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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

(ένα κλικ σε σελίδα ή βίντεο οδηγεί στη σελίδα ή στο βίντεο) 

 

6/4/2014 - 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 .......................................... 5 

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 Δεύτερο. .............................. 20 

1/3/2015 - Καραλαμόγια θα σας ... ξαναφτύνουν  και θα λέτε ... ξαναβρέχει!!! .......... 27  

14/4/2015 - Γιάννης Κανέλλης  19/3/15 - Κότες, Τούβλα και Λαμόγια διέγραψαν 

παράνομα συλλόγους! Εκτέθηκαν σε μηνύσεις και αγωγές! Στο χείλος του γκρεμού 

ΕΛΟΚ και ΔΣ! [ ΒΙΝΤΕΟ 1 ]    [ ΒΙΝΤΕΟ 2 ]    [ΒΙΝΤΕΟ 3 ] ........................ 46 

9/7/2016 - Γενική Γραμματεία: Καρέτα-Καρέτα!  ΕΛΟΚ: Χαβούζα Αρπακτικών 

και Ηλιθίων! ............................................................................. 69 

16/7/2016 - Συνέντευξη Μπουλούμπαση στο karate.gr! Εκλογές στην ΕΛΟΚ ή ο Τσοπάνης 

... σαλαγάει τα Πρόβατα! SE7EN: Τα Εφτά Θανάσιμα Αμαρτήματα! ................. 87 

20/9/2016 - Απόλυτα Άκυρη η Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών στην Ελληνική Ομοσπονδία 

Καράτε Απατεώνων-Ηλιθίων! Απατεώνες εναντίον Ηλιθίων: 15 γκολ - 10 αυτογκόλ 

και μια "Ζαλισμένη Ειρηνοδίκης"! ....................................................... 98 

26/9/2016 - Εκλογές ΕΛΟΚ-ΑπΗλ: Το χρονικό ενός πολυ-αναμενόμενου εγκλήματος! 

[ ΒΙΝΤΕΟ ] ............................................................................ 121 

30/9/2016 - Εκλογές ΕΛΟΚ-ΑπΗλ: Κέρδη και Ζημίες, Ευσεβείς Πόθοι και Βλακείες, 

Βαριές Αποφάσεις και ... (δεν το λέω!)  .............................................. 134 

18/10/2016 - Κάτω από το κόκκινο φανάρι της γωνιάς κάνουν κάθε βράδυ πιάτσα 

δυό ... π... ! ........................................................................... 144 

24/10/2016 - Νέα Μήνυση από μέλη ΔΣ/ΕΛΟΚ, Αποτυχημένες διοργανώσεις της ΕΛΟΚ, 

Βλέπε-Άκου-Σώπα το ΚΙΜΕ, Το Πρόβλημα του Εκπροσώπου στην ΕΟΕ! .......... 158 

18/11/2016 - Ανίκανη και Άχρηστη ΓΓΑ! Οικτρή αποτυχία του ΚΙΜΕ! Καρασεβντάς Μπίκα 

για την καρέκλα! Στα νύχια του Γερόλυμπου ΚΙΜΕ και Δικολάβος! .................. 172  

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=DwAvBTfsXCk
https://www.youtube.com/watch?v=x3Z9oqZUPL0
https://www.youtube.com/watch?v=qphQfqRWMGg
https://www.youtube.com/watch?v=OX2lHovFq0c
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF – ChickenClub a5 

Πρώτη δημοσίευση 6/4/2014.  

Τελευταία ενημέρωση 14/4/2014. 
  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

Καταχωρήσεις στο 

karate.gr  

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

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο 

Facebook, Twitter, κτλ.! 

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ 

ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού 

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

ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και 

επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα 

κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις 

τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, 

όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο 

χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 

 
Ο υπουργός Πολιτισμού 

κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

 
Ο υφυπουργός 

Αθλητισμού κ. Γιάννης 
Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού κα 
Κυριακή Γιαννακίδου 

 
Η ΓΓΑ δεν ακούει, δεν βλέπει, 

δεν μιλάει! 
Τότε τι κάνει??? 

 Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής:  
Η μη δημοσίευση των απολογισμών της ΕΛΟΚ στο διαδίκτυο (και άρα η απόκρυψή 

τους) συνοδευόμενη από τις νοθευμένες εκλογές με εικονικούς αντιπροσώπους 

συλλόγων, έχουν στόχο να εγκρίνονται οι απολογισμοί από τις γενικές συνελεύσεις 

χωρίς την πρέπουσα ανάλυση και χωρίς πραγματικό έλεγχο! Δύο αμαρτωλές θητείες 

του ΔΣ της ΕΛΟΚ επιχορηγείτε  με χρήματα του Ελληνικού Λαού χωρίς έλεγχο! 

Είστε Άχρηστοι στον Ελληνικό Λαό! Κλείστε το!!! 

 

  

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

Μέρος Πρώτο,   Μέρος Δεύτερο 

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

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

 

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

          

 

Προς τους συλλόγους της ΕΛΟΚ: Παρακαλώ, στείλτε μου τον Απολογισμό 2012!!! 
 

Κατωτέρω μελετώνται αναλυτικά (κατά το δυνατόν) οι οικονομικοί απολογισμοί της ΕΛΟΚ 

των ετών 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013, όπως δόθηκαν τελευταία στιγμή στις Γενικές 

Συνελεύσεις για έγκριση και απαλλαγή των ΔΣ/ΕΛΟΚ από κάθε ευθύνη, οι οποίοι κρύβονται από 

τα ΔΣ αυτής και δεν αναρτώνται δημοσίως στο διαδίκτυο, όπως ορίζει ο νόμος περί Διαύγειας στη 

διοίκηση του κράτους! Στους απολογισμούς της ΕΛΟΚ αναγράφονται πολύ χονδρικά τα συνολικά 

ποσά που  εισπράχθηκαν ή/και δαπανήθηκαν κατά κεφάλαιο (κωδικό) εσόδων ή/και εξόδων. Η 

χονδρική αυτή αναγραφή δεν αποδίδει ούτε κατ' ελάχιστον στοιχεία ελέγχου από τους συλλόγους-

μέλη της ΕΛΟΚ κατά την ελεγκτική διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης, αλλά αποτελεί "στάχτη στα 

μάτια" των υποτιθέμενων ελεγκτών (δηλ. των αντιπροσώπων των συλλόγων), στους οποίους δεν 

δόθηκε ο κάθε απολογισμός μαζί με την πρόσκληση για ΓΣ, όπως ορίζει ο νόμος και η λογική, αλλά 

δόθηκε πέντε λεπτά πριν από τη συνεδρίαση, ώστε να μειωθούν οι ελεγκτικές δυνατότητες και να 

εκμαιευτεί η ψήφος έγκρισης ακόμα και από τους διαφωνούντες! 

Για τον ορθό έλεγχο έπρεπε για κάθε αξιόλογο ποσό να είχαν δοθεί λεπτομερώς ποιοί 

έδωσαν χρήμα, πόσο, πότε και γιατί καθώς και ποιοί πήραν χρήμα, πότε και γιατί!!! 

 

http://www.karate.gr/14elok/144140414.htm
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 Ο Απολογισμός του 2009.  

 

Αδικαιολόγητα ποσά κατά κωδικό: 

0100 - ΕΣΟΔΑ 

0103 - Έσοδα από επιχορηγήσεις = 350.000 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα πότε εισπράχθηκαν 
οι δόσεις των επιχορηγήσεων!  
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0108 - Έσοδα από εισφορές μελών = 19.421 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι έδωσαν 
χρήμα, πόσο, πότε και γιατί!  

0114 - Λοιπά Έσοδα με ανάλυση = 94.272 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι έδωσαν χρήμα, 
πόσο, πότε και γιατί!  

  

0200 - ΕΞΟΔΑ:  
  

0210 - Α) Διοικητικές Δαπάνες 

0211 - Μισθοδοσία μονίμου προσωπικού = 117.633 €:  Δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των 
απασχολουμένων και το ωράριο εργασίας τους. Σε αυτό το κεφάλαιο θα επανέλθουμε στο τέλος 
της μελέτης! 

0214 - Αμοιβές λογιστή, νομικού κτλ. = 76.416 €: Εδώ πρέπει να παρέχονται ονομαστικά 
τα ποσά που πήρε ο καθένας και οι ημερομηνίες που τα πήρε! Θυμίζω ότι τον λογιστή τον έφερε ο 
Γερόλυμπος στην ΕΛΟΚ και ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ είναι και προσωπικός δικηγόρος του 
Γερόλυμπου! Πού ξέρω εγώ αν ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ και δικηγόρος του Γερόλυμπου 
δεν πληρώνεται από την ΕΛΟΚ για τις μηνύσεις του Γερόλυμπου εναντίον μου ??? 

0215 - Ασφαλιστικές εισφορές = 48.613 €: Αυτές πρέπει απαραιτήτως να συνδέονται με 
την μισθοδοσία! 

0216 - Φόροι - Τέλη = -8.681 €: Αυτό τι είναι πάλι!!! Βάζω - βγάζω??? 
  

0230 - Β) Λειτουργικές Δαπάνες 

0231 - Ενοίκια = 37.887 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  
0232 - Φως - Νερό ΕΛΤΑ = 1.545 €: Λείπουν οι αναλυτικές αποδείξεις! 
0233 - Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά = 19.159 €: Έεεεεεεπ, πού πάτε ρε? Τρομερό έξοδο! 

19.159 € σε κινητάααα? Ένα-ένα τα κινητά και τα ονόματα αυτών που τα έχουν! Η ΕΛΟΚ 
πληρώνει το κινητό του Γερόλυμπου? Να το πληρώσει ο ίδιος!!! 

0234 - Συνεδριάσεις ΔΣ - Γενικές Συνελεύσεις = 10.725 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι 
πήραν τα χρήματα, πόσο, πότε και γιατί!  

0236 - Γραφική ύλη και καθαριότητα = 2.664 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα 
χρήματα, πόσο, πότε και γιατί!  

0237 - Δημόσιες σχέσεις - Διεθνείς σχέσεις = 7.235 €: Τεράστιο ποσό!!! Δεν δίνεται 
εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πόσα, πότε και γιατί!  

0238 - Εξοπλισμός γραφείων = 2.588 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, 
πότε και γιατί!  

0239 - Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ. = 14.090 €: Τεράστιο ποσό!!! Δεν δίνεται 
εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πόσα, πότε και γιατί!  

0240 - Μηχανοργάνωση = 30.850 €: Τι πήραν, πότε και για ποια ανάγκη, διότι είκοσι 
χρόνια "μηχανοργανώνονται" και "αμηχανοργάνωτοι" είναι ακόμα!!! 

0241 - Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά = 6.672 €: Τεράστιο ποσό αδικαιολόγητο!  Δεν δίνεται 
εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πόσα, πότε και γιατί!  

  

0250 - Γ) Δαπάνες Εθνικών Ομάδων 

0251 - Αμοιβές προπονητών - τεχνικών συμβούλων = 31.128 €: Τεράστιο ποσό!!! Δεν 
δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πόσα, πότε και γιατί!  

0255β - Επίσημες εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού = 118.597 €: Τεράστιο 
ποσό!!! Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πόσα, πότε και γιατί!  

  

0270 - Δ) Δαπάνες Ανάπτυξης 

0272 - Διοργάνωση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (ανάλυση κατά κατηγορία) = 
35.253 €: Ψέμα τεράστιο! Καμιά ανάλυση δεν δόθηκε ανά κατηγορία! Εδώ τις ελλείψεις τις 
φωνάζουν οι ίδιοι, αλλά δεν τις δίνουν. Η Ανάλυση κατά Κατηγορία είναι απαραίτητη, γιατί το 
ποσό είναι τεράστιο! Ας αφήσουμε που όλα τα έξοδα είναι ενδεχόμενο να διαμορφώνονται 
κατάλληλα! Και η Ανάλυση κατά Κατηγορία θα πρέπει να αιτιολογείται με παράθεση της 
ανάπτυξης! Για ποια ανάπτυξη μιλάμε, όταν σε γράμμα προς τον ΓΓΑ κ. Μπιτσαξή την 21/1/2010 
η ΕΛΟΚ επικαλείται ότι έχει 250 συλλόγους για να πετύχει ανώτερη βαθμίδα αξιολόγησής της, 

http://www.karate.gr/14elok/14-img4/elok_gga-249syl.pdf
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ενώ στις γενικές συνελεύσεις πάνε 80 σωματεία και αυτά με μαϊμού αντιπροσώπους στα μισά για 
να ψηφιστούν τα προτεινόμενα με πρόεδρο της ΓΣ τον Γερόλυμπο!!! Η ομοσπονδία βουλιάζει 
και όχι αναπτύσσεται!!! 

0276 - Αναπτυξιακά προγράμματα = 3.885 €: Τεράστιο ποσό!!! Δεν δίνεται εσκεμμένα 
ποιοι πήραν τα χρήματα, πόσα, πότε και γιατί! 

  
Τέλος, δεν δίνονται αποδείξεις τραπεζών με τα διαθέσιμα ποσά του προηγουμένου 

έτους και του τρέχοντος, ώστε να επιβεβαιώνεται ο ισολογισμός!!! 

 

 Ο Απολογισμός του 2010.  
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Αδικαιολόγητα ποσά κατά κωδικό: 

 0100 - ΕΣΟΔΑ 

0103 - Έσοδα από επιχορηγήσεις = 118.550 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα πότε εισπράχθηκαν 
οι δόσεις των επιχορηγήσεων!  

0108 - Έσοδα από εισφορές μελών = 22.462 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι έδωσαν 
χρήμα, πότε και γιατί!  

0114 - Λοιπά Έσοδα με ανάλυση = 143.555 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι έδωσαν 
χρήμα, πότε και γιατί!  

α) Αν αυτό το ποσό είναι "επιχορήγηση με άλλο όνομα, ώστε να μην συμπεριληφθεί 
στις επιχορηγήσεις", τότε είσαστε όλοι απατεώνες μέσα στη ΓΓΑ!  

β) Μαζί με το προηγούμενο ίσως να δημιουργεί την προϋπόθεση μη υποχρεωτικής 
ανάρτησης των οικονομικών της ΕΛΟΚ στο διαδίκτυο. Η ανάλυση όμως δεν παρέχεται!  

γ) Και δεν παρέχεται καμιά πληροφορία για τα επόμενα χρόνια!  
δ) Έτσι, η ΕΛΟΚ μετατρέπεται σε μαγαζί του Γερόλυμπου χωρίς κανένα έλεγχο!  
ε) Αν η ΕΛΟΚ βγάζει μόνη της 143.000 € το χρόνο, τότε τι την θέλει την επιχορήγηση!  
ζ) Τονίζω εδώ την έντονα ύποπτη πληρωμή "συμμετοχών" σε αγώνες εσωτερικού και 

εξωτερικού από συλλόγους και αθλητές μέσω της εξωεθνικής εταιρείας Sportdata! Μήπως 
έχει φτιάξει και offshore ... ο Μικρός???  

0200 - ΕΞΟΔΑ:  
  

0210 - Α) Διοικητικές Δαπάνες 

0211 - Μισθοδοσία μονίμου προσωπικού = 79.327 €:  Δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των 
απασχολουμένων και το ωράριο εργασίας τους. Σε αυτό το κεφάλαιο θα επανέλθουμε στο τέλος 
της μελέτης! 

0214 - Αμοιβές λογιστή, νομικού κτλ. = 17.217 €: Εδώ πρέπει να παρέχονται ονομαστικά 
τα ποσά που πήρε ο καθένας και οι ημερομηνίες που τα πήρε! Θυμίζω ότι τον λογιστή τον έφερε ο 
Γερόλυμπος στην ΕΛΟΚ και ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ είναι και προσωπικός δικηγόρος του 
Γερόλυμπου! Πού ξέρω εγώ αν ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ και δικηγόρος του Γερόλυμπου 
δεν πληρώνεται από την ΕΛΟΚ για τις μηνύσεις του Γερόλυμπου εναντίον μου ??? 

0215 - Ασφαλιστικές εισφορές = 17217 €: Αυτές πρέπει απαραιτήτως να συνδέονται με 
την μισθοδοσία! 

  

0230 - Β) Λειτουργικές Δαπάνες 

0233 - Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά = 17.533 €: Έεεεεεεπ, πού πάτε ρε? Τρομερό έξοδο! 
17.533 € σε κινητάααα? Ένα-ένα τα κινητά και τα ονόματα αυτών που τα έχουν! Η ΕΛΟΚ 
πληρώνει το κινητό του Γερόλυμπου? Να το πληρώσει ο ίδιος!!! 

