαίωση από τα Πρακτικά: Στο Πρακτικό 1/19-6-14 η πρόεδρος της Επιτροπής
υπενθύμισε στον Διευθυντή της Σχολής ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα πρέπει να υποβάλει τον
ισοσκελισμένο προϋπολογισμό της Σχολής, πράγμα που έγινε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει προφανώς
ότι και ο τελικός απολογισμός θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένος και να κατατεθεί στην Επιτροπή
για έλεγχο, πράγμα που μέχρι σήμερα 25/6/2015 δεν έχει γίνει. Γιατί η Επιτροπή Διοίκησης δεν
ζητά από τον Διευθυντή τον ισοσκελισμένο ισολογισμό της Σχολής???
Στο Πόρισμα, αριθ. (11), αναφέρεται ότι "Η τελική διαχείριση του συνολικού ποσού των
διδάκτρων θα αποτυπωθεί στον οικονομικό απολογισμό της Σχολής." Συνεπώς, αν η ΕΛΟΚ
ισχυρίζεται ότι η Σχολή τελείωσε από τον Ιανουάριο 2015, τότε έπρεπε να είχε ήδη υποβάλει τον
ισοσκελισμένο απολογισμό στην Επιτροπή Διοίκησης και όχι να τον περιλάβει στα δικά της
οικονομικά από όπου θα πήγε σε τσέπες! Από την άλλη μεριά, γιατί δεν τον ζητά η ΓΓΑ πέντε μήνες
τώρα???
Το προφανές συμπέρασμα είναι ότι α) η ΕΛΟΚ κέρδισε παράνομα 10.000 € από τη Σχολή
Προπονητών, και β) η ΓΓΑ την καλύπτει, αφού δεν την ελέγχει όπως έχει υποχρέωση!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Πρώτη δημοσίευση 13/7/2015.
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Τελευταία ενημέρωση 16/7/2015.
Καταχωρήσεις στο
Διοργανώσεις Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!
karate.gr
Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο
Facebook, Twitter, κτλ.!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και
επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα
κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις
τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης,
όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο
χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!!

Και πάψτε να εναγκαλίζεστε αδιάρρηκτα τη διαφθορά και τη διαπλοκή της
ΕΛΟΚ και του Γερόλυμπου, όπως αποδεικνύεται και από την ίδρυση και
λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε!
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Η Βόμβα στο τέλος!
Από τον Θύμιο Περσίδη,
Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, τέως Γεν. Γραμματέα, Πρόεδρο και Επίτ. Πρόεδρο!
Διευθυντή της Πρώτης Σχολής Προπονητών 1992 των ΕΛΟΚ/ΓΓΑ!!!
Ιδιοκτήτη και διαχειριστή του www.karate.gr.

(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Ευχαρίστως, με κλικ εδώ!)
Αποστολή του άρθρου στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

Αποστολή του άρθρου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Σημερινό Θέμα: Επιτέλους, τα Αποτελέσματα της Σχολής!
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Στο προηγούμενο άρθρο μου (με κλικ στον τίτλο ή και εδώ) με τίτλο:

ανέλυσα κατά κατηγορία τις παρανομίες κατά την ίδρυση και τη λειτουργία της Σχολής
Προπονητών Καράτε αφήνοντας για όταν θα "έκλεινε" η Σχολή τις παρατηρήσεις και
τα σχόλια για τα αποτελέσματα και τον οικονομικό απολογισμό! Και τα αποτελέσματα
"διεφάνησαν" στο περίπου, αλλά για τον απολογισμό είναι λίγο ... δυσκοίλιοι στην ΕΛΟΚ
στο να δώσουν πίσω στους μαθητές τα ρέστα και τα πέρασαν παράνομα στον
απολογισμό της ΕΛΟΚ, ενώ η ΓΓΑ καλύπτει και αυτή τους την παρανομία!
Εδώ θεωρείται σκόπιμο να θυμίσουμε τη "Συμμορία των Έντεκα" του ΔΣ/ΕΛΟΚ:

Γερόλυμπος
Επίτιμος
πρόεδρος και
αφανής
δικτάτορας και
επιχειρηματίας!

Ράλλης
Ειδικός
Γραμματέας,
με πτυχίο
προπονητή!

Μπουλούμπασης
Παράνομος
Πρόεδρος διότι
προπονητής!

Γκουβούσης
Παράνομος
Έφορος Υλικού,
διότι προπονητής!

Γερολύμπου
Αναπλ. Πρόεδρος
Πλήρως ενεργή
στην "οικογενειακή
επιχείρηση"!

Δημητριάδης
Παράνομος
Γεν. Γραμ.
διότι
προπονητής!

Χανικιάν
Αντιπρόεδρος =
Εκτός ΔΣ, διότι
εγκεφαλικό!

Βόβλας
Παράνομος Ταμίας
διότι προπονητής!
Πρόσφατο εγκεφαλικό!

Καρβούνης
Παράνομος Εφ.
Εθν. Ομάδων,
προπονητής και
αστυνομικός!

Χονδροματίδης
Παράνομος
Πρόεδρος
Τεχν.
Επιτροπής,
διότι
προπονητής!
Ανεγκεφαλικό!

Πάσης
Παράνομος, διότι
προπονητής!
Σουπιά!

Κλικ κι έρχεται!

Μια μέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής, την 11-7-2014,
αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ ο Τελικός Πίνακας Υποψηφίων Προπονητών της
Σχολής με τον Πίνακα Απορριπτόμενων Υποψηφίων και τον Πίνακα Αιτήσεων
Θεραπείας (???) κτλ. (με κλικ εδώ ή και στην εικόνα):
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Ο Πίνακας αυτός είχε 244 υποψήφιους,
Έγιναν 246 με τους επόμενους δύο από ισοτιμίες πτυχίων λυκείου ...
1 Hadev Hristo
Slavcho
2 Κεσίδης Βιατσεσλάβ Χαράλαμπος
Έγιναν 247 με τον ...
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 Μουλαβασίλης
Δημήτριος
Βασίλειος
067 - ΞΑ43
Έγιναν 248 με την ξεχασμένη αίτηση της ...
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
1 Σωτηροπούλου
Δήμητρα
Νικολάου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
376 - ΦΒ37

και τέλος μειώθηκαν στους 243 (ή κάπου εκεί!) με την αφαίρεση των επόμενων 5 εκτός των
ορίων ηλικίας, αφού τους ταλαιπώρησαν και παρακολούθησαν οι φουκαράδες όλα τα
μαθήματα της Σχολής:
1 Μουλαβασίλης
Δημήτριος
Βασίλειος
κάτω των 23
2 Μαθιός

Διονύσιος

Ιωάννης

άνω των 50

3 Μερμυγκούσης

Κωνσταντίνος Στυλιανός

4 Σάμιος

Δανιήλ

Αλέξανδρος άνω των 50

5 Τσιούτσιας

Χρήστος

Γρηγόριος

άνω των 50
άνω των 50

Έχω ήδη διατυπώσει την άποψή μου ότι η προϋπόθεση για τους υποψήφιους προπονητές
"κάτω των 50 ετών" είναι απαράδεκτη και αντισυνταγματική, διότι εμποδίζει την πρόσβαση στην
εκπαίδευση στους Έλληνες Πολίτες. Της ίδιας άποψης ήταν και η πρώτη πρόεδρος της Επιτροπής
Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Αθηνά Αξαρλή και το είχε διατυπώσει στο πρώτο και δεύτερο
Πρακτικό της Επιτροπής με σκοπό να το διορθώσουν! Αλλά ως γνωστόν στη ΓΓΑ κοιμούνται με τα
τσαρούχια, η Αξαρλή συνταξιοδοτήθηκε, όρισαν πρόεδρο της Επιτροπής μετά από 40 μέρες από
την παραίτησή της και όπως ήταν φυσικό κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για την ουσιώδη αυτή
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Σχολή με αποτέλεσμα να αδικηθούν κατάφωρα πολλοί
εκπαιδευτές καράτε! Και αν κάποιος το θυμήθηκε ήταν ήδη πολύ αργά, γιατί η Σχολή είχε κάνει τα
μισά μαθήματά της και οι περισσότεροι αδικούμενοι ήταν ήδη εκτός! Τον περιορισμό αυτό τον είχε
ζητήσει ο αθλητικός εγκληματίας Γιώργος Γερόλυμπος και το εγκληματικό ΔΣ της ΕΛΟΚ και ας
λένε τα αντίθετα οι παλιοψεύτες!!! Το θέμα αυτό θα το δούμε συνολικά πιο κάτω.
Η Σχολή άρχισε και τελείωσε τα μαθήματά της με απουσίες πέραν του επιτρεπομένου ορίου από
μερικούς, οι οποίοι και απορρίφθηκαν.
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Στη συνέχεια δίνουμε τον Πίνακα των 37 Απορριπτόμενων από τις απουσίες!
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 Αναστασιάδης
Σπυρίδων
Μιχαήλ
2 Γαλάτης
Αντώνιος
Δημήτριος
3 Γατίδης
Παναγιώτης
Γεώργιος
4 Γεώργου
Χρήστος
Παναγιώτης
5 Γιανζίνα
Ελίνα
Αλέξιος
6 Γιομελάκης
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
7 Δέδες
Κωνσταντίνος
Χρήστος
8 Δημητρόπουλος
Παναγιώτης
Πτολεμαίος
9 Ιωακειμίδης
Κωνσταντίνος
Ευθύμιος
10 Καραγιάννης
Γεώργιος
Παναγιώτης
11 Κοσμίδου
Ευδοξία
Γεώργιος
12 Κουμάσης
Χαράλαμπος
Ηρακλής
13 Κουτρούμπας
Αθανάσιος
Χρήστος
14 Λεμονής
Δημήτριος
Γεώργιος
15 Μαρακάκης
Ιωάννης
Βασίλειος
16 Μαστροπαύλος
Ιωάννης
Παναγιώτης
17 Μιχελάκος
Γεώργιος
Νικόλαος
18 Μπλάνας
Γεώργιος
Δημήτριος
19 Μπόρου
Σοφία
Πέτρος
20 Μπούρας
Ιωάννης
Ευθύμιος
21 Μπούρας
Ευάγγελος
Ευθύμιος
22 Ξυδούς
Δημήτριος
Ιωάννης
23 Παπαγεωργίου
Αντωνία
Ιωάννης
24 Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
25 Παπαμήτρου
Σταύρος
Βασίλειος
26 Παππάς
Λεωνίδας
Ευάγγελος
27 Παππάς
Δημήτριος
Βασίλειος
28 Παρασκευόπουλος
Ιωάννης
Ευάγγελος
29 Πελέκης
Γεώργιος
Ιωάννης
132 30 Σγουρός
Διονύσιος
Αιμίλιος
31 Στρατής
Θεόδωρος
Εμμανουήλ
32 Σωτηρόπουλος
Σωτήριος
Ανδρέας
33 Τζαγκαράκη
Αιμιλία
Μανούσος
34 Φυτόπουλος
Παναγιώτης
Γεώργιος
35 Χαλβατζόγλου
Πρόδρομος
Κωνσταντίνος
36 Χρονόπουλος
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
37 Χωριανοπούλου
Μαρία
Γεώργιο
Στον ανωτέρω Πίνακα θα πρέπει να ελεγχθεί αν οι απορριπτόμενοι είναι "τυχαίοι" ή
μήπως ανήκουν σε συλλόγους αντιφρονούντες προς το ΔΣ/ΕΛΟΚ! Αυτό είναι υποχρέωση της
Επιτροπής Διοίκησης και βρίσκεται εύκολα από τα Δελτία των Αθλητών! Για δείτε μήπως και
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αποδεικνύεται κάποια "προτίμηση συλλόγων" από τον διευθυντή της Σχολής Χρήστο Μπουλούμπαση, πράγμα που είμαι βέβαιος ότι συμβαίνει!!!
Μετά το τέλος των μαθημάτων έγιναν στις 18&19/10/2014, όπως γνωρίζουμε παράνομες
εξετάσεις από τους Μπουλούμπαση, διευθυντή της Σχολής, και Ποντίδας-Γερολύμπου, μέλος της
Επιτροπής Διοίκησης, κατά παράβαση της απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης να αναβληθούν οι
εξετάσεις για να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων! Στα θεωρητικά πέρασαν όλοι,
ενώ στα Πρακτικά κόπηκαν κατά παραγγελία του Γερόλυμπου οι επόμενοι:

Ακολουθεί ο Πίνακας των 32 που κόπηκαν στα Πρακτικά Μαθήματα:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ΕΠΩΝΥΜΟ
Αναστοπούλου
Απατζής
Γεραμπίνης
Γιαννουκάκου
Δευτεραίος
Δήμου
Δρούλια
Ζαϊμάκης
Καρλέτσου
Κεραμίδας
Κεσίδης
Κορομπίλης
Κοσμάς
Μανωλαράκης
Μανωλάς
Ματθαίου
Μελικιάδης
Μηλιάς
Μητσιούλης
Μπαρέλης
Ντάτσιος
Πανουσόπουλος
Πανώλη
Παπαγιαννίδης
Παπαδημητρίου
Πετσετάκη
Πράσινου
Σταματόπουλος
Σφήκας
Τρέζος
Τσαρούχας
Τσερέπης

ΟΝΟΜΑ
Ιωάννα
Θεόδωρος
Ευάγγελος
Ζωή
Γεράσιμος
Ευάγγελος
Σταυρούλα
Γεώργιος
Σοφία
Εμμανουήλ
Βιατσεσλάβ
Νικόλαος
Βασίλειος – Ιωάν.
Ιωάννης
Ιάκωβος
Αντωνία
Αριστοτέλης
Γεώργιος
Κλεάνθης
Χριστόδουλος
Δημήτριος
Ιωάννης
Παρασκευή
Φίλιππος
Ειρήνη
Μαρία
Φανή
Δημήτριος
Χρήστος
Γεώργιος
Ιωάννης
Ιωάννης
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ΠΑΤΡΟΣ
Παναγιώτης
Αθανάσιος
Ιωάννης
Αθανάσιος
Σπυρίδων
Βασίλειος
Γεώργιος
Μιχαήλ
Γεώργιος
Θεόδωρος
Χαράλαμπος
Γεώργιος
Ανδρέας
Νικόλαος
Δημήτριος
Νικόλαος
Οτάρ
Αντώνιος
Βασίλειος
Ευστράτιος
Σπυρίδωνα
Αναστάσιος
Ελευθέριος
Ιωάννης
Ιωάννης
Ιωάννης
Αθανάσιος
Γεώργιος
Αντώνιος
Μάρκος
Μιχαήλ
Γεώργιος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
335 - ΝΠ36?
???
011 - ΝΟ64
172 - ΞΡ59
???
470 - ΦΡ95-Λίμνη
326 - ΦΗ83
011 - ΝΟ64
172 - ΞΡ59
476 - ΦΣ41?
438
212 - ΞΟ53
354 - ΟΡ45
440
017 - ΙΘ85
352 - ΟΤ34
382
062 - ΝΦ94
062-ΝΦ94
Kyokushin/Λέσβος
307 - ΟΑ02
430 - ΦΤ20
146 - ΞΞ57
011 - ΝΟ64
335 - ΝΠ36
???
335 - ΝΠ36
ΑΣΚWDO
036 - ΞΕ23
???
467 - ΦΤ15
???
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Στον ανωτέρω Πίνακα η ανάγκη πλέον να ελεγχθεί, αν οι απορριπτόμενοι στα Πρακτικά
Μαθήματα είναι "τυχαίοι" ή μήπως ανήκουν σε συλλόγους αντιφρονούντες προς το ΔΣ/ΕΛΟΚ, είναι
υπέρ το δέον επιτακτική, διότι οι αχυράνθρωποι διδάσκοντες του Γερόλυμπου πετσόκοψαν τους
αθλητές των αντιπάλων του κατά παραγγελία του Γερόλυμπου για να ικανοποιήσουν το μίσος του
αφεντικού τους! Αυτό είναι υποχρέωση της Επιτροπής Διοίκησης και βρίσκεται εύκολα από τα
Δελτία των Αθλητών, όπως π.χ. στον Κορομπίλη, ο οποίος ανήκει στο σύλλογο με αριθμό μητρώου
στην ΕΛΟΚ 212 και στη κωδικό ΓΓΑ τον ΞΟ53! Χωρίς να το έχω ελέγξει εγώ, είμαι σίγουρος ότι
θα αποδεικνύεται κάποια "προτίμηση συλλόγων ή/και ατόμων" από τους διδάσκοντες τα Πρακτικά!!!
Αν αυτό συμβαίνει, τότε οι εξεταστές των Πρακτικών είναι τελείως ξεφτιλισμένοι!!! Οι άλλοι
καθηγητές της Σχολής έκοψαν μαθητές στις εξετάσεις??? Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
οφείλει να επέμβει και να επανορθώσει τις αδικίες!

Εδώ θα θυμίσουμε ποιοί ήταν οι ξευτιλισμένοι εξεταστές στα Πρακτικά, που
κόψανε τα παιδιά κατά παραγγελία Γερόλυμπου: Χρήστος Μπουλούμπασης, Γρηγόρης
Βόβλας, Παναγιώτης Χονδροματίδης, Πέτρος Πάσης, Άρης Κραββαρίτης (ή ... Βασίλω
η Πρώτη!), Κώστας Γκουβούσης, Νικήτας Ζαρουχλιώτης, Κέιβαν Γκάζι και Στέλιος
Σκαρόγιαννης!!!

Οι παράνομες εξετάσεις έγιναν 18&19/10/2014 και η ΕΛΟΚ μετά από παράνομη
παρέμβαση του επίορκου Γιάννη Ανδριανού ανήρτησε Πίνακα 171 δήθεν Επιτυχόντων στη Σχολή
Προπονητών σε ιστοσελίδα της την 23/1/2015 με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Φυσικά τίποτα από αυτά δεν ήταν νόμιμο!
Ο Πίνακας των 37, που κόβονται λόγω ψευδούς βεβαίωσης 5ετούς ενεργού αθλητικής
συμμετοχής στο άθλημα του καράτε!

Αφού αφαίρεσε τις ανωτέρω δύο κατηγορίες απορριπτόμενων από απουσίες και από τα
Πρακτικά, αυτό το Ζώον ο Διευθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης και τα άλλα Ζώα του
ΔΣ της ΕΛΟΚ ανήρτησαν την 23/1/2015 στον ιστότοπο της ΕΛΟΚ τον Πίνακα των 171
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Επιτυχόντων στις Εξετάσεις, τον έφεραν στην Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής και επέμεναν επί
μήνες να θεωρηθεί για να κλείσει το θέμα για να μην ταλαιπωρούνται οι "μέλλοντες προπονητές"!!!
Είναι η στρατηγική του "πίεζε για να περάσουν οι λαμογιές σου"! Η Επιτροπή Διοίκησης όμως έκανε
μερικούς ακόμα ελέγχους! Για παράδειγμα έλεγξε σε πρώτη φάση αν οι συμμετέχοντες στη Σχολή
είχαν πραγματικά την προϋπόθεση της "5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής στο άθλημα", διότι
εντόπισε περίεργα ευρήματα!
Αλλά τι είναι η "5ετής ενεργή αθλητική ενασχόληση με το καράτε
της ΕΛΟΚ"? Προφανώς, είναι το να "παίρνει κανείς πέντε χρόνια μέρος
σε αγώνες καράτε ως αθλητής συλλόγου-μέλους της ΕΛΟΚ"! ΟΧΙ το να
γυμνάζεται δέκα χρόνια στο καράτε χωρίς να παίρνει μέρος σε αγώνες της
ΕΛΟΚ, ΟΧΙ το να έχει βγάλει κάρτα αθλητή αλλά να έχει πάρει μια-δυο
φορές μέρος σε αγώνες της ΕΛΟΚ, ΟΧΙ το να έκανε καράτε για πέντε
χρόνια πριν δέκα χρόνια στην Αυστραλία και ΟΧΙ για μερικές άλλες
Είναι τέτοιο το μέγεθος
της αναξιοπιστίας του περιπτώσεις, αφού η ΕΛΟΚ αναγνωρίζει μόνο το δικό της καράτε και
Μπουλούμπαση που
κανένα άλλο! Φυσικά εδώ ο έλεγχος έγινε υπό την πολύ ελαφριά μορφή του:
τίθεται ζωτικό θέμα αν
πίσω από το μουστάκι ελέγχθηκε αν οι μαθητές της Σχολής είχαν κάρτα αθλητή για τουλάχιστον
κρύβεται σώβρακο ή ... πέντε χρόνια πριν από τη Σχολή Προπονητών!
στριγκάκι!!!
Αρχικά ο Μπουλούμπασης και η Γερολυμπίνα παρίσταναν τα ...
Παγώνια, αλλά ο ΓΓΑ Ιούλιος Συναδινός στρίμωξε τον Μπουλούμπαση και του ζήτησε ονομαστική
κατάσταση των συμμετεχόντων με αριθμούς δελτίων αθλητή και ημερομηνία εγγραφής στην ΕΛΟΚ!
Όταν έγινε αυτό κατά διαταγή του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, μας πρόκυψε ο επόμενος
Πίνακας 37 ατόμων με αθλητική δραστηριότητα ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ, οι οποίοι και φυσικά
κόβονται από τη Σχολή!
Οι ψευδείς αυτές βεβαιώσεις ψευδούς 5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής αποτελούν:
(Α) ένα ποινικό αδίκημα για κάθε ένα συμμετέχοντα και
(Β) 37 κατά συρροή ποινικά αδικήματα για 1) τον Χρήστο Μπουλούμπαση, πρόεδρο της
ΕΛΟΚ και Διευθυντή της Σχολής, 2) την Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου, αναπληρωτή πρόεδρο
της ΕΛΟΚ και μέλος της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, και 3) τον Εμμανουήλ Δημητριάδη,
Γενικό Γραμματέα και υπεύθυνο έκδοσης των δελτίων αθλητών και των βεβαιώσεων, αλλά και
μαθητή (ο απατεώνας!!!) της Σχολής!!!
Με δεδομένο, λοιπόν, ότι η Σχολή άρχισε τον Ιούλιο του 2014 και άρα η νεώτερη
ημερομηνία εγγραφής αθλητή στην ΕΛΟΚ ώστε να έχει συμπληρώσει 5ετία είναι η ο Ιούλιος του
2009, σας δίνω τον επόμενο πίνακα, όσων κόβονται λόγω μη ύπαρξης της 5ετούς ενεργού
αθλητικής συμμετοχής στο καράτε, σορταρισμένο (ταξινομημένο) κατά αύξοντα αριθμό δελτίου
αθλητή, μια μηχανογράφηση που έπρεπε να κάνει από την αρχή η Επιτροπή Διοίκησης σε
συγκεντρωτική βάση δεδομένων για όλα τα στοιχεία του κάθε μαθητή της Σχολής, αν ήθελε να
πιάσει όλες τις παρανομίες της ΕΛΟΚ!!! Δείτε το θράσος των απατεώνων!!! (Κ-Δελ σημαίνει:
κόβεται λόγω δελτίου)

Ο Πίνακας των 37, που κόβονται λόγω ψευδούς βεβαίωσης 5ετούς ενεργού αθλητικής
συμμετοχής στο άθλημα του καράτε!
Όσοι περιλαμβάνονται στον επόμενο Πίνακα είναι ταυτόχρονα και παράνομοι, γιατί έδωσαν
πλαστή βεβαίωση, αλλά και θύματα του Γερόλυμπου και της παρέας του, γιατί πλήρωσαν,
καταξοδεύτηκαν, ταλαιπωρήθηκαν ένα ολόκληρο καλοκαίρι και πήραν ... να μην πω τι!!!
(Ο εντοπισμός και αντιστοίχιση συνεχίζονται! Το #- σημαίνει "άνθρωποι του Γερόλυμπου"!)
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Ο Πίνακας αποτελεί ειδοποίηση για όσους
πληρούν πραγματικά τη ζητούμενη προϋπόθεση και
μπορούν να το αποδείξουν, οπότε θα πρέπει να
βιαστούν και να απευθυνθούν στην Επιτροπή
Διοίκησης. Στον Πίνακα έχω προσθέσει τις στήλες
"Σύλλογος" και ιδιοκτήτης για να συμπληρώσει η
Επιτροπή Διοίκησης τον Σύλλογο του κάθε μαθητή,
ώστε να δει για ποιά δικά τους παιδιά "κλέβουν" οι
Γερολύμπου
Γερόλυμπος
απατεώνες της ΕΛΟΚ,
όπως π.χ. στον
Αναπλ.
Πρόεδρος
Επίτιμος πρόεδρος:
Πλήρως
ενεργή
στην
Σταθουλόπουλο,
ο
οποίος
ανήκει
στον
σύλλογο
με
σας πήρε τα λεφτά βρε
"οικογενειακή
κόπανοι!!!
αριθμό μητρώου στην ΕΛΟΚ 020 και κωδικό στη
επιχείρηση"!
ΓΓΑ τον ΝΥ62!!!! Είναι να τρελαίνεται κανείς για το
θράσος της ΕΛΟΚ! Δίνουν διπλώματα προπονητή σε αθλητές, που έβγαλαν δελτίο πριν μερικές
μέρες από τη Σχολή!!! Βεβαίως για αυτόν τον περιορισμό τους περισσότερους δεν τους είχαν
ενημερώσει!
Για τόσο κορόιδα σας έχουν ο Γερόλυμπος και η παρέα του εσάς τους 37, ώστε ενώ εσείς
κοπήκατε λόγω μη ύπαρξης 5ετούς δελτίου αθλητή, από την άλλη μεριά ο Υψηλότατος Εμμανουήλ
Δημητριάδης, όπως αποδεικνύω πιο κάτω, προτείνεται να πάρει το δίπλωμα του προπονητή παρά
τη ρητή δήλωση και του ίδιου και της ΕΛΟΚ ότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε αθλητής της ΕΛΟΚ!!! Για
μηνύσεις και αγωγές για αποζημιώσεις για την εξαπάτησή σας, τα έξοδά σας και όλη σας την
καλοκαιρινή ταλαιπωρία σας το περυσινό καλοκαίρι ρωτήστε τους δικηγόρους σας!
Το Αρχι-Καραλαμόγιο Γιώργος Γερόλυμπος, αριστερά, τσίμπησε και έβαλε στην τσέπη του
37 Χ 250 € = 9.250 € από τα δίδακτρα των ανωτέρω Αρχι-Καρακορόιδων πουλώντας τους φύκια
για μεταξωτές κορδέλες!!! Αλλά καλά να πάθετε κι εσείς, αφού σας έτρωγε ο πισινός σας να πάρετε
δίπλωμα προπονητή με πλαστές βεβαιώσεις! Τώρα, και επειδή είμαι μέσα στο μυαλό του, θα
παζαρέψει να βάλει την ΕΛΟΚ να κάνει αίτημα για παράταση της Σχολής για χάρη των κομμένων
από απουσίες και από τα Πρακτικά Μαθήματα με αντάλλαγμα να περάσουν οι "δικοί του" (διάβαζε
τα δικά του κορόιδα!) με τις πλαστές βεβαιώσεις! Αν γίνει κάτι τέτοιο, μας βλέπω εμένα και τον
Συναδινό στο Δικαστήριο με εμένα μηνυτή και αυτόν κατηγορούμενο για καραμπινάτη παράβαση
καθήκοντος! Και εμένα δεν με ενδιαφέρει να κερδίζω τα δικαστήρια! Μου αρκεί να πηγαίνω τον
αντίδικο πέντε χρόνια ... καροτσάκι!!!
Τι άλλο θέλετε για να πειστείτε εκεί στη ΓΓΑ ότι πρόκειται για "Συμμορία
Διακεκριμένων Καρα-λαμόγιων"!!! Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού οφείλει να επέμβει και
να επανορθώσει τις αδικίες!

Στο σημείο αυτό θα προσθέσω την επόμενη δήλωση του Γιώργου
Κοσμίδη, μέλους της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολή, στο
Karate News:

Γιώργος Κοσμίδης:
εισηγείται μια δεύτερη
ευκαιρία για όσους
κόπηκαν άδικα!

«Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Καράτε
Γ΄ Κατηγορίας, της οποίας είχα την τιμή να είμαι μέλος, τηρώντας
τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου, της Υπουργικής Απόφασης
συστάσεως της και κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθέντων υπό
των υποψηφίων και της ΕΛΟΚ δικαιολογητικών, κατήρτισε πίνακα
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επιτυχόντων της Σχολής. Πέρα των ανωτέρω προσωπικά εισηγήθηκα στον πρόεδρο της
Επιτροπής την δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας της Σχολής και την διενέργεια
εξετάσεων προκειμένου να δοθεί «δεύτερη ευκαιρία» σε όσους αποκλείστηκαν λόγω
δικαιολογημένων απουσιών και σε όσους κόπηκαν στα πρακτικά μαθήματα και υπέβαλαν
αιτήματα θεραπείας. Είμαι βέβαιος ότι στην Γενική Γραμματεία υπάρχουν «ευήκοα ώτα»
και «ευνοϊκή διάθεση» να εξεταστεί κάθε νομική δυνατότητα προκειμένου να δοθεί λύση
επί του θέματος, εάν η Ομοσπονδία υποβάλει ανάλογο αίτημα. Ελπίζω και εύχομαι να το
πράξει. Συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες».
Και εδώ προσθέτω το εξής δικό μου: Τον σύλλογο του Κοσμίδη τον διέγραψαν παράνομα οι
αθλητικοί εγκληματίες του ΔΣ/ΕΛΟΚ χωρίς να του κοινοποιούν την απόφαση, ώστε να
υπερασπιστεί την υπόθεσή του, και βρίσκονται στα δικαστήρια. Ο Γιώργος Κοσμίδης ζήτησε τριάντα
μέρες πριν τους αγώνες μεταγραφή της αθλήτριας κόρης του (από 21 Ιουνίου), πράγμα που το
δικαιούται απόλυτα νομικά, για να πάρει μέρος στους αγώνες Ενόπλων Δυνάμεων την 19/7/2015!
Οι αθλητικοί εγκληματίες της ΕΛΟΚ Γιώργος Γερόλυμπος, Χρήστος Μπουλούμπασης, Μάνος
Δημητριάδης, Γιώργος Καρβούνης κτλ. δεν δίνουν, εσκεμμένα και πάλι παρανομώντας, αυτή τη
μεταγραφή, ενώ υποχρεούνται από το νόμο! Μετατρέπουν την διαφορά τους κατά του συλλόγου του
Κοσμίδη σε εκδικητικό μίσος και το βγάζουν πάνω στην αθλήτρια κόρη του!
Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά! Είναι η γνωστή στρατηγική μίσους του Γερόλυμπου την οποία
υιοθετούν και οι υπόλοιποι! Τόσο ξευτιλισμένοι είσαστε! Σας ετοιμάζω εκπλήξεις!

Μας μένουν οι επόμενοι 171 - 37 = 134 "προσωρινά Επιτυχόντες" πάντα κατά τους
ισχυρισμούς της ΕΛΟΚ, αλλά διερευνώμενοι από την Επιτροπή Διοίκησης και από
εμένα φυσικά, που θα τους περάσω από τις ... μυλόπετρες!!!
Από το Πρακτικό 12 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, που έπεσε στα χέρια μου, με
τις πολλές σημειώσεις και τις παραπομπές κατασκεύασα και με προσθήκες δικές μου τον επόμενο
Πίνακα "επιτυχόντων" με πλήθος ερωτηματικών, που χρειάζονται διευκρινήσεις. Στη στήλη "ΠΔελ" σημειώνονται τώρα όσοι έχουν παλιό δελτίο αθλητή που δεν ήταν μηχανογραφημένο, ώστε να
έχει βέβαια ημερομηνία. Στις επόμενες στήλες σημειώνονται τα Νταν και οι ημερομηνίες κτήσης
τους. Στη στήλη "Κ-Dan" σημειώνονται με Χ όσοι απέκτησαν Νταν πριν εγγραφούν ως αθλητές της
ΕΛΟΚ! Αυτό θέλει αιτιολόγηση. Στη στήλη "Επιτ" σημειώνονται ως "Επιτυχόντες" όσοι σε πρώτη
φάση ΔΕΝ παρουσιάζουν περίεργη ανομοιομορφία στις ημερομηνίες. Και τέλος, στις
"Παρατηρήσεις" σημειώνονται αυτοί για τους οποίους κάτι πρέπει να ελεγχθεί, όπως π.χ. ο
σύλλογος στον οποίο ανήκουν, διότι εξ αυτού αποδεικνύεται η διαπλοκή με τον Γερόλυμπο,
κτλ.! Φυσικά ο Πίνακας αυτός μπορεί να αντιγραφεί και να ταξινομηθεί κατά όποια στήλη θέλει
κανείς!
Τονίζω εδώ για άλλη μια φορά πως εγώ ΔΕΝ είμαι η Επιτροπή Διοίκησης, αλλά απλά
σχολιάζω και κάνω κριτική με σκοπό τη νομιμότητα και αντίπαλο την απάτη και τους απατεώνες!
Βεβαίως όλα αυτά δεν θα χρειάζονταν τέτοια δημοσιότητα αν δεν αποτελούσαν καταγγελίες για τις
παράνομες πράξεις των αθλητικών εγκληματιών που λυμαίνονται την ΕΛΟΚ και το καράτε!!!
Προσωρινά, λοιπόν, έχουμε τον επόμενο πίνακα προς έλεγχο και εντοπισμό παρανομιών, ο οποίος
και εμπλουτίζεται με νέες παρατηρήσεις και αποδεικτικά στοιχεία!!!
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Για παράδειγμα, ανάμεσα στους "επιτυχόντες" μαθητές της Σχολής περιλαμβάνονται και τα
μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ Μανώλης Δημητριάδης και Ηλίας Γκουβούσης, γενικός γραμματέας της
ΕΛΟΚ ο πρώτος και Έφορος Υλικού ο δεύτερος!
Για τον Μανόλη Δημητριάδη η ΕΛΟΚ (δηλαδή ο ίδιος!) έχει
εκδώσει πιστοποιητικό "5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής στο
άθλημα του καράτε"! Ως τι? Κάθονταν στην καρέκλα της ΕΛΟΚ στις
συνεδριάσεις του ΔΣ? Ξεσκόνιζε στα γραφεία της ΕΛΟΚ? Έκανε ... αέρα
στον Γερόλυμπο??? (Το πιθανότερο!)

Μανόλης Δημητριάδης
Γεν. Γραμματέας,
παράνομος μαθητής της
Σχολής!

Ο Δημητριάδης πρέπει να εκδιωχθεί από τη Σχολή ως
απατεώνας, διότι εξέδωσε τις 37 ψευδείς βεβαιώσεις περί "5ετούς
ενεργού αθλητικής συμμετοχής" των 37, που κόπηκαν ανωτέρω λόγω
απάτης! Εξαπάτησε και τους μαθητές και τη ΓΓΑ!

Αλλά και ως αναμάρτητη ... Μαγδαληνή να τον θεωρήσουμε,
έχουμε τα επόμενα: Το δελτίο του Δημητριάδη έχει αριθμό 16659 και
εκδόθηκε την 11/5/2006! Τον Οκτώβριο του 2008 ο Δημητριάδης μπήκε στο ΔΣ της ΕΛΟΚ και
άρα ένα χρόνο πριν (Οκτώβριο του 2007) έπρεπε να είχε παραιτηθεί από αθλητής, αν ήταν, ώστε
να μπορεί να είναι υποψήφιος! Συνεπώς, άντε το πολύ να ήταν ενάμισι χρόνο αθλητής!
Αφετέρου, στο 304/20-3-2015 έγγραφο της ΕΛΟΚ προς τη ΓΓΑ, η ΕΛΟΚ για να
αντικρούσει καταγγελίες δικές μου για το ότι όλα τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ είναι επαγγελματίες
προπονητές και ο Δημητριάδης είναι "αθλητής", η ΕΛΟΚ βεβαιώνει με τις υπογραφές του προέδρου
Μπουλούμπαση και του γραμματέα της Δημητριάδη ότι:
"Ο κ. Δημητριάδης είναι εγγεγραμμένο μέλος στην ΕΛΟΚ από 11/5/2006 και έλαβε αριθμό
μητρώου 16659. Επισυνάπτεται για την ενημέρωσή σας αντίγραφο της σχετικής αίτησης που
υποβλήθηκε στην ΕΛΟΚ από τον σύλλογο με την επωνυμία "ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ/...
371" για την έκδοση ταυτότητας μέλους από την οποία προκύπτει ότι δεν είναι αθλούμενο μέλος
του συλλόγου."
Και συνεχίζουν πιο κάτω οι κόπανοι στην ίδια επιστολή:
"Επιπροσθέτως, ο κ. Εμμανουήλ Δημητριάδης ουδέποτε έχει εκδώσει δελτίο αθλητή
ΕΛΟΚ, ως αθλητής του ως άνω συλλόγου ή οποιουδήποτε άλλου συλλόγου μέλους της ΕΛΟΚ και
ουδέποτε έχει συμμετάσχει σε επίσημη αθλητική συνάντηση υπό την έννοια των διατάξεων του Ν.
2725/1999 και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛΟΚ."
Τα ανωτέρω, όμως, αποτελούν καραμπινάτη ομολογία ότι ο Δημητριάδης ουδέποτε υπήρξε
αθλητής και άρα δεν μπορεί να φοιτήσει στη Σχολή Προπονητών, συν το ότι κατασκεύασε πλαστή
βεβαίωση "5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής στο άθλημα του καράτε", που είναι καραμπινάτο
ποινικό αδίκημα!!!
Τέλος, ο Δημητριάδης ανήκει στον σύλλογο "Αθλητικός Σύλλογος Ακαδημία Σότοκαν
Καράτε", με αριθμό μητρώου 371 στην ΕΛΟΚ και χωρίς κωδικό στη ΓΓΑ, δηλαδή ΔΕΝ
περιλαμβάνεται ούτε στους συλλόγους με "Διατήρηση της αθλητικής αναγνώρισης" ούτε στους
συλλόγους με "Αίτημα για διατήρηση της αθλητικής αναγνώρισης", δηλαδή είναι σύλλογος-Μαϊμού!!!
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Γιατί είναι μεταξύ των επιτυχόντων ο Δημητριάδης???
Ιούλιε Συναδινέ μη τυχόν δώσεις δίπλωμα προπονητή στο Καρα-Λαμόγιο Δημητριάδη!
Και αδικείς όλους τους άλλους Και θα φάμε τα μουστάκια μας!!!
Ο Ηλίας Γκουβούσης είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, Έφορος Υλικού,
και ταυτόχρονα μαθητής της Σχολής Προπονητών. Μα είναι αυτονόητο ότι
η συμμετοχή του ως μαθητή στη Σχολή Προπονητών ισοδυναμεί με την
ιδιότητα του αθλητή για την οποία, για την ισοτιμία και ίση μεταχείριση των
αθλητών, ισχύει το ασυμβίβαστο μεταξύ αυτής και της οποιασδήποτε
διοικητικής θέσης. Συνεπώς, ισχύει επίσης το ασυμβίβαστο μεταξύ της
θέσης του υποψήφιου προπονητή και της οποιασδήποτε διοικητικής θέσης!
Αυτό αποτελεί απόπειρα εξαπάτησης όλου του καράτε!
Ηλίας Γκουβούσης
Έφορος Υλικού,
παράνομος μαθητής της
Σχολής!

Ως προς τη βεβαίωση της 5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής
του Γκουβούση σε αγώνες της ΕΛΟΚ, αυτή θα πρέπει να αποδειχθεί για
διάστημα εκτός της θητείας του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ! Και εννοείται ως ενήλικα
και όχι σαν παιδάκι! Δεν μπορεί να είναι αθλητής από 7 μέχρι 15 χρονών, μετά να χάνεται και να
έρχεται στα 34 να θέλει να γίνει προπονητής!!!
Επαναλαμβάνω επίσης ότι, όταν ο αθλητικός νόμος αναφέρει κωλύματα για διοικητικές
θέσεις στον αθλητισμό, τα κωλύματα αυτά είναι διττά: 1) εφαρμόζονται και στους υποψήφιους για
τις θέσεις, αλλά και 2) λειτουργούν αντίστροφα ως λόγοι έκπτωσης από τη θέση, όταν
καταλαμβάνουν υποψηφιότητα με κώλυμα ως προς τη θέση που κατέχουν. Από τη στιγμή που ο
Γκουβούσης έκανε αίτηση ως αθλητής για τη Σχολή Προπονητών παύει να μπορεί να είναι μέλος
του ΔΣ/ΕΛΟΚ και αντιστρόφως, αν είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ ΔΕΝ μπορεί να φοιτά ταυτόχρονα
σε Σχολή Προπονητών. Δεν μπορεί ο "μαθητής" της Σχολής να κατέχει προϊστάμενη θέση που
επηρεάζει τους διδάσκοντες στη Σχολή, διότι χειραγωγεί το αποτέλεσμα της φοίτησής του!
Αφετέρου ο Γκουβούσης ανήκει στον σύλλογο "Φιλαθλητικός Σύλλογος Σκάλας" με μητρώα
011/ΕΛΟΚ και ΚΥ21/ΓΓΑ, ο οποίος ΔΕΝ περιλαμβάνεται στους συλλόγους με "Διατήρηση της
αθλητικής αναγνώρισης" και άρα ό σύλλογος αυτός δεν είναι "ενεργός"!

Στον ανωτέρω πίνακα των 134 δήθεν επιτυχόντων θα πρέπει να ελεγχθούν:
1) οι περιπτώσεις που οι αθλητές πήραν Νταν πριν από το δελτίο αθλητή,
2) οι περιπτώσεις που έγγραφα της ΕΛΟΚ φέρουν υπογραφές προέδρου και
γραμματέως άλλων από αυτούς που κατείχαν αυτές τις θέσεις κατά την ημερομηνία
έκδοσης του εγγράφου,
3) όλα τα παλιά χειρόγραφα και μη μηχανογραφημένα δελτία αθλητών, ώστε
να βεβαιωθούν οι ημερομηνίες τους,
4) να καταγραφούν οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν οι αθλητές, διότι θα
οδηγήσουν σε νέες παραβιάσεις των προϋποθέσεων, λόγω απόλυτης αναξιοπιστίας,
μα τι λέω, λόγω απόλυτης επιβεβαίωσης της εκτεταμένης απάτης των μελών του
ΔΣ/ΕΛΟΚ προς κάθε κατεύθυνση!!!
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5) να ελεγχθούν αν όλοι οι σύλλογοι των "ενεργών" αθλητών είναι και αυτοί
"ενεργοί" και νόμιμοι στους Πίνακες "Διατήρησης της αθλητικής αναγνώρισης" της
ΓΓΑ!!!
6) περιμένω τον οικονομικό απολογισμό της Σχολής από τη ΓΓΑ με Εισαγγελική
παραγγελία,
7) Οι διαιτητές μπορούν να παρακολουθούν τη Σχολή Προπονητών και
ταυτόχρονα τις ίδιες μέρες να διαιτητεύουν σε αγώνες??? Όπως οι:
Γιώργος Καμπανός, (αυτό είναι βέβαιο), Αγαθή Κολοβού, (αυτό είναι βέβαιο),
Παναγιώτα Λιάσκου, (αυτό υπό έλεγχο), Δανάη Μονεμβασίου, (αυτό είναι βέβαιο), Γιάννης
Μοσχόβας, (αυτό είναι βέβαιο), Σπυριδούλα Πιθαμίτση, (αυτό υπό έλεγχο), Αικατερίνη
Πλατή, (αυτό υπό έλεγχο), Ευαγγελία Τζίμα, (αυτό είναι βέβαιο), και άλλοι!

Η Βόμβα που υποσχέθηκα!
Αγαπητοί Σύντροφοι Σταύρο Κοντονή και Ιούλιε
Συναδινέ!
Η αποκατάσταση της νομιμότητας είναι αρμοδιότητα
και ευθύνη Δική σας!
Θέλετε να σας βγάλω από τη δύσκολη θέση του
μπερδέματος της Σχολής Προπονητών Καράτε? Πολύ
εύκολο! Θα με διορίσετε "Σύμβουλο παρά τον Γενικό
Γραμματέα Αθλητισμού"! Πάντα ήθελα να με φωνάζουν
"Κύριε Σύμβουλε"! Θα μου δώσετε και μια γραφειάρα με
πολυθρόνα με ψηλή πλάτη! Το μαξιλαράκι δικό μου! Και
αν το κόμμα σας έριξε τη χώρα στα βράχια, δεν πειράζει! Εγώ το είχα προβλέψει μόλις γνώρισα
από κοντά τον ... Γιάννη Δρίβα! Λεφτά δεν θέλω! Θα σας δουλέψω δωρεάν! Εννοώ θα δουλέψω για
εσάς δωρεάν! Όχι όπως σας "δουλεύει" ο Γερόλυμπος!
Αν δεν σας λύσω εγώ το πρόβλημα του Καράτε, κάθε μέρα θα χώνεστε και πιο βαθιά ...
στην πισίνα!!! Και εγώ θα σας τα χώνω!
Πέρα από την πλάκα, που κάνουμε για να καταπολεμάμε την απελπισία που μας έριξε ο
ΣΥΡΙΖΑ, η Σχολή Προπονητών Καράτε είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ από τη γένεσή της και πρέπει να
ακυρωθεί άμεσα, πράγμα που σας το αποδεικνύω με τα επόμενα αποδεικτικά στοιχεία:
1) Η ΕΛΟΚ είχε 13 χρόνια (από το 2001) να ζητήσει από τη ΓΓΑ την ίδρυση Σχολής
Προπονητών.
2) Η ΕΛΟΚ ζήτησε από τον Γιάννη Ανδριανό την ίδρυση και λειτουργία μιας τέτοιας
Σχολής!
3) Ο Ανδριανός την ενέκρινε σε πρώτη φάση και οι άχρηστοι υπάλληλοι και διευθυντές
της ΓΓΑ ζήτησαν από την ΕΛΟΚ μεταξύ άλλων και τις προϋποθέσεις για τους συμμετέχοντες
μαθητές της Σχολής! Είμαι κακοήθης που τους λέω άχρηστους? Δείτε στα επόμενα γιατί!
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4) Η ΕΛΟΚ με επιστολή της όρισε τις προϋποθέσεις για τους συμμετέχοντες στη Σχολή
και τις έστειλε στη ΓΓΑ, η οποία με τη σειρά της τις ενσωμάτωσε στην απόφαση ίδρυσης της
Σχολής ως εξής:

Το (Β) "από το 1964 έως το 1991" μεταφράζεται "από 23 έως 50 ετών".
Σε αυτό το σημείο οι άχρηστοι υπάλληλοι της ΓΓΑ έπρεπε να δικαιολογήσουν το μισθό
τους, που τον πληρώνω από τη σύνταξή μου(!), και να ελέγξουν αν αυτά που προτείνει η ΕΛΟΚ ήσαν
σε συμφωνία με το Καταστατικό της και τον Εσωτερικό της Κανονισμό, τα οποία έχουν ήδη στα
ντουλάπια τους, αλλά και το Σύνταγμα της χώρας, που κατοχυρώνει την ισότιμη πρόσβαση στην
εκπαίδευση, την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών, κτλ, ειδάλλως τι σόι "εποπτεύουσα των
αθλητικών ομοσπονδιών αρχή" είναι η ΓΓΑ? Αλλά ΔΕΝ το έκαναν!
5) Αφετέρου, το Καταστατικό της ΕΛΟΚ γράφει στο άρθρο του 30 τα εξής:
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Η παράγραφος 3 ορίζει ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός, ο οποίος ψηφίζεται σε ειδική για
αυτό το σκοπό Γενική Συνέλευση με ενισχυμένη πλειοψηφία τα 2/3 της Γενικής Συνέλευσης και
ισχύει, αφού πρώτα εγκριθεί από τον Υπουργό Αθλητισμού, υπερισχύει των αποφάσεων του ΔΣ
και άρα ΔΕΝ μπορεί να αλλάξει σε τίποτα από το ΔΣ της ΕΛΟΚ!!!
6) Αφε... τρίτου, ο Εσωτερικός Κανονισμός στη σελίδα 10 Κεφάλαιο ΣΤ ορίζει τα επόμενα:

Επομένως, από όλα τα ανωτέρω και επειδή η Υπουργική Απόφαση πρέπει να διορθωθεί,
αφού με δόλο διαστρεβλώθηκαν όσα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός, προκύπτει ότι:
α) Βάσει του υπερισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού οι υποψήφιοι για δίπλωμα προπονητή
Γ΄ κατηγορίας πρέπει να είναι οπωσδήποτε κάτοχοι δεύτερου Νταν και όχι πρώτου, όπως
εξαπάτησε η ΕΛΟΚ τη ΓΓΑ και το πέρασε στην Υπουργική Απόφαση! Αυτό σημαίνει ότι όλα τα
πρώτα νταν απορρίπτονται!
β) Βάσει του υπερισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού οι υποψήφιοι για δίπλωμα προπονητή
Γ΄ κατηγορίας πρέπει να έχουν γνώσεις βασικής εκπαίδευσης (Γυμνασίου) και όχι παραπάνω, όπως
εξαπάτησε η ΕΛΟΚ τη ΓΓΑ και το πέρασε στην Υπουργική Απόφαση! Αυτό σημαίνει ότι τρώτε στο
κεφάλι μηνύσεις και αγωγές από όσους έχουν απολυτήριο γυμνασίου και τους αποκλείσατε!
γ) Βάσει του υπερισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού οι υποψήφιοι για δίπλωμα προπονητή
Γ΄ κατηγορίας πρέπει να είναι άνω των 23 ετών ΜΟΝΟ και όχι απαραίτητα και κάτω των 50 ετών,
όπως εξαπάτησε η ΕΛΟΚ τη ΓΓΑ και το πέρασε στην Υπουργική Απόφαση! Αυτό σημαίνει ότι τρώτε
στο κεφάλι μηνύσεις και αγωγές από όσους είναι άνω των 50 ετών και τους αποκλείσατε!
Επομένως η Σχολή Προπονητών Καράτε υπέπεσε σε ... ωκεανό παρανομιών κατά την
ίδρυση και λειτουργία της!!!
Με βάση, λοιπόν, την Αρχή της Νομιμότητας, που έχει εφαρμογή και στις υπουργικές
αποφάσεις, όταν εντοπίζεται σφάλμα έλλειψης νομιμότητας σε νόμους ή σε υπουργικές αποφάσεις
κτλ. τότε η ίδια ή ανώτερη διοικητική αρχή έχει υποχρέωση να επέμβει και να διορθώσει το
παράνομο ή και να ακυρώσει τα αποτελέσματά του!
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Συνεπώς, θεωρώ ότι η Σχολή Προπονητών Καράτε, επειδή
περιέλαβε κατά την ίδρυση και λειτουργία της πολλαπλώς
αντισυνταγματικά στοιχεία και κατευθύνθηκε σε παράνομες διεργασίες
από ανθρώπους με δόλο για προσωπικά τους οφέλη, θα πρέπει ΝΑ
ΑΚΥΡΩΘΕΙ από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!!!

Εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει, επίσης, ότι η Σχολή
Προπονητών Καράτε είναι εκ βάθρων ΠΑΡΑΝΟΜΗ και
εκτεθειμένη σε μηνύσεις και αγωγές η ίδια και όλοι ανεξαιρέτως οι υπηρεσιακοί και
ομοσπονδιακοί οργανωτές της!!! Προβλέπω, λοιπόν, η "υπό την αιγίδα της ΓΓΑ
Σχολή της ΕΛΟΚ" να είναι εκτεθειμένη σε "καταιγίδα μηνύσεων και αγωγών" κατά
παντός υπευθύνου!!!

Η Συμμορία του "Αλή Μαλί Γερολί και
των Σαράντα Κλεφτρονιών"!!!
Με βάση, λοιπόν, όλα τα ανωτέρω, βρισκόμαστε
μπροστά σε μια πρωτοφανή απάτη από την ομάδα του του
Γιώργου Γερόλυμπου, της Εμμανουέλας Ποντίκας-Γερολύμπου
και του ΔΣ της ΕΛΟΚ και Συνεργατών, "μετά από Σύσταση
Συμμορίας", για την απόλυτη και ανέλεγκτη εκμετάλλευση της
ΕΛΟΚ και του καράτε υπό την απρόσκοπτη ... "βαρεμάρα" (πιο
καλά έρχεται αυτό από το "εποπτεία") της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού!!!
Η εκτεταμένη προς κάθε κατεύθυνση αυτή απάτη πουλάει επί είκοσι χρόνια τώρα όλα τα
προϊόντα πτυχίων νταν, διπλωμάτων εκπαιδευτών και προπονητών, θέσεων τεχνικών και
διοικητικών στο καράτε, πρωταθλητών στους αγώνες, μορίων για ανώτερες και ανώτατες σχολές,
βεβαιώσεων για προσλήψεις στις αστυνομίες και αλλού, ταξιδιών στο εξωτερικό και άλλων πολλών,
ενώ έχει γίνει κατεστημένο στον χώρο του αθλητισμού τόσο πολύ ώστε ο ίδιος ο Γερόλυμπος να
την αποκαλεί ... "μαγαζί μου"!!!
Εκτός, όμως, από τις επί μέρους απάτες της Συμμορίας κατά την ίδρυση και λειτουργία της
Σχολής Προπονητών Καράτε, αποδεικνύεται εδώ περίτρανα ότι η Συμμορία αυτή εξαπάτησε κατά
συρροή, κατ' εξακολούθηση και καραμπινάτα (μου αρέσει αυτή η λέξη!) τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού κατά τρόπο, ώστε η υπουργική απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής να έχει
εκτραπεί πολλαπλά από τη νομιμότητα με αποτέλεσμα την αυτονόητη ακύρωσή της!

Υπεύθυνοι για τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα
είναι οι Σταύρος Κοντονής και Ιούλιος Συναδινός!
Με τις υγείες σας!!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 15 - Αθλητικά Θέματα
Πρώτη δημοσίευση 21/7/2015.
Αρχική
Επικαιρότητα
Αθλητικά Θέματα .
Ενημέρωση 30/7/2015.
Καταχωρήσεις στο
Διοργανώσεις
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!
karate.gr
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!

Πολιτικό Άρθρο!
ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ στο (17)
27/7/2015 - Γνωρίζουν τις καταγγελίες αυτού του άρθρου
και ΔΕΝ κάνουν τίποτα!
Φτάνει πια η διαφθορά και η διαπλοκή στη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού!!!
Εξιχνίαση του αθλητικού εγκλήματος και εντοπισμός των αθλητικών εγκληματιών
στην ΕΛΟΚ και στη ΓΓΑ!!!
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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!!!
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακής Καρπαζιάς (ΠΟΠΚ).
Στην υπηρεσία της εξάρθρωσης του ειδεχθούς και οργανωμένου
αθλητικού και οικονομικού εγκλήματος!!!
Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!!
Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ!!!
Προς τον κύριο Πρόεδρο που θα με δικάσει:
Μπορείτε κύριε Πρόεδρε να σταματήσετε ένα τρένο, που τρέχει καταπάνω σας, και να πλακώσετε στις
καρπαζιές τον οδηγό? ΟΧΙ!
Εγώ μπορώ! Θα κάτσω πάνω στις γραμμές και θα κουνάω και τα δυο μου χέρια σε μια χειρονομία που να
γνέφει στον οδηγό ότι είναι ... Μαλάκας! Μόλις με δει ο οδηγός θα κοκαλώσει το τρένο και θα κατέβει να
με πλακώσει στο ξύλο! Τότε θα τον πλακώσω εγώ στις καρπαζιές!!!

Αποστολή του άρθρου στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης,
στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και σε όλους τους ... Βολευτές!

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!
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Ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας

Ο Υπουργός
Πολιτισμού & Παιδείας
Αριστείδης Μπαλτάς

Ο Υφυπουργός
Αθλητισμού
Σταύρος Κοντονής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο Γενικός Γραμματέας
Αθλητισμού
Ιούλιος Συναδινός

Copyright © για την ονομασία του Νέου Κόμματος: Θύμιος Περσίδης, 21/7/2015 !!!
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Έγινε η απονομή των διπλωμάτων προπονητών καράτε από
τον Ιούλιο Συναδινό την Παρασκευή 17/7/2015 σε 134
νέους προπονητές του αθλήματος διαιωνίζοντας το αθλητικό
έγκλημα στους κόλπους της ΕΛΟΚ!