0234 - Συνεδριάσεις ΔΣ - Γενικές Συνελεύσεις = 2.260 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι 
πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  

0236 - Γραφική ύλη και καθαριότητα = 2.262 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα 
χρήματα, πότε και γιατί!  

0238 - Εξοπλισμός γραφείων = 4.859 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, 
πότε και γιατί!  

0239 - Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ. = 3.443 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα 
χρήματα, πότε και γιατί!  

0240 - Μηχανοργάνωση = 1.046 €: Τι πήραν, πότε και για ποια ανάγκη, διότι είκοσι χρόνια 
"μηχανοργανώνονται" και "αμηχανοργάνωτοι" είναι ακόμα!!! 

0241 - Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά = 7.665 €: Τεράστιο ποσό αδικαιολόγητο!  Δεν δίνεται 
εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  

  

0250 - Γ) Δαπάνες Εθνικών Ομάδων 

0251 - Αμοιβές προπονητών - τεχνικών συμβούλων = 0 €: Και κάτι για εθνικούς 
προπονητές που ακούμε? Από πού πληρώνονται αυτοί??? 
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0255β - Επίσημες εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού = 16.586 €: Οι δαπάνες αυτές 
είναι πολύ ευαίσθητες και επειδή μπορούν να εντρυφήσουν αδιευκρίνιστα ποσά θα πρέπει να 
ελεγχθούν παράλληλα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του ΔΣ! Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα 
χρήματα, πότε και γιατί!  

  

0270 - Δ) Δαπάνες Ανάπτυξης 

0272 - Διοργάνωση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (ανάλυση κατά κατηγορία) = 
92.490 €: Ψέμα τεράστιο! Καμιά ανάλυση δεν δόθηκε ανά κατηγορία! Εδώ τις ελλείψεις τις 
φωνάζουν οι ίδιοι, αλλά δεν τις δίνουν. Η Ανάλυση κατά Κατηγορία είναι απαραίτητη, γιατί το 
ποσό είναι τεράστιο! Ας αφήσουμε που όλα τα έξοδα είναι ενδεχόμενο να διαμορφώνονται 
κατάλληλα! Και η Ανάλυση κατά Κατηγορία θα πρέπει να αιτιολογείται με παράθεση της 
ανάπτυξης! Για ποια ανάπτυξη μιλάμε, όταν σε γράμμα προς τον ΓΓΑ κ. Μπιτσαξή την 21/1/2010 
η ΕΛΟΚ επικαλείται ότι έχει 250 συλλόγους για να πετύχει ανώτερη βαθμίδα αξιολόγησής της, 
ενώ στις γενικές συνελεύσεις πάνε 80 σωματεία και αυτά με μαϊμού αντιπροσώπους στα μισά για 
να ψηφιστούν τα προτεινόμενα με πρόεδρο της ΓΣ τον Γερόλυμπο!!! Η ομοσπονδία βουλιάζει 
και όχι αναπτύσσεται!!! 

  

Τέλος, δεν δίνονται αποδείξεις τραπεζών με τα διαθέσιμα ποσά του προηγουμένου 
έτους και του τρέχοντος, ώστε να επιβεβαιώνεται ο ισολογισμός!!! 

 

 Ο Απολογισμός του 2011.  

 

http://www.karate.gr/14elok/14-img4/elok_gga-249syl.pdf
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Αδικαιολόγητα ποσά κατά κωδικό: 

 0100 - ΕΣΟΔΑ 

0103 - Έσοδα από επιχορηγήσεις = 150.000 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα πότε εισπράχθηκαν 
οι δόσεις των επιχορηγήσεων!  

0108 - Έσοδα από εισφορές μελών = 23.510 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι έδωσαν 
χρήμα, πότε και γιατί!  

0114 - Λοιπά Έσοδα με ανάλυση = 148.555 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι έδωσαν 
χρήμα, πότε και γιατί!  

α) Αν αυτό το ποσό είναι "επιχορήγηση με άλλο όνομα, ώστε να μην συμπεριληφθεί 
στις επιχορηγήσεις", τότε είσαστε όλοι απατεώνες μέσα στη ΓΓΑ!  

β) Μαζί με το προηγούμενο ίσως να δημιουργεί την προϋπόθεση μη υποχρεωτικής 
ανάρτησης των οικονομικών της ΕΛΟΚ στο διαδίκτυο. Η ανάλυση όμως δεν παρέχεται!  

γ) Και δεν παρέχεται καμιά πληροφορία για τα επόμενα χρόνια!  
δ) Έτσι, η ΕΛΟΚ μετατρέπεται σε μαγαζί του Γερόλυμπου χωρίς κανένα έλεγχο!  
ε) Αν η ΕΛΟΚ βγάζει μόνη της 166.000 € το χρόνο, τότε τι την θέλει την επιχορήγηση!  
ζ) Τονίζω εδώ την έντονα ύποπτη πληρωμή "συμμετοχών" σε αγώνες εσωτερικού και 

εξωτερικού από συλλόγους και αθλητές μέσω της εξωεθνικής εταιρείας Sportdata! Μήπως 
έχει φτιάξει και offshore ... ο Μικρός???  

0200 - ΕΞΟΔΑ:  
  

0210 - Α) Διοικητικές Δαπάνες 

0211 - Μισθοδοσία μονίμου προσωπικού = 89.671 €:  Δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των 
απασχολουμένων και το ωράριο εργασίας τους. Σε αυτό το κεφάλαιο θα επανέλθουμε στο τέλος 
της μελέτης! 

0214 - Αμοιβές λογιστή, νομικού κτλ. = 6.221 €: Εδώ πρέπει να παρέχονται ονομαστικά 
τα ποσά που πήρε ο καθένας και οι ημερομηνίες που τα πήρε! Θυμίζω ότι τον λογιστή τον έφερε ο 
Γερόλυμπος στην ΕΛΟΚ και ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ είναι και προσωπικός δικηγόρος του 
Γερόλυμπου! Πού ξέρω εγώ αν ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ και δικηγόρος του Γερόλυμπου 
δεν πληρώνεται από την ΕΛΟΚ για τις μηνύσεις του Γερόλυμπου εναντίον μου ??? 

0215 - Ασφαλιστικές εισφορές = 23.677 €: Αυτές πρέπει απαραιτήτως να συνδέονται με 
την μισθοδοσία! 

0216 - Φόροι - Τέλη = 3.185 €: Τί είναι και πώς δικαιολογούνται! 
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0230 - Β) Λειτουργικές Δαπάνες 

0233 - Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά = 13.140 €: Έεεεεεεπ, πού πάτε ρε? Τρομερό έξοδο! 
13.140 € σε κινητάααα? Ένα-ένα τα κινητά και τα ονόματα αυτών που τα έχουν! Η ΕΛΟΚ 
πληρώνει το κινητό του Γερόλυμπου? Να το πληρώσει ο ίδιος!!! 

0234 - Συνεδριάσεις ΔΣ - Γενικές Συνελεύσεις = 5.949 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι 
πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  

0236 - Γραφική ύλη και καθαριότητα = 2.033 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα 
χρήματα, πότε και γιατί!  

0238 - Εξοπλισμός γραφείων = 4.859 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, 
πότε και γιατί!  

0239 - Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ. = 1.377 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα 
χρήματα, πότε και γιατί!  

0241 - Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά = 8.173 €: Τεράστιο ποσό αδικαιολόγητο!  Δεν δίνεται 
εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  

  

0250 - Γ) Δαπάνες Εθνικών Ομάδων 

0251 - Αμοιβές προπονητών - τεχνικών συμβούλων = 7.250 €: Και κάτι για εθνικούς 
προπονητές που ακούμε? Από πού πληρώνονται αυτοί??? 

0255β - Επίσημες εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού = 75.031 €: Οι δαπάνες αυτές 
είναι πολύ ευαίσθητες και επειδή μπορούν να εντρυφήσουν αδιευκρίνιστα ποσά θα πρέπει να 
ελεγχθούν παράλληλα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του ΔΣ! Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα 
χρήματα, πότε και γιατί!  

0258 - Αθλητικό Υλικό = 2.733 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και 
γιατί!  

  

0270 - Δ) Δαπάνες Ανάπτυξης 

0272 - Διοργάνωση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (ανάλυση κατά κατηγορία) = 
44.154 €: Ψέμα τεράστιο! Καμιά ανάλυση δεν δόθηκε ανά κατηγορία! Εδώ τις ελλείψεις τις 
φωνάζουν οι ίδιοι, αλλά δεν τις δίνουν. Η Ανάλυση κατά Κατηγορία είναι απαραίτητη, γιατί το 
ποσό είναι τεράστιο! Ας αφήσουμε που όλα τα έξοδα είναι ενδεχόμενο να διαμορφώνονται 
κατάλληλα! Και η Ανάλυση κατά Κατηγορία θα πρέπει να αιτιολογείται με παράθεση της 
ανάπτυξης! Για ποια ανάπτυξη μιλάμε, όταν σε γράμμα προς τον ΓΓΑ κ. Μπιτσαξή την 21/1/2010 
η ΕΛΟΚ επικαλείται ότι έχει 250 συλλόγους για να πετύχει ανώτερη βαθμίδα αξιολόγησής της, 
ενώ στις γενικές συνελεύσεις πάνε 80 σωματεία και αυτά με μαϊμού αντιπροσώπους στα μισά για 
να ψηφιστούν τα προτεινόμενα με πρόεδρο της ΓΣ τον Γερόλυμπο!!! Η ομοσπονδία βουλιάζει 
και όχι αναπτύσσεται!!! 

  

0280 - Ε) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

0281 - Δαπάνες Διοίκησης = 14.176 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, 
πότε και γιατί!  

0282 - Δαπάνες λειτουργικές = 2.927 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, 
πότε και γιατί!  

0283 - Δαπάνες εθνικών ομάδων = 2.099 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα 
χρήματα, πότε και γιατί!  

0284 - Δαπάνες ανάπτυξης = 6.055 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, 
πότε και γιατί!  

  

Τέλος, δεν δίνονται αποδείξεις τραπεζών με τα διαθέσιμα ποσά του προηγουμένου 
έτους και του τρέχοντος, ώστε να επιβεβαιώνεται ο ισολογισμός!!! 

 

  

http://www.karate.gr/14elok/14-img4/elok_gga-249syl.pdf
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 Ο Απολογισμός του 2012. (προσεγγιστικά-προσωρινά) 

 
 Επιφυλάσσομαι, η  σχετική ανάλυση να γίνει επί του τελικού απολογισμού του 2012, που 

ακόμα περιμένω!  

Ο Απολογισμός του 2013.
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Αδικαιολόγητα ποσά κατά κωδικό: 
 0100 - ΕΣΟΔΑ 

0103 - Έσοδα από επιχορηγήσεις = 0 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα πότε εισπράχθηκαν οι 
δόσεις των επιχορηγήσεων!  

0108 - Έσοδα από εισφορές μελών = 27.201 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι έδωσαν 
χρήμα, πότε και γιατί!  

0114 - Λοιπά Έσοδα με ανάλυση = 279.384 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι έδωσαν 
χρήμα, πότε και γιατί!  

α) Αν αυτό το ποσό είναι "επιχορήγηση με άλλο όνομα, ώστε να μην συμπεριληφθεί 
στις επιχορηγήσεις", τότε είσαστε όλοι απατεώνες μέσα στη ΓΓΑ!  

β) Μαζί με το προηγούμενο ίσως να δημιουργεί την προϋπόθεση μη υποχρεωτικής 
ανάρτησης των οικονομικών της ΕΛΟΚ στο διαδίκτυο. Η ανάλυση όμως δεν παρέχεται!  

γ) Και δεν παρέχεται καμιά πληροφορία για τα επόμενα χρόνια!  
δ) Έτσι, η ΕΛΟΚ μετατρέπεται σε μαγαζί του Γερόλυμπου χωρίς κανένα έλεγχο!  
ε) Αν η ΕΛΟΚ βγάζει μόνη της 166.000 € το χρόνο, τότε τι την θέλει την επιχορήγηση!  
ζ) Τονίζω εδώ την έντονα ύποπτη πληρωμή "συμμετοχών" σε αγώνες εσωτερικού και 

εξωτερικού από συλλόγους και αθλητές μέσω της εξωεθνικής εταιρείας Sportdata! Μήπως 
έχει φτιάξει και offshore ... ο Μικρός???  

0200 - ΕΞΟΔΑ:  
  

0210 - Α) Διοικητικές Δαπάνες 

0211 - Μισθοδοσία μονίμου προσωπικού = 23.758 €:  Δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των 
απασχολουμένων και το ωράριο εργασίας τους. Σε αυτό το κεφάλαιο θα επανέλθουμε στο τέλος 
της μελέτης! 
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0214 - Αμοιβές λογιστή, νομικού κτλ. = 14.541 €: Εδώ πρέπει να παρέχονται ονομαστικά 
τα ποσά που πήρε ο καθένας και οι ημερομηνίες που τα πήρε! Θυμίζω ότι τον λογιστή τον έφερε ο 
Γερόλυμπος στην ΕΛΟΚ και ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ είναι και προσωπικός δικηγόρος του 
Γερόλυμπου! Πού ξέρω εγώ αν ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ και δικηγόρος του Γερόλυμπου 
δεν πληρώνεται από την ΕΛΟΚ για τις μηνύσεις του Γερόλυμπου εναντίον μου ??? 

0215 - Ασφαλιστικές εισφορές = 12.027 €: Αυτές πρέπει απαραιτήτως να συνδέονται με 
την μισθοδοσία! 

0216 - Φόροι - Τέλη = 3.185 €: Τί είναι και πώς δικαιολογούνται! 
  

0230 - Β) Λειτουργικές Δαπάνες 

0233 - Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά = 17.658 €: Έεεεεεεπ, πού πάτε ρε? Τρομερό έξοδο! 
17.658 € σε κινητάααα? Ένα-ένα τα κινητά και τα ονόματα αυτών που τα έχουν! Η ΕΛΟΚ 
πληρώνει το κινητό του Γερόλυμπου? Να το πληρώσει ο ίδιος!!! 

0234 - Συνεδριάσεις ΔΣ - Γενικές Συνελεύσεις = 20.898 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι 
πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  

0236 - Γραφική ύλη και καθαριότητα = 840 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα 
χρήματα, πότε και γιατί!  

0238 - Εξοπλισμός γραφείων = 2.148 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, 
πότε και γιατί!  

0239 - Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ. = 3.800 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα 
χρήματα, πότε και γιατί!  

0240 - Μηχανοργάνωση = 617 €: Τι πήραν, πότε και για ποια ανάγκη, διότι είκοσι χρόνια 
"μηχανοργανώνονται" και "αμηχανοργάνωτοι" είναι ακόμα!!! 

0241 - Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά = 13.353 €: Τεράστιο ποσό αδικαιολόγητο!  Δεν δίνεται 
εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  

  

0250 - Γ) Δαπάνες Εθνικών Ομάδων 

0251 - Αμοιβές προπονητών - τεχνικών συμβούλων = 7.250 €: Και κάτι για εθνικούς 
προπονητές που ακούμε? Από πού πληρώνονται αυτοί??? 

0255β - Επίσημες εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού = 125.194 €: Οι δαπάνες 
αυτές είναι πολύ ευαίσθητες και επειδή μπορούν να εντρυφήσουν αδιευκρίνιστα ποσά θα πρέπει 
να ελεγχθούν παράλληλα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του ΔΣ! Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι 
πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  

0258 - Αθλητικό Υλικό = 2.733 €:Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν το χρήμα, πότε & γιατί!  
  

0270 - Δ) Δαπάνες Ανάπτυξης 

0272 - Διοργάνωση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (ανάλυση κατά κατηγορία) = 
65.115 €: Ψέμα τεράστιο! Καμιά ανάλυση δεν δόθηκε ανά κατηγορία! Εδώ τις ελλείψεις τις 
φωνάζουν οι ίδιοι, αλλά δεν τις δίνουν. Η Ανάλυση κατά Κατηγορία είναι απαραίτητη, γιατί το 
ποσό είναι τεράστιο! Ας αφήσουμε που όλα τα έξοδα είναι ενδεχόμενο να διαμορφώνονται 
κατάλληλα! Και η Ανάλυση κατά Κατηγορία θα πρέπει να αιτιολογείται με παράθεση της 
ανάπτυξης! Για ποια ανάπτυξη μιλάμε, όταν σε γράμμα προς τον ΓΓΑ κ. Μπιτσαξή την 21/1/2010 
η ΕΛΟΚ επικαλείται ότι έχει 250 συλλόγους για να πετύχει ανώτερη βαθμίδα αξιολόγησής της, 
ενώ στις γενικές συνελεύσεις πάνε 80 σωματεία και αυτά με μαϊμού αντιπροσώπους στα μισά για 
να ψηφιστούν τα προτεινόμενα με πρόεδρο της ΓΣ τον Γερόλυμπο!!! Η ομοσπονδία βουλιάζει 
και όχι αναπτύσσεται!!! 

  

0280 - Ε) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

0281 - Δαπάνες Διοίκησης = 14.176 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, 
πότε και γιατί!  

0282 - Δαπάνες λειτουργικές = 2.927 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, 
πότε και γιατί!  

0283 - Δαπάνες εθνικών ομάδων = 2.806 ??? €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα 
χρήματα, πότε και γιατί!  

http://www.karate.gr/14elok/14-img4/elok_gga-249syl.pdf
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0284 - Δαπάνες ανάπτυξης = 2.806 ??? €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα 
χρήματα, πότε και γιατί!  

  

Τέλος, δεν δίνονται αποδείξεις τραπεζών με τα διαθέσιμα ποσά του προηγουμένου 
έτους και του τρέχοντος, ώστε να επιβεβαιώνεται ο ισολογισμός!!! 

 

 Στον επόμενο πίνακα δίνονται οι συγκρίσεις μεταξύ των ανωτέρω 

Απολογισμών και στο "Μέρος Δεύτερο" μελετώνται τα 

"ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ" επί των "ΥΠΟΠΤΩΝ" διαφορών!!!  

 0100 - ΕΣΟΔΑ 2009 2010 2011 
2012 

έως 30/9 
2013 

0103 - Έσοδα από επιχορηγήσεις 350.000 118.550 150.000 37.500 0 

0108 - Έσοδα από εισφορές μελών  19.421 22.462 23.510   27.201 

0114 - Λοιπά Έσοδα με ανάλυση  94.272 143.555 6.221 210.754 279.384 

0200 - ΕΞΟΔΑ: 2009 2010 2011 
2012 

έως 30/9 
2013 

0211 - Μισθοδοσία μονίμου προσωπικού  117.633 79.327 89.671 91.927 23.758 

0214 - Αμοιβές λογιστή, νομικού κτλ.  76.416 17.217   1.000 14.541 

0215 - Ασφαλιστικές εισφορές  48.613 23.008 23.677 9.645 12.027 

0216 - Φόροι - Τέλη -8.681   3.185   2.501 

0231 - Ενοίκια 37.887         

0232 - Φως - Νερό ΕΛΤΑ 1.545         

0233 - Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά  19.159 17.533 13.140 7.067 17.658 

0234 - Συνεδριάσεις ΔΣ - Γενικές Συνελεύσεις 10.725 2.260 5.949 8.659 20.898 

0236 - Γραφική ύλη και καθαριότητα  2.664 2.262 2.033 5.818 840 

0237 - Δημόσιες σχέσεις - Διεθνείς σχέσεις 7.235         

0238 - Εξοπλισμός γραφείων  2.588 4.859 4.859   2.148 

0239 - Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ.  14.090 3.443 1.377   3.800 

0240 - Μηχανοργάνωση  30.850 1.046     617 

0241 - Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά 6.672 7.665 8.173   13.353 

0251 - Αμοιβές προπονητών - τεχνικών 
συμβούλων 

31.128 0 7.250   7.250 

0255β - Επίσημες εκδηλώσεις εσωτερικού και 
εξωτερικού  

118.597 16.586 75.031 89.586 125.194 

0258 - Αθλητικό Υλικό         2.733 

0272 - Διοργάνωση Πανελληνίων 
Πρωταθλημάτων  

35.253 92.490 44.154 22.134 65.115 

0276 - Αναπτυξιακά προγράμματα 3.885 0       

0281 - Δαπάνες Διοίκησης     14.176     

0282 - Δαπάνες λειτουργικές     2.927     

0283 - Δαπάνες εθνικών ομάδων     2.099   2.806 

0284 - Δαπάνες ανάπτυξης     6.055   2.806 

 

  

http://www.karate.gr/14elok/144140414.htm
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  Και ένας «σατυρικός» Προϋπολογισμός του ΔΣ για το 2014  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑ 

Τσιγάρα στριφτά 326 € 

Κουβανέζικα πούρα (Κίνας) 288 € 

CD Τσιτσάνη με τα τελευταία καρα-σεβντάδικα 230 € 

Κυλικείο Κορυδαλλού - VIP'S 255 € 

Κυλικείο Νιγρίτας - VIP'S 243 € 

Κυλικείο Γεντί Κουλέ - (Οικονομική) 157 € 

Επισκέψεις σε Αστρολόγους - Ψυχιάτρους 1.420 € 

Τσίγκινα σωβρακάκια 1.800 € 

Καλσόν - Always - κτλ.  360 € 

Προσθετική Στήθους 3.900 € 

Προσθετική φαλάκρας 2.400 € 

Πλαστά διαβατήρια (με ΦΠΑ) 3.600 € 

Ενοικίαση ελικοπτέρου αποδράσεων (με ΦΠΑ) 5.568 € 

 

Ιδού οι Νεκροθάφτες του Καράτε στην Ελλάδα!  

Για ένα άθλημα από το 1966 στην Ελλάδα, με ομοσπονδία με ιστορία από το 1980, για ανάπτυ-

ξη 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 πρωτα-

θλητές, 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! Οι δραστηριό-

τητές 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! Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει! 

Αλλά γιατί τέτοιο εσκεμμένο θάψιμο των πάντων, ενώ έπρεπε το καράτε να ήταν το πρώτο άθλημα 

στην Ελλάδα? Γιατί τέτοια απαξίωση όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων του αθλήματος???  

Η Απάντηση είναι απλή: ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ!!! 

 
1-Μπουλούμπασης 

Πρόεδρος 

 
2-Γερολύμπου 

Αναπλ. Πρόεδρος 

 
3-Δημητριάδης 

Γεν. Γραμματέας 

 
4-Κοσμίδης 

Α'  Αντιπρόεδρος 

 
5-Χανικιάν 

Β'  Αντιπρόεδρος 
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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!!! 

 

 
Ο υπουργός 
Πολιτισμού 

κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

 
Ο υφυπ. 

Αθλητισμού κ. 
Γιάννης Ανδριανός 

 
 

Η ΓΓ Αθλητισμού κα 
Κυριακή Γιαννακίδου 

 
Η ΓΓΑ δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν 

μιλάει! Τότε τι κάνει??? 

 Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής:  

Η μη δημοσίευση των απολογισμών/ΕΛΟΚ στο διαδίκτυο (και άρα η απόκρυψή τους) συνο-

δεύεται από τις νοθευμένες εκλογές με εικονικούς αντιπροσώπους συλλόγων, ώστε να 

εγκρίνονται οι απολογισμοί από τις γενικές συνελεύσεις χωρίς την πρέπουσα ανάλυση και 

χωρίς πραγματικό έλεγχο! Δύο αμαρτωλές θητείες του ΔΣ της ΕΛΟΚ επιχορηγείτε  με 

χρήματα του Ελληνικού Λαού χωρίς έλεγχο! Είστε Άχρηστοι στον Ελληνικό Λαό! Κλείστε το! 

Μέρος Πρώτο,   Μέρος Δεύτερο 

 Θύμιος Περσίδης, R.E.D.  
 (Retired  Extremely Dangerous)  

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 

 

http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
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http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140414.htm
http://www.karate.gr/
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   a20 

Πρώτη δημοσίευση 14/4/2014.   Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

Καταχωρήσεις στο karate.gr  Διοργανώσεις 

Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! 

Donations 20 €/y! 

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο Facebook, 

Twitter, κτλ.! 

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ 

ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού 

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

που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και επιχειρησιακό Μέσο 

Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι 

αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των 

δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, όπως απαιτεί η διαφύλαξη του 

δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 

 
Ο υπουργός Πολιτισμού 

κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

 
Ο υφυπουργός 

Αθλητισμού κ. Γιάννης 
Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού κα 
Κυριακή Γιαννακίδου 

 
Η ΓΓΑ δεν ακούει, δεν βλέπει, 

δεν μιλάει! 
Τότε τι κάνει??? 

 Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής:  
Η μη δημοσίευση των απολογισμών της ΕΛΟΚ στο διαδίκτυο (και άρα η απόκρυψή 

τους) συνοδευόμενη από τις νοθευμένες εκλογές με εικονικούς αντιπροσώπους 

συλλόγων, έχουν στόχο να εγκρίνονται οι απολογισμοί από τις γενικές συνελεύσεις 

χωρίς την πρέπουσα ανάλυση και χωρίς πραγματικό έλεγχο! Δύο αμαρτωλές θητείες 

του ΔΣ της ΕΛΟΚ επιχορηγείτε  με χρήματα του Ελληνικού Λαού χωρίς έλεγχο! 

Είστε Άχρηστοι στον Ελληνικό Λαό! Κλείστε το!!! 

 

 

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

Μέρος Πρώτο,   Μέρος Δεύτερο 

 

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

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

 

  

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

 Αποδεικτικό αποστολής και λήψης email προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  

 

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

 

Κατωτέρω μελετώνται αναλυτικά (κατά το δυνατόν) οι οικονομικοί απολογισμοί της 

ΕΛΟΚ των ετών 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013, όπως δόθηκαν τελευταία στιγμή στις 

Γενικές Συνελεύσεις για έγκριση και απαλλαγή των ΔΣ/ΕΛΟΚ από κάθε ευθύνη, οι 

οποίοι κρύβονται από τα ΔΣ αυτής και δεν αναρτώνται δημοσίως στο διαδίκτυο, όπως 

ορίζει ο νόμος περί Διαύγειας στη διοίκηση του κράτους! Στους απολογισμούς της ΕΛΟΚ 

αναγράφονται πολύ χονδρικά τα συνολικά ποσά που  εισπράχθηκαν ή/και δαπανήθηκαν 

κατά κεφάλαιο (κωδικό) εσόδων ή/και εξόδων. Η χονδρική αυτή αναγραφή δεν αποδίδει 

ούτε κατ' ελάχιστον στοιχεία ελέγχου από τους συλλόγους-μέλη της ΕΛΟΚ κατά την 

ελεγκτική διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης, αλλά αποτελεί "στάχτη στα μάτια" των 

υποτιθέμενων ελεγκτών (δηλ. των αντιπροσώπων των συλλόγων), στους οποίους δεν 

http://www.karate.gr/14elok/144140406.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140414.pdf
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δόθηκε ο κάθε απολογισμός μαζί με την πρόσκληση για ΓΣ, όπως ορίζει ο νόμος και η 

λογική, αλλά δόθηκε πέντε λεπτά πριν από τη συνεδρίαση, ώστε να μειωθούν οι 

ελεγκτικές δυνατότητες και να εκμαιευτεί η ψήφος έγκρισης ακόμα και από τους 

διαφωνούντες! 

Για τον ορθό έλεγχο έπρεπε για κάθε αξιόλογο ποσό να είχαν δοθεί λεπτομερώς 

ποιοί έδωσαν χρήμα, πόσο, πότε και γιατί καθώς και ποιοί πήραν χρήμα, πότε και γιατί!!! 

 

 

 

 Στον επόμενο πίνακα δίνονται οι συγκρίσεις μεταξύ των ανωτέρω 

Απολογισμών 

και στη συνέχεια μελετώνται τα "ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ" επί των 

"ΥΠΟΠΤΩΝ" διαφορών!!!  

0100 - ΕΣΟΔΑ 2009 2010 2011 2012 
έως 30/9 

2013 

0103 - Έσοδα από επιχορηγήσεις 350.000 118.550 150.000 37.500 0 

0108 - Έσοδα από εισφορές μελών  19.421 22.462 23.510   27.201 

0114 - Λοιπά Έσοδα με ανάλυση  94.272 143.555 6.221 210.754 279.384 

0200 - ΕΞΟΔΑ: 2009 2010 2011 2012 
έως 30/9 

2013 

0211 - Μισθοδοσία μονίμου προσωπικού  117.633 79.327 89.671 91.927 23.758 

0214 - Αμοιβές λογιστή, νομικού κτλ.  76.416 17.217   1.000 14.541 

0215 - Ασφαλιστικές εισφορές  48.613 23.008 23.677 9.645 12.027 

0216 - Φόροι - Τέλη -8.681   3.185   2.501 

0231 - Ενοίκια 37.887         

0232 - Φως - Νερό ΕΛΤΑ 1.545         

0233 - Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά  19.159 17.533 13.140 7.067 17.658 

0234 - Συνεδριάσεις ΔΣ - Γενικές Συνελεύσεις 10.725 2.260 5.949 8.659 20.898 

0236 - Γραφική ύλη και καθαριότητα  2.664 2.262 2.033 5.818 840 

0237 - Δημόσιες σχέσεις - Διεθνείς σχέσεις 7.235         

0238 - Εξοπλισμός γραφείων  2.588 4.859 4.859   2.148 

0239 - Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ.  14.090 3.443 1.377   3.800 

0240 - Μηχανοργάνωση  30.850 1.046     617 

0241 - Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά 6.672 7.665 8.173   13.353 
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0251 - Αμοιβές προπονητών - τεχνικών 
συμβούλων 

31.128 0 7.250   7.250 

0255β - Επίσημες εκδηλώσεις εσωτερικού και 
εξωτερικού  

118.597 16.586 75.031 89.586 125.194 

0258 - Αθλητικό Υλικό         2.733 

0272 - Διοργάνωση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων  35.253 92.490 44.154 22.134 65.115 

0276 - Αναπτυξιακά προγράμματα 3.885 0       

0281 - Δαπάνες Διοίκησης     14.176     

0282 - Δαπάνες λειτουργικές     2.927     

0283 - Δαπάνες εθνικών ομάδων     2.099   2.806 

0284 - Δαπάνες ανάπτυξης     6.055   2.806 

  

 

"ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ" επί των "ΥΠΟΠΤΩΝ" διαφορών!!!  
 

0100 - ΕΣΟΔΑ 2009 2010 2011 
2012 

έως 30/9 
2013 

0103 - Έσοδα από επιχορηγήσεις 350.000 118.550 150.000 37.500 0 

0108 - Έσοδα από εισφορές μελών  19.421 22.462 23.510   27.201 

0114 - Λοιπά Έσοδα με ανάλυση  94.272 143.555 6.221 210.754 279.384 

  

Από το 1991 η ΕΛΟΚ έπαιρνε επιχορηγήσεις κάθε χρόνο αυξανόμενες μέχρι που έφτασε στο 

τεράστιο ποσό των 350.000 € το 2009. Έκτοτε, η καταστροφή της χώρας από τους πολιτικούς 

μας είχε ως αποτέλεσμα τις μειώσεις των επιχορηγήσεων της ΓΓΑ προς τις ομοσπονδίες, οι οποίες 

μειώσεις για την ΕΛΟΚ δίνονται ανωτέρω. Γενικά οι επιχορηγήσεις της ΓΓΑ προς τις ομοσπονδίες 

ήταν μια ανοιχτή και εκτεταμένη πληγή οικονομικής αιμορραγίας χωρίς λόγους και χωρίς 

ανταπόδοση κατά τη γνώμη μου, διότι ο αθλητισμός έχει υπερεκτιμηθεί. Όταν συνάνθρωποί μας 

πεθαίνουν, διότι δεν έχουν να φάνε και δεν έχουν φάρμακα και περίθαλψη, λυπάμαι, αλλά ουδόλως 

με ενδιαφέρουν τα μετάλλια των πρωταθλητών οποιουδήποτε αθλήματος!!! 

Εκ των ανωτέρω ποσών αποδεικνύεται ότι μειουμένων των επιχορηγήσεων, αυξάνονται 

περίεργα πολύ τα "Λοιπά Έσοδα" της ΕΛΟΚ! 

Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι η ΕΛΟΚ μπορούσε κάλλιστα να επιβιώσει χωρίς επιχορηγήσεις 

από τη ΓΓΑ! Αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι μπορεί να υπάρχει και το ενδεχόμενο ποσά 

επιχορηγήσεων να καταχωρούνται ως "οικονομικές ενισχύσεις", ώστε οι επιχορηγήσεις να πέφτουν 

κάτω από το 50% του συνόλου των εσόδων και έτσι η ΕΛΟΚ να μην έχει υποχρέωση να δημοσιεύει 

στην Διαύγεια τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις της!!! Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο αυτό 

να γίνεται και με κρυφή συνεννόηση με τους υπαλλήλους της ΓΓΑ! 

 

0200 - ΕΞΟΔΑ: 2009 2010 2011 
2012 

έως 30/9 
2013 

0211 - Μισθοδοσία μονίμου προσωπικού  117.633 79.327 89.671 91.927 23.758 

0214 - Αμοιβές λογιστή, νομικού κτλ.  76.416 17.217   1.000 14.541 

0215 - Ασφαλιστικές εισφορές  48.613 23.008 23.677 9.645 12.027 
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Το μόνιμο προσωπικό της ΕΛΟΚ αμειβόταν καλά και σταθερά μέχρι που ξαφνικά 

απολύθηκε!!! 