Η ΓΓΑ και η Πολιτική Ηγεσία της υποθάλπουν συστηματικά και με πλήρη συνείδηση
τα αθλητικά εγκλήματα του Γιώργου Γερόλυμπου στην ΕΛΟ Καράτε και στις
ομοσπονδίες που κατά καιρούς αρπάζει με συλλόγους καράτε!!! Το τελευταίο αθλητικό
τους έγκλημα είναι η Σχολή Προπονητών Καράτε! Με βάση όλα τα κατωτέρω
περιμένουμε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Σταύρο Κοντονή και από το Γενικό
Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιο Συναδινό να εφαρμόσουν επιτέλους τον Αθλητικό Νόμο,
έστω και εκ των υστέρων, και να πάψουν να κάνουν ... την πάπια Πεκίνου!!! Σε κάθε
άλλη περίπτωση αποδεικνύονται αμφότεροι παράνομοι, επίορκοι και πολιτικά λαμόγια!!!

27/7/2015 - Γνωρίζουν τις καταγγελίες αυτού του άρθρου
και ΔΕΝ κάνουν τίποτα!
Να ακυρωθεί ολόκληρη η Σχολή Προπονητών Καράτε, διότι
το ΔΣ της ΕΛΟΚ ως απατεώνες εξαπάτησαν κατά 1000
τρόπους την ΓΓΑ και στη ΓΓΑ ως κοιμώμενοι με τα τσαρούχια
εξαπατήθηκαν!!! Και να ζητηθούν ποινικές ευθύνες!!!
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Για τα ... μπάζα η Πολιτική Ηγεσία της ΓΓΑ!
17/7/2015 - Μαύρη "πολιτική ημέρα" η απονομή των
διπλωμάτων!
Στο γνωστότατο θέμα
της παράνομης Σχολής Προπονητών Καράτε ο υφυπουργός
Σταύρος Κοντονής και ο
Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιος Συναδινός απέδειξαν τη διοικητική τους ικανότητα, την ευελιξία τους, τη
νοημοσύνη τους και την ευαισθησία τους στην πάταξη της
διαφθοράς και την τήρηση της
Με το "βλέμμα της αγελάδας που
νομιμότητας! Μας απέδειξαν πέραν πάσης αμφιβολίας
βλέπει τα τρένα να περνούν"
ότι είναι ... αδιάφοροι, ανεγκέφαλοι, ανίκανοι και
άχρηστοι στον αθλητισμό! Και όχι μόνο αυτά, αλλά και ότι βρίσκονται απόλυτα στοιχισμένοι με τη
διαφθορά και τη διαπλοκή, όντας ένθερμοι υποστηρικτές και θιασώτες τους, αφού συμμετέχουν
πλέον άρρηκτα στο γκανγκστεριλίκι του Γερόλυμπου και της Συμμορίας του στην ΕΛΟΚ!!!
Παρά τις αναλυτικότατες διαμαρτυρίες, παρουσιάσεις και επεξηγήσεις με αποδεικτικά
στοιχεία των πολλαπλών παρανομιών της λειτουργίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε καθώς
και των πολλαπλών παρανομιών της ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής Προπονητών Καράτε,
ενέδωσαν τελικά στις απαιτήσεις του Γερόλυμπου και της Συμμορίας του και χορήγησαν με το
"χαμόγελο και το βλέμμα της αγελάδας που βλέπει τα τρένα να περνούν" τα παράνομα διπλώματα
σε παράνομους μαθητές μιας παράνομης σχολής προπονητών μιας παράνομης ομοσπονδίας!
Θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση: Όσο το κόμμα τους θα καταστρέφει τη χώρα, αυτοί οι
δυο ανίκανοι να χωρίσουν δυο γαϊδουριών άχυρο θα καταστρέφουν τον αθλητισμό!
Βέβαια η Σχολή Προπονητών Καράτε ήταν αρμοδιότητα του ΓΓΑ αλλά και ο Κοντονής, ως
προϊστάμενός του, φέρει ακέραιες τις ίδιες ευθύνες με τον Συναδινό! Αποτύχατε και οι δύο
παταγωδώς! Να σας δώσουμε από ένα κοπάδι ... γιδοπρόβατα και μια στάνη να μας αδειάσετε τη
γωνιά!
Το Καράτε δεν είναι "πάνω τα χεράκια, κάτω τα χεράκια"! Έχει ιστορία, έχει φιλοσοφία, το
αγαπάνε οι αθλητές του και ασχολούνται με αυτό μια ζωή ολόκληρη! Δεν λέω, έχει τα λαμόγια του
και είναι πολλά, αλλά έχει και φανατικούς φύλακες που το προσέχουν από τους καταστροφείς του!
Πάνω τους θα σπάσετε τα μούτρα σας!

Η περίπτωση Ιούλιος Συναδινός: απλά ένας
διεφθαρμένος πολιτικός παραπάνω!
Ανίκανος να δει, ανίκανος να ακούσει, ανίκανος να καταλάβει και
πιασμένος από τον κολλητό του στη διαφθορά Γιάννη Δρίβα, ο Ιούλιος
Συναδινός τα έδωσε όλα στον Γερόλυμπο! Έγραψε εκεί που δεν πιάνει η
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μελάνη ακόμα και τις υποσχέσεις του πρωθυπουργού του στον Ελληνικό Λαό περί πάταξης της
διαφθοράς φτάνει να "εξαργυρώσει την επιταγή" του Δρίβα στον Γερόλυμπο και έγινε ένθερμος
οπαδός του Αρχι-Καραλαμόγιου της ΕΛΟΚ Γιώργου Γερόλυμπου!
Μετά το κράξιμο του Γιάννη
Δρίβα από το karate.gr, ο "Σύμβουλος
του Γενικού" άλλαξε πόστο για να μην
γίνεται στόχος, και "μετατέθηκε"
Αντιπρόεδρος στο ΔΣ του ΣΕΦ, όπως
βλέπετε δεξιά όπου όλοι ορκισμένοι
ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ, αλλά η δουλειά με τον
Γερόλυμπο έπρεπε να ολοκληρωθεί!
Δεν εξηγείται αλλιώς το ότι έβλεπε
πεντακάθαρα
ο
Συναδινός
τις
παρανομίες της ΕΛΟΚ και παρ' όλα
αυτά έδωσε τα διπλώματα χωρίς να
κάνει ελέγχους στους παράνομους, ενώ
ταυτόχρονα στέρησε τα δικαιώματα
όλων εκείνων που ο Γερόλυμπος με τα
καθάρματα τους εξεταστές των
Πρακτικών έκοψε εκδικητικά από τη
Σχολή, αλλά και "έκλεισε" τα μάτια στις παρανομίες που εντοπίστηκαν από τους ελέγχους της
Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής!
Άλλωστε με εντολή του ίδιου του Συναδινού πιάστηκαν 37 παράνομοι υποψήφιοι
προπονητές, οι οποίοι είχαν καταθέσει ψευδείς βεβαιώσεις της ΕΛΟΚ για "5ετή ενεργή αθλητική
συμμετοχή", για τις οποίες η αλήθεια που πρόκυψε από τα δελτία τους ως αθλητές της ΕΛΟΚ ήταν
ότι είχαν δελτία από τέσσερα χρόνια έως δυο μήνες και πάλι χωρίς να ξέρουμε αν ήταν αθλητές με
συμμετοχές σε αγώνες!!! Με δική του εντολή είχε αποκαλυφθεί η ανωτέρω καραμπινάτη υποβολή
ψευδών δηλώσεων και από τον καθένα από αυτούς τους 37, αλλά και η κατά συρροή καραμπινάτη
υποβολή 37 ψευδών δηλώσεων από το ΔΣ της ΕΛΟΚ, τον απατεώνα πρόεδρό της Χρήστο
Μπουλούμπαση (και διευθυντή της Σχολής), την απατεώνισσα αναπληρωτή προέδρου Εμμανουέλα
Ποντίδα-Γερολύμπου (και μέλος της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής), τον απατεώνα γενικό
γραμματέα της ΕΛΟΚ Μανόλη Δημητριάδη (και παράνομο μαθητή της Σχολής), τον απατεώνα μέλος
του ΔΣ/ΕΛΟΚ Ηλία Γκουβούση (και παράνομο μαθητή της Σχολής) και τους υπόλοιπους!
Ο ίδιος ο Συναδινός απέδειξε στον εαυτό του την αναξιοπιστία της ΕΛΟΚ και της
Συμμορίας που την διοικεί και την απομυζεί! Γιατί σταμάτησε τους ελέγχους? Τρόμαξε για το τι
άλλο θα βρει?
Γιατί σε όλα αυτά Ιούλιε Συναδινέ αποφάσισες να κάνεις τα στραβά μάτια??? Δεν
αισθάνεσαι ότι πρόδωσες την εμπιστοσύνη του Ελληνικού Λαού στον ΣΥΡΙΖΑ???

Οι Καραμπινάτες "Πολιτικές Μαλακίες" του Ιούλιου Συναδινού!
Δημοκρατία είναι η ισότιμη συμμετοχή στα κοινά και Φασισμός είναι η μονομερείς
αποφάσεις για τα κοινά προς όφελος κάποιων και εις βάρος κάποιων άλλων! Και ο Ιούλιος
Συναδινός αποδεικνύεται καραμπινάτος Φασίστας, διότι άφησε πίσω του θύματα με τη νέα του
ιδιότητα ως ΓΓΑ, αφού ενήργησε ενσυνείδητα ως όργανο του Φασίστα Γερόλυμπου! Δεν θέλει άλλη
απόδειξη το πράγμα!
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Μετά την καταδικαστέα και φασιστική συμπεριφορά του Ιούλιου Συναδινού ο εν λόγω
ανεγκέφαλος πέρασε στην Ιστορία ως ο "υπ' αριθμόν Ένα Ηλίθιος", που πέρασε από το πόστο του
ΓΓΑ, διότι νομιμοποίησε καταστάσεις τελείως αντίθετες με την ιδεολογία του κόμματός του και
μάλιστα χωρίς να το καταλαβαίνει! Είναι τέτοιο βλήμα που δεν κατάλαβε τι έκανε, παρ' όλο που του
τα έγραφα κάθε μέρα επί έξι μήνες! Παράνομη ομοσπονδία, παράνομη απόφαση ίδρυσης της Σχολής,
παράνομη λειτουργία της Σχολής, παράνομη Επιτροπή Διοίκησης, παράνομα δικαιολογητικά
μαθητών της Σχολής, παράνομοι διδάσκοντες, παράνομες εξετάσεις, παράνομο "τελείωμα" της
Σχολής, παράνομα διπλώματα!!!
Μέτρα Συναδινέ παρακάτω τις "Πολιτικές σου Μαλακίες!!! Είσαι επάξια το μοντέλο που θα
ποζάρει για το άγαλμα της "αθλητικής παρανομίας!"
Να το βάλεις στο βιογραφικό σου! Άλλωστε θα είναι και το καλύτερό σου προσόν, γιατί το
βιογραφικό σου δεν έχει τίποτα αξιόλογο!!!
1) Τη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “έτρεξε” εν
γνώσει της ΓΓΑ ένα παράνομο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΟΚ, που ήδη έπρεπε να εκπέσει με
απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού για πολλαπλούς λόγους! Παράνομο λόγω πολλαπλών
παραβιάσεων της αθλητικής και της φορολογικής νομοθεσίας, πάντα ... υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!!
Περιλάμβανε παράνομα μέλη στο ΔΣ, έκανε νοθευμένες εκλογές, δεν απέδιδε οικονομικούς
απολογισμούς στους συλλόγους, απέλυε υπαλλήλους για να ξεγλιστρήσει από τους οικονομικούς
ελέγχους της ΓΓΑ, εξόντωνε τους αντιπολιτευόμενους με παράνομες δικαστικές επιτροπές και
παράνομες μεθοδεύσεις, και άλλα πολλά! Συνεπώς, όλες οι αποφάσεις και της ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ
για την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε αποτελούν δέσμη πολλαπλών
παρανομιών και άρα ήταν νομικά άκυρες!!!
Εσύ Συναδινέ νομιμοποίησες το συγκεκριμένο κατωτέρω παράνομο ΔΣ/ΕΛΟΚ και την
παράνομη ΕΛΟΚ αποδεχόμενος ως Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού τη σάπια κατάσταση και άρα
συμμετέχοντας στις παρανομίες τους!

Γερόλυμπος
Επίτιμος
πρόεδρος και
αφανής
δικτάτορας και
επιχειρηματίας!

Μπουλούμπασης
Παράνομος
Πρόεδρος διότι
προπονητής!

Γερολύμπου
Αναπλ. Πρόεδρος
Πλήρως ενεργή
στην "οικογενειακή
επιχείρηση"!

Δημητριάδης
Παράνομος
Γεν. Γραμ. διότι
προπονητής!

Ράλλης
Ειδικός
Γραμματέας,
με πτυχίο
προπονητή!

Γκουβούσης
Παράνομος
Έφορος Υλικού,
διότι προπονητής!

Καρβούνης
Παράνομος Εφ.
Εθν. Ομάδων,
προπονητής και
αστυνομικός!

Χονδροματίδης
Παράνομος
Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής, διότι
προπονητής!
Ανεγκεφαλικό!
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Χανικιάν
Βόβλας
Αντιπρόεδρος
Παράνομος Ταμίας
= Εκτός ΔΣ,
διότι προπονητής!
διότι
Πρόσφατο εγκεφαλικό!
εγκεφαλικό!

Πάσης
Παράνομος,
διότι
προπονητής!
Σουπιά!

Κλικ κι έρχεται!
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2) Η ίδρυση της Σχολής Προπονητών Καράτε έγινε με μια απόφαση του προηγούμενου
ηλίθιου υφυπουργού αθλητισμού, η οποία περιείχε παράνομες προϋποθέσεις ως προς το
Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΛΟΚ, αλλά και αντισυνταγματικές ταυτόχρονα! Η
ΕΛΟΚ είχε αποδεδειγμένα εξαπατήσει την ΓΓΑ παραβαίνοντας το Καταστατικό της και τον
Εσωτερικό της Κανονισμό! Ζήτησε παράνομα από τους συμμετέχοντες 1) ως ελάχιστη τεχνική
κατάρτιση το Πρώτο Νταν, 2) απολυτήριο Λυκείου και 3) άνω ηλικιακό όριο τα 50 έτη, ενώ ο
Εσωτερικός της Κανονισμός ορίζει 1) ελάχιστη τεχνική κατάρτιση το Δεύτερο Νταν, 2) απολυτήριο
Γυμνασίου και 3) κανένα ανώτερο ηλικιακό όριο!
Και μόνο από αυτή την παρανομία η Σχολή έπρεπε να ακυρωθεί και να ιδρυθεί εξαρχής!
Με αυτό τον τρόπο άλλοι ευνοήθηκαν κατευθυνόμενα και άλλοι πάλι κατευθυνόμενα αδικήθηκαν
κατάφορα! Στα φώναζα και η φασιστική σου νοοτροπία δεν έλεγε να ακούσει! Βρήκατε την εξουσία
και την ... ξεσκίσατε, όπως ο ... Μπόμπος τη γάτα!
Εσύ Συναδινέ, μη καταλαβαίνοντας τίποτα απολύτως από την εξαπάτηση της ΓΓΑ από την
ΕΛΟΚ, νομιμοποίησες τις παρανομίες της ΕΛΟΚ εντάσσοντας τις αρμοδιότητές σου στο κοινό
γκαγκστεριλίκι του Γερόλυμπου! Είσαι για τα μπάζα!
3) Η παρακολούθηση της λειτουργίας της Σχολής από τη ΓΓΑ ήταν ανύπαρκτη, αφού η
Επιτροπή Διοίκησης ποτέ δεν έλεγξε την λειτουργία της στους χώρους λειτουργίας της!
Επιπρόσθετα, η πρόεδρός της παραιτήθηκε την 30/7/2014 και ο νέος πρόεδρος ορίστηκε την
8/9/2014, όταν ήδη είχε κυλήσει το 50% των μαθημάτων! Η Σχολή αφέθηκε στους αθλητικούς
εγκληματίες της ΕΛΟΚ, οι οποίοι ενεργούσαν με φασιστικό τρόπο κατά των αντιπάλων τους και
υπέρ των κολλητών τους!
Και αυτό Συναδινέ το νομιμοποίησες! Μην μας πεις ότι έτσι τα βρήκες! Να τα διόρθωνες!
Αλλά η φιλοσοφία του φασισμού είναι η ειδικότητα του κόμματός σου: Δημοκρατία λέτε την απόφαση
της πλειοψηφίας, όταν συμφωνεί με τις απόψεις σας! Σε κάθε άλλη απόφαση της πλειοψηφίας
ξεσηκώνετε τη δική σας φασιστική επανάσταση δήθεν κατά του "φασισμού της πλειοψηφίας"! Μέχρι
που κάνατε τη χώρα μας ... Σκατά!
4) Οι μαθητές της Σχολής κατέθεσαν οι περισσότεροι παράνομα δικαιολογητικά και οι
διδάσκοντες τα Πρακτικά της Σχολής ήταν επίσης οι περισσότεροι παράνομοι. 37 βεβαιώσεις
"5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής" βρέθηκαν πλαστές από τον έλεγχο των δελτίων αθλητή,
26 δελτία αθλητή δηλώνονται ως "παλιά και μη μηχανογραφημένα" και άλλες 60-70 είναι επίσης
πλαστές και θα τις εύρισκες αν ο έλεγχος γινόταν σωστότερα και αν γινόταν έλεγχος και στα Νταν,
αλλά ο Γερόλυμπος σε σταμάτησε και εσύ τον άκουσες! Η όλη λειτουργία της Σχολής εξελίχθηκε
σε ένα φιάσκο των αθλητικών εγκληματιών της ΕΛΟΚ και εσύ τους συνδράμεις απεριόριστα, ενσυνείδητα και εγκληματικά!
Οι περισσότερες βεβαιώσεις που εξέδωσε η ΕΛΟΚ είναι πλαστές και το ξέρεις, γι' αυτό
και σταμάτησες να τις ψάχνεις! Συμμετέχεις στα αθλητικά εγκλήματα της ΕΛΟΚ τόσο ανερυθρίαστα
και με τέτοια αφέλεια, που μόνο ένας βλάκας θα μπορούσε να το κάνει!
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Από την απονομή των Διπλωμάτων:
Ευτυχισμένοι νέοι προπονητές καράτε με τον αστυνομικό, προπονητή και ταυτόχρονα παράνομο μέλος του
ΔΣ/ΕΛΟΚ Γιώργο Καρβούνη στη μέση, ο οποίος καμαρώνει που είναι ΚΑΙ αστυνομικός ΚΑΙ προπονητής ΚΑΙ
μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ! Ο Γιώργος Καρβούνης είναι ένας από τους δηλωμένους αχυρανθρώπους του
Γερόλυμπου!

5) Συνεχίσατε, λοιπόν, εσύ και ο
Σταύρος Κοντονής, εν γνώσει σας το εξής
αθλητικό έγκλημα του Γιάννη Ανδριανού!
α) την παράνομη ίδρυση μιας
Σχολής Προπονητών Καράτε,
β) προς χάρη μιας παράνομης
ομοσπονδίας (ΕΛΟΚ) με ένα παράνομο ΔΣ,
που λειτουργεί σαν προσωπική επιχείρηση του
Γερόλυμπου εν γνώσει σας,
γ) με παράνομους εκπροσώπους
Από την απονομή των Διπλωμάτων:
Κατά
σειρά
ξεχωρίζουν η ... μύτη της Ποντίδα, που
της ΕΛΟΚ στη Σχολή,
τρυπάει τα σύννεφα, το ... έξυπνο βλέμμα του
δ) με παράνομες προϋποθέσεις Συναδινού, που κοιτάζει τα ... τρένα να περνούν, και τι
συμμετοχής των υποψηφίων προπονητών, άλλο το ... αυτοκόλλητο μουστάκι του προέδρου με το
αντριλίκι να κόβει τα παιδιά των άλλων από τη Σχολή
πολλές καλυπτόμενες με ψευδή και πλαστά για χάρη του Γερόλυμπου, ενώ περνάει το δικό του!!!
δικαιολογητικά,
ε) που λειτούργησε τελείως παράνομα για το μισό της χρονικό διάστημα, από 31-72014 μέχρι 8-9-2014 χωρίς διοίκηση,
ζ) που δημιούργησε αλυσιδωτές αδικίες και παράνομες καταστάσεις κατά τη
λειτουργία της,
η) που χρησιμοποιήθηκε ως εκδικητικό μέσο του Σχιζοφρενή Συνεταίρου σας πλέον
Γιώργου Γερόλυμπου κατά των αντιφρονούντων στις φαντασιώσεις του εντός και εκτός της ΕΛΟΚ
(τα σάβανα δεν έχουν τσέπες ρε!)!
Έχεις συνειδητοποιήσει, Συναδινέ, τι έκανες ή είσαι τόσο βλάκας??? Είσαστε διεφθαρμένοι
και διαπλεκόμενοι!
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6) Τη Σχολή την παρακολούθησαν παράνομα μεταξύ των πολλών
άλλων και δύο μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ με ψευδή δικαιολογητικά!
α) Ο Μανόλης Δημητριάδης (αριστερά), ο οποίος με βεβαίωση της
ΕΛΟΚ, που υπογράφει και ο ίδιος ως Γενικός Γραμματέας δηλώνει ότι έχει
"5ετή ενεργό αθλητική δραστηριότητα", ενώ ταυτόχρονα σε άλλη επιστολή
προς τη ΓΓΑ για να αποδείξει ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις για υποψήφιος
Μανόλης Δημητριάδης
για το ΔΣ/ΕΛΟΚ είχε δηλώσει ότι ΔΕΝ είχε ΠΟΤΕ δελτίο αθλητή και το
Τον κατηγόρησα ως
παράνομο Γεν. Γραμ. διότι υπογράφει πάλι και ο ίδιος ως Γενικός Γραμματέας! Το κοινό
ήταν αθλητής και
"πλαστογράφος" το ξεπερνάει κατά πολύ! Μιλάμε για ... Μαλάκα με
προπονητής και η ΕΛΟΚ
του εξέδωσε βεβαίωση ότι περικεφαλαία!!!
ουδέποτε υπήρξε αθλητής!
β) Ο Ηλίας Γκουβούσης, ο οποίος είχε δίπλωμα μαύρης ζώνης
Τώρα παίρνει δίπλωμα
προπονητή με βεβαίωση πρώτου νταν από 9 (!) χρονών το 1988 με υπογραφή Γερόλυμπου και
αθλητή με 5ετή αθλητική
συμμετοχή σε αγώνες!!! Παπαδημητρόπουλου (!), πλαστό φυσικά αφού πρόεδρος και γραμματέας το
Πόσα θέλετε να μας
1988 ήταν οι Τάκης Μακρής και Θύμιος Περσίδης! Άλλωστε η ΕΛΟΚ άρχισε
τρελάνετε?
να δίνει ΠΑΙΔΙΚΑ νταν μετά τον πρώτο Εσωτερικό της Κανονισμό το 1994,
ενώ πριν από αυτόν ΔΕΝ υπήρχαν τα παιδικά νταν! Η Επιτροπή Διοίκησης όλα αυτά στα εντόπισε!
Έκανες τα στραβά μάτια στα πλαστά δικαιολογητικά τους και τους έδωσες και δίπλωμα στο τέλος!
Τέτοιες ... μαλακίες με περικεφαλαία έκανες!!!
Με συγχωρείς για την οικειότητα, αλλά είσαι τελείως βλάκας! Μη με
λες άδικο! Πες μου εσύ πώς θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου στην περίπτωση
Δημητριάδη? Πολύ χειρότερα!
ΝΕΟ 23-7-2015, 18:00: Ο Δημητριάδης έφαγε πόρτα από τον
Γερόλυμπο, η Εμμανουέλα γενική γραμματέας, η έδρα της ΕΛΟΚ στην ... Πάχη
των Μεγάρων ... δίπλα στην πισίνα και αν θέλουν οι Κοντονής και Συναδινός ...
Ηλίας Γκουβούσης
ακρόαση να κάνουν αίτηση στον ... Θεό!!! Τόσο ηλίθιοι είσαστε!!!
Παράνομος Έφορος
Υλικού, διότι
προπονητής! Περίεργο
πρώτο νταν!

7) Αποκλείσατε από τη Σχολή ανθρώπους με πολυετή προσφορά στο
άθλημα ως αθλητές και ως προπονητές, επειδή δεν είχαν απολυτήριο λυκείου,
πράγμα αντίθετο με τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΛΟΚ, ή επειδή ήταν λίγο πάνω από 50 χρόνων,
πράγμα απόλυτα παράνομο, και εκτός από τα πλαστά δικαιολογητικά δεχθήκατε και πολλούς
διαιτητές, οι οποίοι για να γίνουν διαιτητές έχουν αποποιηθεί την ιδιότητα του αθλητή κατά τον
Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΛΟΚ και άρα το δελτίο αθλητή τους ΔΕΝ ίσχυε! Άφησε τα άλλα τούβλα
με τα πλαστά δικαιολογητικά, στα οποία έδωσες διπλώματα!
Αλλά πού ξέρεις εσύ ο παντελώς άσχετος από αυτά τα ψιλά γράμματα! Είσαστε
διεφθαρμένοι και διαπλεκόμενοι!
8) Μέσα στους δέκα διδάσκοντες τα Πρακτικά στη
Σχολή, οι έξι ήταν παράνομοι, αφού ήταν μέλη του ΔΣ, που
υποτίθεται ότι δεν είναι προπονητές! Και εσύ τους
αποδέχθηκες ως νόμιμους διδάσκοντες τα Πρακτικά!!! Πώς
μπορεί κάποιος που απαγορεύεται να είναι προπονητής, να
προπονεί ... υποψήφιους προπονητές??? Ο "προπονητής
των αθλητών" είναι προπονητής και ο "προπονητής των
προπονητών" δεν είναι προπονητής??? Τι είναι ? ... Ουρσουλίνα???
Επί πλέον, πώς μπορεί οι εκ του νόμου προσφέροντες χωρίς μισθό τις υπηρεσίες τους ως
μέλη του ΔΣ να καταλαμβάνουν έμμισθη θέση διδασκόντων στη Σχολή??? Και ένας εξ αυτών, ο
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Κώστας Γκουβούσης, πώς μπορεί να έχει πλαστό δίπλωμα, που του έφτιαξαν τα λαμόγια της ΓΓΑ,
και δεν είχε ποτέ άδεια άσκησης επαγγέλματος, ενώ ήταν εθνικός και ομοσπονδιακός προπονητής
επί είκοσι χρόνια στην ΕΛΟΚ!!! Ρε, τι μπουρδέλο είσαστε σ' αυτή τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
ρε!!! Και όλα αυτά τα επικυρώνεις με την υπογραφή σου και την παρουσία σου ως γενικός γραμματέας
αθλητισμού!!!
Δεν είσαι απλός φασίστας, Συναδινέ! Είσαι "καραφασίστας", διότι επιβάλεις τις αποφάσεις
σου παρά τη λογική και τη νομιμότητα, όσο τρελές κι αν είναι!!! Εκτός αν είσαι βλάκας! Διάλεξε! Και
μην διαμαρτύρεσαι για το "καραφασίστας", διότι τρεις φορές επιχείρησε η αντιπολίτευση της ΕΛΟΚ
να σε ενημερώσει και μία οι απολυμένοι υπάλληλοι της ΕΛΟΚ και εσύ τους έριξες στους
αφισοκολλητές και τους κλακαδόρους σου! Πώς μπορεί να νοηθεί "χρηστή διοίκηση" χωρίς να
ακουστούν όλες οι αντικρουόμενες απόψεις? Και ο πιο βλάχος χωροφύλακας στο πιο
απομακρυσμένο χωριό της χώρας πριν από πενήντα χρόνια δεν έβγαζε απόφαση αν δεν άκουγε και
τις δύο πλευρές!!!
9) Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής
έβγαλε απόφαση αναβολής των εξετάσεων (την 1510-2014) και η Γερολύμπου και ο Μπουλούμπασης
τις έκαναν με το έτσι θέλω! Ο επίορκος και
διαπλεκόμενος Γιάννης Ανδριανός τις επικύρωσε
παράνομα δυο μέρες πριν από τις εκλογές της
25/1/2015 και εσύ μαζί με τον Κοντονή
επιβεβαίωσες επίσης παράνομα αυτές τις
εξετάσεις! Αποδείξατε όλοι σας ότι η Γενική
Γραμματεία
Αθλητισμού
είναι
ένα
ΚαραΜπουρδέλο, που δεν υπακούει σε κανένα νόμο και
όπου ο καθένας κάνει ότι του γουστάρει! Αυτό το
γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με τα αθλητικά!
Από την απονομή των Διπλωμάτων:
Δηλαδή γνωρίζουν ότι η ΓΓΑ ήταν δέκα
Ευτυχισμένα χαμόγελα επιτυχίας από τα μοντέλα
της βλακείας και της παρανομίας!!! Καταραμένη αιμορραγικές πληγές ταυτόχρονα στην οικονομία
χώρα!!!
της χώρας επί τριάντα χρόνια από την
μεταπολίτευση μέχρι και πέντε χρόνια μετά τους
Ολυμπιακούς της Αθήνας το 2004, οπότε και κηρύξαμε πτώχευση!!! Οι πολεοδομίες, οι εφορίες,
τα τελωνεία, οι δήμοι κτλ. είναι ... παρθένες μπροστά στη ΓΓΑ όσον αφορά στην αιμορραγία του
δημόσιου χρήματος!!! Σε όλες τις άλλες υπηρεσίες του δημοσίου η διαρροή του δημόσιου χρήματος
κρυβόταν, γιατί ήταν παράνομη, ενώ στη ΓΓΑ το χρήμα έρρεε άφθονο στους δρόμους της ...
Αθλητικής Ιδέας ΝΟΜΙΜΑ, γιατί ήταν ... τιμή τους να το σπαταλάνε!!!
Συνειδητοποιείς άραγε, Συναδινέ, τι κάνεις ή είσαι απόλυτα αποκομμένος από την
πραγματικότητα?
10) Ο νόμος, αλλά δεν ξέρεις τι θα πει "νόμος", λέει ότι τα δίδακτρα της Σχολής
πληρώνονται ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ! Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Αμφιβάλω, διότι αν
καταλάβαινες θα ζήταγες ... μερτικό! Ε, να μην τα παίρνει όλα ο Γερόλυμπος!
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ σημαίνει ότι τα δίδακτρα πάνε στα έξοδα της Σχολής και μόνο σε αυτά!
Πουθενά αλλού! Δηλαδή, αν περισσέψουν λεφτά, τότε επιστρέφονται στους μαθητές! Αλλά ο
Γερόλυμπος, στο είπα, τα πέρασε ήδη ΠΑΡΑΝΟΜΑ στον απολογισμό της ΕΛΟΚ του 2014 και από
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εκεί εξαφανίστηκαν σε τσέπες κατά τα γνωστά και μη ελεγχόμενα από τη ΓΓΑ! Τι έκανες εσύ γι'
αυτό? ΤΙ-ΠΟ-ΤΑ!
Σου συνιστώ: πάρε τα ... γιδοπρόβατα και τη στάνη! Είναι καλή επένδυση και θα σωθεί και
ο ... αθλητισμός από εσένα!
11) Πήρες τη μεγάλη απόφαση να "κλείσει όπως-όπως" η Σχολή Προπονητών! Ήταν μια
απόφαση "Ανεγκέφαλου εν Απελπισία"! Πώς,
όμως, εκτροχιάστηκε η Σχολή κατάλαβες?
Αμφιβάλλω! Εσύ απλώς την ... κοίταζες!
α) Θα μείνεις στην ιστορία ότι ΔΕΝ
κατάλαβες τίποτα από αυτή τη Σχολή
Προπονητών!
β) Δέχθηκες όλες της τις παρανομίες
χωρίς να τις έχεις καταλάβει και χωρίς να έχεις
καταλάβει τη βαρύτητά τους! Για παράδειγμα,
πες μου εσύ τώρα τι εντύπωση έχει ο μέσος
Έλληνας μετά από όλα αυτά: η ΓΓΑ λειτουργεί
ως υποδειγματική δημόσια υπηρεσία ή λειτουργεί ως ... Καρα-μπουρδέλο?
γ) Και αν λειτουργεί ως το δεύτερο, ποιά ευθύνη σου αναλογεί εσένα για αυτό?
δ) Έγινε το χατίρι των μαφιόζων του καράτε και είσαι εσύ αυτός που τους το έκανε, άρα
έγινες ένα με αυτούς!!!
Όλων τα δικαιολογητικά ήταν ανέλεγκτα και αυτό διότι η ΕΛΟΚ δεν σας έδωσε στοιχεία
εσκεμμένα! Σας εξαπάτησαν σαν κορόιδα που είσαστε! Πήραν δίπλωμα προπονητή 50-70 (ίσως και
100) άτομα με πλαστά δικαιολογητικά για να πάρεις εσύ τα ψηφαλάκια τους! Γι' αυτό χαμογελάς
ευτυχισμένος? Για να δούμε πόσο θα διαρκέσει το χαμόγελο!
12) Έριξες στο έλεος του Σχιζοφρενή Γερόλυμπου και της Συμμορίας του 32 νέους
αθλητές ή ήδη μεγάλους προπονητές, που κόπηκαν από τα καθάρματα τους διδάσκοντες των
πρακτικών, οι οποίοι ενήργησαν ως ασυνείδητα ανδρείκελα του Γερόλυμπου, αδιαφορώντας (εσύ)
ξεδιάντροπα για αυτούς και αποδεικνύοντας (εσύ) ακράδαντα ότι όλες οι προεκλογικές υποσχέσεις
του ΣΥΡΙΖΑ περί ισοτιμίας και πάταξης της διαφθοράς δεν ήταν τίποτα άλλο παρά του ... Κώλου
τα Εννιάμερα!!! Γι' αυτό χαμογελάς ευτυχισμένος??? Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη 2ο, 3ο και 4ο
Νταν στην τεχνική κατάρτιση και είναι ήδη προπονητές σε συλλόγους!
Καταστρέψατε το άθλημα του καράτε, γιατί το γεμίσατε με άχρηστους προπονητές! Διότι ο
καυγάς δεν γίνεται για το αν θα γίνει προπονητής ο ένας ή ο άλλος! Ο καβγάς, που ούτε αυτό έχεις
καταλάβει, γίνεται για να πάρουν δίπλωμα προπονητή όσοι πραγματικά αξίζουν και μπορούν να
γίνουν καλοί προπονητές και όχι οι άχρηστοι! Εσύ μας γέμισες άχρηστους που πλήρωσαν στον
Γερόλυμπο 150 ευρώ για νταν και 250 για τη Σχολή, ενώ από καράτε έχουν μεσάνυχτα!

Εδώ θα θυμίσουμε ποιοί ήταν οι ξευτιλισμένοι εξεταστές στα Πρακτικά, που κόψανε τα
παιδιά κατά παραγγελία Γερόλυμπου: Χρήστος Μπουλούμπασης, Γρηγόρης Βόβλας,
Παναγιώτης Χονδροματίδης, Πέτρος Πάσης, Άρης Κραββαρίτης (ή ... Βασίλω η

307/340

Απόλυτα Παράνομη η Σχολή Προπονητών Καράτε των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ 2014-2015.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρώτη!), Κώστας Γκουβούσης, Νικήτας Ζαρουχλιώτης, Κέιβαν Γκάζι και Στέλιος
Σκαρόγιαννης!!!

Πιάσαμε τον Γερόλυμπο στους αγώνες του Μπακού, φόντο σε αγώνα του Γιώργου Τζάνου!
Πεταγμένος στην εξέδρα των θεατών και χωρίς διαπίστευση για τον χώρο των αγώνων
πλήρωσε εισιτήριο για να δει τους αγώνες, ενώ το καρτελάκι της διαπίστευσης που κρέμασε
στο λαιμό του ήταν από το Τρίαθλο! Το Παγκόσμιο Καράτε τον έχει ξεχέσει, από τη Βαλκανική
έφαγε το Ταμείο και τον κυνηγάνε και η ΓΓΑ του έχει δώσει την ΕΛΟΚ στο Σπίτι του! Τόσο
ξεφτιλισμένοι είσαστε!

13) Για τα διπλώματα που μοίρασες το ξέρεις υποθέτω ότι ήσουν ο κορυφαίος παράνομος!
Δεν πειράζει, όμως, είχες την τιμή να σφίξεις το χέρι του Γερόλυμπου και χέστηκες από τη χαρά
σου!!!
Επίθεση "κοινωνικότητας" στη ΓΓΑ έκαναν η απατεώνισσα Γερολυμπίνα με τον ΣύζυγοΑρχι-Καραλαμόγιο και απαίτησαν από τις υπαλλήλους της Επιτροπής Διοίκησης να πάρουν τα
διπλώματα για την απονομή τους και στον ισχυρισμό των υπαλλήλων ότι δεν μπορούν να τα δώσουν,
επειδή λείπει ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Γερόλυμπος (αριστερά) τους έβαλε τις φωνές που
ακούστηκαν μέχρι το κυλικείο ... που έπινα καφέ!
Και μόνο που μπήκε μέσα και τα άρπαξε, αυτό αποδεικνύει ότι όλα τα διπλώματα είναι
παράνομα, ηλίθιε!!!
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Στο Πρακτικό 12, όμως, της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής
διατυπώνεται σαφέστατα ότι πολλοί μαθητές της Σχολής είχαν ακόμα
εκκρεμότητες με τα δικαιολογητικά τους και οι έλεγχοι δεν είχαν
ολοκληρωθεί!
Με πιο δικαίωμα αυτό το απόβλητο του διεθνούς καράτε έβαλε τις
φωνές σε υπαλλήλους της ΓΓΑ, που πρόσφεραν αφιλοκερδώς επί ένα χρόνο
τις υπηρεσίες τους για την ΕΛΟΚ, για να υφαρπάξει παράνομα τα
διπλώματα? Ποιόν θεσμικό ρόλο κατέχει? Από πού αντλεί αυτή τη
δικαιοδοσία? Από εσένα κύριε Συναδινέ ή από τον κολλητό σου τον Γιάννη
Δρίβα? Μα επιτέλους, δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος να ... ξεχέσει αυτό το
Αρχι-καρα-λαμόγιο? Και η απαίτησή του να πάρει τα διπλώματα
υλοποιήθηκε με την παρέμβαση του "Νομικού Συμβούλου" σου με τον διπλό ρόλο!!!
Γνώριζες ότι οι έλεγχοι των διπλωμάτων δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμα, γνώριζες ότι η
ΕΛΟΚ είχε ήδη αποδειχθεί αναξιόπιστη, γνώριζες ότι το να τα μοιράσεις στους δήθεν επιτυχόντες
ήταν καραμπινάτη παρανομία και όμως όλα αυτά τα έκανες! Ποιός μεσολάβησε για να τα κάνεις?
Και με ποιό δικαίωμα εσύ παρακάμπτεις την από το νόμο ορισθείσα Επιτροπή Διοίκησης
και απονέμεις τα υφαρπαγέντα από τον Γερόλυμπο διπλώματα??? Σαν πολύ ... συγκολλητοί δεν
γίνατε?
Συναδινέ, έχεις πέσει στο
λάκκο με τα φίδια! Ρώτα τον Δρίβα
να σου εξηγήσει αυτά που του
εξήγησα! Αλλά τα θέλει και εσένα
ο ... πισινός σου!!! Οι παρανομίες
που έκανες είναι επιλογές σου και
αποτελούν καραμπινάτο γκαγκστεριλίκι! Πάρε πίσω τα παράνομα
διπλώματα, διότι αντιμετωπίζεις
κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος και ενδεχόμενης ...
ΜΙΖΑΣ για να δώσεις τα παράνομα διπλώματα!!!
14)
Θυμίζω ότι, με
εξώδικό του προς τον ΓΓΑ, που
κατατέθηκε και στην Εισαγγελία
του Αρείου Πάγου, ο Γιώργος
Κοσμίδης είχε ζητήσει από τον
Φεβρουάριο τεκμηριωμένα να
κηρύξεις έκπτωτο το ΔΣ της
ΕΛΟΚ,
όπως
όφειλες
να
εφαρμόσεις το νόμο, και δεν το έκανες! Σε πληροφορώ ότι
η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε εντολή να διερευνηθεί η υπόθεση και ήδη έχουν
αρχίσει οι πρώτες καταθέσεις των μαρτύρων (περί τους δέκα μεταξύ των οποίων και εγώ), οι οποίοι
φυσικά θα σου αποδώσουν από ύποπτη αδράνεια έως συνενοχή και απόλυτη σύμπλευση με τους
Μαφιόζους της ΕΛΟΚ!
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Και επειδή έχω φάει τη ζωή μου στα δικαστήρια, σε
διαβεβαιώνω ότι δεν θα βγεις αλώβητος από αυτή την υπόθεση!
Άσε που η πολιτική σου καριέρα τελειώνει ΕΔΩ!!!
15) Το περίμενα, το περίμενα και επί τέλους το
έβγαλε! Με την Αναδιάρθρωση του ΔΣ/ΕΛΟΚ (αριστερά) της
20/7/2015 ο Δημητριάδης από Γραμματέας πετιέται σε απλό
μέλος και η ... Γερολυμπίνα από Αναπληρωτής Προέδρου
υποβαθμίζεται, αλλά με κέρδος, σε ... Γραμματέας της ΕΛΟΚ και
δη ΟΜΟΦΩΝΑ (με την ομοφωνία του ... ενός!)!
Τουτέστιν, ο Αρρωστημένος πήρε την ομοσπονδία όχι
στο Σπίτι του, όπως του Τριάθλου, που δεν την βρίσκει ο
Τσολακίδης, αλλά και πάνω στο ... Κρεβάτι του!
"Ο νοών νοείτω τι θα της κάνει και ουαί τω ανοήτω
Κοντονή και Συναδινώ!"
Ο απατεώνας Δημητριάδης δήλωνε

με βεβαιώσεις της ΕΛΟΚ,
16) Και τέλος, στους 134 που έδωσες διπλώματα,
υπογεγραμμένες από τον
Ανεγκέφαλε! Όχι μόνο δεν είχες τον παραμικρό ενδοιασμό, αλλά Μπουλούμπαση και από τον ίδιο,
λειτούργησες κάτω από εντεταλμένη παρότρυνση! Και όμως πρώτον ότι δεν ήταν ΠΟΤΕ αθλητής
και δεύτερον ότι ήταν ... ΠΑΝΤΑ
γνώριζες ότι από τους 134: α) 26 περίπου δεν έχουν αθλητής! Ποιός μαλάκας του έδωσε
ημερομηνία στα δελτία τους, άρα είναι ελλιπή, β) 26 περίπου δεν
δίπλωμα???
έχουν ημερομηνία στα 1α Νταν, άρα είναι ελλιπή, γ) 7 περίπου
πήραν 1ο Νταν πριν αποκτήσουν δελτίο αθλητή, ενώ το δελτίο είναι προϋπόθεση για το Νταν είτε
με εξέταση είτε με κατάταξη, δ) ο απατεώνας Δημητριάδης δήλωνε με βεβαιώσεις της ΕΛΟΚ
πρώτον ότι δεν ήταν ΠΟΤΕ αθλητής και δεύτερον ότι ήταν ... ΠΑΝΤΑ αθλητής!, ε) 10 περίπου
έχουν νορμάλ ημερομηνίες δελτίων και Νταν, και ζ) περί τους 90 έχουν σε μακρινή χρονική
απόσταση την κτήση του 1ου Νταν από την έκδοση του δελτίου τους, δηλαδή σε απόσταση από 3
έως και ... 24 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι είχαν ήδη σταματήσει το καράτε, τους βρήκε ο
Γερόλυμπος και η Συμμορία του και με στόχο να "εισπράξουν τα 250 €" χώσανε και αυτή τη
"σκαρταδούρα" μέσα στη Σχολή Προπονητών εις βάρος πάντα των σωστών προπονητών και του
αθλήματος!!!

Παραιτήσου Ανεγκέφαλε!!!

Πίσω από μη φυσιολογικά γεγονότα πάντα κρύβονται:
ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ!
17) Η "Συνομωσία είναι ένα κλειστό κουτί" μέσα στο οποίο βλέπουν μόνο όσοι συμμετέχουν
στην Συνομωσία και δεν βλέπουν όσοι δεν συμμετέχουν! Συνεπώς, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τι
πραγματικά συμβαίνει, ενώ οι μη συμμετέχοντες οδηγούνται με λογικούς συλλογισμούς στα
"ενδεχόμενα να συμβαίνουν" εκ των εξωτερικών γεγονότων με καθυστέρηση!
Στην προκείμενη περίπτωση της Σχολής Προπονητών Καράτε έχουμε τα εξής αναντίρρητα
γεγονότα, που είδαμε με τα μάτια μας:
1) Χωρίς αμφιβολία πρόκειται για μια παράνομη Σχολή Προπονητών με παράνομη ίδρυση,
παράνομους οργανωτές (ΓΓΑ και ΕΛΟΚ), παράνομους μαθητές με παράνομα δικαιολογητικά,
παράνομους διδάσκοντες, παράνομα μαθήματα, παράνομες εξετάσεις, παράνομα αποτελέσματα,
παράνομα διπλώματα και παράνομες απονομές διπλωμάτων!
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2) Κατά τη λειτουργία της Σχολής και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των μαθητών της
απεδείχθη η εσκεμμένη παραπλάνηση της ΓΓΑ με πλαστά δικαιολογητικά από την ΕΛΟΚ!
3) Ακόμα και μετά τον ελλιπή έλεγχο των δικαιολογητικών των μαθητών και μετά και την
απόφαση των 134 "επιτυχόντων" υπήρχαν παράνομα δικαιολογητικά, που είχαν τεθεί από την
Επιτροπή ως παράνομα υπόψη του Ιούλιου Συναδινού!
4) Αυτά τα 134 παράνομα διπλώματα απαίτησε να πάρει ο μη
νομιμοποιημένος (μη θεσμικό πρόσωπο της ΕΛΟΚ) Γιώργος
Γερόλυμπος με απειλές την Πέμπτη 16/7/2015, οι υπάλληλοι της ΓΓΑ
της Επιτροπής Διοίκησης του αρνήθηκαν, διότι έλλειπε ο Πρόεδρος
της Επιτροπής με άδεια, αλλά τελικά τα πήρε, διότι επενέβη ο Νομικός
Σύμβουλος του ΓΓΑ Ιούλιου Συναδινού.
5) Την Παρασκευή 17/7/2015 ο Συναδινός απένειμε τα 134
παράνομα διπλώματα! Εξηγούμαι: Δεν είναι όλα παράνομα ένα προς
ένα, αλλά λόγω της παράνομης διαδικασίας είναι καραμπινάτα παράνομα
Κοντονή και Συναδινέ:
σαν σύνολο μέχρι να ελεγχθούν ένα προς ένα!
υποθάλπετε ενσυνείδητα
εγκληματίες στη ΓΓΑ και την
ΕΛΟΚ! Τώρα ξέρω: Είσαστε
ίδιοι με αυτούς!

Τα ανωτέρω είναι
τα γεγονότα που βλέπουμε
έξω από τη "Συνομωσία" σαν εξωτερικοί παρατηρητές!
Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα στη Συνομωσία
(στο κλειστό κουτί) χρησιμοποιούμε τη λογική και
βγάζουμε τα επόμενα λογικά συμπεράσματα:
Ερώτημα: Γνώριζε ο Συναδινός τις παρανομίες
της Σχολής?
Απάντηση: Όχι μόνο τις γνώριζε, όχι μόνο
Οι Σύμβουλοι του ΓΓΑ της Κωλοτούμπας
είχαν ενημερωθεί λεπτομερέστατα οι περίφημοι "ειδικοί
Γιώργος Κατραχού-ρας αριστερά και Γιάννης
σύμβουλοί του" Γιάννης Δρίβας και Γιώργος
Δρίβας δεξιά!
Κατραχούρας, αλλά με δική του εντολή είχε ζητηθεί από
την ΕΛΟΚ πίνακας των δελτίων αθλητών από τον οποίο είχαν κοπεί από τη Σχολή 37 μαθητές με
πλαστές βεβαιώσεις "5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής"! Συνεπώς, γνώριζε απόλυτα ότι η
ΕΛΟΚ εξαπατούσε συστηματικά την ΓΓΑ εκδίδοντας πλαστά δικαιολογητικά!
Ερώτημα: Πώς πήγε και απένειμε τελείως απροβλημάτιστα τα διπλώματα ο Συναδινός και
δεν είπε "Κάτσε, ρε, αρπάξανε εχθές τα διπλώματα και με βάζουν να τα δώσω σήμερα? Ας ρωτήσω
και τον πρόεδρο της Επιτροπής μήπως κάνω καμιά πατάτα"!
Απάντηση: Προφανώς δεν αναρωτήθηκε, διότι ήταν ενήμερος από πριν για την επίθεση
Γερόλυμπου στις υπαλλήλους της ΓΓΑ και ίσως και να την μεθόδευσε ο ίδιος! Προφανώς
εκμεταλλεύτηκε την απουσία του προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος, όπως παρατηρώ από τα
Πρακτικά, όποιον από τους ανωτέρους του βλέπει να παρατυπεί τον βάζει και υπογράφει έγγραφο
εντολής, ώστε να κατοχυρώνεται τυπικά ότι δεν διέπραξε παράβαση καθήκοντος! Προφανώς, ο
Γερόλυμπος πήγε στη Γραμματεία, όταν δεν ήταν εκεί ο Συναδινός, ώστε να μην χρεωθεί ο δεύτερος
την εντολή να δοθούν τα διπλώματα! Συνεπώς ο Συναδινός βρίσκεται σε απόλυτη συνεργασία με
τον Γερόλυμπο και κάθε σχετική πράξη του γίνεται μετά από συνεννόηση με αυτόν!
Ερώτημα: Γνωρίζονταν ευθέως ο Γερόλυμπος με τον Συναδινό ή υπάρχει συνδετικός
κρίκος και ποιός είναι αυτός?
Απάντηση: Δεν γνωρίζονταν από πριν και υπάρχει συνδετικός κρίκος! Είναι ο Γιάννης
Δρίβας του οποίου η κόρη έκανε καράτε και ο γιος κάνει ακόμα και τώρα καράτε.
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Ερώτημα: Τι κρύβεται πίσω από τις γνωριμίες
Συναδινού-Δρίβα και Δρίβα-Γερόλυμπου?
Απάντηση: Οι Συναδινός και Δρίβας ήταν επί
χρόνια κολλητοί συνεργάτες στον τομέα αθλητισμού του
ΣΥΡΙΖΑ! Ο Δρίβας είχε και έχει το γιό του Νίκο Δρίβα
στο σύλλογο του Γιώργου Μπίκα και πάντα διέδιδε ότι είναι
μέλος της επιτροπής αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Ο αθλητής
Νίκος Δρίβας επελέγη χωρίς να το δικαιούται για την
εθνική ομάδα καράτε της αποστολής στο Μπακού το 2012
μετά από παρέμβαση του Γερόλυμπου, από τότε ο Νίκος
Δρίβας είχε εντυπωσιακά ευνοϊκή μεταχείριση σαν αθλητής με τρόπο που ανέβηκε και πήρε θέσεις
και μόρια για ανώτερες σχολές, όπου και πέρασε! Νάτη, λοιπόν, η διαπλοκή Συναδινού-ΔρίβαΓερόλυμπου! Και αν βάλεις μέσα και το καταλυτικό όνομα "Γιώργος Μπίκας" έκανες ένα εκρηκτικό
μίγμα ... "ψευτοπολιτικής-ψευτοδιαπλοκής"!!!
(Παρένθεση: Σε συζήτησή μας με τον Γιάννη Δρίβα με κατηγόρησε ότι χτυπάω το παιδί
του! ΠΟΤΕ δεν χτυπάω παιδιά, ακόμα και των αντιπάλων μου, αλλά ΠΑΝΤΑ χτυπάω τους γονείς
μπροστά στα παιδιά τους, όταν αυτοί χτυπάνε τα παιδιά των άλλων, για να τους δείξω ότι αυτό
πονάει! Και στην προκείμενη περίπτωση ο Δρίβας έχει χτυπήσει τις 32 οικογένειες αυτών που
κόπηκαν στα Πρακτικά και ας μην κάνει τον ανήξερο! Γιατί? Διότι ενισχύει τον Γερόλυμπο, ο οποίος
έδωσε την εντολή στα καθάρματα που τους έκοψαν!!!)
Νέο Ερώτημα των 59.000 € (όσων εισέπραξε ο Γερόλυμπος
από τη Σχολή Προπονητών από τους μαλάκες, χρησιμοποιώντας άλλους
μαλάκες και εξαπατώντας άλλους μαλάκες!): Πώς την έστησε και
δούλεψε τη "μηχανή της απάτης" ο Μεγάλος Πί-Που???
Απάντηση: α) άφησε να περάσουν 13 χρόνια από την
προηγούμενη σχολή προπονητών, εκμεταλλευόμενος στο μεταξύ τους
υπάρχοντες προπονητές και δημιουργώντας τεχνητή πείνα για διπλώματα
προπονητή, β) οργάνωσε τη Σχολή διευρύνοντας τα όρια Νταν από 2 σε
Ο Μεγάλος Πί-Που!
1 για να βάλει πολλά νέα θύματα, που δεν τον ξέρουν, και μειώνοντας τα
(Ο Μεγάλος Πίου είναι
όρια ηλικίας στα 50 χρόνια για να βγάλει παλιούς, που τον ξέρουν, γ)
άλλος!)
μάζεψε κάθε καρυδιάς καρύδι (μεταφράστε το όπως θέλετε!), από
αθλητές που είχαν από δύο μήνες στο καράτε και ακόμα μάθαιναν να δένουν τη ζώνη τους, μέχρι
ξέμπαρκους και ξέμπαρκες, που είχαν εγκαταλείψει το καράτε εδώ και χρόνια, δ) έβαλε μέσα
διαιτητές, μέλη ΔΣ, μπαμπάδες και μαμάδες αθλητών, τον μπακάλη, την κομμώτρια, τον Δημητριάδη
και άλλα ... ζόμπι, ε) για όλους αυτούς επινόησε την νομιμοποίησή τους με βεβαιώσεις της ΕΛΟΚ
και όχι με έλεγχο της συμμετοχής τους σε αγώνες για πέντε χρόνια, ζ) βρήκε 10-12 ξευτιλισμένους
δασκάλους πρακτικών μαθημάτων για να βγάλει το δηλητήριό του κόβοντας τους εχθρούς του (στα
παπάρια μας αυτό Γερόλυμπε!), η) έβαλε τους Μπουλούμπαση, Δημητριάδη και τη γυναίκα του να
μας τα ... αερίζουν με μια μήνυση (!), θ) έβαλε τη μαϊμού-κολλητό του Συναδινού Γιάννη Δρίβα να
ροκανίζει από μέσα και τον Συναδινό και τον νομικό σύμβουλο, ι) τον έπιασε κόψιμο, όταν ο
Συναδινός του ζήτησε όλα τα δελτία αθλητών και έκοψε τους 37, κ) συνεννοήθηκε με τον Δρίβα
πότε θα έλειπαν και ο Καραστάθης (με άδεια) και ο Συναδινός (επίτηδες!), λ) όρμησε στις
υπαλλήλους της ΓΓΑ-μέλη της Επιτροπής με απειλές και άρπαξε τα διπλώματα των 134 με τη
βοήθεια του νομικού συμβούλου του Συναδινού και χωρίς να έχει τελειώσει η διαδικασία των
ελέγχων, μ) κάλεσε το βλήμα τον Συναδινό να τα απονείμει, ν) ο Συναδινός τα απένειμε, πράξη με
312/340

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Απόλυτα Παράνομη η Σχολή Προπονητών Καράτε των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ 2014-2015.

την οποία ομολογεί την καραμπινάτη ένταξή του στους διεφθαρμένους πολιτικούς και επίορκους
δημόσιους υπαλλήλους!!! ο) και η δουλειά με κέρδος περί τα 20 χιλιάρικα τελείωσε! ξ) και ξυνό
θα σου βγει Μεγάλε Πί-Που: η δουλειά ΔΕΝ τελείωσε ακόμα!!!
Συμπέρασμα: Τίποτα από όσα έγιναν με την αποδοχή από τον Συναδινό των παρανομιών
στα διπλώματα της Σχολής Προπονητών δεν ήταν τυχαίο, αλλά όλα ήταν κατευθυνόμενα από τον
Γερόλυμπο, ο οποίος το έχει ήδη δηλώσει ότι "το μέλλον ανήκει σε αυτόν που το προετοιμάζει"! Αν
ο Συναδινός υποσχέθηκε ότι θα μεριμνήσει για τους κομμένους στα Πρακτικά, ξεχάστε το! Θα πει
εξαρτάται από την ΕΛΟΚ (έτσι του είπε να πει ο Γερόλυμπος μέσω του Δρίβα!) και η ΕΛΟΚ θα το
απορρίψει!