Οι λογιστές - νομικοί κτλ. τρώγανε με δέκα μασέλες το 2009 μέχρι που τους ... φύγανε 

τελείως οι μασέλες τα τελευταία χρόνια! Αλλά πάλι οι Δικαστικές Επιτροπές Μαϊμού 

εξακολουθούν να δικάζουν συλλόγους και άτομα συλλόγων!!! 

 

0200 - ΕΞΟΔΑ: 2009 2010 2011 
2012 

έως 30/9 
2013 

0231 - Ενοίκια 37.887         

0232 - Φως - Νερό ΕΛΤΑ 1.545         

0233 - Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά  19.159 17.533 13.140 7.067 17.658 

0234 - Συνεδριάσεις ΔΣ - Γενικές Συνελεύσεις 10.725 2.260 5.949 8.659 20.898 

0236 - Γραφική ύλη και καθαριότητα  2.664 2.262 2.033 5.818 840 

0237 - Δημόσιες σχέσεις - Διεθνείς σχέσεις 7.235         

Τα Ενοίκια το 2009 είναι μια περίεργη καταχώρηση! Δηλαδή η ΓΓΑ τους έδινε επιχορήγηση 

37.887 € για να πληρώνουν το ΟΑΚΑ και να μας λέει ότι τα Ολυμπιακά έργα αποδίδουν στο 

δημόσιο? Κεντρική Αφρική είμαστε!!! 

Βρε, τα κινητά βρέεεε!!! Και της ... γιαγιάς σας το κινητό η ΕΛΟΚ το πλήρωνε? Όσοι είχαν 

κινητά που πλήρωνε η ΕΛΟΚ να επιστρέψουν τα λεφτάαααα!!! 

Συνεδριάσεις - Γενικές Συνελεύσεις 10.725 € το 2009 και 20.898 € το 2013? Είναι πολλά 

τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Προτείνω να τα πληρώσει ο ... Ταμίας!!! 

"Δημόσιες Σχέσεις": 

0200 - ΕΞΟΔΑ: 2009 2010 2011 
2012 

έως 30/9 
2013 

0238 - Εξοπλισμός γραφείων  2.588 4.859 4.859   2.148 

0239 - Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ.  14.090 3.443 1.377   3.800 

Δεν μπορώ να καταλάβω τι αγοράζουν κάθε τόσο επί είκοσι χρόνια στον Εξοπλισμό 

Γραφείων! 

Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ.: Χάθηκε η επιχορήγηση και χάθηκαν τα σποτάκια της ΕΛΟΚ 

στην ... τηλεόραση! Από τα 14 χιλιάρικα πέσαμε στα 3-4, αλλά και αυτά πού πάνε? 

0200 - ΕΞΟΔΑ: 2009 2010 2011 
2012 

έως 30/9 
2013 

0240 - Μηχανοργάνωση  30.850 1.046     617 

0241 - Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά 6.672 7.665 8.173   13.353 

Ύψιστο ποσοστό ενδεχόμενης λαμογιάς: Η Μηχανοργάνωση από 30.850 € το 2009 έπεσε 

στα 617 € το 2013!!! Μάλλον Οικονομικός Εισαγγελέας σας χρειάζεται και όχι απλά το ΣΔΟΕ!!! 

Εδώ γίνεται χορός ατασθαλιών και μάλιστα σε βάθος εικοδαετίας!!! 

"Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά": Πολύ περίεργες διακυμάνσεις έχουν τα ποσά ανά έτος! 

0200 - ΕΞΟΔΑ: 2009 2010 2011 
2012 

έως 30/9 
2013 

0251 - Αμοιβές προπονητών - τεχνικών 
συμβούλων 

31.128 0 7.250 ????? 7.250 

0255β - Επίσημες εκδηλώσεις εσωτερικού και 
εξωτερικού  

118.597 16.586 75.031 ????? 125.194 
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Τεράστιες διακυμάνσεις εμφανίζουν και αυτά τα ποσά, αποδεικνύοντας έτσι το ενδεχόμενο 

οικονομικών ατασθαλιών! Απαραίτητα πρέπει να γίνει έλεγχος των οικονομικών της ΕΛΟΚ σε 

βάθος εικοσαετίας, με δεδομένο μάλιστα το ότι ακόμα και τα μέλη του εκάστοτε ΔΣ, ως γνωστόν, 

υπέγραφαν ως έγκριση των δαπανών επί των εκτυπώσεων του λογιστικού προγράμματος για 

τήρηση Γ΄ Κατηγορίας βιβλίων χωρίς να καταλαβαίνουν τι υπογράφουν και χωρίς τα τιμολόγια να 

καταχωρούνται, από ότι θυμάμαι, στα Πρακτικά των Συνεδριάσεων!!! 

0200 - ΕΞΟΔΑ: 2009 2010 2011 
2012 

έως 30/9 
2013 

0272 - Διοργάνωση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων  35.253 92.490 44.154 ????? 65.115 

0276 - Αναπτυξιακά προγράμματα 3.885 0   ?????   

Η Διοργάνωση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων σηκώνει πολύ νερό και θέλει λεπτομερή 

έλεγχο! Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα είναι ανύπαρκτα!!! 

0200 - ΕΞΟΔΑ: 2009 2010 2011 
2012 

έως 30/9 
2013 

0281 - Δαπάνες Διοίκησης     14.176   14.176 

0282 - Δαπάνες λειτουργικές     2.927   2.927 

0283 - Δαπάνες εθνικών ομάδων     2.099   2.806 

0284 - Δαπάνες ανάπτυξης     6.055   2.806 

Τέλος, γιατί αυτές οι δαπάνες εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια και δεν υπήρχαν πριν? 

 Επιφυλάσσομαι, η  ανωτέρω ανάλυση να γίνει και επί του τελικού απολογισμού του 2012, 

που ακόμα περιμένω!  

Ιδού οι Νεκροθάφτες του Καράτε στην Ελλάδα 

(και οι προηγούμενοί τους βέβαια)!!! 
Για ένα άθλημα από το 1966 στην Ελλάδα, για μια ομοσπονδία με ιστορία από το 1980, για ανάπτυξη με 

επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ από τη ΓΓΑ από το 1991, με 250 συλλόγους, όπως λένε, και 28.000 

αθλητές, όπως λένε, με δεκάδες πρωταθλήματα, εκατοντάδες προπονητές και πρωταθλητές, η ΕΛΟΚ 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ιστορικό στις ιστοσελίδες της, ΚΑΝΕΝΑ πρωτάθλημα, ΚΑΝΕΝΑ 

σύλλογο, ΚΑΝΕΝΑ προπονητή, ΚΑΝΕΝΑ αθλητή, ΚΑΝΕΝΑ αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα 

οποιασδήποτε χρονιάς, ΚΑΜΙΑ φωτογραφία, ΚΑΝΕΝΑ βίντεο! 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! Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει! Αλλά γιατί τέτοιο εσκεμμένο θάψιμο των πάντων, 

ενώ έπρεπε το καράτε να ήταν το πρώτο άθλημα στην Ελλάδα? Γιατί τέτοια απαξίωση όλων ανεξαιρέτως 

των παραγόντων του αθλήματος???  

Η Απάντηση είναι απλή: ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ!!! 

 
1-Μπουλούμπασης 

Πρόεδρος 

 
2-Γερολύμπου 

Αναπλ. Πρόεδρος 

 
3-Δημητριάδης 

Γεν. Γραμματέας 

 
4-Κοσμίδης 

Α'  Αντιπρόεδρος 

 
5-Χανικιάν 

Β'  Αντιπρόεδρος 
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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!!! 

 

 
Ο υπουργός 
Πολιτισμού 

κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

 
Ο υφυπ. 

Αθλητισμού κ. 
Γιάννης Ανδριανός 

 
 

Η ΓΓ Αθλητισμού κα 
Κυριακή Γιαννακίδου 

 
Η ΓΓΑ δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν 

μιλάει! Τότε τι κάνει??? 

 Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής:  

Η μη δημοσίευση των απολογισμών/ΕΛΟΚ στο διαδίκτυο (και άρα η απόκρυψή τους) συνο-

δεύεται από τις νοθευμένες εκλογές με εικονικούς αντιπροσώπους συλλόγων, ώστε να 

εγκρίνονται οι απολογισμοί από τις γενικές συνελεύσεις χωρίς την πρέπουσα ανάλυση και 

χωρίς πραγματικό έλεγχο! Δύο αμαρτωλές θητείες του ΔΣ της ΕΛΟΚ επιχορηγείτε  με 

χρήματα του Ελληνικού Λαού χωρίς έλεγχο! Είστε Άχρηστοι στον Ελληνικό Λαό! Κλείστε το! 

Μέρος Πρώτο,   Μέρος Δεύτερο 

 Θύμιος Περσίδης, R.E.D.  
 (Retired  Extremely Dangerous)  

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 

 

http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140414.htm
http://www.karate.gr/
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   a27 

Πρώτη δημοσίευση 10/3/2014. Τελευταία 

ενημέρωση 1/3/2015. 

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ 

/ WKF . 

Καταχωρήσεις στο 

karate.gr  

Διοργανώσεις 

Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 

20 €/y! 

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο 

Facebook, Twitter, κτλ.! 

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ 

ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού 

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

ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και 

επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα 

κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις 

τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, 

όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο 

χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 

 
Ο υπουργός 

Πολιτισμού κ. 
Πάνος 

Παναγιωτόπουλος 

 
Ο 

υφυπουργός 
Αθλητισμού κ. 

Γιάννης 
Ανδριανός 

 
Η γενική 

γραμματέας 
Αθλητισμού 
κα Κυριακή 
Γιαννακίδου 

 Καταγγέλλω τη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού 1) για εγκληματική αδιαφορία 

όσον αφορά στα τεκταινόμενα στην 

ομοσπονδία του καράτε ΕΛΟΚ, 2) για τη 

διαιώνιση του χαρακτηριστικού της Νέας 

Δημοκρατίας «Συνδρόμου του 

Γερόλυμπου», που έχει γίνει πλέον «Σήμα 

Κατατεθέν» της τελευταίας!   
 

Αλλά και (1/3/2015) 3) Καταγγέλλω και την απόλυτη αδιαφορία της Κυβέρνησης της 

Κωλοτούμπας για ό,τι συμβαίνει στις αθλητικές ομοσπονδίες. Ένα ολόκληρο μήνα μετά την 

ανάληψη των καθηκόντων της ΔΕΝ έχουμε ακόμα ούτε υφυπουργό ούτε Γενικό Γραμματέα 

Αθλητισμού!!! 

 
  

Ο πρωθυπουργός 
της Αριστερής 
Κωλοτούμπας 

Αλέξης Τσίπρας. 

 
Ο Υπουργός Πολιτισμού & 

Παιδείας της 
Αριστερής  Κωλοτούμπας 

Αριστείδης Μπαλτάς 

 
Ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού της 

Αριστερής 
Κωλοτούμπας 

Σταύρος Κοντονής 

 
Ο Γενικός 

Γραμματέας 
Αθλητισμού της 

Αριστερής 
Κωλοτούμπας 

Ιούλιος Συναδινός 

 
  

Για να δούμε τι θα 
κάνει στον 

Αθλητισμό, τη ΓΓΑ 
και το Καράτε το 

Κόμμα της ... 
Αριστερής 

Κωλοτούμπας!!! 

 

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

οργανώσετε τα Λαμόγια τους ψεύτικους αντιπροσώπους 

(κοτούλες!!!) των Λαμόγιων συλλόγων σας για την επερχόμενη 

Γενική Συνέλευση, ώστε να διαγράψετε τους συλλόγους!!! Τους 

περιμένω να τους κάνω ... ρόμπες πάλι!!!  

 

 Σας φτύνουν και λέτε … «βρέχει»!  
  

 Εκτεταμένη ΝΟΘΕΙΑ στις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Καράτε - ΕΛΟΚ!  

 

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

 Αποδεικτικό αποστολής και λήψης email προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  

 

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

 

http://www.karate.gr/14elok/144150223.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150223.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140310.pdf
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 Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι, 

Αναλυτής Δικαστικών Αποφάσεων! Επαγγελματίας Κατηγορούμενος και 

"Αθωούμενος", Γκουρού του Παγκόσμιου Καράτε, Καρδινάλιος στο Βατικανό, 

Καλόγηρος Σαολίν, Φυσιογνωμιστής (Profiler) κατά συρροή Ψευταράδων, και ό,τι άλλο 

δηλώσω σε αυτή τη χώρα!  

 

 

 Εκτεταμένη και μεθοδική νοθεία στις εκλογές της ΕΛΟΚ του 
Νοεμβρίου 2012 με καθοδήγηση του Γερόλυμπου και σύμπραξη 

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

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

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

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

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

1) του Πρακτικού Ανάδειξης Εφορευτικής Επιτροπής,  

2) του Πρακτικού Αρχαιρεσιών, και  

3) του Πίνακα Ψηφισάντων Αντιπροσώπων κατά σύλλογο. 

http://www.karate.gr/14elok/14-img4/121103a-EfEp-ekl.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img4/121103b-prakt-ekl.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img4/121103c-PinPsif-ekl.pdf
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 Σύντομο Ιστορικό  

Πριν από την ημέρα των εκλογών, όμως, και για να διενεργηθούν νόμιμες και 
διαφανείς εκλογές θα έπρεπε να είναι δημοκρατικά και ισότιμα διαθέσιμα στους 
συνδυασμούς, που λάμβαναν μέρος στις εκλογές, και σε εύλογο χρόνο πριν από τις εκλογές:  

4) τα Αρχεία-Μητρώα των νόμιμων συλλόγων-μελών της ΕΛΟΚ και των νόμιμων 
αντιπροσώπων τους, με πληρωμένες συνδρομές μέχρι και το 2012, καθώς και με 10 και άνω 
αθλητές στους αγώνες της ΕΛΟΚ του 2011, ώστε να ελέγχεται ο πίνακας (3), και όχι να υφίσταται 
κατά δήλωση του ΔΣ, το οποίο είχε στόχο την επανεκλογή του!  

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

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

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

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

Εκτός των ανωτέρω, και επί μονίμου βάσεως θα έπρεπε η ΕΛΟΚ να διατηρεί ως 
διαρκή και διαθέσιμα αρχεία στον ιστότοπό της: 

9) τα Αρχεία-Μητρώα των συλλόγων-μελών της με πλήρεις διευθύνσεις, 

10) τα Αρχεία-Μητρώα των μαύρων ζωνών κατά εξετάσεις και συνολικά 

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

12) το ιδρυτικό καταστατικό και τις νόμιμες τροποποιήσεις του από ιδρύσεώς της, 

13) τον αρχικό Εσωτερικό της Κανονισμό και τις επόμενες τροποποιήσεις του, 

14) τους απολογισμούς μηνών και ετών με βάση την υποχρέωση στο νόμο περί ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ 
(καλά τώρα!). 

Αλλά όταν τις ομοσπονδίες τις εποπτεύει μια άχρηστη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού είναι πολύ φυσικό η ΕΛΟΚ να εισπράττει μεγάλα 
ποσά για τη διατήρηση του ιστότοπού της www.elok.gr και αυτόν να τον 
διατηρεί εσκεμμένα ΑΔΕΙΟ! Συνεπώς, η ΕΛΟΚ δεν διατηρεί δημοσιευμένα 
τα ως άνω 9 έως 14, διότι μας έχει γραμμένους και εμάς και την ΓΓΑ! Και 
επίσης συνεπώς, η ΕΛΟΚ δεν δημοσιεύει, όπως έχει υποχρέωση, τα ως 
άνω 4 έως 8, διότι, εκτός του ότι μας έχει γραμμένους και εμάς και την ΓΓΑ, 
με την έλλειψη στοιχείων διατηρεί την ευχέρεια να ΝΟΘΕΥΕΙ τα 

αποτελέσματα των εκλογών κάθε τέσσερα χρόνια, ώστε να διατηρείται στην εξουσία ο 

http://www.elok.gr/
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Γερόλυμπος δια μέσου των ανδρεικέλων του, που βάζει κάθε τόσο στο Διοικητικό της 
Συμβούλιο!  

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

 

  Οι μεγαλομέτοχοι της ... "εταιρείας LA MOYA" και "κολλητοί" τους!!!  

 οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ΕΛΟΚ σαν να είναι προσωπική τους επιχείρηση  

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

 
1-Μπουλούμπασης 

Πρόεδρος 

 
2-Γερολύμπου 

Αναπλ. Πρόεδρος 

 
3-Δημητριάδης 

Γεν. Γραμματέας 

 
4-Κοσμίδης 

Α'  Αντιπρόεδρος 

 
5-Χανικιάν 

Β'  Αντιπρόεδρος 

 
6-Βόβλας 

Ταμίας 

 
7-Ράλλης Ειδικός 

Γραμματέας 

 
8-Γκουβούσης 

Έφορος Υλικού 

 
9-Καρβούνης 

Εφ. Εθν. Ομάδας 

 
10-Χονδροματίδης 

Πρόεδρος Τεχν. 
Επιτροπής 

 
11-Πάσης 
... Σουπιά! 