Συνεπώς, ο Ιούλιος Συναδινός δεν είναι ούτε Βλάκας, ούτε Μαλάκας! Είναι
απλά ένας ακόμα διεφθαρμένος και διαπλεκόμενος πολιτικός της κακιάς συμφοράς!!!
Αυτή τη φορά ... ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ!!! Ήρθανε να φάνε και αυτοί!!!
Ερώτημα τελευταίο: Τα γνωρίζει όλα αυτά ο υφυπουργός Σταύρος Κοντονής?
Απάντηση: Εκ του ότι πουθενά δεν εμπλέκεται το όνομά του προκύπτει το
συμπέρασμα ότι "φυσικά και τα γνωρίζει" και κάνει το παγώνι για εξυπηρετηθούν οι
... σύντροφοι!!! Είχε υποχρέωση να τα γνωρίζει και να τα σταματήσει! Δεν το έκανε?
Ούτε Βλάκας, ούτε Μαλάκας κτλ. ... ως άνω!!!
27/7/2015 - Γνωρίζουν τις καταγγελίες αυτού του άρθρου και ΔΕΝ κάνουν
τίποτα! Επομένως, επαληθεύομαι σε όλα! Συγχαρητήρια Συριζαίοι! Ξευτιλίσατε για
άλλη μια φορά το κόμμα σας και τον πρωθυπουργό σας!
Με βάση όλα τα ανωτέρω, κύριοι Σταύρο Κοντονή και Ιούλιε Συναδινέ, είσαστε πολύ
επικίνδυνοι για τον αθλητισμό, γι' αυτό και προτείνω να πηγαίνετε σιγά-σιγά με
ελαφριά πηδηματάκια να ... βόσκετε γίδια και προβατάκια!
Να ακυρωθεί ολόκληρη η Σχολή Προπονητών Καράτε, διότι το ΔΣ της ΕΛΟΚ ως
απατεώνες εξαπάτησαν κατά 1000 τρόπους την ΓΓΑ και στη ΓΓΑ ως κοιμώμενοι
με τα τσαρούχια εξαπατήθηκαν!!! Και να ζητηθούν ποινικές ευθύνες!!!

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!!!
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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

5-Βόβλας
Παράνομος
Ταμίας διότι
προπονητής!

10-Πάσης
Νόμιμη ... Σουπιά!
Παράνομος, διότι
προπονητής!

1-Μπουλούμπασης
Παράνομος
Πρόεδρος διότι
προπονητής!

6-Ράλλης Ειδικός
Γραμματέας

2-Γερολύμπου
Αναπλ. Πρόεδρος
Υπό έλεγχο!

3-Δημητριάδης
Παράνομος Γεν.
Γραμ. διότι
προπονητής!

7-Γκουβούσης
8-Καρβούνης
Παράνομος Έφορος Παράνομος Εφ. Εθν.
Υλικού, διότι
Ομάδων, διότι
προπονητής!
προπονητής!

12-Γκάζι, Διευθυντής
αθλήματος, νόμιμος
προπονητής,
παράνομα ψηφίζει!!!

13-Σκοπελίτης
Ιδιοκτήτης
"Sportdata",
εξωτερικός
συνεργάτης!!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
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9-Χονδροματίδης
Παράνομος
Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής, διότι
προπονητής!

14-Χριστοδούλου
"Η ElpidaTours!"
εξωτερικός
συνεργάτης!!!
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Πρώτη δημοσίευση 30/8/2015.
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Καταχωρήσεις στο
Διοργανώσεις Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!
karate.gr
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
το τελευταίο άρθρο του!!!)
Συνολικό και τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο Γερόλυμπος και τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ
συγκροτούν μια εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένη δομή και ιεραρχία, η οποία απομυζά επί
είκοσι χρόνια την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε, ενώ ταυτόχρονα η ΓΓΑ αποδεικνύεται μια
δημόσια υπηρεσία α) τελείως απόμακρη και αδιάφορη για τα τεκταινόμενα στον ελληνικό
αθλητισμό, και β) επιβεβαιωμένα ανίκανη να οργανώσει και να λειτουργήσει μια απλούστατη
Σχολή Προπονητών διακοσίων (200) ωρών για τους υποψήφιους προπονητές ενός αθλήματος.

Τα στοιχεία με τα οποία μηνύονται:
Α) ο Γερόλυμπος και τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ
1) για παραβάσεις της Υ.Α. Ίδρυσης Σχολής Προπονητών
Καράτε, και
2) δυνητικά για σύσταση συμμορίας με σκοπό αθλητικά και
οικονομικά εγκλήματα και
Β) ο ΓΓΑ Ιούλιος Συναδινός για παράβαση καθήκοντος και
καραμπινάτη διαπλοκή!
(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Πολύ ευχαρίστως με κλικ εδώ!)
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Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!
Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, τέως Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτ. Πρόεδρος!
Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων!
Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!!
Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ!!!

Θέμα: Η παράνομη ίδρυση και λειτουργία Σχολής
Προπονητών Καράτε από τις ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!
Ακόμα ένα "χιουμοριστικό και αληθινό" βιντεάκι παραγωγής της "DYNAMIC
KARATE PRODUCTIONS by Tim Pers":
30-8-2015 - Καραμπινάτα παράνομα τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ

ΒΙΝΤΕΟ
Τυχαίες ομοιότητες προσώπων της ταινίας με πραγματικά πρόσωπα ... δεν
αποτελούν σύμπτωση, αλλά για αυτούς μιλάμε!!!
Αποδεικνύεται κατωτέρω ότι πρέπει:
1) Να ακυρωθεί η παράνομη Σχολή και να ιδρυθεί εξαρχής, διότι από την απόφαση
ίδρυσης είχε λανθασμένες και παράνομα αντισυνταγματικές προϋποθέσεις συμμετοχής με
αποτέλεσμα να αποκλειστούν άτομα, που είχαν συνταγματικό δικαίωμα να συμμετάσχουν
ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό,
2α) να ανακληθούν τα διπλώματα, να ακυρωθούν οι παράνομες εξετάσεις της
Σχολής, να γίνει λεπτομερής έλεγχος των νόμιμων προϋποθέσεων συμμετοχής, να
αποκλειστούν οι παράνομοι και να γίνουν νέες εξετάσεις για όλους σε όλα,
ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό,
2β) να ανακληθούν τα διπλώματα, να ακυρωθούν οι παράνομες εξετάσεις της
Σχολής στα Πρακτικά, να γίνει λεπτομερής έλεγχος των νόμιμων προϋποθέσεων
συμμετοχής, να αποκλειστούν οι παράνομοι και να γίνουν νέες εξετάσεις για όσους κόπηκαν
μεθοδευμένα στα Πρακτικά με άλλους εξεταστές, ενώ ταυτόχρονα
2γ) να ιδρυθεί άμεσα νέα Σχολή για όσους παρανόμως
αποκλείστηκαν.
Κατωτέρω θα αναλυθούν τα εξής Κεφάλαια:
Σύντομο ιστορικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛΟΚ).
Το ιστορικό των Σχολών Προπονητών Καράτε της ΓΓΑ.
Α - Οι παρανομίες της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) ίδρυσης της Σχολής
Προπονητών Καράτε 15768/28-5-2014
Β – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής
Γ - Οι παρανομίες των εξετάσεων της Σχολής!
Δ - Οι παρανομίες στα αποτελέσματα της Σχολής!
Ε - Οι παρανομίες στον Οικονομικό Απολογισμό της Σχολής!
ΣΥΝΟΨΗ
Συμπέρασμα
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Σύντομο ιστορικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛΟΚ).
Η ΕΛΟΚ (αρχικά Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Καράτε, ΕΟΕΚ) ιδρύθηκε το 1986
από ένθερμους αθλητές και εκπαιδευτές του καράτε με 19 σωματεία και αναγνωρίστηκε το 1990
από τη ΓΓΑ, ενώ το καράτε δεν είναι Ολυμπιακό Άθλημα ακόμα και σήμερα παρά τις πολυετείς
προσπάθειές του. Πρώτος πρόεδρος ήταν ο Τάκης Μακρής και πρώτος γραμματέας ο Ευθύμιος
Περσίδης, ενώ έδρα της ήταν για πέντε χρόνια το γραφείο του γραμματέα της. Το 1991 η ΕΟΕΚ
επιχορηγήθηκε από τη ΓΓΑ και εκεί ήταν που οι “φιλίες” τελείωσαν!
Ένα νέο “διοικητικό αστέρι” εμφανίστηκε στο χώρο του καράτε, ο Γιώργος
Γερόλυμπος, ο οποίος από το 1994 επιβλήθηκε στο διοικητικό τομέα της ΕΟΕΚ,
αξιοποιώντας την υποστήριξη πολιτικών προσώπων και ένα πλήθος
υποταγμένων σε αυτόν εκπαιδευτών καράτε και συλλόγων, ώστε να κυριαρχεί
στις γενικές συνελεύσεις, και με εργαλεία την επιβράβευση της αναξιοκρατίας,
απειλές, εκβιασμούς, τιμωρίες και εξόντωση των αντιπάλων του ακόμα και με
εικονικές Δικαστικές Επιτροπές της ΕΛΟΚ, κατάφερε επί είκοσι χρόνια να έχει
μετατρέψει την ΕΛΟΚ σε προσωπική του επιχείρηση με “εμπόρευμα” τίτλους
μαύρων ζωνών καράτε, τίτλους τεχνικών καράτε, διαιτητών, εκπαιδευτών,
διπλωμάτων προπονητών της ΓΓΑ, μορίων για ανώτατες σχολές και ό,τι άλλο
μπορεί να φανταστεί κανείς! Μέχρι το 2003 ο Γιώργος Γερόλυμπος ήταν πρόεδρος της ΕΛΟΚ και
από τότε μέχρι σήμερα μεταπήδησε στην ομοσπονδία Τριάθλου (ώστε να συμμετέχει στην
Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής) την οποία Τριάθλου άρπαξε με συλλόγους
καράτε, χωρίς να σταματήσει ποτέ να χειραγωγεί παράλληλα, να εκμεταλλεύεται και να απομυζάει
την ΕΛΟΚ με ανθρώπους-πιόνια του στο ΔΣ αυτής.
Οι επί σειρά ετών παραβιάσεις της αθλητικής και της φορολογικής νομοθεσίας από τα
εκάστοτε μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ είναι αναρίθμητες! Νοθευμένες εκλογές, λειτουργία παράνομων μη
δηλωμένων και φορολογούμενων παρα-ομοσπονδιών, διοργανώσεις αγώνων και σεμιναρίων με
κέρδη για τα μέλη και τους ευνοούμενους των μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ μέχρι ύποπτες προμήθειες
υλικού (δεν υπάρχει Βιβλίο Αρχείου Υλικού, κτλ.) και οικονομικά ύποπτα ταξίδια των αθλητικών
αποστολών στο εξωτερικό, και άλλα, αποτελούν μόνο μερικές από τις παράνομες δραστηριότητες
της ΕΛΟΚ, περιγράφονται δε εκτενέστατα σε δημοσιεύματά στο www.karate.gr. Τα μισά από τα
μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ είναι επαγγελματίες προπονητές, ενώ αυτό απαγορεύεται από τον αθλητικό
νόμο, και μάλιστα αρχηγοί παρα-ομοσπονδιών διάφορων στυλ καράτε με έντονη προπονητική
δραστηριότητα, πράγμα παράνομο βάσει του αθλητικού νόμου 2725/1999 κατωτέρω:
«Άρθρο: 3, Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί
«2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων
συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν
επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης.»

Εκ των ανωτέρω είναι φανερό ότι η ΕΛΟΚ λειτουργεί ως επιχείρηση του Γιώργου
Γερόλυμπου με συνεργάτες μια ομάδα χειραγωγούμενων προπονητών καράτε, η οποία δεν δίνει
λογαριασμό σε κανένα.
Αυτά αναφέρονται μόνο για περιγραφή των συνθηκών λειτουργίας της ΕΛΟΚ, αλλά δεν θα
σταθούμε σε αυτά στην παρούσα.
Υπό όλο αυτό το σκηνικό, που μόνο επιγραμματικά εκτέθηκε εδώ, και με ΔΣ όπως δίνεται
στην επόμενη φωτό (Σχετ-18, Συν-2) εξελίχθηκε και η υπό κρίση Σχολή Προπονητών Καράτε 2014
των ΓΓΑ και ΕΛΟΚ ως προς την ίδρυσή της και τη λειτουργία της. Από το επόμενο ΔΣ λείπει φυσικά
ο "μαγαζάτορας" Επίτιμος Πρόεδρος Γιώργος Γερόλυμπος!
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Το ιστορικό των Σχολών Προπονητών Καράτε της ΓΓΑ.
Επειδή οι πανεπιστημιακές σχολές γυμναστών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες
των συλλόγων των διαφόρων αθλημάτων για προπονητές, ο αθλητικός νόμος 2725/1999 και οι
τροποποιήσεις του έχουν προβλέψει την ίδρυση και λειτουργία “Σχολών Εμπειρικών Προπονητών”
για τα διάφορα αθλήματα υπό την αιγίδα της ΓΓΑ σε συνεργασία με τις ομοσπονδίες, ώστε να
καλύπτονται κατά το δυνατόν οι προπονητικές ανάγκες των συλλόγων. Βεβαίως, ενώ ο νόμος
αρχικά άλλα πρόβλεπε και τελικά άλλα εφαρμόζονται έχει αποκατασταθεί μια μεσοβέζικη ημινόμιμη
κατάσταση αποδεκτή από όλους, η οποία όμως πολλές φορές στρεβλώνεται λόγω άγνοιας ή/και
αδιαφορίας της ΓΓΑ από τη μια και συγκεκριμένων στόχων και σκοπών των ομοσπονδιών και αυτών
που τις ελέγχουν από την άλλη. Οι Σχολές αυτές διοικούνται συνήθως από πενταμελή Επιτροπή
Διοίκησης, με τρία μέλη από τη ΓΓΑ και δύο από την ομοσπονδία, ενώ Διευθυντής τοποθετείται
πρόσωπο προτεινόμενο από την ομοσπονδία.
Τη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “έτρεξε” εν γνώσει της
ΓΓΑ ένα παράνομο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΟΚ, που ήδη έπρεπε να εκπέσει με απόφαση του
Υφυπουργού Αθλητισμού! Παράνομο λόγω πολλαπλών παραβιάσεων της αθλητικής και
φορολογικής νομοθεσίας, πάντα ... υπό την αιγίδα της ΓΓΑ! Συνεπώς, όλες οι αποφάσεις και της
ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ για την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε αποτελούν δέσμη
πολλαπλών παρανομιών και άρα είναι νομικά άκυρες!

Α - Οι παρανομίες της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) ίδρυσης της Σχολής
Προπονητών Καράτε 15768/28-5-2014
Εισαγωγικά ας υπενθυμίσουμε ότι το δίπλωμα προπονητή από τη ΓΓΑ είναι ένα σοβαρότατο
επαγγελματικό προσόν, αλλά και ανάληψη ευθύνης, το οποίο θα πρέπει να δίδεται από τη ΓΓΑ
τηρουμένων όλων των προϋποθέσεων ικανότητας, αξιοκρατίας, διαφάνειας και δικαίου! Επομένως,
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την τελική ευθύνη πληρότητας των προϋποθέσεων και άψογης λειτουργίας της Σχολής
Προπονητών για την ηθική και σύννομη απόδοση αυτού του προσόντος στους δικαιούχους την έχει
η ΓΓΑ!
Η καταγγελλόμενη Σχολή Προπονητών Καράτε ιδρύθηκε, 13 χρόνια (απαράδεκτα πολλά!)
μετά την προηγούμενή της, με την Απόφαση 15768/28-5-2014 (Σχετ-1) του υφυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανού, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β1593/17.6.2014 (Σχετ2) (και έγινε νόμος του κράτους), ενώ τροποποιήθηκε με την Τροποποίηση του ΦΕΚ
Β2385/8.9.2014 (Σχετ-3). Ας σημειωθεί εδώ ότι κάθε άθλημα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες όσον
αφορά στην ιστορία του εντός και εκτός Ελλάδος, την τεχνική του και τους ανθρώπους του,
πράγματα που το κάνουν τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα αθλήματα. Ας προσθέσουμε σε
αυτά και το ότι τα εξ ανατολής προερχόμενα αθλήματα των μαχητικών τεχνών, όπως είναι και το
καράτε, έχουν και μια ιδιόμορφη φιλοσοφία και εκπαίδευση.
Α1) Με την από 28-5-2014 ΥΑ ίδρυσης της Σχολής ορίζεται η επόμενη
πενταμελής Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής από τρεις υπαλλήλους της ΓΓΑ και
δύο αντιπροσώπους της ΕΛΟΚ, ενώ το πρόγραμμα των μαθημάτων από 80
ώρες θεωρητικών μαθημάτων και 120 ώρες πρακτικών ορίστηκε να διαρκέσει
από 12-7-2014 μέχρι 19-10-2014.
«ΑΡΘΡΟ 1, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται από τους:
1. Αξαρλή Αθηνά - Ευαγγελία του Δημητρίου, υπάλληλο της Γ.Γ.Α. ως
Πρόεδρο.
2. Χαρπαλή Ελένη του Χαριλάου, υπάλληλο της Γ.Γ.Α. ως μέλος.
3. Σταυρογιάννη Ευφροσύνη του Ιωάννη, υπάλληλο της Γ.Γ.Α., ως
μέλος.
4. Ποντίδα Εμμανουέλα του Δημητρίου, εκπρόσωπο της ΕΛ.Ο.Κ. , ως μέλος.
5. Κοσμίδη Γεώργιο του Κοσμά, εκπρόσωπο της ΕΛ.Ο.Κ., ως μέλος.
Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται οι:
1. Μαραγκού Μαρία – Λουίζα του Ιωάννη, υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
2. Σπύρου Λαμπρινή - Ιωάννα του Ιωάννη, υπάλληλος της Γ.Γ.Α.»
Εκ των υστέρων ο εκ των εκπροσώπων της ΕΛΟΚ Γιώργος Κοσμίδης παραδέχθηκε
ότι ήταν και είναι επαγγελματίας προπονητής καράτε (Πρακτικό 7, σελ. 3, μέση, Σχετ-12).
Επομένως, ο Γιώργος Κοσμίδης ήταν παράνομο μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και άρα και της
Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής. Αυτό ακυρώνει τη σύνθεση της Επιτροπής Διοίκησης της
Σχολής Προπονητών, της οποίας ορίστηκε μέλος κατά εξαπάτηση της ΓΓΑ από την ΕΛΟΚ,
διότι καθαρά “τεχνικός” ανέλαβε “διοικητική θέση” κατά παράβαση του πνεύματος του
αθλητικού νόμου! Και όλοι στο ΔΣ της ΕΛΟΚ το γνώριζαν αυτό.
Συνεπώς, η Επιτροπή Διοίκησης γίνεται 4μελής, δεν πληρούνταν ποτέ ο εκ του νόμου
ίδρυσής της αριθμός των μελών της και άρα η Σχολή πρέπει να ακυρωθεί.
Α2) Την 30-7-2014, όμως, παραιτήθηκε ξαφνικά η πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης της
Σχολής κα Αθηνά-Ευαγγελία Αξαρλή, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ Β2385/8.9.2014 (Σχετ-3)
τροποποίησης της αρχικής απόφασης, αφήνοντας ακέφαλη την Επιτροπή Διοίκησης και άρα χωρίς
διοίκηση τη Σχολή. Ο υπεύθυνοι της ΓΓΑ, που συνέταξαν την απόφαση ίδρυσης της Σχολής, δεν
προνόησαν να βάλουν “αναπληρωματικούς” στην Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής και έτσι έμεινε η
Σχολή να τρέχει παράνομα χωρίς διοίκηση, στην ουσία υπό την “επιχείρηση” ΕΛΟΚ και μόνον! Αυτό
σημαίνει ότι για έναν ακόμα λόγο έπαψε αυτόματα να πληρούται ο νόμος του κράτους για την ίδρυση
και λειτουργία της Σχολής! Και όμως η Σχολή συνέχισε να λειτουργεί χωρίς διοίκηση και άρα χωρίς
καμιά παρακολούθηση για τη νομιμότητα της λειτουργίας της!
Ακούστηκε η άποψη (Πόρισμα, αρ. 8, Σχετ-18) ότι η παραίτηση της Αθηνάς Αξαρλή δεν
επηρεάζει τη λειτουργία της Σχολής, διότι η Επιτροπή Διοίκησης μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί
“ως συλλογικό όργανο”. Αυτό αποτελεί “νομικό σόφισμα” και η πραγματικότητα είναι ότι το διάστημα
από 30-7-2014 έως 8-9-2014 υπήρχε πραγματικό “κενό διοίκησης”! Γεγονός είναι ότι με την
παραίτηση της Αξαρλή και την παράνομη συμμετοχή του Κοσμίδη, ήδη η Επιτροπή Διοίκησης έμεινε
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με τρία νόμιμα μέλη και χωρίς πρόεδρο κατά παράβαση του νόμου, που την θέλει πενταμελή και με
πρόεδρο! Θυμίζω ότι η Επιτροπή Διοίκησης:
«1. Εγκρίνει το πρόγραμμα σπουδών.
2. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Παρακολουθεί τη
λειτουργία της σχολής και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για
οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Μετά την υποβολή των
αποτελεσμάτων από το Διευθυντή, η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην επικύρωση των
αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων (συντάσσοντας σχετικό
πρακτικό).»
Όλα τα ανωτέρω δεν λειτουργούσαν κατά το κενό διοίκησης. Αλλά και πάλι στην
πραγματικότητα η Επιτροπή ΔΕΝ λειτουργούσε, διότι:
α) για να λειτουργήσει η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να ορίσει πρόεδρο, πράγμα
που δεν έκανε διότι δεν θα ήταν νόμιμο,
β) ο νέος πρόεδρος της Σχολής Δημήτρης Καραστάθης μπήκε στη θέση της πρώην
προέδρου Αξαρλή διοριζόμενος με δημοσίευση στο ΦΕΚ και συνεπώς η θέση ΔΕΝ καλυπτόταν
αλλιώς με νόμιμο τρόπο,
γ) η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης με την Αξαρλή πρόεδρο της Σχολής
έγινε την 18/7/2014 και η πρώτη με τον Καραστάθη πρόεδρο έγινε την 18/9/2014, δηλαδή για δύο
μήνες η Επιτροπή Διοίκησης δεν υπήρχε!
δ) ποτέ δεν μετέβη η Επιτροπή Διοίκησης στους χώρους των μαθημάτων της Σχολής
Προπονητών να διαπιστώσει επί τόπου την ομαλή διεξαγωγή τους, ούτε στο διάστημα του “κενού
διοίκησης”, ούτε πριν ούτε μετά!
Συνεπώς απεδείχθη ότι η Σχολή “έτρεχε” παράνομα τελείως χωρίς διοίκηση για τους δύο
μήνες από τους τρεις της διάρκειάς της και άρα πρέπει να ακυρωθεί.
Α3) Και έτσι φθάσαμε στο σημείο από την παραίτηση της Αθηνάς Αξαρλή
την 30-7-2014 μέχρι το διορισμό του αντικαταστάτη της Δημήτρη Καραστάθη
την 8-9-2014 να γίνουν, όπως αποδεικνύεται από τα ωρολόγια προγράμματα
των μαθημάτων, χωρίς καμιά επίβλεψη από την Επιτροπή Διοίκησης της
Σχολής, “96 (από τις 200) διδακτικές ώρες επί τέσσερα τμήματα” από τους
“επιχειρηματίες” της ΕΛΟΚ, όπως ήθελαν αυτοί, με όποιο πρόγραμμα ήθελαν,
με όποιους διδάσκοντες ήθελαν, στις οποίες παρέδιδαν μαθήματα
προπονητικής στους υποψήφιους προπονητές ακόμα και μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ,
που βάσει του αθλητικού νόμου:
α) δεν μπορούν να έχουν την ιδιότητα του προπονητή αφού είναι μέλη
ΔΣ, ενώ ταυτόχρονα
β) κατέλαβαν έμμισθη θέση ως διδάσκοντες στη Σχολή κατά παράβαση πάλι του αθλητικού
νόμου κατά τον οποίο υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως μέλη μόνο του ΔΣ και
μόνο αμισθί! Μάλιστα, είναι τόσο μεγάλο το θράσος τους, ώστε μαθήματα στη Σχολή επιχείρησε να
παραδώσει και ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ και ορισμένος ... άμισθος Διευθυντής της Σχολής Χρήστος
Μπουλούμπασης! Και μάλιστα θέλησε να πουλήσει και ένα βιβλίο του, αλλά αυτό το άφησε μετά
από σχετικό δημοσίευμα στο www.karate.gr.
Συνεπώς, αποδεικνύεται η δόλια και ωφελιμιστική εκμετάλλευση της Σχολής Προπονητών
από την ΕΛΟΚ καθ’ όλο το διάστημα, που δεν είχε διοίκηση και άρα πρέπει να ακυρωθεί και για
αυτό το λόγο.
Α4) Στο άρθρο 4, § 2 «Λειτουργία της Σχολής», ορίζεται:
«2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας
ομοσπονδίας. Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου
καθορίζεται στο ποσό των 250,00 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά, (όπως ορίζει
το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013) και κατατίθεται στο
τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας από τους υποψηφίους που θα γίνουν δεκτοί στη
σχολή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής από την επιτροπή διοίκησης. Η
οικεία ομοσπονδία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην
επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την
αρμόδια υπηρεσία της Ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.»
320/340

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Απόλυτα Παράνομη η Σχολή Προπονητών Καράτε των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ 2014-2015.

Για την αξιολόγηση των ανωτέρω απαιτείται ο λεπτομερής οικονομικός απολογισμός της
Σχολής, ο οποίος αποκρύπτεται από το ΔΣ/ΕΛΟΚ.
Α5) Στη συνέχεια η απόφαση ορίζει στο άρθρο 7 ως «Ειδικά Προσόντα Συμμετοχής» για την
παρακολούθηση της Σχολής τα επόμενα:
«ΑΡΘΡΟ 7, ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη φοίτηση στη Σχολή Προπονητών οι υποψήφιοι πρέπει:
Α) Να είναι υγιείς και να έχουν αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη
διδασκαλία του αθλήματος.
Β) Να έχουν γεννηθεί από το 1964 έως το 1991.
Γ) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης
Σχολής τουλάχιστον.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια:
1. Να είναι κάτοχοι Μαύρης Ζώνης 1ου Βαθμού (DAN) της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.),
2. Να έχουν τουλάχιστον 5ετή ενεργή συμμετοχή στο άθλημα του Καράτε και να
προτείνονται από ενεργό σύλλογο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.), τούτο
βεβαιωμένο από την οικεία Ομοσπονδία.»
όπου «Νταν» είναι ο βαθμός της μαύρης ζώνης, που δείχνει το επίπεδο τεχνικής κατάρτισης του
κατόχου. Παρατηρούμε εδώ ότι από την απόφαση κιόλας ίδρυσης της Σχολής αρχίζουν και οι
παράνομες απαιτήσεις από την ΕΛΟΚ για τους συμμετέχοντες.
Μεταξύ των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εν λόγω Σχολή Προπονητών Καράτε Γ΄
Κατηγορίας περιλήφθηκαν στην απόφαση ίδρυσης της Σχολής με βάση τις επιστολές 566/29-72013 και 730/24-10-2013 της ΕΛΟΚ προς τη ΓΓΑ (Σχετ-4) και οι επόμενες:
α) να έχουν γεννηθεί από το 1964 έως το 1991 και άρα να είναι ηλικίας από 23 έως 50 ετών,
β) να έχουν απολυτήριο λυκείου, και
γ) να είναι κάτοχοι μαύρης ζώνης 1ου βαθμού (Νταν) ΕΛΟΚ.
Η ΕΛΟΚ, όμως, λειτουργεί με βάση το καταστατικό της και τον Εσωτερικό της Κανονισμό
(Σχετ-5). Στο καταστατικό της ορίζεται ότι ο Εσωτερικός της Κανονισμός
ψηφίζεται σε ειδική προς τούτο γενική συνέλευση με αυξημένη πλειοψηφία των
δύο τρίτων 2/3 (άρθρο 30, §3), ενώ στο τέλος του αναφέρεται η υποχρέωση της
ΕΛΟΚ να τον υποβάλλει στη ΓΓΑ για έλεγχο νομιμότητας και ότι ισχύει μετά την
έγκρισή του από αυτήν.
Στον Εσωτερικό Κανονισμό «Κεφ. 6 – Σχολές Προπονητών» (Σχετ-5)
ορίζεται σαφώς ότι για τις Σχολές Προπονητών Καράτε Γ΄ Κατηγορίας μεταξύ
των άλλων απαιτούνται παγίως:
α) ελάχιστη ηλικία 23 ετών,
β) απολυτήριο βασικής εκπαίδευσης, (δηλαδή τριετούς γυμνασίου
σήμερα), και
γ) να είναι ο υποψήφιος κάτοχος 2ου Νταν ΕΛΟΚ.
Συνεπώς, η ΕΛΟΚ εξαπάτησε εσκεμμένα τη ΓΓΑ δίνοντας
παραποιημένες προϋποθέσεις για τους υποψηφίους προπονητές παραβαίνοντας το δικό της
Εσωτερικό Κανονισμό, αλλά και αντισυνταγματικές ταυτόχρονα διότι έθετε εμπόδια στην
εκπαίδευση των ενδιαφερομένων άνω των πενήντα ετών, αλλά και αυτών με μόνο απολυτήριο
βασικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, έθεσε παράνομα τις προϋποθέσεις:
α) άνω ηλικιακό όριο τα πενήντα χρόνια, ενώ αυτό δεν προβλέπεται από
τον Εσωτερικό Κανονισμό,
β) απολυτήριο λυκείου, και όχι γυμνασίου, όπως ορίζει ο Εσωτερικός
Κανονισμός, και
γ) να είναι ο υποψήφιος κάτοχος 1ου Νταν, ενώ ο Εσωτερικός Κανονισμός
ορίζει 2ου Νταν, αφού το 1ο Νταν αποτελεί χαμηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης.
Αντίστοιχα η ΓΓΑ, ενεργώντας ανεύθυνα, δεν έλεγξε και δεν διόρθωσε τις
ανωτέρω προϋποθέσεις με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό της συγκεκριμένης
ομοσπονδίας, τον οποίο φυσικά έχει στα σχετικά με την ΕΛΟΚ αρχεία της και ο
οποίος πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα.
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Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται εν μέρει και από το Πρακτικό 1/19-6-14 (Σχετ-6) της
Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, όπου η πρόεδρος της Επιτροπής διατυπώνει και οι όλοι
συμφωνούν ότι το ανώτερο όριο ηλικίας πρέπει να καταργηθεί με επόμενη τροποποίηση της
απόφασης. Επίσης και από το Πρακτικό 2/30-6-14 (Σχετ-7) και το Πρακτικό 3/7-7-14 (Σχετ-8), όπου
γράφεται ότι έχει ενημερωθεί και η ηγεσία της υπηρεσίας σχετικά και «συμφωνήθηκε η αποδοχή της
κατάργησης του ανώτατου ορίου ηλικίας με πιθανή ορθή επανάληψη της ΥΑ ίδρυσης της Σχολής!
Τέλος, αφού κύλησε πολύτιμος χρόνος χωρίς Επιτροπή Διοίκησης, στο Πρακτικό 6/18-9-14
ομολογείται η αποτυχία της Επιτροπής να αλλάξει τα όρια ηλικίας και άρα η κακοδιοίκηση της ΓΓΑ!
Συνεπώς, στην ΥΑ ίδρυσης της Σχολής περιλαμβάνονται προϋποθέσεις και
αντισυνταγματικές και κατά παράβαση του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛΟΚ, και επομένως η
Σχολή πρέπει να ακυρωθεί για αυτούς τους λόγους αυτοτελώς!
Α6) Στα κριτήρια της αποδοχής των υποψηφίων προπονητών περιλαμβάνεται και το
επόμενο:
«2. Να έχουν τουλάχιστον 5ετή ενεργή συμμετοχή στο άθλημα του Καράτε και να
προτείνονται από ενεργό σύλλογο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.), τούτο
βεβαιωμένο από την οικεία Ομοσπονδία.»
Στο κριτήριο αυτό ζητείται οι υποψήφιοι να έχουν βεβαίωση της ΕΛΟΚ ότι έχουν τουλάχιστον
«5ετή ενεργή αθλητική συμμετοχή σε ενεργό σύλλογο της ΕΛΟΚ», χωρίς να διευκρινίζεται η έννοια
«αθλητική συμμετοχή»!
Αλλά τι είναι η «5ετής ενεργή αθλητική συμμετοχή σε ενεργό σύλλογο της ΕΛΟΚ»?
Προφανώς, είναι το να έχει εκδώσει κανείς δελτίο αθλητή και να παίρνει επί πέντε
χρόνια μέρος σε αγώνες καράτε ως αθλητής συλλόγου-μέλους της ΕΛΟΚ! Δεν
είναι το να γυμνάζεται δέκα χρόνια στο καράτε χωρίς να παίρνει μέρος σε αγώνες
της ΕΛΟΚ, δεν είναι το να έχει βγάλει κάρτα αθλητή αλλά να έχει πάρει μια-δυο
φορές μέρος σε αγώνες της ΕΛΟΚ, δεν είναι το να έκανε καράτε για πέντε χρόνια
πριν δέκα χρόνια στην Αυστραλία και δεν είναι μερικές άλλες περιπτώσεις, αφού
η ΕΛΟΚ αναγνωρίζει μόνο το δικό της καράτε και κανένα άλλο!
Επομένως, η 5ετής ενεργή αθλητική συμμετοχή αποδεικνύεται από την
ύπαρξη δελτίου αθλητή ταυτόχρονα με συμμετοχές στους αγώνες της ΕΛΟΚ και
από τίποτα άλλο.
Δυστυχώς, ο έλεγχος αυτός δεν έγινε ποτέ, αλλά περιορίστηκε στον
έλεγχο της ημερομηνίας έκδοσης του «δελτίου αθλητή» του κάθε συμμετέχοντα στη Σχολή,
γενομένου δεκτού ότι σε όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού του δελτίου ο αθλητής λάμβανε μέρος και σε
αγώνες, πράγμα προφανώς λανθασμένο. Συνεπώς, για την ευκολία του ελέγχου, πράγμα
απαράδεκτο, έγινε δεκτό ότι αν το δελτίο είχε εκδοθεί πέντε χρόνια πριν από την έναρξη της Σχολής,
τότε ο υποψήφιος προπονητής ήταν όλα αυτά τα πέντε χρόνια και αθλητής!
Όπως απεδείχθη και εκ των υστέρων, θα το δούμε πιο κάτω, ακόμα και
με βάση το κριτήριο αυτό είχαν εκδοθεί πολλές πλαστές βεβαιώσεις «5ετούς
ενεργού αθλητικής συμμετοχής» από την ΕΛΟΚ.
Μια μέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής, την 11-72014, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ ο Τελικός Πίνακας Υποψηφίων
Προπονητών της Σχολής με 240 περίπου συμμετέχοντες χωρισμένους σε
τέσσερα τμήματα και η λειτουργία της Σχολής άρχισε την 12-7-2014 χωρίς να
έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων, όπως όριζε
η ΥΑ.
Συνεπώς, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν έγινε επακριβής
έλεγχος της βασικής προϋπόθεσης της «5ετούς ενεργού αθλητικής
συμμετοχής» των υποψηφίων προπονητών με αποτέλεσμα να γίνουν δεκτά πολλά άτομα χωρίς να
έχουν αυτό το δικαίωμα, και επομένως η Σχολή πρέπει να ακυρωθεί και για αυτό το λόγο.

Β – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής
Με την έναρξη της λειτουργίας της Σχολής άρχισε τη λειτουργία της και η Επιτροπή
Διοίκησης, οι αποφάσεις της οποίας αποτυπώθηκαν στα 12 Πρακτικά της (Σχετικά 6 έως 14 και 16
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έως 18) και στο από 15-3-2015 Πόρισμά της (Σχετ-15) επί καταγγελιών σε δημοσιεύματα του
www.karate.gr.
Ταυτόχρονα και λίγες μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής η ΕΛΟΚ
ανακοίνωσε το Γενικό Πρόγραμμα της Σχολής (Σχετ-19), ενώ τα ωρολόγια προγράμματα τα
ανακοίνωνε κατά περιόδους μαθημάτων (Σχετ-20).
Β1) Από το πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Σχολής
(Σχετ-20) βλέπουμε την παράνομη συμμετοχή μεταξύ των διδασκόντων των
εξής μελών του ΔΣ (Σχετ-18, Συν-2):
α) Ο Χρήστος Μπουλούμπασης, μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, δίδαξε 43 ώρες,
β) Ο Γιώργος Κοσμίδης, μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, δίδαξε 10 ώρες,
γ) Ο Γρηγόρης Βόβλας, μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, δίδαξε 46 ώρες,
δ) Ο Πέτρος Πάσης, μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, δίδαξε 38 ώρες,
ε) Ο Παναγιώτης Χονδροματίδης, μέλος του
ΔΣ/ΕΛΟΚ, δίδαξε 40 ώρες, και
ζ) Ο Κώστας Γκουβούσης (μη μέλος του ΔΣ)
δίδαξε 16 ώρες!
Οι ανωτέρω πέντε πρώτοι Μπουλούμπασης – Κοσμίδης - Βόβλας Χονδροματίδης - Πάσης είναι κάτοχοι διπλώματος προπονητή και άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος από τη ΓΓΑ και άρα είναι «εν ενεργεία επαγγελματίες
προπονητές» μη έχοντες δικαίωμα να είναι αντιπρόσωποι συλλόγων προς την
ΕΛΟΚ και να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέσεις Διοικητικού
Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, διότι έπρεπε με βεβαία
ημερομηνία ΝΑ ΕΙΧΑΝ υποβάλει προς τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού δήλωση αποποίησης της ιδιότητας του προπονητή προκειμένου να
θέσουν υποψηφιότητα για τις ανωτέρω διοικητικές θέσεις στην ομοσπονδία ή να
είχαν καταθέσει τις επαγγελματικές τους άδειες στην ομοσπονδία με βεβαία
ημερομηνία κατάθεσης! Εφόσον τέτοια δήλωση δεν είχαν υποβάλει ποτέ, τότε
αποκρύπτουν την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή και καταλαμβάνουν
ταυτόχρονα μια θέση στη διοίκηση της ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα να χειραγωγούν το
άθλημα και να οδηγούν μια αθλητική ομοσπονδία σε εξ ορισμού συνεχή
εξαπάτηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του δημόσιου αθλήματος!
Οι ανωτέρω, λοιπόν, εν ενεργεία προπονητές και ταυτόχρονα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ
παραβαίνουν το άρθρο 3 του νόμου 2725/1999:
«Άρθρο: 3, Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί
«2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων
συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν
επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης.»
«Άρθρο: 31, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
1. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας,
που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας
κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε
κλάδο άθλησης, καθώς και στον οικείο σύνδεσμο η ομοσπονδία προπονητών.
"6. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα
στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση
εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι
έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
11. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος 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 άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.»
Αυτό ισχύει και αντίστροφα: τα ανωτέρω πέντε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΟΚ
δεν επιτρέπεται από τον αθλητικό νόμο να εμφανίζονται ως προπονητές οπουδήποτε, πολύ
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περισσότερο στη Σχολή Προπονητών, όπου εμφανίστηκαν ως «προπονητές υποψήφιων
προπονητών»!
Πώς διδάσκουν στη Σχολή Προπονητών, όταν με υπεύθυνη δήλωσή τους “δεν υφίσταται για
αυτούς κανένα από τα κωλύματα του νόμου 2725/1999 και του άρθρου 9 του καταστατικού της
ΕΛΟΚ”, την οποία δήλωση έδωσαν στην ΕΛΟΚ, όταν πήραν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι ΔΣ!
Και ο λόγος για τον οποίο οι ανωτέρω κατέλαβαν θέσεις διδασκόντων και εξεταστών στη
Σχολή είναι προφανής: για την απόλυτη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων της Σχολής.
Συνεπώς, τα ανωτέρω πέντε μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ θρασύτατα και κατά παράβαση των Άρθρων
3 και 31 ως άνω:
α) ως επαγγελματίες προπονητές έπρεπε να εκπέσουν άμεσα από τις θέσεις των μελών του
ΔΣ/ΕΛΟΚ, και αντίστροφα
β) ως μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ θρασύτατα παρανόμως κατέλαβαν αμειβόμενες επαγγελματικές
θέσεις μεταξύ των διδασκόντων καθηγητών και εξεταστών στη Σχολή και δίδαξαν τις παραπάνω
καταμετρημένες ώρες διδασκαλίας και εξέτασαν στα Πρακτικά μαθήματα. Επομένως η Σχολή
πρέπει να ακυρωθεί και εξ αυτού του λόγου.
Β2) Είναι παράνομο τα εκ του νόμου άμισθα διοικητικά μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ να μετατρέπονται
σε έμμισθους «προπονητές προπονητικής» σε Σχολή Προπονητών, πράγμα που απαγορεύεται
από τον αθλητικό νόμο 2725/1999 κατωτέρω, και αυτό εν γνώσει της ΓΓΑ.
Αφετέρου είναι παράνομο τα μέλη του ΔΣ να απαγορεύεται να πληρώνονται για τις υπηρεσίες
τους στην ομοσπονδία (άρθρο 4, §4, του 2725/1999) και οι ανωτέρω να πληρώνονται ως
διδάσκοντες στη Σχολή προπονητών της ομοσπονδίας? Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ελεγχθεί ο
ισοσκελισμένος οικονομικός απολογισμός με τις αμοιβές όλων ανεξαιρέτως των διδασκόντων στη
Σχολή Προπονητών για το σύννομο των αμοιβών για παροχή υπηρεσιών, την απόδοση ΦΠΑ, την
απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων! Ποια άλλη απόδειξη
χρειάζεται για να πιστοποιηθεί η παροχή υπηρεσιών προπονητή καράτε για τόσες πολλές ώρες από
αυτούς προς τη Σχολή!
«Άρθρο: 4, Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικού σωματείου
4. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν
μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε
υπηρεσίας στο σωματείο επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και
διατροφής.”
Και ο λόγος για τον οποίο οι ανωτέρω κατέλαβαν έμμισθες θέσεις διδασκόντων και
εξεταστών στη Σχολή είναι προφανής: για την απόλυτη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων της
Σχολής.
Συνεπώς, τα ανωτέρω πέντε μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ θρασύτατα και κατά παράβαση του Άρθρου
4, του Ν. 2725/1999 κατέλαβαν έμμισθες θέσεις μεταξύ των διδασκόντων και εξεταστών στη Σχολή
και δίδαξαν τις παραπάνω καταμετρημένες ώρες διδασκαλίας και εξέτασαν στα Πρακτικά μαθήματα.
Επομένως η Σχολή πρέπει να ακυρωθεί και εξ αυτού του λόγου.
Β3) Στο πρόγραμμα του Αυγούστου περιλαμβανόταν και δίδαξε και ο
φερόμενος «επί 17 χρόνια ομοσπονδιακός και εθνικός προπονητής» Κώστας
Γκουβούσης, ιδιοκτήτης του συλλόγου του οποίου εμφανιζόταν ως
αντιπρόσωπος επί 15 χρόνια ο Γιώργος Γερόλυμπος! Αλλά ο Κώστας
Γκουβούσης δεν είχε ποτέ και δεν έχει ούτε σήμερα δίπλωμα προπονητή καράτε
και άδεια άσκησης επαγγέλματος! Πώς δίδαξε στη Σχολή Προπονητών?
Μόλις η αποκάλυψη αυτή δημοσιεύτηκε στο www.karate.gr, ξαφνικά
εμφανίστηκε στην ιστοσελίδα του Facebook του Κώστα Γκουβούση ένα
«υποτιθέμενο δίπλωμα» του Κώστα Γκουβούση από το 1997! Αλλά αυτό, μετά
από αντιπαραβολή με τα διπλώματα της Σχολής Προπονητών εκείνης της
χρονιάς και εκ του ότι ποτέ δεν είχε εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια άσκησης
επαγγέλματος, απεδείχθη ότι είναι τελείως διαφορετικά γραμμένο από όλα τα άλλα διπλώματα και
άρα πλαστό και μάλιστα υπό την απαράδεκτη κάλυψη της ΓΓΑ! (Σχετ-21).
Συνεπώς, παρανόμως τοποθετήθηκε ως διδάσκων ο μη έχων δίπλωμα και άδεια προπονητή
Κώστας Γκουβούσης σε θέση καθαρά επαγγελματική αδειούχου προπονητή και επομένως η Σχολή
πρέπει να ακυρωθεί και εξ αυτού του λόγου.
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Β4) Ανάμεσα στους μαθητές της Σχολής περιλαμβάνεται και ο γενικός γραμματέας της
ΕΛΟΚ Εμμανουήλ Δημητριάδης! Για τον Δημητριάδη η ΕΛΟΚ έχει εκδώσει
πιστοποιητικό “5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής στο άθλημα του καράτε”,
το οποίο αποτελεί θέμα ιδιαίτερης προσοχής αποτελεί με ποιό φαιδρό το σημείο
ότι την ... υπογράφει ο ίδιος ως γραμματέας της ΕΛΟΚ!
Με δεδομένο ότι η βεβαίωση αυτή κατέληξε παράνομα να είναι το απλό
δελτίο του αθλητή στην ΕΛΟΚ και άρα πλαστογραφείται εύκολα από τον γενικό
γραμματέα της ΕΛΟΚ, και με δεδομένο ότι ο Δημητριάδης είναι γενικός
γραμματέας για δύο τετραετίες, γεννάται το ερώτημα πότε έπαιρνε μέρος σε
αγώνες της ΕΛΟΚ για πέντε συνεχή χρόνια ως αθλητής και σε ποιούς αγώνες
αποδεδειγμένα?
Για τον Εμ. Δημητριάδη έχουν κατατεθεί από την ΕΛΟΚ υπογεγραμμένα
από τον πρόεδρό της και τον γραμματέα της (δηλαδή τον ίδιο τον Δημητριάδη) τα επόμενα δύο
αντιφατικά έγγραφα:
α) Η 821/30-6-2014 βεβαίωση της ΕΛΟΚ για την «5ετή ενεργό αθλητική συμμετοχή» (Σχετ18, Συν-6), και
β) Η 304/20-3-2015 βεβαίωση της ΕΛΟΚ ότι ο Δημητριάδης ΠΟΤΕ δεν υπήρξε αθλητής με
δελτίο στην ΕΛΟΚ (Σχετ-18, Συν-7), ως αποτέλεσμα … υποστήριξης της ΕΛΟΚ στο πρόσωπο του
Δημητριάδη, όταν κατηγορήθηκε σε δημοσίευμα του www.karate.gr ότι εφόσον ήταν αθλητής δεν
μπορούσε να είναι και μέλος του ΔΣ, και
γ) Το δελτίο αθλητή του Δημητριάδη με αριθμό 16659 του 2006 (Σχετ-18, Συν-5), όπως
ισχυρίζεται, χωρίς ημερομηνία εγγραφής και χωρίς ημερομηνία έκδοσης!
Είναι φανερό ότι οι ανωτέρω τρεις βεβαιώσεις της ΕΛΟΚ είναι απόλυτα αναξιόπιστες, αφού
αντιφάσκουν, και άρα όλα τα εξ αυτής προερχόμενα έγγραφα είναι αναξιόπιστα, όπως και όλο το
ΔΣ αυτής!
Αλλά ακόμα και να δεχθούμε ως αληθινό το από 16659/2006 δελτίο αθλητή του Δημητριάδη
και με δεδομένο ότι έθεσε υποψηφιότητα για μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ στις εκλογές του Οκτωβρίου 2008
(Σχετ-18, Συν-2), πράγμα που σημαίνει ότι ένα χρόνο νωρίτερα θα έπρεπε να είχε παύσει να είναι
αθλητής βάσει του αθλητικού νόμου, τότε ο Δημητριάδης ήταν αθλητής μόνο για ενάμισι χρόνο και
όχι για πέντε που απαιτεί η Σχολή Προπονητών και δηλώνουν ο ίδιος και η ΕΛΟΚ με την ψευδή
βεβαίωση.
Συνεπώς, η συμμετοχή του Εμμανουήλ Δημητριάδη στη Σχολή Προπονητών είναι παράνομη
και θα πρέπει να αποκλεισθεί.
Β5) Ανάμεσα στους μαθητές της Σχολής περιλαμβάνεται και ο Ηλίας Γκουβούσης μέλος του
ΔΣ και Έφορος Υλικού της ΕΛΟΚ. Μα είναι αυτονόητο ότι η συμμετοχή του ως μαθητή στη Σχολή
Προπονητών ισοδυναμεί με την ιδιότητα του αθλητή για την οποία, για την ισοτιμία και ίση
μεταχείριση των αθλητών, ισχύει το ασυμβίβαστο μεταξύ αυτής και της οποιασδήποτε διοικητικής
θέσης. Συνεπώς, ισχύει επίσης το ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του υποψήφιου προπονητή και
της οποιασδήποτε διοικητικής θέσης!
Στο Πόρισμα, (Σχετ-15, αριθ. 14) αναφέρεται ότι δεν απαγορεύεται από
πουθενά μέλος του ΔΣ να φοιτήσει στη Σχολή Προπονητών. Επαναλαμβάνω
ότι, όταν ο αθλητικός νόμος αναφέρει κωλύματα για διοικητικές θέσεις στον
αθλητισμό, τα κωλύματα αυτά είναι αυτονόητα διττά: 1) εφαρμόζονται στους
κατέχοντες θέση Α και είναι υποψήφιοι για θέση Β, αλλά και 2) λειτουργούν
αντίστροφα ως λόγοι έκπτωσης από τη θέση Α, όταν δηλώνεται υποψηφιότητα
για θέση Β με κώλυμα ως προς τη θέση Α, που ήδη κατέχουν. Από τη στιγμή
που ο Γκουβούσης έκανε αίτηση ως αθλητής για τη Σχολή Προπονητών παύει
να μπορεί να είναι μέλος του ΔΣ και αντιστρόφως.
Αφετέρου στο Πρακτικό 12 της Επιτροπής Διοίκησης αναφέρεται ότι ο
Ηλίας Γκουβούσης κατέθεσε το δίπλωμά του 1 ου Νταν με ημερομηνία 21-101988 (Σχετ-18, Συν-11) με τις υπογραφές του Γιώργου Γερόλυμπου ως
προέδρου και του Ανδρέα Παπαδημητρόπουλου ως γεν. γραμματέα της ΕΛΟΚ.
Από αυτό και μόνο αποδεικνύεται ότι το δίπλωμα αυτό είναι πλαστό, διότι α) το Νοέμβριο του 1988
πρόεδρος της ΕΛΟΚ ήταν ο Τάκης Μακρής και γραμματέας ο Θύμιος Περσίδης, και β) το 1988 ο
Ηλίας Γκουβούσης ήταν 9 χρονών και τότε ΔΕΝ υπήρχαν ακόμα τα παιδικά Νταν, τα οποία άρχισαν
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να δίνονται μετά τον πρώτο Εσωτερικό Κανονισμό το 1994! Επομένως, μιλάμε για καραμπινάτη
απάτη στα διπλώματα Νταν του Ηλία Γκουβούση!
Συνεπώς, η συμμετοχή του Ηλία Γκουβούση στη Σχολή Προπονητών είναι παράνομη για δύο
λόγους: α) ως μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και β) ως καταθέσαντος πλαστό δίπλωμα 1ου Νταν, και
επομένως ο Ηλίας Γκουβούσης θα πρέπει να αποκλεισθεί από τη Σχολή Προπονητών.
Β6) Ένα νέο πρόβλημα προκύπτει που θέλει διασάφηση. Στη Σχολή Προπονητών
μαθήτευσαν ελεύθερα και πολλοί διαιτητές καράτε. Προκύπτει, λοιπόν, το ερώτημα: Μπορούν εν
ενεργεία ή μη εν ενεργεία διαιτητές να γίνουν μαθητές της Σχολής Προπονητών και να πάρουν
δίπλωμα προπονητή? Μπορούν να είναι ταυτόχρονα διαιτητές και προπονητές?
Αφενός, όμως, και από τις προϋποθέσεις που ζητούνται είναι σαφές το γενικό νόημα της ΥΑ
από όπου προκύπτει ότι η θέση του μαθητή της Σχολής και υποψήφιου προπονητή είναι ταυτόσημη
με την «αθλητική του υπόσταση», ενώ η ιδιότητα του προπονητή είναι συνέχεια της αθλητικής του
ιδιότητας, αφετέρου η ιδιότητα του διαιτητή βρίσκεται προ πολλού σε απόλυτη διάσταση με την
ιδιότητα του αθλητή, διότι ο μεν πρώτος ανήκει στο σώμα τον κρινόντων, ενώ ο δεύτερος ανήκει στο
σώμα των κρινόμενων στην όλη δομή του αθλήματος και της ομοσπονδίας.
Ο Νόμος ορίζει σχετικά:
«Άρθρο: 3, Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί
«2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων
συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν
επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν
επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε
αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την
ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης,
πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του
συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να
συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή
σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι
αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι
επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι,
με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος".
3. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι
συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν
να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται
όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου
αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.»
Μετράμε, λοιπόν, από τον Πίνακα Υποψηφίων Προπονητών της Σχολής Καράτε και κατά
πληροφορίες που έχω διαιτητές είναι οι:
α) Στο 11 ο Θεόδωρος Αμπατζής, (αυτό υπό έλεγχο)
β) Στο 27 ο Παναγιώτης Γατίδης, (αυτό είναι βέβαιο)
γ) Στο 69 ο Γιώργος Καμπανός, (αυτό είναι βέβαιο)
δ) Στο 96 η Αγαθή Κολοβού, (αυτό είναι βέβαιο)
ε) Στο 122 η Παναγιώτα Λιάσκου, (αυτό υπό έλεγχο)
ζ) Στο 128 ο Διονύσης Μαθιός, (αυτό είναι βέβαιο)
η) Στο 149 η Δανάη Μονεμβασίου, (αυτό είναι βέβαιο)
θ) Στο 150 ο Γιάννης Μοσχόβας, (αυτό είναι βέβαιο)
ι) Στο 192 η Σπυριδούλα Πιθαμίτση, (αυτό υπό έλεγχο)
κ) Στο 195 η Αικατερίνη Πλατή, (αυτό υπό έλεγχο)
λ) Στο 220 η Ευαγγελία Τζίμα, (αυτό είναι βέβαιο)
Από τα προηγούμενα ναι μεν έπεται ότι οι ανωτέρω διαιτητές δεν είχαν το δικαίωμα να
παρακολουθήσουν τη Σχολή Προπονητών, αλλά ότι ακόμα και όσοι μέχρι σήμερα παράνομα έχουν
και τις δύο ιδιότητες του προπονητή και του διαιτητή θα πρέπει να διαλέξουν μία και να αποποιηθούν
της άλλης απαραιτήτως!
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Από τη μελέτη των δικαιολογητικών των υποψηφίων είναι βέβαιο ότι προκύπτουν και άλλες
παράνομες συμμετοχές για αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων
και δικαιολογητικών της Σχολής Προπονητών!
Συνεπώς, πρέπει να εντοπιστούν οι διαιτητές καράτε οι συμμετέχοντες στη Σχολή
Προπονητών και να αποκλειστούν από αυτή.