 
12-Γκάζι, Διευθυντής 

Αθλήματος ???  

 
13-Γερόλυμπος 

"ΕΠΙΤΙΜΟΣ" 
"Ο 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ" 

 
14-Σκοπελίτης 

Ιδιοκτήτης 
"Sportdata" 

 
15-Αυτόν τον 

ψάχνω ακόμα! 
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Γιατί Σκοπελίτης???  Ο Πέτρος Σκοπελίτης είναι, κατά πληροφορίες, 

ο ιδιοκτήτης της SPORTDATA, η οποία προμηθεύει το διαδικτυακό λογισμικό 
αναγγελίας πληροφοριών, δηλώσεων συμμετοχών, κληρώσεων των αγώνων 
κάθε κατηγορίας και έκδοσης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των αγώνων 
της ΕΛΟΚ! Δηλαδή είναι «προμηθευτής» της ΕΛΟΚ και, αν είναι έτσι, σε Πρώτη 
φάση βάσει του αθλητικού νόμου είναι καραμπινάτος ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ συλλόγου! Σε δεύτερη φάση είναι ο ίδιος και τα τρία παιδιά του 
γραμμένοι στο σύλλογο Γουάντο-ρύου καράτε του Μπουλούμπαση, ενώ εδώ 

αντιπροσωπεύει άλλον σύλλογο από αυτόν του Μπουλούμπαση! Μιλάμε για ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΠΡΩΤΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ! Σε Τρίτη φάση, η ΕΛΟΚ είχε ήδη άλλο αγορασμένο λογισμικό, με το οποίο 
διενεργούσε τους αγώνες της και το αχρήστευσε για να το αντικαταστήσει με αυτό της SPORTDATA! 
Η απλή Διαπλοκή γίνεται ΔΙΑΠΛΟΚΆΡΑ! Σε Τέταρτη φάση δεν υπάρχει λογισμικό στον κόσμο, 
το οποίο μεταξύ των επιλογών του να μην έχει και επιλογές «κατά τις επιθυμίες του χρήστη» 
(απλούστατα, διότι τότε δεν θα το αγόραζε κανείς), πράγμα που σημαίνει ότι οι κληρώσεις μπορούν 
άνετα να μην είναι «τυχαίες» όπως σας λένε, αλλά έχουν τη δυνατότητα να μαγειρεύονται με ό,τι 
αυτό μπορεί να σημαίνει: από απλή αισχρή κλοπή της νίκης από έναν άξιο αθλητή προς όφελος 
άλλου ευνοούμενου αθλητή μέχρι … μόρια για τις ανώτατες σχολές (!), διότι η κλήρωση είναι η 
δεύτερη μετά την ζύγιση ευκαιρία για αλλοίωση του αποτελέσματος. Η τρίτη είναι βέβαια ο … 
κωλοδιαιτητής!  

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

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

ΣΦΑΛΙΑΡΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ !!! 

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

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

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

Το Πρακτικό Αρχαιρεσιών γράφει: 

«Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε τις δηλώσεις υποψηφιότητας που είχαν υποβληθεί και 
αφού τις έλεγξε για να διαπιστώσει το δικαίωμα της εκλογιμότητας, προχώρησε στην ανακήρυξη 
των υποψηφίων.» 

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

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

 

 [ Παρένθεση: Τελευταία εμφανίστηκε ένα ανώνυμο blog με ονομασία «Ελληνικό Καράτε», που 

γράφει κοτσάνες αναφερόμενες στην ΕΛΟΚ! Μπορεί να είναι σύμπτωση του ονόματος με τον πιο 

πάνω συνδυασμό στις εκλογές της ΕΛΟΚ, μπορεί και όχι! Σε αυτό το blog εκτός από τις 

ακαταλαβίστικες βλακείες δημοσιεύεται έξω από τα εσωτερικά της ΕΛΟΚ και μια ηλίθια επιστολή 

του Προέδρου της ITKF Richard Jorgensen προς εμένα με κοινοποίηση στον Vladimir Yorga! Ο 

μόνος τρόπος να βρέθηκε αυτή η επιστολή σε αυτό το blog είναι να την έδωσε ο Yorga στον 

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

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

ΕΛΟΚ, ενώ ταυτόχρονα η ΕΛΟΚ δεν έχει ήδη διαχωρίσει τη θέση της από αυτό το blog, δίνει την 

εντύπωση ότι το blog το γράφουν δύο συγκεκριμένα άτομα! Όπως και να έχει το πράγμα, επειδή 

σιχαίνομαι τις ανωνυμίες και με δεδομένο ότι πάντα σε ό,τι έγραφα έβαζα την υπογραφή μου 

αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την ευθύνη, λαμβάνω την … οικειότητα να δωρίσω στις "Κότες-

ιδιοκτήτες-συντάκτες" του εν λόγω blog … το σετάκι από στριγκάκια στην φωτό αριστερά με την 
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υποσημείωση ότι μπροστά τους ο … Λάκης Γαβαλάς (δεξιά) φαντάζει ως … το απόλυτο 

αρσενικό!!!  Κλείνει η παρένθεση! ]   

 

 "ΡΕΣΙΤΑΛS"  ΝΟΘΕΙΑΣ  

 Το ΠΡΩΤΟ ΡΕΣΙΤΑΛ ΝΟΘΕΙΑΣ έγινε πριν από τις εκλογές από τα ίδια μέλη του ίδιου 
ΔΣ/ΕΛΟΚ με τη χρήση και βοήθεια της παράνομης Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ, όπως 
αναλυτικά δημοσίευσα στο άρθρο μου με τίτλο «19/2/2014 - Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη 
των Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα απο τη ΔΕ/ΕΛΟΚ και η πανηγυρική τους αθώωση από το 
ΑΣΕΑΔ.» Σε αυτό το δημοσίευμα αποδεικνύεται η εκ των προτέρων βρώμικη και μεθοδευμένη από 
τον Γερόλυμπο και το ΔΣ/ΕΛΟΚ ΝΟΘΕΥΣΗ των εκλογών 2012 της ΕΛΟΚ. Ήταν στημένο σχέδιο να 
εμποδίσουν τους υποψήφιους για το ΔΣ ΕΛΟΚ Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα να λάβουν μέρος στις 
εκλογές: τους κατηγόρησαν με ψεύτικες κατηγορίες, τους τιμώρησε η δικαστική επιτροπή με ασαφή 
αποκλεισμό, τους εμπόδισαν να πάρουν μέρος στις εκλογές, πράγμα που ανετράπη με απόφαση 
του ΑΣΕΑΔ, εμπόδισαν παράνομα επτά συλλόγους τους να ψηφίσουν, χάθηκε η ημέρα των 
εκλογών, και έτσι πήρε ο συνδυασμός «Ελληνικό Καράτε» όλες τις θέσεις της διοίκησης. Και η 
άχρηστη ΓΓΑ χρηματοδοτεί τους «κλέφτες» των εκλογών! Μην μου προβάλετε το «αυτοδιοίκητο» 
των αθλητικών ομοσπονδιών, διότι όταν θέλετε να προωθήσετε κομματικά σας συμφέροντα, πνίγετε 
τις ομοσπονδίες με στέρηση των επιχορηγήσεων! ’ρα συμμετέχετε στην εκτεταμένη διαφθορά και 
διαπλοκή! 

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

ΑΜ Όνομα Συλλόγου Αντιπρόσωπος 

27 Γ. Α. Σ. Κατερίνης Καρυπίδης Γ. 

31 Ακαδημία Μαχητικών Τεχνών Αμύντας Χατζή Παντελή 

35 Λέσχη Παραδ. Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών Κατερίνης Σταυριανίδης Στ. 

152 Α. Γ. Σ. Καράτε Λεκάκος Β. 

206 Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Σότοκαν Σανιώτης Γ. 

222 Αθλητικός Σύλλογος Σότοκαν Καράτε Μυλωνάκη Αν. 

374 Αθλητικός Σύλλογος Αθλοκίνηση Αλιβερίου Δράκος Στ. 

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

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

 

  

http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm
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Η "άψογη" ΓΓΑ παρακολουθεί ... από κοντά τις εξελίξεις του 

"προστατευόμενού" της!!! 

 
Ο υπουργός Πολιτισμού 

κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

 
Ο υφυπουργός 

Αθλητισμού κ. Γιάννης 
Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού κα Κυριακή 
Γιαννακίδου 

 Ο πρωθυπουργός υπόσχεται: Μηδενική ανοχή σε όσους έχουν 

διασπαθίσει δημόσιο χρήμα! 

Και εσείς ξεφτέρια τους ... επιχορηγείτε!!!  

 

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

(Α) - Ταξινόμηση κατά ΑΜ 

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

ΑΜ 
ΠΟΛΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ
Σ 

ΛΕΥΚ
Ο 

  ΑΜ 
ΠΟΛΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ
Σ 

ΛΕΥΚ
Ο 

1 
ΑΘΗ-
Χαλάνδρι 

Ιωαννίδη     268 Πλατύ Ημαθίας Κάτσικας ΝΑΙ 

3 ΑΘΗ-Γουδί Δαμάσκος     269 Αγκαθιά Καίσαρης ΝΑΙ 

4 
ΑΘΗ-Ν. 
Ηράκλειο 

Μπουλούμπασης     270 
ΑΘΗ-Κάτω 
Αχαρναί 

Δουκλίας    

10 
Σκάλα 
Λακωνίας 

Γκουβούσης     273 Αιτωλικό Αναστασιάδου   

11 Βόλος Κοσμίδης     275 Καρδίτσα Μάρκου ?? ΝΑΙ 

17 ΑΘΗ-Μαρούσι Δρακόπουλος     294 ΑΘΗ-Αιγάλεω Κουγιουμτζίδης   

20 
ΑΘΗ-Άγ. 
Δημήτριος 

Βόβλας Λ.     296 
Ξηροβρύση/Χα
λκίδα 

Καρυτινός ΝΑΙ 

21 
ΑΘΗ-
Ελληνικό 

Κιρλόγλου     298 
Κάνηθος/Χαλκί
δα 

Μαρούγκα   

http://www.karate.gr/14elok/14-img4/121103c-PinPsif-ekl.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img4/121103c-PinPsif-ekl.pdf
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28 
ΑΘΗ-
Αμπελόκηποι 

Καβακόπουλος     307 ΑΘΗ-Νίκαια Γερόλυμπος ΝΑΙ 

30 Πατήσια Γιαννέλης     316 Ανδραβίδα Μοχάμαντ ΝΑΙ 

45 Ξυλόκαστρο Φώλιας     317 Ηράκλειο  Σιαμπάνη ΝΑΙ 

46 Ξυλόκαστρο Λιβανός     319 Κέρκυρα Ράλλης (Μπουλ) ΝΑΙ 

49 
ΑΘΗ-Ν. 
Σμύρνη 

Παπαδόπουλος     322 Μαντούδι Γκάζι ΝΑΙ 

62 
ΑΘΗ-Αγ. 
Δημήτριος 

Λιόντη     323 
Μαργαρίτι/Θεσ
πρωτία 

Σκυλαρίκης ΝΑΙ 

64 
ΑΘΗ-
Καλλιθέα 

Λιβάνιος ΝΑΙ   343 Φλώρινα Καλλίνης   

67 
ΑΘΗ-Ν. 
Φάληρο 

Μουλαβασίλης     345 Βέροια Σακελλάρης   

69 Λάρισα Προβατάς     347 Ηράκλειο  Λαγόγερος ΝΑΙ 

72 Καλαμπάκα Γιατράς     349 Σέρρες Καλυβιώτη    

91 Κατερίνη Παπαδημητρίου ΝΑΙ   350 Σίνδος Μαυράκη   

94 ΑΘΗ-Γαλάτσι Μπούρας     353 Σαλαμίνα Χαρίσης ΝΑΙ 

99 Εύοσμος Λαΐου     354 
ΑΘΗ-
Πετρούπολη 

Μανωλάκη ΝΑΙ 

113 Κιάτο Πετούμενος     361 Βραχάτι 
Τσανγκαλίδου Μ. 
?? 

ΝΑΙ 

119 Χίος Κωστούρος     367 Αίγιο Μηλιά ΝΑΙ 

127 
ΑΘΗ-
Καλλιθέα 

Παπαγεωργίου  ΝΑΙ   368 Πύργος Μπεντέβης ΝΑΙ 

132 
ΑΘΗ-
Περιστέρι 

Κόνταλης ΝΑΙ   370 Πτολεμαΐδα 
Μαρτίνου 
Λουκάς 

  

135 Λαμπρινή Γερολύμπου Εμ.     371 ΑΘΗ-Χαλάνδρι Λόλος   

150 Χανιά Γκέντζογλου ΝΑΙ   375 Σκύδρα Παυλίδης ΝΑΙ 

162 
ΑΘΗ-
Πετρούπολη 

Μακρής     376 ΑΘΗ-Γουδή Τζίμα (Μπουλ) ΝΑΙ 

164 
ΑΘΗ-
Πετρούπολη 

Κοντογιάννης     379 Ηράκλειο Καρουζάκης ΝΑΙ 

167 
ΑΘΗ-Αγ. 
Παρασκευή 

Χωριανοπούλου     391 Χανιά Μονεμβασίου ΝΑΙ 

172 Ν. Αρτάκη Δήμας Δημήτρης ΝΑΙ   395 Κόρινθος Δεληκλιτσιώτης   

178 Ψαχνά Καβακοπούλου ΝΑΙ   401 ΑΘΗ-Ιλίσια Σκοπελίτης   

179 Χαλκίδα Δήμας Διονύσης ΝΑΙ   404 ΑΘΗ-Κερατσίνι Βουζέκης   

183 Άγ. Θεόδωροι Χανικιάν     410 Καμίνια Γκούμας   

192 Καλαμάτα Ζάρας ΝΑΙ   411 
Κυδωνία 
Κρήτης 

Περβανίδης ΝΑΙ 

211 Οινόφυτα Φράγκου     419 Λευκάδα Κατσένος   

212 Βέροια Αβραάμ ΝΑΙ   424 ΑΘΗ-Μαρούσι 
Μπουλούμπαση 
Αφρ. 

ΝΑΙ 

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

Δημητριάδης ΝΑΙ 

228 Αριδαία Πάσης ΝΑΙ   432 Ηράκλειο Λυγερού ΝΑΙ 

231 Φλώρινα Βόβλας   ΝΑΙ   439 Μαλεσίνα 
Μπαρμπουτσίνα
ς 

  

234 Μοσχάτο Ρέτσας ΝΑΙ   441 ΑΘΗ-Πέραμα Πάρδαλη   

236 
ΑΘΗ-Ν. 
Σμύρνη 

Αθανασόπουλος     445 Αιγείρα Καλαντζής ΝΑΙ 

239 ΑΘΗ-Αιγάλεω Λεκαράκου ΝΑΙ   448   
Πολυδωρόπουλο
ς 
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249 
Τυμπάκι 
Κρήτης 

Παπαδόπουλος ΝΑΙ   453   Μουραντιάν   

251 Ηράκλειος Καρκασλί ΝΑΙ   458 Γαστούνη Μητσιούλης   

263 
Καναλάκι 
Πρεβέζης 

Παπαδημητρίου(
υπάλ 

ΝΑΙ   459   Χονδροματίδης ΝΑΙ 

267 Έδεσσα Κοσμίδου ΝΑΙ   463   
Τσανγκαλίδου Η. 
?? 

ΝΑΙ 

          464 ΑΘΗ-Φιλοθέη Ζήση   

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

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

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

 (Β) - Πίνακας Εξαγωγής Συμπερασμάτων  

Ταξινόμηση κατά ΛΕΥΚΟ και ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ με σημείωση των Κωλυμάτων 1-2-3-4-5.  

(δηλαδή πρώτα θα δείτε τα νόμιμα "αντιπροσωπευτήρια" χωρίς "ΝΑΙ" κατά αντιπρόσωπο 
και  

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

(και ακόμα το ψάχνω!) 