Γ - Οι παρανομίες των εξετάσεων της Σχολής!
Η λειτουργία της υπό διερεύνηση Σχολής Προπονητών Καράτε συνεχίστηκε μέχρι το τέλος
των μαθημάτων την Κυριακή 12/10/2014 και οι εξετάσεις της ήταν προγραμματισμένες για το
Σαββατοκύριακο 18,19/10/2014.
Γ1) Την Τετάρτη 15/10/2014 συνεδρίασε στα γραφεία της ΓΓΑ η Επιτροπή Διοίκησης της
Σχολής και μεταξύ των θεμάτων ήταν και ο έλεγχος των καταγγελιών του www.karate.gr, οι οποίες
αποδεικνύονταν αληθινές, εκτεταμένες και απαιτείτο ακόμα χρόνος για να ελεγχθούν, ενώ υπήρχε
σαφής εντολή του Υφυπουργού Γιάννη Ανδριανού από 8-9-2014 να γίνει λεπτομερής έλεγχος των
δικαιολογητικών των μαθητών της Σχολής πριν γίνουν οι εξετάσεις! Για αυτούς τους λόγους η
Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τις εξετάσεις από τις 18,19/10/2014 σε επόμενη ημερομηνία που
θα καθοριζόταν αργότερα. Το Πρακτικό 7/15-10-14 (Σχετ-12) με αυτή την κατά πλειοψηφία 4 προς
1 απόφαση το υπέγραψαν όλα τα μέλη της Επιτροπής πλην της Εμμανουέλας ΠοντίδαΓερολύμπου, η οποία αποχώρισε απειλώντας! Με το ίδιο Πρακτικό δόθηκε εντολή
στον διευθυντή της Σχολής Χρήστο Μπουλούμπαση να αναρτήσει σχετική
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ.
Παρά την απόφαση αναβολής των εξετάσεων, όμως, το
Σαββατοκύριακο 18,19/10/2014 η ΕΛΟΚ με την Εμμανουέλα
Ποντίδα-Γερολύμπου και τον Χρήστο Μπουλούμπαση
προχώρησαν στη διενέργεια των εξετάσεων. Έτσι, οι εξετάσεις
έγιναν και ακολούθησε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
μετά περίπου 15 ημέρες στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ κατά
παράβαση της απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης της
Σχολής και χωρίς καμιά επίβλεψη από αυτήν παρασύροντας
σε μια άνευ προηγουμένου περιπέτεια και ταλαιπωρία τους
μαθητές της Σχολής!
Το θέμα σερνόταν επί τρεις μήνες χωρίς διευθέτηση με τον Υφυπουργό
Γιάννη Ανδριανό να επιμένει στις θέσεις του περί πλήρους και ενδελεχούς εξέτασης των
δικαιολογητικών των μαθητών της Σχολής μέχρι την 23/1/2015, δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές
εκλογές, οπότε ο Υφυπουργός ανάκαμψε κατά 180 μοίρες και ζήτησε να του στείλουν ειδικό
αυτοκίνητο από Αθήνα στο Ναύπλιο, όπου βρισκόταν για την προεκλογική του εκστρατεία, με
γραμμένη την εντολή προς την Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής να αποδεχθεί τις παράνομες
εξετάσεις, ώστε να την υπογράψει, παρ' όλο που δεν είχε καμιά υπηρεσιακή ή νομική αρμοδιότητα
με το θέμα ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής, για να υπογράψει αυτή την εντολή!
Επρόκειτο για ευθεία και καραμπινάτη διαπλοκή του Γιάννη Ανδριανού με το Γιώργο
Γερόλυμπο για προσωπικούς και πολιτικούς λόγους!
Επομένως, ο Γιάννης Ανδριανός, ενώ παρίστανε τον “τιμητή της νομιμότητας” σε άλλες
ομοσπονδίες, τελικά υπέγραψε την εντολή να αγνοηθούν όλες οι καταγγελίες κατά της παράνομης
ίδρυσης-λειτουργίας-εξετάσεων στη Σχολή Προπονητών Καράτε και να κλείσει όπως-όπως η
υπόθεση διαπλεκόμενος με τον Γερόλυμπο, την ΕΛΟΚ και την παρανομία!
Η Επιτροπή Διοίκησης βρέθηκε προ απροόπτου και αντιστάθηκε δηλώνοντας στο Πρακτικό
11 (Σχετ-17) ότι η εντολή της αποδοχής των παράνομων εξετάσεων ήρθε άνωθεν, ενώ το θέμα
παραμένει ακόμα ανοιχτό με τη νέα κυβέρνηση να έχει δώσει νέα εντολή για νέα διερεύνηση!
Η απόσταση των τριών μηνών από τις εξετάσεις των 18,19/10/2014 μέχρι την έγκρισή τους
από τον Ανδριανό την 23/1/2015 αποδεικνύει ότι πραγματικά υπήρχαν παράνομα δικαιολογητικά
υποψηφίων, παράνομα θέματα, παράνομος τρόπος εξετάσεων και παράνομα αποτελέσματα, τα
οποία όλο αυτόν τον καιρό ελέγχονταν!
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Η ίδια αυτή απόσταση των τριών μηνών αποδεικνύει ότι οι καταγγελίες για τη Σχολή
Προπονητών Καράτε του www.karate.gr ΔΕΝ ήταν καθόλου ανυπόστατες, αλλά ήταν βάσιμες και
οι παρανομίες υπαρκτές και μεγάλες, αφού χρειάστηκαν τρεις μήνες για να εξεταστούν από την
Επιτροπή Διοίκησης, τα ευρήματα δε ΔΕΝ ήταν “μηδενικά”, αλλά ογκώδη και ουσιώδη, ενώ τελικά
το σχετικό πόρισμα της Επιτροπής “καταποντίστηκε” για να αντικατασταθεί με ένα “κατά διαταγή”
εντολή του ασυνείδητου υφυπουργού!
Τέλος, η “εντολή επικύρωσης” των παράνομων εξετάσεων της Σχολής δόθηκε από τον
Υφυπουργό:
α) έξω από τις αρμοδιότητές του,
β) κατά παράβαση της απόφασης του ιδίου, η οποία ήδη είχε γίνει νόμος του κράτους με τη
δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, και
γ) κατά παράβαση της “χρηστής δημόσιας διοίκησης”.
Στο Πρακτικό 7/15-10-14 (Σχετ-12) διατυπώνεται σαφέστατα η αναβολή των εξετάσεων
μέχρι νεωτέρας και ανατίθεται στον Διευθυντή της Σχολής να πληροφορήσει σχετικά τους μαθητές
της!
Επιβεβαίωση των ανωτέρω βλέπουμε και στο Πρακτικό 11/23-1-15 (Σχετ-17): “Κατόπιν της
έγγραφης εντολής του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού (.... 17720/135/23-1-2015)
επικυρώνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Σχολής Προπονητών Καράτε όπως
κατατέθηκαν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με το διαβιβαστικό της ΕΛΟΚ, όπου επισυνάπτεται
σχετικό έγγραφο του Δ/ντή. ... Ο Πρόεδρος λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι οι θέσεις του για το
θέμα των εξετάσεων της Σχολής είναι διατυπωμένες στη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 15/10/2015
(Πρακτικό Νο 7, (Σχετ-12)) και παραμένουν οι ίδιες.” Πριν από την υπογραφή του στο Πρακτικό ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης Δημήτρης Καραστάθης γράφει τη φράση: “Με εντολή
Υφυπουργού” πράγμα που δείχνει ότι εξαναγκάστηκε άνωθεν να υπογράψει αυτό το Πρακτικό!
Συνεπώς, οι εξετάσεις της Σχολής έλαβαν χώρα παράνομα, αφού διενεργήθηκαν κατά
παράβαση της απόφασης αναβολής τους από την Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής και χωρίς καμιά
επίβλεψη από αυτήν, συμφωνούντος του υφυπουργού αθλητισμού, ο οποίος συμφωνούσε με το
παράνομο των εξετάσεων για τρεις ολόκληρους μήνες, και έγιναν τελικά αποδεκτές με πολιτική
παρέμβαση. Επομένως και για αυτούς τους λόγους η Σχολή πρέπει να ακυρωθεί.
Γ2) Στο Πρακτικό 7/15-10-14 (Σχετ-12) διατυπώνεται σαφώς ότι “η διασφάλιση της
εγκυρότητας των εξετάσεων γίνεται με την παρουσία του κάθε καθηγητή στο χώρο των εξετάσεων,
την εκφώνηση από τον ίδιο των θεμάτων, την παραμονή του στο χώρο για επίλυση τυχόν αποριών
και τη συγκέντρωση των γραπτών στο τέλος για διορθώσεις”. Αυτά δεν έγιναν από κανέναν
διδάσκοντα, ενώ τα θέματα είχαν σταλεί με μέιλ στην ΕΛΟΚ, πράγμα που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε
από την ΕΛΟΚ ήθελε έδινε τα θέματα των εξετάσεων σε όποιον ήθελε και επομένως οι εξετάσεις
αποδεικνύονται διαβλητές!
Αντιγράφουμε εδώ τη σχετική με τις εξετάσεις δήλωση του Γιώργου Κοσμίδη, μέλους της
Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, από το Πρακτικό 9, σελ. 3, κάτω (Σχετ-14):
«Τον λόγο έλαβε ο κ. Κοσμίδης, ο οποίος θέτει το θέμα των εξετάσεων και δηλώνει ότι οι
εξετάσεις είναι άκυρες εκ των πραγμάτων, διότι έγιναν παρά την απόφαση της επιτροπής για
αναβολή αυτών. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι έγιναν με τρόπο διαβλητό και διάτρητο, χωρίς καν να
κρατηθούν τα προσχήματα. Τα θέματα δόθηκαν απ’ ευθείας στην ΕΛΟΚ, η οποία είχε το χρόνο και
την ευκαιρία, να τα δώσει όπου ήθελε . Επιτηρητές ήταν προπονητές, εκπαιδευτές, γονείς και
συγγενείς των υποψηφίων, ενώ είχε δεσμευτεί ο Δ/ντής ότι θα φέρει καθηγητές από τη μέση
εκπαίδευση. Οι εξετάσεις έγιναν αγνοώντας και προσβάλοντας την Προϊσταμένη Αρχή και μη
σεβόμενοι το ΦΕΚ, οι κύριοι της ΕΛΟΚ έστειλαν εξώδικο, δηλαδή παρανόμησαν για δεύτερη φορά
αγνοώντας την Υ.Α. Επίσης στις εξετάσεις για λόγους εκδικητικούς και με δόλο έκοψαν όσα άτομα
προέρχονταν από την αντιπολίτευση της ΕΛΟΚ και ιδιαίτερα τους μαθητές μου οι οποίοι κατά γενική
ομολογία των συνυποψηφίων ήταν άριστοι. Ακόμη προσωπικά αμφισβητώ την αντικειμενικότητα της
αξιολόγησης των πρακτικών εξετάσεων από τους καθηγητές της ΕΛΟΚ διότι λειτούργησαν με τρόπο
απαράδεκτο χωρίς αίσθημα δικαιοσύνης καθοδηγούμενοι από την ΕΛΟΚ. Τέλος ως μέλος της
επιτροπής και έχοντας μαρτυρίες προσώπων που παρευρέθησαν στις εξετάσεις, θα υποβάλει
μηνύσεις στον Δ/ντή της Σχολής και στο έτερο μέλος της Επιτροπής, εκπρόσωπο της ΕΛΟΚ, για
παράβαση καθήκοντος, για απείθεια και για άλλες παρατυπίες που προβλέπει ο νόμος.»
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Συνεπώς, ακόμα και αν η Σχολή δεν ακυρωθεί, οι εξετάσεις πρέπει να ακυρωθούν, αφού δεν
τηρήθηκαν τα στοιχειώδη για τη διαφύλαξη του αδιάβλητου των εξετάσεων, ενώ ταυτόχρονα δεν τις
επίβλεψε η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής.
Γ3) Η ΕΛΟΚ δημοσίευσε στον ιστότοπό της τα αποτελέσματα των παράνομων εξετάσεων
“κόβοντας” 37 άτομα από απουσίες και 32 στα Πρακτικά μαθήματα, οπότε απέμειναν 171
«επιτυχόντες». Οι 32 μεθοδευμένα κομμένοι στα Πρακτικά ήταν οι ίδιοι ή οι σύλλογοί τους
αντιφρονούντες στις πρακτικές του Γερόλυμπου και των μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ και άρα κόπηκαν κατά
παραγγελία, εσκεμμένα, μεθοδευμένα και εκδικητικά.
Τους ανωτέρω 37 μαθητές της Σχολής τους έκοψαν στα Πρακτικά μαθήματα οι διδάσκοντες
τα Πρακτικά, που ήταν τα τέσσερα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ Χρήστος Μπουλούμπασης, Γρηγόρης
Βόβλας, Παναγιώτης Χονδροματίδης και Πέτρος Πάσης (ο Γιώργος Κοσμίδης δεν συμμετείχε
στις εξετάσεις) καθώς και οι συνεργάτες τους επαγγελματίες προπονητές Άρης Κραββαρίτης,
Κώστας Γκουβούσης, Νικήτας Ζαρουχλιώτης, Κέιβαν Γκάζι και Στέλιος Σκαρόγιαννης.
Τα 37 αυτά άτομα ήταν αθλητές με υψηλότερα Νταν και υψηλότερη τεχνική κατάρτιση από
τους περισσότερους που προήχθησαν και όλοι στο χώρο του καράτε γνωρίζουμε ότι κόπηκαν
τιμωρητικά και εκδικητικά με προσωπική απόφαση του Γ. Γερόλυμπου, επειδή είτε οι ίδιοι είτε οι
σύλλογοί τους ανήκουν στην αντιπολίτευση του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις θα
καταλήξουν στα δικαστήρια.
Συνεπώς, και εκ των ανωτέρω προκύπτει η εκμετάλλευση της Σχολής Προπονητών από τον
Γερόλυμπο και τα μέλη του ΔΣ/ ΕΛΟΚ, αφού για εκβιαστικούς, τιμωρητικούς και εκδικητικούς
λόγους, εφάρμοσαν με παράνομες εξετάσεις πολιτικές εξόντωσης των πολιτικών τους αντιπάλων
μέσα στην ΕΛΟΚ. Επομένως, και για αυτούς τους λόγους η Σχολή πρέπει να ακυρωθεί!

Δ - Οι Παρανομίες στα αποτελέσματα της Σχολής!
Μετά τις εκλογές της 25ης-1-2015, υφυπουργός αθλητισμού ανέλαβε ο Σταύρος Κοντονής και
μετά δυό μήνες περίπου Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού (ΓΓΑ) ανέλαβε ο Ιούλιος Συναδινός.
Δ1) Η ΕΛΟΚ δημοσίευσε στον ιστότοπό της τα αποτελέσματα των παράνομων εξετάσεων
“κόβοντας” 37 άτομα από απουσίες και 32 στα Πρακτικά μαθήματα, οπότε απέμειναν 171
«επιτυχόντες». Οι 32 μεθοδευμένα κομμένοι στα Πρακτικά ήταν οι ίδιοι ή οι σύλλογοί τους
αντιφρονούντες στις πρακτικές του Γερόλυμπου και των μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ και άρα κόπηκαν κατά
παραγγελία, εσκεμμένα, μεθοδευμένα και εκδικητικά.
Οι αδικαιολόγητα κομμένοι στα Πρακτικά υπέβαλαν στην Επιτροπή Διοίκησης αιτήσεις
θεραπείας τις οποίες η τελευταία με τη σειρά της τις παρέπεμψε στον ... Διευθυντή της Σχολής και
πρόεδρο της ΕΛΟΚ για να “αποφανθεί” ... όπως διατάξει ο Γερόλυμπος! Πολλές από αυτές θα
φθάσουν και στο δικαστήριο!
Ο νέος ΓΓΑ Ιούλιος Συναδινός δέχθηκε έντονα παράπονα από την ΕΛΟΚ ότι η Σχολή δεν
ολοκληρώνεται με υπαιτιότητα της Επιτροπής Διοίκησης, ενώ η Επιτροπή Διοίκησης αντέταξε το ότι
έχει προκύψει πλήθος ανωμαλιών στα δικαιολογητικά των μαθητών της Σχολής με εξέχουσες
περιπτώσεις στις βεβαιώσεις 5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής των υποψηφίων προπονητών
στο άθλημα του καράτε. Τότε ο ΓΓΑ καλεί τον διευθυντή της Σχολής και πρόεδρο της ΕΛΟΚ Χ.
Μπουλούμπαση και απαιτεί προσωπικά πλήρη κατάλογο των δελτίων αθλητή με αριθμό μητρώου
και ημερομηνία εγγραφής για κάθε μαθητή της Σχολής.
Όταν ο κατάλογος αυτός φθάνει την 15-6-2015 στην Επιτροπή Διοίκησης αποδεικνύεται ότι
από τους 171, που πέρασαν στις εξετάσεις οι 37 δεν έχουν 5ετή ενεργό αθλητική συμμετοχή στο
καράτε, διότι τα δελτία τους είχαν ημερομηνίες από 4 χρόνια μέχρι … 2 μήνες πριν από την έναρξη
των μαθημάτων της Σχολής. Αυτό αποτελεί ατράνταχτη απόδειξη ότι οι 37 αυτοί μαθητές της Σχολής
είχαν διαπράξει από μία υποβολή «ψευδούς δηλώσεως», ενώ οι Μπουλούμπασης, Δημητριάδης,
Ποντίδα-Γερολύμπου και όλο το ΔΣ της ΕΛΟΚ είχαν υποβάλει 37 ψευδείς βεβαιώσεις στη ΓΓΑ με
σκοπό να την εξαπατήσουν.
Συνεπώς, εκτός από το ποινικό αδίκημα της έκδοσης των 37 ψευδών βεβαιώσεων, που
διέπραξαν οι Χ. Μπουλούμπασης, πρόεδρος, Ε. Δημητριάδης, γραμματέας, Ε. ΠοντίδαΓερολύμπου, αναπληρώτρια προέδρου και μέλος της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, και όλο το
ΔΣ/ΕΛΟΚ, διαπιστώνεται ακράδαντα η απόλυτη αναξιοπιστία της ΕΛΟΚ σε κάθε έγγραφο που
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εκδίδει πράγμα που είχε καταγγελθεί από τον Ιούλιο του 2014, και επομένως η Σχολή πρέπει να
ακυρωθεί και για αυτό το λόγο, ενώ σε τυχούσα επανάληψή της όλα τα δικαιολογητικά των
υποψηφίων προπονητών θα πρέπει να ελεγχθούν από ειδική επιτροπή.
Δ2) Η Επιτροπή Διοίκησης, με την παρουσία και εντολή του ΓΓΑ Ιούλιου Συναδινού, συνέταξε
τότε το Πρακτικό 12 (Σχετ-18) για να ολοκληρωθεί εσπευσμένα η Σχολή με 12
συνημμένα έγγραφα και τις επόμενες παρατηρήσεις:
α) Οφείλονται οι ιδιαίτερες απαντήσεις του διευθυντή της Σχολής στα
αιτήματα θεραπείας των 32 μαθητών, που κόπηκαν στα Πρακτικά μαθήματα,
β) Ο ΓΓΑ προσήλθε στη συνεδρίαση της επιτροπής και δήλωσε ότι οι
37 που δεν πληρούν την 5ετία θα εξεταστούν κατά περίπτωση σε επόμενη
φάση,
γ) Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής αναφέρει ότι έλαβε
τον από 15-6-2015 μηχανογραφημένο κατάλογο των 171 «επιτυχόντων» στις
εξετάσεις με τους αριθμούς δελτίου αθλητή και τις ημερομηνίες εγγραφής,
όπου σημειώνονται 26 παλαιά δελτία αθλητή χωρίς ημερομηνίες και με την
ένδειξη «παλαιό δελτίο – δεν περάστηκε μηχανογραφικά». Αυτό σημαίνει ότι
όλοι αυτοί μέχρι τότε δεν είχαν προσκομίσει δελτία αθλητή και όμως παρακολούθησαν τα μαθήματα
της Σχολής πράγμα παράνομο.
Για τον λόγο αυτό και άλλους παρόμοιους είναι απαραίτητη η πρόσβαση από τους
καταγγέλλοντες στο σύνολο των στοιχείων των μαθητών της Σχολής Προπονητών,
δ) Επί πλέον των ανωτέρω επισημαίνονται από την Επιτροπή Διοίκησης και οι επόμενες
ιδιάζουσες περιπτώσεις ανωμαλιών Α έως Ζ:
Α) Επτά από τους μαθητές φέρονται βάσει των δικαιολογητικών τους να έχουν πάρει
βαθμό Νταν πριν αποκτήσουν δελτίο αθλητή, πράγμα ασυμβίβαστο, διότι το δελτίο αθλητή
αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση Νταν.
Β) Τα 3α Νταν δύο αθλητών φέρουν ως υπογραφή προέδρου της ΕΛΟΚ του Χ.
Μπουλούμπαση το 2010, ενώ τότε πρόεδρος ήταν ο Α. Παπαδημητρόπουλος,
Γ) Διαπιστώνεται αναντιστοιχία μεταξύ αριθμών δελτίων και ημερομηνιών έκδοσης.
Δ) Ο Εμμανουήλ Δημητριάδης, Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ, έχει προσκομίσει
δελτίο αθλητή με αριθμό 16659 χωρίς ημερομηνία, μία βεβαίωση της ΕΛΟΚ ότι ήταν αθλητής
της με αυτό το δελτίο, ενώ σε επιστολή της ΕΛΟΚ προς τη ΓΓΑ για άλλους λόγους
βεβαιώνεται ότι ΠΟΤΕ δεν υπήρξε αθλητής της ΕΛΟΚ (Συνημμένα 5,6,7, Σχετ-18). Ας
σημειωθεί εδώ ότι τα δύο ανωτέρω έγγραφα της ΕΛΟΚ προς τη ΓΓΑ τα υπογράφουν ο
πρόεδρός της Χ. Μπουλούμπασης και ο γραμματέας της Ε. Δημητριάδης!
Επομένως, η βεβαίωση 5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής στο καράτε του Ε.
Δημητριάδη, η οποία υπογράφεται και από τον ίδιο είναι ψευδής!
Ε) Κατατέθηκαν δύο διαφορετικά δελτία για την ίδια αθλήτρια.
ΣΤ) Εκκρεμεί περίπτωση υποψηφίου προπονητή για τον οποίο γίνεται κάποια έρευνα
ακόμα.
Ζ) Ο υποψήφιος Ηλίας Γκουβούσης, μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΚ, εμφανίζεται να έχει
πάρει το 1ο Νταν την 21-10-1988, όταν ήταν 9 ετών, με υπογραφή του Γ. Γερόλυμπου ως
προέδρου της ΕΛΟΚ και του Α. Παπαδημητρόπουλου ως γραμματέα. Αλλά τότε πρόεδρος
της ΕΛΟΚ ήταν ο Π. Μακρής και γραμματέας ο Ε. Περσίδης, ενώ επίσης τότε ΔΕΝ υπήρχαν
παιδικά Νταν, τα οποία θεσπίστηκαν μετά τον πρώτο Εσωτερικό Κανονισμό το 1994.
Συνεπώς, το δίπλωμα του 1ου Νταν του Ηλία Γκουβούση είναι πλαστό και άρα πάσχουν όλα
τα επόμενα Νταν, που πήρε. Επομένως ο Ηλίας Γκουβούσης θα πρέπει να αποκλεισθεί από
τη Σχολή.
Τελικά, τα διπλώματα επικυρώνονται με τις σαφείς επιφυλάξεις Α έως Ζ και ο πρόεδρος της
Επιτροπής Διοίκησης παίρνει μια εβδομάδα άδεια! Μέσα σε αυτή την εβδομάδα πηγαίνει ο
Γερόλυμπος με τη γυναίκα του την Πέμπτη 16-7-2015 και με απειλές προς τις υπαλλήλους – μέλη
της Επιτροπής υφαρπάζουν τα διπλώματα. Την Παρασκευή17-7-2015 πηγαίνει ο Συναδινός και τα
απονέμει στους «επιτυχόντες».
Βάσει όλων των ανωτέρω προκύπτει αποδεδειγμένος δόλος από πλευράς της ΕΛΟΚ, διότι
όλα τα στοιχεία που παρείχε στην Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής ήταν ασαφή, ώστε να
πλαστογραφούνται, και πολλά από αυτά ήταν ήδη πλαστογραφημένα.
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Τελικά για τους 134, που θεωρήθηκαν «επιτυχόντες»:
α) 26 περίπου δεν έχουν ημερομηνία στα δελτία τους, άρα αυτά είναι ελλιπή,
β) 25 περίπου δεν έχουν ημερομηνία στα 1α Νταν, άρα είναι ελλιπή,
γ) 7 περίπου πήραν 1ο Νταν πριν αποκτήσουν δελτίο αθλητή, ενώ το δελτίο είναι
προϋπόθεση για το Νταν είτε με εξέταση είτε με κατάταξη,
δ) ο Δημητριάδης δήλωνε με βεβαιώσεις της ΕΛΟΚ πρώτον ότι δεν ήταν ΠΟΤΕ αθλητής και
δεύτερον ότι ήταν ... ΠΑΝΤΑ αθλητής!,
ε) 10 περίπου έχουν νορμάλ ημερομηνίες δελτίων και Νταν, και
ζ) περί τους 90 έχουν σε μακρινή χρονική απόσταση την κτήση του 1ου Νταν από την έκδοση
του δελτίου τους, δηλαδή σε απόσταση από 3 έως και ... 24 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι είχαν
ήδη σταματήσει το καράτε, τους βρήκε ο Γερόλυμπος και η Συμμορία του, διότι δυστυχώς περί αυτού
πρόκειται, και με στόχο να "εισπράξουν τα 250 €" τράβηξαν και αυτή τη "σκαρταδούρα" μέσα στη
Σχολή Προπονητών εις βάρος πάντα των σωστών προπονητών και του αθλήματος!!!
Συνεπώς, στο Πρακτικό 12 (Σχετ-18) περιγράφεται λεπτομερώς το … υπέρτατο «μπάχαλο»,
που επικρατεί στα δικαιολογητικά και στη λειτουργία της Σχολής, αφού όλα αυτά έπρεπε κατά την
ΥΑ να έχουν εντοπιστεί και διευθετηθεί πριν από την έναρξη της Σχολής ή έστω πριν από τις
εξετάσεις! Επομένως και για αυτούς τους λόγους η Σχολή πρέπει να ακυρωθεί.
Δ3) Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης τη 1-7-2015 προσήλθαν για λίγη ώρα ο
Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού (ΓΓΑ) Ιούλιος Συναδινός με το νομικό του
σύμβουλο Γιώργο Καλούδη, όπως αναφέρεται στο Πρακτικό 12 (Σχετ-18, σελ.
3, άνω) και έδωσε την εντολή να «κλείσει» η Σχολή με μόνη ισχυρή
προϋπόθεση την «5ετή ενεργό αθλητική συμμετοχή», ενώ είπε ότι «οι
περιπτώσεις των επιτυχόντων στις εξετάσεις που δεν ικανοποιούν το ανωτέρω
κριτήριο θα εξεταστούν κατά περίπτωση σε επόμενη φάση».
Η ανωτέρω παρέμβαση του ΓΓΑ είναι απόλυτα παράνομη, αποτελεί
παράβαση των καθηκόντων του και φασιστική ενέργεια διαπλοκής του ΓΓΑ με
την παράνομη διοίκηση της ΕΛΟΚ, διότι καμιά απολύτως νόμιμη υπηρεσιακή
εποπτεία ή διασύνδεση δεν προκύπτει μεταξύ ΓΓΑ και Σχολής Προπονητών, η
διοίκηση της οποίας υπάγεται δια νόμου στην Επιτροπή Διοίκησης.
Με την ως άνω εντολή του ο ΓΓΑ Ιούλιος Συναδινός παρενέβη ώστε να
παρακαμφθούν και αποσιωπηθούν όλες οι άλλες παρανομίες στη λειτουργία της Σχολής
Προπονητών και τα δικαιολογητικά των μαθητών της Σχολής παρανομίες στα δικαιολογητικά και να
δοθούν όπως-όπως τα διπλώματα.
Με την εντολή του ΓΓΑ σταμάτησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών των 134 απομενόντων
ελεγχόμενων μαθητών της Σχολής, περιλήφθηκαν στο Πρακτικό 12 οι παρατηρήσεις Α έως Ζ για
ενδεχόμενες παρανομίες στα δικαιολογητικά, διατυπώνονται οι σαφείς επιφυλάξεις της Επιτροπής
Διοίκησης για τις περιπτώσεις Α έως Ζ και «κλείνει» ο έλεγχος των αποτελεσμάτων και των
δικαιολογητικών των μαθητών της Σχολής με κατάληξη στον Πίνακα των 134 Επιτυχόντων.
Σημειώνουμε εδώ ότι το Πρακτικό 12 το συνοδεύουν δώδεκα συνημμένα έγγραφα.
Αυτά έγιναν την 1-7-2015. Τις επόμενες ημέρες γράφηκαν τα διπλώματα και υπογράφηκαν
από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Δημήτρη Καραστάθη και από τον Διευθυντή
της Χρήστο Μπουλούμπαση.
Από την 15-7-2015 μέχρι την 22-7-2015 πήρε άδεια ο Δημήτρης Καραστάθης.
Την 16-7-2015 (Πέμπτη) επισκέφθηκε τη ΓΓΑ ο Γιώργος Γερόλυμπος και η σύζυγός του
Εμμανουέλλα Ποντίδα-Γερολύμπου και ζήτησαν να πάρουν τα διπλώματα για να τα δώσουν στους
επιτυχόντες. Οι κυρίες Σταυρογιάννη και Χάρπαλη, υπάλληλοι της ΓΓΑ και μέλη της Επιτροπής
Διοίκησης της Σχολής, τους είπαν να περιμένουν να επιστρέψει ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Τότε ο
Γιώργος Γερόλυμπος έβαλε τις φωνές και άρχισε τις απειλές για μηνύσεις για παράβαση
καθήκοντος, υπό ποίαν ιδιότητα άραγε? Ο ΓΓΑ Ιούλιος Συναδινός έλειπε εκείνο το πρωινό και κατά
πληροφορίες παρενέβη ο νομικός σύμβουλός του Γιώργος Καλούδης με αποτέλεσμα να δοθούν
τα διπλώματα στους Γ. Γερόλυμπο και Εμ. Γερολύμπου.
Την επομένη 17-7-2015 (Παρασκευή) οργανώθηκε ειδική τελετή απονομής των διπλωμάτων
στο Στάδιο των Άνω Λιοσίων από την ΕΛΟΚ, όπου ο ΓΓΑ Ιούλιος Συναδινός ως τιμώμενο
πρόσωπο απένειμε τα διπλώματα στους νέους προπονητές.
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Εκ των ανωτέρω, είναι ολοφάνερη η κατάφωρη παραβίαση της νομιμότητας από τον ΓΓΑ
Ιούλιο Συναδινό, ο οποίος σταμάτησε τους ελέγχους, από τον σύμβουλό του Γιώργο Καλούδη, που
παρενέβη άτυπα χωρίς καμιά αρμοδιότητα, ώστε να δοθούν τα διπλώματα στους Γ. Γερόλυμπο και
Εμ. Γερολύμπου, και από τον ΓΓΑ πάλι, ο οποίος εμφανίστηκε να απονείμει τα διπλώματα στους
νέους προπονητές και μόνο για τα πολιτικά οφέλη της προσωπικής του προβολής χωρίς να έχει επ’
αυτού καμιά αρμοδιότητα, αφού τα διπλώματα συνηθίζεται να δίνονται από τον επί κεφαλής της
διοργάνωσης της Σχολής, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης, ο οποίος και τα
υπογράφει.
Συνεπώς, οι έλεγχοι των δικαιολογητικών των μαθητών της Σχολής σταμάτησαν παράνομα
από τον ΓΓΑ Ιούλιο Συναδινό, ο οποίος παρέβη καραμπινάτα τα καθήκοντά του απέναντι στη
νομιμότητα, τα διπλώματα τα υφάρπαξαν οι Γ. Γερόλυμπος και Εμ. Γερολύμπου και, τέλος, τα
διπλώματα τα απένειμε πάλι κατά παράβαση των καθηκόντων του ο ΓΓΑ Ιούλιος Συναδινός για
δρέψει ευτελή πολιτικά οφέλη. Επομένως, η Σχολή έγινε αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης από
τον ΓΓΑ Ιούλιο Συναδινό και άρα θα πρέπει να ακυρωθεί και για αυτό το λόγο.