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

236 ΑΘΗ-Ν. Σμύρνη Αθανασόπουλος       

273 Αιτωλικό Αναστασιάδου       

20 ΑΘΗ-Άγ. Δημήτριος Βόβλας Λ.   2   

404 ΑΘΗ-Κερατσίνι Βουζέκης       

30 Πατήσια Γιαννέλης       

72 Καλαμπάκα Γιατράς       

10 Σκάλα Λακωνίας Γκουβούσης   1?-4   

410 Κανμίνια Γκούμας       
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3 ΑΘΗ-Γουδί Δαμάσκος       

395 Κόρινθος Δεληκλιτσιώτης       

270 ΑΘΗ-Κάτω Αχαρναί Δουκλίας        

17 ΑΘΗ-Μαρούσι Δρακόπουλος       

464 ΑΘΗ-Φιλοθέη Ζήση       

1 ΑΘΗ-Χαλάνδρι Ιωαννίδη       

28 ΑΘΗ-Αμπελόκηποι Καβακόπουλος/Γκάζι   1-2 SK 

343 Φλώρινα Καλλίνης       

349 Σέρρες Καλυβιώτη        

419 Λευκάδα Κατσένος       

21 ΑΘΗ-Ελληνικό Κιρλόγλου       

164 ΑΘΗ-Πετρούπολη Κοντογιάννης       

11 Βόλος Κοσμίδης   1-4   

294 ΑΘΗ-Αιγάλεω Κουγιουμτζίδης       

119 Χίος Κωστούρος   4   

99 Εύοσμος Λαΐου       

62 ΑΘΗ-Αγ. Δημήτριος Λιόντη       

371 ΑΘΗ-Χαλάνδρι Λόλος       

162 ΑΘΗ-Πετρούπολη Μακρής       

298 Κάνηθος/Χαλκίδα Μαρούγκα       

370 Πτολεμαΐδα Μαρτίνου Λουκάς       

350 Σίνδος Μαυράκη       

458 Γαστούνη Μητσιούλης       

67 ΑΘΗ-Ν. Φάληρο Μουλαβασίλης       

453   Μουραντιάν       

439 Μαλεσίνα Μπαρμπουτσίνας/Μπουλ    3   

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

94 ΑΘΗ-Γαλάτσι Μπούρας       

49 ΑΘΗ-Ν. Σμύρνη Παπαδόπουλος Δ.     SK 

441 ΑΘΗ-Πέραμα Πάρδαλη   4   

113 Κιάτο Πετούμενος       

448   Πολυδωρόπουλος       

69 Λάρισα Προβατάς       

345 Βέροια Σακελλάρης       

211 Οινόφυτα Φράγκου       

45 Ξυλόκαστρο Φώλιας       

183 Άγ. Θεόδωροι Χανικιάν   4   

212 Βέροια Αβραάμ ΝΑΙ     

231 Φλώρινα Βόβλας  Γρ. ΝΑΙ 1-2-4   

307 ΑΘΗ-Νίκαια Γερόλυμπος Γ. ΝΑΙ 2-555   

135 Λαμπρινή Γερολύμπου Εμ.  ΝΑΙ 1-2-4   

322 Μαντούδι Γκάζι ΝΑΙ 1   

150 Χανιά Γκέντζογλου ΝΑΙ     

172 Ν. Αρτάκη Δήμας Δημήτρης ΝΑΙ 2   

179 Χαλκίδα Δήμας Διονύσης ΝΑΙ 2   

431 ΑΘΗ-Αγ. Παρασκευή Δημητριάδης ΝΑΙ 4   

192 Καλαμάτα Ζάρας ΝΑΙ     

218 ΑΘΗ-Ίλιον Ζουμποπούλου ΝΑΙ     

178 Ψαχνά Καβακοπούλου/Γκάζι ΝΑΙ 2   

269 Αγκαθιά Καίσαρης ΝΑΙ     

445 Αιγείρα Καλαντζής ΝΑΙ     
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251 Ηράκλειος Καρκασλί ΝΑΙ     

379 Ηράκλειο Καρουζάκης ΝΑΙ     

296 Ξηροβρύση/Χαλκίδα Καρυτινός ΝΑΙ     

268 Πλατύ Ημαθίας Κάτσικας ΝΑΙ     

132 ΑΘΗ-Περιστέρι Κόνταλης ΝΑΙ     

267 Έδεσσα Κοσμίδου ΝΑΙ 2   

347 Ηράκλειο  Λαγόγερος ΝΑΙ     

239 ΑΘΗ-Αιγάλεω Λεκαράκου ΝΑΙ     

64 ΑΘΗ-Καλλιθέα Λιβάνιος ΝΑΙ     

46 Ξυλόκαστρο Λιβανός ΝΑΙ 1   

432 Ηράκλειο Λυγερού ΝΑΙ     

354 ΑΘΗ-Πετρούπολη Μανωλάκη ΝΑΙ     

275 Καρδίτσα Μάρκου ?? ΝΑΙ +     

367 Αίγιο Μηλιά ΝΑΙ     

391 Χανιά Μονεμβασίου/Γκάζι ΝΑΙ  3   

316 Ανδραβίδα Μοχάμαντ ΝΑΙ     

368 Πύργος Μπεντέβης ΝΑΙ     

424 ΑΘΗ-Μαρούσι Μπουλούμπαση Αφρ. ΝΑΙ 2-3   

127 ΑΘΗ-Καλλιθέα Παπαγεωργίου  ΝΑΙ     

91 Κατερίνη Παπαδημητρίου ΝΑΙ 2   

263 Καναλάκι Πρεβέζης Παπαδημητρίου(υπάλ ΝΑΙ 2-5   

249 Τυμπάκι Κρήτης Παπαδόπουλος Γ. ΝΑΙ   SK 

228 Αριδαία Πάσης ΝΑΙ 1-4   

375 Σκύδρα Παυλίδης ΝΑΙ     

411 Κυδωνία Κρήτης Περβανίδης ΝΑΙ 4   

319 Κέρκυρα Ράλλης (Μπουλ) ΝΑΙ 3-4 W 

234 Μοσχάτο Ρέτσας ΝΑΙ     

317 Ηράκλειο  Σιαμπάνη ΝΑΙ     

401 ΑΘΗ-Ιλίσια Σκοπελίτης/Μπουλ  ΝΑΙ  333   

323 Μαργαρίτι/Θεσπρωτία Σκυλαρίκης (Πάση) ΝΑΙ     

376 ΑΘΗ-Γουδή Τζίμα (Μπουλ) ΝΑΙ 3   

463   Τσανγκαλίδου Η. ?? ΝΑΙ + 2   

361 Βραχάτι Τσανγκαλίδου Μ. ?? ΝΑΙ + 2   

353 Σαλαμίνα Χαρίσης ΝΑΙ 4   

459   Χονδροματίδης ΝΑΙ 4   

167 ΑΘΗ-Αγ. Παρασκευή Χωριανοπούλου/Μπουλ  ΝΑΙ  3   

 
 ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 50 ΛΕΥΚΕΣ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ !!!  
 

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

Αν στον παραπάνω πίνακα μετρήσουμε τα παράνομα «αντιπροσωπευτήρια» χωριστά για τους 
συλλόγους Αθήνας και Επαρχίας, θα έχουμε τα επόμενα:  

Τόπος Νόμιμα 
Παράνομα 

(με ΝΑΙ) 
Σύνολο 

Αθήνα 20 11 – 35% 31 

Επαρχία 25 39 – 61% 64 

  45 50 95 (= 85 +12) 

Δηλαδή, στους 31 συλλόγους από την Αθήνα τα παράνομα αντιπροσωπευτήρια ήταν 11 
(35%), ενώ στους 64 συλλόγους από την Επαρχία τα παράνομα «αντιπροσωπευτήρια» 
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ήταν 39 (61% σχεδόν διπλάσιο της Αθήνας). Αυτό σημαίνει ότι η απόσταση των συλλόγων 
της Επαρχίας και η εξάρτηση από τα κέντρα των αποφάσεων στην Αθήνα τους κάνει 

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

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

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

 

 Δύσκολο ως τώρα, Εύκολο στο εξής!  

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

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

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

10 Σκάλα Λακωνίας Γκουβούσης   1?-4   

11 Βόλος Κοσμίδης   1-4   

119 Χίος Κωστούρος   4   

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

441 ΑΘΗ-Πέραμα Πάρδαλη   4   

183 ’γ. Θεόδωροι Χανικιάν   4   

228 Αριδαία Πάσης ΝΑΙ 1-4   

231 Φλώρινα Βόβλας  Γρ. ΝΑΙ 1-2-4   

307 ΑΘΗ-Νίκαια Γερόλυμπος Γ. ΝΑΙ 2-555   

135 Λαμπρινή Γερολύμπου Εμ.  ΝΑΙ 1-2-4   

431 ΑΘΗ-Αγ. Παρασκευή Δημητριάδης ΝΑΙ 4   

411 Κυδωνία Κρήτης Περβανίδης ΝΑΙ 4   

319 Κέρκυρα Ράλλης (Μπουλ) ΝΑΙ 3-4 W 

353 Σαλαμίνα Χαρίσης ΝΑΙ 4   

459   Χονδροματίδης ΝΑΙ 1-4   
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Παράδειγμα της εκτεταμένης ΝΟΘΕΙΑΣ είναι ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ Χρήστος 
Μπουλούμπασης, ο οποίος κατέβηκε να πάρει τις εκλογές με τους επόμενους συγγενείς, 
φίλους και αθλητές της σχολής του ως εικονικούς αντιπροσώπους συλλόγων! 

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

439 Μαλεσίνα Μπαρμπουτσίνας/Μπουλ   3    

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

424 ΑΘΗ-Μαρούσι Μπουλούμπαση Αφρ. ΝΑΙ 2-3   

319 Κέρκυρα Ράλλης (Μπουλ) ΝΑΙ 3-4 W 

401 ΑΘΗ-Ιλίσια Σκοπελίτης/Μπουλ  ΝΑΙ  333   

376 ΑΘΗ-Γουδή Τζίμα (Μπουλ) ΝΑΙ 3   

167 ΑΘΗ-Αγ. Παρασκευή Χωριανοπούλου/Μπουλ  ΝΑΙ 3    

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

Διαιτητές, δεν μπορούσαν να είναι αντιπρόσωποι συλλόγων και άρα 
ψήφισαν παράνομα, ενώ όσοι από αυτούς εκλέχθηκαν είναι παράνομοι! 

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

10 Σκάλα Λακωνίας Γκουβούσης   1?-4   

28 ΑΘΗ-Αμπελόκηποι Καβακόπουλος   1?-2 SK 

11 Βόλος Κοσμίδης   1-4   

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

231 Φλώρινα Βόβλας  Γρ. ΝΑΙ 1-2-4   

135 Λαμπρινή Γερολύμπου Εμ.  ΝΑΙ 1-2-4   

322 Μαντούδι Γκάζι ΝΑΙ 1   

46 Ξυλόκαστρο Λιβανός ΝΑΙ 1   

228 Αριδαία Πάσης ΝΑΙ 1-4   

459   Χονδροματίδης ΝΑΙ 1-4   

 
Όσοι έχουν (2) είναι συγγενείς εξ ονόματος (όχι μεμπτό από μόνο του, αλλά 

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

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

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

6) Τέλος, ο 555 είναι ... ο ιδιοκτήτης της ΕΛΟΚ!!! 

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

20 ΑΘΗ-Άγ. Δημήτριος Βόβλας Λ.   2   

28 ΑΘΗ-Αμπελόκηποι Καβακόπουλος   1-2 SK 

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

231 Φλώρινα Βόβλας  Γρ. ΝΑΙ 1-2-4   

307 ΑΘΗ-Νίκαια Γερόλυμπος Γ. ΝΑΙ 2-555   

135 Λαμπρινή Γερολύμπου Εμ.  ΝΑΙ 1-2-4   

322 Μαντούδι Γκάζι ΝΑΙ 1   

172 Ν. Αρτάκη Δήμας Δημήτρης ΝΑΙ 2   

179 Χαλκίδα Δήμας Διονύσης ΝΑΙ 2   

178 Ψαχνά Καβακοπούλου ΝΑΙ 2   
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267 Έδεσσα Κοσμίδου ΝΑΙ 2   

424 ΑΘΗ-Μαρούσι Μπουλούμπαση Αφρ. ΝΑΙ 2-3   

91 Κατερίνη Παπαδημητρίου ΝΑΙ 2   

263 Καναλάκι Πρεβέζης Παπαδημητρίου(υπάλ ΝΑΙ 2-5   

228 Αριδαία Πάσης ΝΑΙ 1-4   

319 Κέρκυρα Ράλλης (Μπουλ) ΝΑΙ 3-4 W 

376 ΑΘΗ-Γουδή Τζίμα (Μπουλ) ΝΑΙ 3   

463   Τσανγκαλίδου Η. ?? ΝΑΙ + 2   

361 Βραχάτι Τσανγκαλίδου Μ. ?? ΝΑΙ + 2   

 

Ποιοί και πόσο οφελούνται??? 

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

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

20 ΑΘΗ-Άγ. Δημήτριος Βόβλας Λ.   2   

10 Σκάλα Λακωνίας Γκουβούσης   1?-4   

28 ΑΘΗ-Αμπελόκηποι Καβακόπουλος/Γκάζι   1-2 SK 

11 Βόλος Κοσμίδης   1-4   

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

183 Άγ. Θεόδωροι Χανικιάν   4   

231 Φλώρινα Βόβλας  Γρ. ΝΑΙ 1-2-4   

307 ΑΘΗ-Νίκαια Γερόλυμπος Γ. ΝΑΙ 2-555   

135 Λαμπρινή Γερολύμπου Εμ.  ΝΑΙ 1-2-4   

322 Μαντούδι Γκάζι ΝΑΙ 1   

431 ΑΘΗ-Αγ. Παρασκευή Δημητριάδης ΝΑΙ 4   

178 Ψαχνά Καβακοπούλου/Γκάζι ΝΑΙ 2   

267 Έδεσσα Κοσμίδου ΝΑΙ 2   

424 ΑΘΗ-Μαρούσι Μπουλούμπαση Αφρ. ΝΑΙ 2-3   

91 Κατερίνη Παπαδημητρίου ΝΑΙ 2   

263 Καναλάκι Πρεβέζης Παπαδημητρίου/υπάλ ΝΑΙ 2-5   

228 Αριδαία Πάσης ΝΑΙ 1-4   

319 Κέρκυρα Ράλλης/Μπουλ ΝΑΙ 3-4 W 

376 ΑΘΗ-Γουδή Καρβούνης ΝΑΙ 3   

353 Σαλαμίνα Χαρίσης ΝΑΙ 4   

459   Χονδροματίδης ΝΑΙ 1-4   

  

 

http://www.karate.gr/14elok/144140302.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140302.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140302.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm
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Ο υπουργός Πολιτισμού κ. 
Πάνος Παναγιωτόπουλος 

 
Ο υφυπουργός Αθλητισμού 

κ. Γιάννης Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας Αθλητισμού 

κα Κυριακή Γιαννακίδου 

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

παράνομο ΔΣ, κυριολεκτικά σαν επιχείρηση επί είκοσι χρόνια υπό την διαχείρηση 

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

διοργανώνουν σεμινάρια υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ και μάλιστα με είσπραξη των 

"μαύρων" συμμετοχών μέσω της ... εισπρακτικής εταιρείας Sportdata, όπως ο 

πρόεδρος της ΕΛΟΚ!!! 

 Και η εποπτεύουσα ΓΓΑ κοιμάται με τα τσαρούχια!!! Καληνύχτα!  

 Ζητήσατε από την ΕΛΟΚ ποιοι σύλλογοι είναι "σύλλογοι" και ποιοι είναι "σχολές"! Αν 
αυτό είναι σωστό, τότε ποιος ηλίθιος έγραψε τέτοια επιστολή και ποιοι άλλοι ηλίθιοι την 

υπέγραψαν???  

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

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

 

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

Συνέλευση της ΕΛΟΚ! Προς τους συλλόγους: 

Οπωσδήποτε τα τελευταία μου άρθρα έχουν προκαλέσει … ψυχικό τραλαλά σε συλλόγους και 

αντιπροσώπους, αλλά και  … νταϊλίδικο παραλήρημα σε πολλούς ανεγκέφαλους στο facebook και 

αλλού! Δεν λύνονται έτσι οι διαφορές: Θέλετε πολιτισμένη συζήτηση και διευκρινήσεις? Είμαι 

διαθέσιμος! Θέλετε τσαμπουκά? Τότε αποδεικνύετε την ενοχή σας και σας έχω γραμμένους! 

1         - Για την αυριανή Γενική Συνέλευση, πάντως, οπωσδήποτε δεν σας έδωσαν τον πίνακα 

των δικαιουμένων ψήφου, ώστε να μην γνωρίζετε ποιοι ψηφίζουν και έτσι να επιβάλουν τις απόψεις 

τους την τελευταία στιγμή! 

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

ποιοι και γιατί διαγράφονται και έτσι να επιβάλουν τις απόψεις τους πάλι την τελευταία στιγμή! 

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

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

http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153100420.htm
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απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και έτσι να επιβάλουν τις απόψεις τους για τρίτη φορά την 

τελευταία στιγμή! 