Ε - Οι παρανομίες στον Οικονομικό Απολογισμό της Σχολής!
Ε1) Στην υπό διερεύνηση Σχολή Προπονητών ο Διευθυντής της Σχολής έχει υποβάλει στη
ΓΓΑ τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό της Σχολής από 30-6-14, τα μαθήματα
της Σχολής τελείωσαν (έστω και παράνομα) στις 15/10/2014, οι εξετάσεις έγιναν
(έστω και παράνομα) στις 18,19/10/2014 και ό έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής τελείωσε (υποτίθεται) την 12-62015 (Πρακτικό 12 – Σχετ-18)!
Η αναφορά του νόμου για τα δίδακτρα της Σχολής
υπενθυμίζουμε ότι είναι:
«2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον
προϋπολογισμό της οικείας ομοσπονδίας. Το χρηματικό ποσό
για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου
καθορίζεται στο ποσό των 250,00 ευρώ, το οποίο
καταβάλλεται ανταποδοτικά, (όπως ορίζει το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν.
4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013) και κατατίθεται στο τραπεζικό
λογαριασμό της Ομοσπονδίας από τους υποψηφίους που θα γίνουν δεκτοί
στη σχολή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής από την επιτροπή διοίκησης. Η
οικεία ομοσπονδία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην
επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την
αρμόδια υπηρεσία της Ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.»
Επαληθεύουμε εδώ ότι το ίδιο καθορίζεται και από τον αθλητικό νόμο στο άρθρο 78 παρ. 2
του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013:
«Άρθρο 78, Θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού
………………………………………..
2. Η παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί με απόφασή της, κατόπιν αιτήματος και
με δαπάνη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, να ιδρύει περιοδικές Σχολές Προπονητών. Με
την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας κάθε σχολής, των προσόντων των
υποψηφίων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στην απόφαση
αυτή καθορίζεται επίσης υποχρεωτικά: α) το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα
φοίτησης εκάστου υποψηφίου που δε μπορεί να υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο τα 250,00 ευρώ,
καταβαλλόμενα ανταποδοτικά από κάθε υποψήφιο και β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια
σπουδών, καθώς και οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της
σχολής για κάθε υποψήφιο, που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95%
των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ελέγχει
τα διπλώματα των περιοδικών Σχολών Προπονητών ως προς τη νομιμότητά τους, δύναται δε
να ορίζει ομάδα εργασίας έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση της πιστής τήρησης
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των όρων λειτουργίας της σχολής, όπως αυτοί καθορίζονται με την απόφαση λειτουργίας της.
Στα μέλη των ομάδων αυτών δεν καταβάλλεται αποζημίωση.»
Επομένως, κατά τα ανωτέρω καθορίζεται σαφέστατα ότι τα δίδακτρα για τους συμμετέχοντες
στη Σχολή θα είναι το πολύ 250 € και αυτά καταβάλλονται «ανταποδοτικά»,
πράγμα που σημαίνει ότι καταβάλλονται μόνο για τα έξοδα της Σχολής και για
κανένα άλλο λόγο. Άλλωστε και στα Πρακτικά 1 και 2 αναφέρεται σαφώς ότι η
πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης ζητεί από τον Διευθυντή της Σχολής να
καταθέσει ισοσκελισμένο οικονομικό προϋπολογισμό της Σχολής. Όπως είναι
φυσικό, μετά το πέρας της Σχολής αναμένεται να κατατεθεί στην Επιτροπή
Διοίκησης από την ΕΛΟΚ και ο ισοσκελισμένος οικονομικός ισολογισμός.
Η ΕΛΟΚ χρεώνει στους μαθητές της Σχολής το μέγιστο του
«ανταποδοτικά» επιτρεπόμενου από τον ανωτέρω νόμο ποσού διδάκτρων. Από
ό,τι βλέπουμε από τους πίνακες υποψηφίων σπουδαστών μαζεύτηκαν περί τα
240 άτομα (4 τμήματα των 60 ατόμων) επί 250 € μας κάνουν 60.000 €, ποσό
τεράστιο, όταν για τη Σχολή παρέχονται δωρεάν στέγη και υλικά από τη ΓΓΑ! Συνεπώς υπάρχει
“κέρδος”, το οποίο αναρωτιόμαστε σε ποιες τσέπες πάει αφού ο νόμος ορίζει ότι τα 250 €
καταβάλλονται “ανταποδοτικά”, πράγμα που σημαίνει ότι “τα λεφτά που θα εισπραχθούν από τους
μαθητές της Σχολής, θα πάνε ακριβώς και μόνο στα πραγματικά έξοδα της Σχολής και πουθενά
αλλού”!
Συνεπώς, η ΕΛΟΚ δεν έπρεπε να χρεώσει το υπερβολικό ποσό των 250 € κατ’ άτομο,
πράγμα που αποδεικνύει ακόμα πιο εξόφθαλμα ότι πρόκειται για “στυγνή επιχείρηση” των
διοικούντων! Και φυσικά ο λογαριασμός δεν έκλεισε! Περιμένουμε απόδοση
λογαριασμού και τα ρέστα στους μαθητές, αφού ό,τι περισσέψει δεν επιτρέπεται
να πάει πουθενά αλλού!
Αφετέρου στον Απολογισμό της ΕΛΟΚ για την οικονομική διαχείριση του
2014 (Σχετ-22), που παρουσιάστηκε ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟΣ από το ΔΣ/ΕΛΟΚ και
εγκρίθηκε στη ΓΣ της 28-2-2015 εμφανίστηκαν καταχωρημένα ως «Έσοδα
Σχολής Προπονητών 59.000 €» και ως «Έξοδα Σχολής Προπονητών 48.229,18
€». Αυτό, όμως, σημαίνει α) απάτη της ΕΛΟΚ, η οποία κάνει το κορόιδο για
απόδοση του ισοσκελισμένου οικονομικού απολογισμού και β) κέρδος για την
ΕΛΟΚ περί τις 11.000 €, και αποτελεί καραμπινάτη παράβαση της εκ του νόμου
υποχρέωσης της «ανταποδοτικής» πληρωμής από τους μαθητές της Σχολής των
διδάκτρων, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ελεγχθεί ποιοί και πόσα εισέπραξαν για
τις υπηρεσίες τους.
Στο Πρακτικό 1/19-6-14 (Σχετ-6) η πρόεδρος της Επιτροπής υπενθύμισε στον Διευθυντή της
Σχολής ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα πρέπει να υποβάλει τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό
της Σχολής, πράγμα που έγινε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει προφανώς ότι και ο τελικός απολογισμός
θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένος και να κατατεθεί στην Επιτροπή για έλεγχο, πράγμα που μέχρι
σήμερα δεν έχει γίνει. Γιατί η Επιτροπή Διοίκησης δεν ζητά από τον Διευθυντή τον ισοσκελισμένο
ισολογισμό της Σχολής?
Στο Πόρισμα, αριθ. 11 (Σχετ-15), αναφέρεται ότι “Η τελική διαχείριση του συνολικού ποσού
των διδάκτρων θα αποτυπωθεί στον οικονομικό απολογισμό της Σχολής.” Συνεπώς, αν η ΕΛΟΚ
ισχυρίζεται ότι η Σχολή τελείωσε από τον Ιανουάριο 2015, τότε έπρεπε να είχε ήδη υποβάλει τον
ισοσκελισμένο απολογισμό στην Επιτροπή Διοίκησης και όχι να τον περιλάβει στα δικά της
οικονομικά όπου χάνεται ανεξέλεγκτα! Από την άλλη μεριά, γιατί δεν τον ζητά η ΓΓΑ πέντε μήνες
τώρα? Αυτό σημαίνει συγκάλυψη διακεκριμένης παρανομίας!
Η εμφανέστατη πλέον και παράνομη αποφυγή από την ΕΛΟΚ της απόδοσης οικονομικού
απολογισμού στην Επιτροπή Διοίκησης της ΓΓΑ με τα λεπτομερή παραστατικά εσόδων και εξόδων
αποδεικνύει απόκρυψη των πραγματικών εσόδων και των πραγματικών αμοιβών και των
προσώπων που τις εισέπραξαν, ενώ η εγγραφή των οικονομικών της Σχολής στον ετήσιο
απολογισμό της ΕΛΟΚ αποτελεί ταυτόχρονα υπεξαίρεση του περισσεύματος των εσόδων.
Οι εκ των προτέρων αποφασισμένες αυτές δύο πράξεις αποδεικνύουν και από άλλη πλευρά
ότι η Σχολή Προπονητών είχε στηθεί εξαρχής με δόλο ως απάτη μιας εγκληματικής
οργάνωσης: της ομάδας των μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ με αρχηγό πάντα τον Γιώργο Γερόλυμπο και
συμμετέχοντες ακόμα και τους διδάξαντες τα Πρακτικά μαθήματα, διότι είναι προφανές ότι οι
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τελευταίοι έχουν υπογράψει για διπλάσιες αμοιβές εξ όσων δικαιούντο, ώστε να πληρωθούν και τα
μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, που παρείχαν τις υπηρεσίες τους υποτίθεται «δωρεάν»! Επομένως για ακόμα
ένα λόγο η Σχολή αυτή πρέπει να ακυρωθεί!
Ε2) Όταν υποβληθεί ο ισοσκελισμένος οικονομικός απολογισμός θα πρέπει να έχουν
πληρωθεί όλοι οι διδάσκοντες με την ίδια ωριαία αποζημίωση. Αν τα έξοδα της
Σχολής είναι 48.229,18 €, όπως αναφέρονται παράνομα στον οικονομικό
απολογισμό της ΕΛΟΚ για το 2014, τότε θα πρέπει να έχει πληρωθεί η ώρα περί
τα 48.000 € / (4τμημ. Χ 200 ώρ.) = 60 € (!!!) ποσό τεράστιο για ωριαία αποζημίωση
διδάσκοντος σε Σχολή Προπονητών!!! Φυσικά θα πρέπει να μοιραστούν τα ρέστα
59.000 – 48.000 = 11.000 € στους μαθητές!
Είναι προφανές ότι για τους διδάσκοντες-μέλη του ΔΣ δεν θα έχουν
εκδοθεί αποδείξεις στο όνομά τους, ώστε η διδασκαλία τους να υποστηριχθεί ως
αφιλοκερδής «προσφορά»! Αλλά οι εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν
δέχονται σαν «προσφορά» την εργασία 40 και 50 ωρών από
κανένα πολίτη και άρα δεν θα την δεχθούν ούτε από τα μέλη
του ΔΣ/ΕΛΟΚ! Φυσικά και οι ίδιοι δεν «προσέφεραν» αφιλοκερδώς, αλλά
πληρώθηκαν «στα μαύρα» με τη γνωστή μέθοδο να υπογράψουν τις αποδείξεις
άλλοι και να πάρουν τα λεφτά άλλοι! Αυτό, όμως, θα φαίνεται στις αποδείξεις τις
οποίες θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή Διοίκησης της ΓΓΑ οι «έξυπνοι»
της ΕΛΟΚ.
Για τα ποσά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί αποδείξεις και εντάλματα με
υπογραφές, να έχουν πληρωθεί ασφαλιστικές εισφορές και τα ποσά να έχουν
δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις των διδασκόντων ως έσοδα για το 2014!
Αναμένουμε να τα δούμε όλο το πακέτο των οικονομικών παραστατικών μαζί με
τον ισοσκελισμένο απολογισμό.
Πριν ακόμα τα δούμε όλα αυτά, όμως, εκτιμάμε ότι τίποτα από τα ανωτέρω δεν έχει τηρηθεί.
Συνεπώς, ο Γερόλυμπος και το ΔΣ/ΕΛΟΚ λειτουργεί σαν μια εγκληματική οργάνωση με δομή,
ιεραρχία και σκοπό την απομύζηση της ΕΛΟΚ, των συλλόγων της, των προπονητών της, των
αθλητών της και των γονέων τους, ενώ για όλους αυτούς τους λόγους και για να σταματήσει αυτή η
απάτη και εκμετάλλευση η Σχολή θα πρέπει να ακυρωθεί!
(Οι Γιώργος Καρβούνης και Γιώργος Ράλλης είναι μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Και παράνομα
μάλιστα!)

ΣΥΝΟΨΗ:
Ζητάμε την ακύρωση της Σχολής Προπονητών και την εξαρχής
επαναλειτουργία της, διότι:
Α1) από την αρχή λειτουργίας της ένα μέλος της Επιτροπής Διοίκησης ήταν εξαρχής
παράνομο και άρα δεν πληρούνταν ποτέ η από το νόμο ίδρυσής της απαραίτητη πενταμελής
επιτροπή διοίκησης,
Α2) λόγω παραίτησης της προέδρου περιήλθε σε μόνο τριμελή Επιτροπή Διοίκησης, που δεν
παρακολούθησε ποτέ την λειτουργία της Σχολής και δεν συνεδρίασε ποτέ για τους δύο από τους
τρεις μήνες διάρκειάς της,
Α3) έγινε δόλια και ωφελιμιστική εκμετάλλευση της Σχολής Προπονητών από την ΕΛΟΚ με
παράνομη τοποθέτηση μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ ως διδασκόντων στη Σχολή,
Α5) να ακυρωθεί η Σχολή αυτοτελώς και να επανιδρυθεί λόγω αντισυνταγματικών
προϋποθέσεων και άλλων κατά παράβαση του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛΟΚ, που
περιλήφθηκαν παράνομα στην Υ.Α. ίδρυσής της,
Α6) λόγω μη εφαρμογής της αυθεντικής έννοιας της «5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής»
στα δικαιολογητικά των μαθητών της Σχολής,
Β1) λόγω παράνομης συμμετοχής συγκεκριμένων πέντε μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ μεταξύ των
διδασκόντων στη Σχολή,
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Β2) λόγω παράνομης αμοιβής των ανωτέρω πέντε μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ ως διδασκόντων
στη Σχολή,
Β3) λόγω συμμετοχής μεταξύ των διδασκόντων του Κώστα Γκουβούση χωρίς δίπλωμα και
άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή,
Β6) λόγω συμμετοχής διαιτητών του αθλήματος ως μαθητών της Σχολής, πράγμα που
απαγορεύεται,
Γ3) διότι χρησιμοποιήθηκε τιμωρητικά και εκδικητικά για την εξόντωση των πολιτικών
αντιπάλων του ΔΣ/ΕΛΟΚ
Δ1) λόγω συγκεκριμένων 37 ψευδών βεβαιώσεων 5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής,
που εξέδωσε σε επίπεδο ποινικού αδικήματος η ΕΛΟΚ για συμμετέχοντες,
Δ2) λόγω πληθώρας αόριστων και ψευδών στοιχείων, που έδωσε η ΕΛΟΚ, για τους
συμμετέχοντες σχετικά με τα δελτία αθλητή και τους βαθμούς Νταν των συμμετεχόντων,
Δ3) λόγω υφαρπαγής των διπλωμάτων από τους Γ. Γερόλυμπο και Εμ. Γερολύμπου και
αποδεδειγμένου «μη ελέγχου» από την Επιτροπή Διοίκησης των ανωτέρω αόριστων και ψευδών
στοιχείων για τις προϋποθέσεις των υποψηφίων προπονητών μετά από εντολή του ΓΓΑ Ιούλιου
Συναδινού και απονομής από τον τελευταίο για πολιτικά οφέλη.
Ε2) λόγω της παράνομης «μαύρης» πληρωμής των μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ και διδασκόντων
ταυτόχρονα στη Σχολή.
Αλλά ακόμα και αν η Σχολή δεν ακυρωθεί, τότε ζητάμε:
Α4) αναλύεται στο (Ε1),
Α5) να ιδρυθεί άμεσα νέα Σχολή Προπονητών για όσους αποκλείστηκαν αντισυνταγματικά
από την ερευνώμενη,
Β4) να αποκλειστεί από τη Σχολή ο γενικός γραμματέας του ΔΣ/ΕΛΟΚ Εμμανουήλ
Δημητριάδης λόγω υποβολής ψευδών δικαιολογητικών,
Β5) να αποκλειστεί από τη Σχολή το μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ Ηλίας Γκουβούσης λόγω ψευδών
δικαιολογητικών,
Γ1) να επαναληφθούν οι εξετάσεις θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, διότι έγιναν κατά
παράβαση απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης,
Γ2) αν δεν γίνει το προηγούμενο, τότε να επαναληφθούν οι ήδη παράνομες εξετάσεις των
πρακτικών μαθημάτων λόγω και εσκεμμένης, κατευθυνόμενης και εκδικητικής απόρριψης στα
Πρακτικά μαθήματα 32 μαθητών της Σχολής, που ανήκουν σε αντιφρονούντες στο ΔΣ/ΕΛΟΚ
συλλόγους,
Δ2 και Δ3) να γίνει επανέλεγχος όλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων και να
απορριφθούν όλοι όσοι κατέθεσαν ψευδή δικαιολογητικά,
Ε1) (σε σύνδεση με το Α4) να κατατεθεί στην Επιτροπή Διοίκησης για έλεγχο και τις
περαιτέρω συνέπειες ο λεπτομερής οικονομικός απολογισμός της Σχολής, διότι αποδεικνύεται
απόκρυψη των εσόδων-εξόδων και υπεξαίρεση του πλεονάζοντος ποσού από το ΔΣ της ΕΛΟΚ.
Συμπέρασμα:
Τέλος, συνολικό και τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο Γερόλυμπος και τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ
συγκροτούν μια εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένη δομή και ιεραρχία, η οποία απομυζά επί
είκοσι χρόνια την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε, ενώ ταυτόχρονα η ΓΓΑ αποδεικνύεται μια δημόσια
υπηρεσία α) τελείως απόμακρη και αδιάφορη για τα τεκταινόμενα στον ελληνικό αθλητισμό, και β)
επιβεβαιωμένα ανίκανη να οργανώσει και να λειτουργήσει μια απλούστατη Σχολή Προπονητών
διακοσίων (200) ωρών για τους υποψήφιους προπονητές ενός αθλήματος.

Τα ανωτέρω και τα επόμενα στοιχεία παρέχονται ελεύθερα για χρήση σε κάθε
αδικημένο από την ίδρυση και λειτουργία της σχολής Προπονητών Καράτε, ώστε να
διεκδικήσει νομικά τα δικαιώματά του!
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Πίνακας Σχετικών Εγγράφων
ΣΧΕΤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Τίτλος Σχετικού
Η Υπουργική Απόφαση Ίδρυσης της Σχολής Προπονητών Καράτε.
Το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε η ανωτέρω Υ.Α.
Το ΦΕΚ με την Τροποποίηση της ανωτέρω Υ.Α.
Οι δύο επιστολές της ΕΛΟΚ με τις προϋποθέσεις για τους υποψήφιους προπονητές.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΛΟΚ
Το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
Το Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
Το Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
Το Πρακτικό 4 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
Το Πρακτικό 5 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
Το Πρακτικό 6 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
Το Πρακτικό 7 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
Το Πρακτικό 8 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
Το Πρακτικό 9 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
Το ΠΟΡΙΣΜΑ της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
Το Πρακτικό 10 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
Το Πρακτικό 11 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
Το Πρακτικό 12 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής
και τα Συνημμένα 1-2-5-6-7-11, που αφορούν στην παρούσα υπόθεση.
Το Γενικό Πρόγραμμα ωρών διδασκαλίας της Σχολής.
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδασκαλίας της Σχολής.
Το Δίπλωμα προπονητή του Κ. Γκουβούση, η κάλυψη της ΓΓΑ και υπόδειγμα γραφής
όλων των άλλων διπλωμάτων εκείνης της Σχολής.
Οικονομικός Απολογισμός ΕΛΟΚ 2014 (περιλαμβάνει παράνομα και τη Σχολή
Προπονητών)

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική

336/340

Επικαιρότητα

Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι Πολιτικοί που πέρασαν από την ΓΓΑ. Μερικοί αρνήθηκαν
με τον ένα ή άλλο τρόπο την αναγνώριση της ΠΟΠΚ!
Υφυπουργοί:

Γενικοί Γραμματείς:

Τα τεύχη του περιοδικού “ΔΥΝΑΜΙΚΟ” 1977 – 1994.

Νο 01/ΝΟΕ-77 No 02/ΔΕΚ'77 No 03/ΙΑΝ'78 No 04/ΦΕΒ'78 No 05/ΜΑΡ'78 No 06/ΑΠΡ'78 No 07/ΜΑΙ'78 No 08/ΙΟΥΝ'78

No 09/ΙΟΥΛ'78 No 10/ΑΥΓ'78 No 11/ΣΕΠ'78 No 12/ΟΚΤ'78 No 13/ΝΟΕ'78 No 14/ΔΕΚ'78 No 15\ΙΑΝ'79 No 16/ΦΕΒ'79

No 17/ΜΑΡ'79 No 18/ΑΠΡ'79 No 19/ΜΑΙ'79 No 20/ΙΟΥΝ'79 No 21/ΣΕΠ'79 No 22/ΟΚΤ'79 No 23/ΝΟΕ'79 No 24/ΙΑΝ'80

No 25/ΦΕΒ'80 No 26/ΜΑΡ'80 No 27/ΑΠΡ'80 No 28/ΜΑΪ'80 No 29/ΙΟΥΝ'80 No 30/ΣΕΠ'80 No 31/ΟΚΤ'80 No 32/ΝΟΕ'80

No 33/ΔΕΚ'80 No 34/ΙΑΝ'81 No 35/ΦΕΒ'81 No 36/ΜΑΡ'81 No 37/ΑΠΡ'81 No 38/ΜΑΪ'81 No 39/ΙΟΥΝ'81 No 40/ΣΕΠ'81

No 41/ΟΚΤ'81 No 42/ΝΟΕ'81 No 43/ΔΕΚ'81 No 44/ΙΑΝ'82 No 45/ΦΕΒ'82 No 46/ΜΑΡ'82 No 47/ΑΠΡ'82 Νο 48/ΜΑΪ'82

Νο 49/ΣΕΠΟΚΤ’82

Νο 50/ΝΟΕΔΕΚ’82

Νο 51/ΙΑΝΦΕΒ’83

Νο 52/ΜΑΡΑΠΡ’83

Νο 53/ΜΑΪΙΟΥΝ'83

Νο 54/ΙΟΥΝΙΟΥΛ'83

Νο 55/ΣΕΠΟΚΤ'83

Νο 56/ΝΟΕΔΕΚ'83

Τα τεύχη του περιοδικού “ΔΥΝΑΜΙΚΟ” 1977 – 1994.

No57/ΔΕ'83ΙΑΝ84

Νο58/ΦΕΒΜΑΡ'84

Νο 59/ΑΠΡΜΑΪ'84

No 65/ΑΠΡΜΑΙ'85

Νο 66/ΜΑΙΙΟΥΝ'85

Νο 67/ΙΟΥΝΙΟΥΛ'85

Νο 60/ΜΑΪΙΟΥΝ'84

Νο 61/ΙΟΥΝΙΟΥΛ'84

Νο 62/ΣΕΠΟΚΤ'84

Νο 63/ΝΟΕΔΕΚ'84

Νο 64/ΜΑΡΑΠΡ'85

Νο 68/ΣΕΠ'85 Νο 69/ΟΚΤ'85 Νο 70/ΔΕΚ'85 Νο 71/ΙΑΝ'86 Νο 72/ΜΑΡ'86

No 73/ΙΟΥΝ'86 Νο74/ΟΚΤ'86 No 75/ΜΑΪ'87 Νο 76/ΙΟΥΝ'87 No 77/ΔΕΚ'87 Νο 78/ΙΑΝ'88 Νο 79/ΜΑΪ'79 Νο 80/ΝΟΕ'88

No 81/ΔΕΚ'88 Νο82/ΦΕΒ'89 Νο 83/ΜΑΪ'89 Νο 84/ΝΟΕ'89 Νο 85/ΙΟΥΝ'90 No 86/ΔΕΚ'90 No 87/ΜΑΙ'93 Νο 88/ΙΟΥΝ'93

No 89/ΣΕΠ'93 Νο 90/ΟΚΤ'93 No 91/ΔΕΚ'93 No 92/ΙΑΝ'94 No 93/ΜΑΡ'94 No 94/ΑΠΡ'94 No 95/ΜΑΙ'94 No 96/ΟΚΤ'94

Πρακτικά ΓΣ
ΕΛΟΚ,
ΔΩΡΕΑΝ !
No 97/ΝΟΕ'94

Πρακτικά ΓΣ
ΕΛΟΚ,
ΔΩΡΕΑΝ !

Αγωγή
Αγωγή ΕΛΟΚ Γερόλυμπου
κατά
κατά
Περσίδη,ΔΩΡ Περσίδη,ΔΩΡ
ΕΑΝ για να
ΕΑΝ για να
μαθαίνετε!
μαθαίνετε!

Μήνυση
Αγωγή Τσόγκα (6 ντανΓερόλυμπου
μαϊμού) και
(ντιν νταν!)
Παπαδημητρόπουλου (6
κατά
νταν-ανθυπομαϊμού) κατά
ΠερσίδηΔΩΡΕ
Περσίδη (6,5 νταν!),
ΑΝ για να
ΔΩΡΕΑΝ για να μαθαίνετε!
μαθαίνετε!

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)

ΕΛΟΚ: Εγκληματική Οργάνωση
Δομή/Ιεραρχία! ΓΓΑ: Άχρηστη!

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!