4 - Οπωσδήποτε δεν σας έδωσαν τον οικονομικό απολογισμό ούτε λεπτομερώς ούτε 

χονδρικά, ώστε να σας κρατήσουν στο σκοτάδι και έτσι να επιτύχουν την έγκρισή του! Ούτε την 

έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής σας έχουν δώσει και ίσως μόνο να σας την διαβάσουν χωρίς να 

σας την δώσουν, διότι πολλές φορές παίρνουν τις υπογραφές των μελών της αφού πρώτα έχει 

εγκριθεί ο απολογισμός για να μην τους εμπλέκουν σε δικαστήρια!!! Συνεπώς επιδιώκουν να 

επιβάλουν φασιστικά τις απόψεις τους για τέταρτη φορά την τελευταία στιγμή! 

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

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

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

καταθέσει πρόταση μομφής για την φασιστική διοίκηση και τα κρυφά οικονομικά πεπραγμένα! Ακόμα 

και αυτοί που θίχτηκαν από αποφάσεις και από κατηγορίες στην παράνομη Δικαστική Επιτροπή δεν 

έχουν τα κότσια να αντιδράσουν μήπως και καταφέρουν να αρπάξουν τυχόν κάποιο επόμενο … 

«κοκαλάκι θέσης» στην πυραμίδα της διοίκησης, αν και όταν ο … Μεγάλος βέβαια αποφασίσει να 

πετάξει πάλι τέτοια … «κοκαλάκια»! 

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

δηλώνοντας περίτρανα με θράσος αυτό που πάντα δήλωνε!!! 

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

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

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

(Αλλά έλα που μ’ αρέσει!!!)  

 

  Θύμιος Περσίδης, R.E.D.  

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
 

  

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


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Απόλυτα Παράνομες οι Εκλογές ΕΛΟΚ 2012 και 2016. 

45 / 204 

Ίδρυση και Πορεία της ΕΟΕΚ.  
(1977 – 1994) 

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF 
(1995-2004) 

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

Οι Δίκες με τον Γερόλυμπο. 
(2004 – 2013) 

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

Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ. 
(2013 – 2016) 

Εγκληματική ΕΛΟΚ, Άχρηστη 
ΓΓΑ. (2014 – 2016) 

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

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

Και η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα συνεχίζεται! 

http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/05t-LK-Yero-2004-2015-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/06t-LK-ELOK-2013-2016-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/07t-LK-ELOK-GGA-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/08t-LK-SxoPro2014-29.12.17.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/09t-LK-EkloELOK12.16-31.3.18.pdf
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   a46 

Πρώτη δημοσίευση 19/3/2015.  

Τελευταία ενημέρωση 28/12/2015. 
  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

Καταχωρήσεις στο 

karate.gr  

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

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο 

Facebook, Twitter, κτλ.! 

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ 

ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού 

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

ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και 

επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα 

κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις 

τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, 

όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο 

χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 

 Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου 

αλληλένδετων άρθρων και σχετικών 2000 περίπου σελίδων!  

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

διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)  

 

 

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

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

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

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

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

Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!!! 

 

 

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

  

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/21promot/2121.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144150319.pdf
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Επίτιμος Πρόεδρος: Ελέγχει τους 
πάντες και τα πάντα. Με την ΕΛΟΚ να 

λειτουργεί σαν δική του επιχείρηση 
παίρνει τις εισπράξεις ... 

  

 
... και αρμέγει την 

ομοσπονδία επί είκοσι 
χρόνια τώρα ... 

... εν γνώσει της Λέιντι 
ΓΓΑ-ΓΓΑ (δεξιά) και των 

διαπλεκόμενων 
υπαλλήλων της και 

πολιτικών 
προϊσταμένων ...  

 

 
  

... και παρ' όλο που 
έχει χαρακτηριστεί ως 

Persona non Grata 
στο Παγκόσμιο 

Καράτε! 

 
Μπουλούμπασης, 

Πρόεδρος 
Ανδρείκελο! 

 
Γερολύμπου, 

Αναπληρώτρια 
Προέδρου, Σαλονάτη 

Σύζυγος Επίτιμου! 

 
Δημητριάδης, Γενικός 

Γραμματέας, 
Εκμεταλλευτής 

Καναπέκα! 

 
 

Χανικιάν, 
Β'  Αντιπρόεδρος 

Πού βόσκει 
αυτός??? 

 
Βόβλας, Ταμίας, 

Παράνομο 
Καραλαμόγιο! 

 
Ράλλης, Ειδικός 

Γραμματέας 
Παράνομος 

Βλάκας! 

 
Γκουβούσης, 

Έφορος Υλικού 
Παράνομος Βλάκας! 

 
Καρβούνης, Εφορος 

 Εθν. Ομάδων  
Αρχι-Καραλαμόγιο 

Αστυνομικός! 

 
Χονδροματίδης, 

Πρόεδρος  
Τεχν. Επιτροπής, 

Εκπαιδευτής- 
Μαϊμού! 

 
Πάσης, Γάιδαρος ... 

Σουπιά! 
Ειδική ράτσα 

Γκότζου-ρύου! 

  

 (Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το 

karate.gr και διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)  
 

  

 Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όσους ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση στην Ελληνική 

Ομοσπονδία Καράτε!!!  

 Αν αισθάνεστε έστω και στο ελάχιστο ότι απευθύνεται και σε εσάς, τότε πραγματικά 

απευθύνεται και σε εσάς!!!  

 
  

http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/Poncho Donkey-1.mp3
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
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Η Κυβέρνηση και ο Υπουργός της "Θεωρίας του Τζόγου" 

εφαρμόζουν την πολιτική  

της Ρώσικης Ρουλέτας για την ανάκαμψη της Χώρας!!! 

 
Ο πρωθυπουργός 
της Κωλοτούμπας 
Αλέξης Τσίπρας 

 
Ο Υπουργός  
Πολιτισμού & 
Παιδείας της 

Κωλοτούμπας 
Αριστείδης 
Μπαλτάς 

 
Ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού της 
Κωλοτούμπας 

Σταύρος Κοντονής 

 
Ο Γενικός 

Γραμματέας 
Αθλητισμού 

της  Κωλοτούμπας  
Ιούλιος Συναδινός 

 
"Το χρέος που περπατάει" 
αποτελεί την αιχμή του ... 
δόρατος της χώρας μας!!! 

 

 

Όλες τις παρανομίες της ΕΛΟΚ τις έχουν οι 

επίορκοι πολιτικοί προϊστάμενοι και οι επίορκοι 

υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 

στα συρτάρια και στα ντουλάπια τους εδώ και 

είκοσι χρόνια, κλείνουν εσκεμμένα μάτια και αυτιά 

στις καταγγελίες επιδεικνύοντας έτσι εγκληματική 

αδιαφορία και απόλυτη συνενοχή!!! 
 

 

 Δευτέρα 30/3/2015, 11:00 π.μ.  

 Παράλληλα με όλα τα επόμενα, η Ελλάδα οδηγείται στα βράχια από τη 

Νέα Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ!!!  
  

"Πρώτο Θέμα", ηλεκτρονική έκδοση, 30/3/2015, 11:00 π.μ. 
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 Γκαγκστερική Γενική Κοτο-Συνέλευση 

έγκρισης παράνομου απολογισμού  

και παράνομης διαγραφής αντιφρονούντων 

συλλόγων!!! 
 

 
  

 

Η Διαγραφή των Συλλόγων 

Το Σάββατο 14/3/2015 έλαβε χώρα σε αίθουσα του Σταδίου των Άνω Λιοσίων η Τακτική 

Γενική Συνέλευση των συλλόγων-μελών της ΕΛΟΚ με θέματα 1) Τον ορισμό προεδρείου, β) την 

διαγραφή συλλόγων και γ) την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του 2014! Μετά από πρόταση 

του προέδρου του ΔΣ Χρήστου Μπουλούμπαση, Πρόεδρος της ΓΣ ορίσθηκε ο Γιώργος Γερόλυμπος 

(το αφεντικό της ΕΛΟΚ και του Μπουλούμπαση), και Γραμματέας ο Γιώργος Ράλλης (μαθητής και 

φίλος του Μπουλούμπαση!!! 

Διαγράφηκαν οι σύλλογοι:  

1 - Του Γιώργου Κοσμίδη (ιδρυτικός σύλλογος της ΕΛΟΚ) 

2 - Του Τάσου Πανουσόπουλου (ιδρυτικός σύλλογος της ΕΛΟΚ) 

3 - Του Γιάννη Κανέλλη (ιδρυτικό μέλος της ΕΛΟΚ) 

4 - Των Εκπαιδευτηρίων Δούκα (ιδρυτικός σύλλογος της ΕΛΟΚ) 

5 - Της Φραντζέσκας Στρατούλη (Μυτιλήνη)  
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Το σκηνικό ήταν εξόφθαλμα στημένο κατά τα πρότυπα της ... Σικελικής Μαφίας! Ο ... 

"Μαφιόζος Φαμιλιάρης" έχει στήσει τη ... "Μαφιόζικη Φαμίλια" με αριστοτεχνικό τρόπο μοιράζοντας 

σε όλους 1) ΟΦΕΛΗ, ώστε να κρύβεται πίσω τους (κότες και λαμόγια!), 2) ΣΥΝΕΝΟΧΕΣ, ώστε να 

μην τον καταδώσουν (λαμόγια και συνένοχοι!), 3) ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ, ώστε να μην 

αντιδρούν (κότες και τούβλα!), και τέλος 4) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ, όταν τίποτα από 

προηγούμενα δεν αποδίδει!!! [Εκτός από τα προηγούμενα υπάρχει και 

το (5) ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ... ΑΕΡΑ, αλλά αυτό μόνο σε εμένα το κάνει!!!]  

Στα μέλη της Μαφιόζικης Φαμίλιας το είχε ξεκαθαρίσει από 

νωρίς: αν δεν ψηφίσεις, μωρή κότα, τη διαγραφή των συλλόγων, όπως 

λέω εγώ, τότε θέλω την παραίτησή σου τη Δευτέρα στο γραφείο μου! 

Τι να έκανε η ... Κότα!!! Ό,τι θέλει ο ... Κόκορας!  

 

Κάποιες Κότες το έπαιξαν ... λειράτες και αντέταξαν: "Ό,τι άλλο 

θέλεις, αλλά διαγραφή συλλόγου ΔΕΝ μου πάει να ψηφίσω!"  

Η απάντηση ήταν έτοιμη: "Τότε ΔΕΝ θα στείλεις 

αντιπρόσωπο!" Και ΔΕΝ έστειλαν!  

Η διαγραφή των συλλόγων γίνεται με πλειοψηφία των τριών 

τετάρτων, δηλαδή οι ψήφοι για την διαγραφή πρέπει να είναι υπέρ-

τριπλάσιοι από εκείνους για την μη διαγραφή. Αυτό σημαίνει ότι για 

το σύνολο των ψήφων υπέρ της μη διαγραφής έπρεπε να βρεθούν 

τριπλάσιοι ψήφοι σύν ένας υπέρ της διαγραφής! Συνεπώς, οι ψήφοι 

υπέρ της διαγραφής ενεργούσαν υπέρ αυτής, αλλά και οι ηθελημένα 

απόντες, που αν πήγαιναν θα ψήφιζαν υπέρ της μη διαγραφής, με την απουσία τους ενήργησαν 

εντονότερα υπέρ της διαγραφής, αφού στέρησαν μία ψήφο υπέρ της μη διαγραφής, η οποία θα 

ισοδυναμούσε με προσπάθεια εξεύρεσης τριών ψήφων υπέρ της διαγραφής!!! 

 

Με άλλη διατύπωση: αυτοί που ψήφισαν 

υπέρ της διαγραφής των συλλόγων έδωσαν ΜΙΑ 

ψήφο στον Γερόλυμπο, ενώ αυτοί που θα 

ψήφιζαν υπέρ της ΜΗ διαγραφής και ΔΕΝ 

πήγαν έδωσαν ΤΡΕΙΣ ψήφους στον Γερόλυμπο 

υπέρ της διαγραφής!!! Βλήματα!!!  

Αλλά τι σημαίνει διαγραφή πέντε 

συλλόγων? Σημαίνει ότι οι αθλητές πέντε 

συλλόγων (50 έως 100 αθλητές για κάθε 

σύλλογο) χάνουν την επαφή με το άθλημα, 2-3 

προπονητές για κάθε σύλλογο μένουν χωρίς 

δουλειά και πέντε σύλλογοι κλείνουν!!! Αυτό 

ζήτησε ο Γερόλυμπος και το ΔΣ/ΕΛΟΚ να 

ψηφιστεί και αυτό ψήφισαν οι μαλάκες!!! 

 

Επομένως, οι Κότες ψήφισαν διαγραφή, τα Τούβλα υποκρίθηκαν τους καλούς ότι δήθεν δεν 

πήραν μέρος, αλλά στην ουσία η "μη ψήφος" τους αντιστοίχησε σε τρεις ψήφους υπέρ της διαγραφής, 

αντί για μία αν εξαρχής ήταν παρόντες και υπέρ της διαγραφής!!! Τέλος, τα Λαμόγια, τι άλλο, ... 

Δαγκωτό!!! 
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76 σύλλογοι υπέρ και 15 σύλλογοι κατά της διαγραφής!!!  Και, έτσι, πέντε ενεργοί και ισχυροί 

σύλλογοι ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ!!!  
  

 

 Να ... χέσω (σόρυ, φίλε αναγνώστη!) τα παντελόνια που φοράτε, το μυαλό που κουβαλάτε και το 

καράτε που κάνετε, όρθια γαϊδούρια!!!  
 

  

 
 Φωτό από το 1990 περίπου, όλοι μπροστά στο φακό του περιοδικού "ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-

ΚΑΡΑΤΕ"!  Ακόμα κι αν τέσσερις βγήκαν καθάρματα, δεν πειράζει! Βγήκαν σωστοί οι υπόλοιποι! Και 

πάλι η αναλογία είναι καλή!!!  

 

 

 Η Πυραμίδα των Απατεώνων-Νοθευτών 

της Γενικής Συνέλευσης  

 και υποστηρικτών του Γερόλυμπου, οι οποίοι με την παρουσία 

τους ή την απουσία τους υπερψήφισαν τις διαγραφές!!!  
 

 Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Γερόλυμπος:  76 σύλλογοι ψήφισαν υπέρ 

της διαγραφής των πέντε συλλόγων!!!  
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 Δεν μπορείτε να ισχυρισθείτε ότι ΔΕΝ γνωρίζετε! 

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΛΟΙ και ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ στη μεγάλη αθλητική 

απάτη ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ και επί πολλά χρόνια!!! Στηρίζετε το Αρχι-

Καραλαμόγιο αριστερά και τους συνενόχους του για δικά σας 

προσωπικά οφέλη εύνοιας και ιδιαίτερης μεταχείρισης!  Με την 

ψήφο του συλλόγου σας του δίνετε τη δύναμη να εφαρμόζει τα 

αρρωστημένα του βίτσια επί των αντιπάλων του! Είσαστε το ίδιο 

ένοχοι με αυτόν!!!  

Έχετε απόλυτη υποχρέωση να συμμετέχετε ΝΟΜΙΜΑ 

στις Γενικές Συνελεύσεις και με την ψήφο σας να επιβάλλετε το 

ΔΙΚΑΙΟ στην πορεία της ομοσπονδίας και στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είχατε υποχρέωση να παρουσιαστείτε και να 

ψηφίσετε υπέρ της ΜΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ των πέντε συλλόγων!!! 

Τους κλείσατε τα "σπίτια" εν ψυχρώ!!!  

 Μη με παίρνετε, λοιπόν, τηλέφωνο για διαμαρτυρίες! Θα πρέπει να ντρέπεστε! Εσείς δεν 

είσαστε "δάσκαλοι του καράτε"! Εσείς είσαστε "απατεώνες του καράτε"! Αυτή την ηθική της 

ΑΠΑΤΗΣ διδάσκετε στους μαθητές σας???  
  

 Ο Πίνακας θα συνεχιστεί μόλις πάρω στα χέρια μου τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.  

Προσθήκη 6/4/2015: Η ΕΛΟΚ έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης, ενώ τα Καραλαμόγια που την 

διοικούν ΔΕΝ δίνουν τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης!  

 

Τι προκύπτει τώρα??? 

Για το Αρχι-Καραλαμόγιο αριστερά ούτε ψύλλος στον κόρφο 

του! 

Για το ΔΣ/ΕΛΟΚ επίσης ούτε ψύλλος στον κόρφο του!!! 

Η Γενική Συνέλευση ήταν καραμπινάτα παράνομη για τους 

λόγους που ήδη έχω αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μου (με κλικ 

εδώ), αλλά και για όσους αναφέρω και εδώ!!! Τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, 

αλλά και οι "μαϊμούδες" αντιπρόσωποι των συλλόγων, που ψήφισαν, 

βρίσκονται εκτεθειμένοι σε μηνύσεις για αθλητικά και ποινικά 

αδικήματα αλλά και 

αγωγές για δυσφήμηση συλλόγων και 

επιχειρήσεων!!! 

Ειδικότερα, 1) η πρόσκληση της ΓΣ ήταν 

παράνομη, 2) η ημερομηνία διεξαγωγής της ήταν 

παράνομη, 3) το προεδρείο της ΓΣ ήταν παράνομο, 

4) πολλοί αντιπρόσωποι συλλόγων ήταν 

παράνομοι, 5) οι κατηγορίες κατά των διαγρα-

φέντων συλλόγων ήταν παράνομες, 6) η διεξαγωγή 

της υποτιθέμενης "Δίκης", της οργανωμένης από 

το φασιστόμουτρο ήταν παράνομη, 7) όλη η 

διεξαγωγή της ΓΣ ήταν παράνομη, 8) η έγκριση 

των απολογισμού και ισολογισμού ήταν παράνομη!!! 9) Τα Πρακτικά γράφονταν παράνομα, και, 

κυρίως, 10) το μουστάκι του ... Μπουλούμπαση ήταν παράνομο, διότι τα μουστάκια τα ... φοράνε 

άντρες με παντελόνια και όχι ... χορεύτριες ... του χορού της κοιλιάς!!! 

http://www.karate.gr/14elok/144150223.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150223.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150223.htm
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Συνεπώς, για το ΔΣ/ΕΛΟΚ, τους "μαϊμούδες" 

αντιπροσώπους των συλλόγων και τους συλλόγους θα έχουμε 

περιπέτειες σε δικαστήρια, που έρχονται, αλλά ίσως και τιμωρία 

από την Παγκόσμια για την ΕΛΟΚ!!! Ήδη η ΕΛΟΚ δεν γίνεται 

δεκτή στην Βαλκανική, επειδή ο απατεώνας Γερόλυμπος άρπαξε 

το Ταμείο της και την κοπάνησε! Είναι προφανές ότι οι πέντε 

σύλλογοι θα διαμαρτυρηθούν στις υπερκείμενες ομοσπονδίες για 

τη διαγραφή τους, η οποία έλαβε χώρα για καθαρά εκδικητικούς 

λόγους και για λόγους συμψηφισμού της με το κλέψιμο του 

Ταμείου της Βαλκανικής από τον Γερόλυμπο! Είναι προφανές ότι ο Γερόλυμπος γνωρίζει ότι 

βρίσκεται σε αδιέξοδο και ενώ εντός Ελλάδος θα εφαρμόζει τη διαγραφή των συλλόγων με απόκλισή 

τους από τους αγώνες, εκτός Ελλάδος θα υποκρίνεται και θα λέει ότι ... ΔΕΝ τους διέγραψε!!! Αλλά 

αυτά θα τα δούμε και πιο κάτω. 

Εδώ ας δούμε για πλάκα τον Απολογισμό, που έδωσαν οι απατεώνες πέντε λεπτά πριν από 

την έναρξη της ΓΣ για να ... κατατοπιστούν οι αντιπρόσωποι και να εκφέρουν τις "υπαγορευμένες" 

απόψεις τους!!! 
  

Ακόμα ένας παράνομος Απολογισμός της ΕΛΟΚ για το 2014, όταν επί 20 χρόνια η 

αυτοπροσδιοριζόμενη ως εποπτεύουσα τις 

αθλητικές ομοσπονδίες Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού παίζει το ... πουλί της! 
 

 

Ο κύριος σκοπός της Γενικής Συνέλευσης 

ήταν η έγκριση του Απολογισμού (με κλικ εδώ) και 

του Ισολογισμού (με κλικ εδώ) του 2014. Με τη 

διόγκωση του θέματος της διαγραφής των 

συλλόγων και με την ταυτόχρονη στέρηση της 

ευχέρειας εξέτασης των Απολογισμού και 

Ισολογισμού της ομοσπονδίας από τους 

συλλόγους, διότι ενώ το νόμιμο είναι να δίνονται 

μαζί με την πρόσκληση για ΓΣ, στην προκείμενη 

περίπτωση δόθηκαν (όπως πάντα!) παράνομα 

πέντε λεπτά μόνο πριν από τη ΓΣ, πράγμα που αποτελεί λόγο ακύρωσής της, προφανώς για να 

καλυφθούν οι παράνομες εγγραφές τους, επιχειρήθηκε και επετεύχθη να περάσει ο Απολογισμός 

και ο Ισολογισμός χωρίς καμιά παρατήρηση και συζήτηση και χωρίς κανένα πραγματικό λογαριασμό 

και αποδεικτικά στοιχεία! Καραμπινάτη είναι βέβαια η παρανομία όλων των μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ, 

αλλά και της Ελεγκτικής Επιτροπής, κατά το ότι τα δύο αυτά υπό έλεγχο επίσημα έγγραφα που 

αποτυπώνουν τα οικονομικά ενός ολόκληρου έτους της ομοσπονδίας ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, δεδομένου ότι μόνον τα ονόματα, που φέρουν κατωτέρω ΔΕΝ είναι νομικά αρκετά!!!! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img9/apol-14-00.jpg
http://www.karate.gr/14elok/2014-isolog-00.pdf
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Ήθελα να ήξερα ποιοί κόπανοι συνέταξαν και ποιά βλήματα 

αποδέχθηκαν και ψήφισαν αυτόν τον Απολογισμό και αυτόν τον 

Ισολογισμό, οι οποίοι καταπίπτουν σε οποιοδήποτε δικαστήριο 

και εξ αυτών ακυρώνεται ολόκληρη η Γενική Συνέλευση!!! 

Απομένει στα σαΐνια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 

που το ... κωλοβαράνε επί είκοσι χρόνια, αφού ποτέ δεν έκαναν 

οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο στην ΕΛΟΚ, ενώ έδιναν εν 

ψυχρώ παχυλές επιχορηγήσεις από το δημόσιο χρήμα στον 

ευνοούμενο και διαπλεκόμενο Γερόλυμπο, να ελέγξουν την 

αμαρτωλή ομοσπονδία! Αλλά οι εποχές άλλαξαν και πλέον δεν υπάρχει δεκάρα, οπότε οι μάγκες της 

σημερινής κυβέρνησης, αλλά και αυτής που θα την ... αντικαταστήσει, θα στύψουν τη μύγα να 

βγάλουν ξύγκι, οπότε τρέμετε λαμόγια!!!  

Επιπλέον των ανωτέρω, επειδή η ΓΣ ήταν στημένη και παράνομη από απόψεως 

αντιπροσώπων συλλόγων, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως ... χιμπατζήδες με πλαστές βεβαιώσεις 

(ποινικό αδίκημα) είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η εγκυρότητά της θα καταπέσει σε οποιοδήποτε 

δικαστήριο!!! 

Ας δούμε, όμως, μαζί μερικές παρατηρήσεις στα "κονδύλια" από τον αμαρτωλό Απολογισμό 

της ΕΛΟΚ του 2014: 

 
 

Δώσανε ένα φύλλο χαρτί για τον Απολογισμό ύψους κοντά στις 300.000 €!!! Γελοιότητες!!! 

 
 

1) "Έσοδα χρήσης ως ανάλυση 280.981 €": Είδατε καμιά ανάλυση βρε ζωντόβολα, όσοι 

ψηφίσατε αυτόν τον Απολογισμό??? 

 

2) "Δαπάνες χρήσης (Α έως Ε) ως ανάλυση 272.444 €": Είδατε καμιά ανάλυση βρε ξανα-

ζωντόβολα, όσοι ψηφίσατε αυτόν τον Απολογισμό??? 

Η παράληψη των ειδικών αναλύσεων αποτελεί λόγο ακύρωσης της ΓΣ. 

 
 

3) "Έσοδα από τόκους καταθέσεων" = 20,25 €!!! Τρομεροί!!! Ούτε στην Τράπεζα δεν έβαζαν 

τα λεφτά!!! Κατευθείαν στις τσέπες τους!!! Η ετήσια διακίνηση 300.000 € δεν μπορεί να έχει τόκους 

μόνο 20 €!  



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Απόλυτα Παράνομες οι Εκλογές ΕΛΟΚ 2012 και 2016. 

57 / 204 

4) "Έσοδα από συνδρομές μελών": πόσων μελών? 

5) "Λοιπά έσοδα με ανάλυση": Από ποιές πηγές 

προέρχονται αυτά τα έσοδα και γιατί δεν αναφέρονται διεξοδικά 

αφού το ποσό είναι αυτό που στηρίζει στην ουσία την 

ομοσπονδία?  

ΔΕΝ δόθηκε καμιά ανάλυση για 189.685 €, ποσό ιδιαίτερα 

μεγάλο και άρα αποτελεί λόγο ακυρότητας! Από όσα γνωρίζω τα 

ποσά αυτά μαζεύονται με παράνομο τρόπο εκβιαστικά από γονείς 

και αθλητές και ο ισολογισμός τους με τα έξοδα αποκρύπτεται 

εσκεμμένα!!! 

 

6) "Έσοδα σχολής προπονητών" 59.000 €: Βρε καλώς τα παιδιά! Κούπεπε και κούπεπεεεε, 

κούπε-ρούπε-ρούπεπεεεε!!!  ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΑΠΑΤΗ!!!  

 

Η Σχολή Προπονητών ιδρύθηκε από τη ΓΓΑ και βάσει του νόμου με τον οποίο ιδρύθηκε, τα 

έσοδα από τις συμμετοχές των μαθητών της αποτελούν αυτόνομο ταμείο και μάλιστα πληρώθηκαν 

"ανταποδοτικά" (νόμος) πράγμα που σημαίνει ότι, αφού αφαιρεθούν τα πραγματικά έξοδα της 

Σχολής, τα υπόλοιπα λεφτά κατανέμονται πάλι στους μαθητές της Σχολής και επ' ουδενί λόγο πάνε 

σε άλλο ταμείο!!! ΟΧΙ μόνο ακυρώνεται η ΓΣ, αλλά ΠΑΤΕ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ 

ΑΠΑΤΗ!!!  

Αλλά ταυτόχρονα, αυτή καθεαυτή η Σχολή Προπονητών λειτούργησε απόλυτα παράνομα με 

αποτέλεσμα: 1) η ίδια να πρέπει να ακυρωθεί ως παράνομη, αλλά και 2) η απόπειρα να νομιμοποιηθεί 

μέσω της ΓΣ να καθιστά και την τελευταία παράνομη!!! 

Συνιστώ στα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ και στην Ελεγκτική Επιτροπή να έχουν πρόχειρες τις ... 

πυτζάμες τους (χωρίς ... λουλούδια!) και ένα ζευγάρι παντόφλες!!!  
 

 
 

7) "Μισθοδοσία μονίμου προσωπικούουου???" Πώς προσλάβατε παράνομα προσωπικό εκτός 

ΑΣΕΠ, όταν απολύσατε τους προηγούμενους πέντε υπαλλήλους σας, επειδή δεν τους 

χρειαζόσασταν? Μήπως τους απολύσατε για να αποφύγετε την επιχορήγηση της ΓΓΑ και άρα τον 

έλεγχο των οικονομικών σας από τη ΓΓΑ??? Μήπως τους απολύσατε για να μην βλέπουν την 

απογείωση των παρανομιών σας??? 

8) "Αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες (λογιστής, νομικός κτλ.) = 18.921 €!!!":  Ένας 

λογιστής παίρνει 400 € το μήνα για να κρατάει τα βιβλία μιας ανώνυμης εταιρείας! Και πολλά λέω! 

Τι νομικές υποθέσεις είχε η ΕΛΟΚ και δώσατε 13.000 € σε νομικούς??? Μήπως η ΕΛΟΚ πλήρωνε 

τα δικαστήρια του Γερόλυμπου εναντίον του Περσίδη και της Παγκόσμιας και τους δικηγόρους της 

μαϊμούς Δικαστικής Επιτροπής για να τιμωρεί τους αντιφρονούντες??? Επιδείξανε αποδείξεις και 

υποθέσεις της ΕΛΟΚ, που διευθετήθηκαν με τη βοήθεια νομικών??? 
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9) "Φως-Νερό-Ταχ. Τέλη = 1.193 €": Φως-νερό είναι πληρωμένα 

από το στάδιο! Ταχ. Τέλη δεν υπάρχουν, αφού πλέον όλοι 

χρησιμοποιούν email!!! 

10) "Τηλέφωνο - ΟΤΕ - Κινητά = 13.020 €":  Πόσα θέλετε να 

μας τρελάνετε? Ποίου τα κινητά πληρώνει η ΕΛΟΚ? Μήπως σίγουρα 

του Γερόλυμπου??? "Μαϊμούδένια έξοδα"!  

11) "Συνεδριάσεις ΔΣ - Γεν. Συνελεύσεις = 14.069 

€":  Υπέρογκο ποσό!!!   Σε ποιά τσέπη πήγαν αυτά???  "Μαϊμούδένια 

έξοδα"!  

12) Γραφική ύλη = 4041 €": Υπέρογκο ποσό! Τι χρειάζεστε? Μόνο χαρτί εκτύπωσης που κάνει 

4 € τα 500 φύλλα! 10 πακέτα (5.000 φύλλα) το μήνα να παίρνετε, μόνο 40 € το μήνα θέλετε, δηλ 

480 € το χρόνο! Τα άλλα τι γίνονται??? 

13) "Δημοσιεύσεις - Διαφημίσεις - Εκδόσεις - Συνδρομές = 5.840 €":  Δημοσίευση = καμιά, 

διαφήμιση = καμιά, έκδοση = καμιά, συνδρομές 2 Χ500 € = 1000 €! Τα άλλα τι γίνονται??? 

"Μαϊμούδένια έξοδα"!  

14) "Λοιπά αναλώσιμα = 1.452 €": Ποιά και τι??? 

 
 

15) "Αμοιβές προπονητών, τεχνικών συμβούλων = ΜΗΔΕΝ": Γιατί μηδέν? Δεν συνοδεύουν 

εθνικοί προπονητές τις ομάδες στο εξωτερικό? Δεν προπονούν εθνικοί προπονητές τις εθνικές 

ομάδες ανδρών, γυναικών, κτλ. Τα λεφτά τους πληρώνονται "μαύρα"??? Κάθε ανακοίνωση 

αποστολής έχει και το όνομα του εθνικού προπονητή! Τι απάτη παίζεται εδώ? 

16) "Επίσημες εκδηλώσεις εξωτερικού = 70.266 €":  ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ??? ΟΛΑ ΤΑ 

ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ... ΚΑΡΑΛΑΜΟΓΙΑ!!!  "Μαϊμούδένια έξοδα"!  

 
 

17) "Διοργάνωση περιφερειακών κτλ. = 65.030 €":  ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ??? ΟΛΑ ΤΑ 

ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ... ΚΑΡΑΛΑΜΟΓΙΑ!!! "Μαϊμούδένια έξοδα"!  

18) "Έξοδα Σχολής Προπονητών = 48.229 €":  ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΑΠΑΤΗ!!!  

Η Σχολή Προπονητών ιδρύθηκε από τη ΓΓΑ και βάσει του νόμου με τον οποίο ιδρύθηκε, τα 

έσοδα από τις συμμετοχές των μαθητών της αποτελούν αυτόνομο ταμείο και μάλιστα πληρώθηκαν 
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"ανταποδοτικά" πράγμα που σημαίνει ότι, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της Σχολής, τα υπόλοιπα 

λεφτά κατανέμονται πάλι στους μαθητές της Σχολής και επ' ουδενί λόγο πάνε σε άλλο ταμείο!!! 

ΟΧΙ μόνο ακυρώνεται η ΓΣ, αλλά ΠΑΤΕ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΑΠΑΤΗ!!!  
 

 
18) "Δαπάνες ανάπτυξης προηγούμενης χρήσης = 4.388 €":   Αυτά σας τα χαρίζω! Δώστε τα 

χαρτζιλίκι στον ... Ταμεία για την φαιά ουσία που καταναλώνει!!!  

 

Συμπέρασμα: Η ΕΛΟΚ αποτελεί μια συμμορία, η οποία 

εξαπατά τους συλλόγους, τους αθλητές, τη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού, όλες τις άλλες αθλητικές ομοσπονδίες και όλη τη 

χώρα!!! Κάποτε θα πρέπει να κάτσουν στο σκαμνί αυτοί οι 

"κύριοι"!!! 
 

  Νέα της Τελευταίας ώρας!!!  

  

1 - Σε εξέλιξη βρίσκεται το 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καράτε 

της WKF στην Κωνσταντινούπολη! Η 

Ελληνική Ομάδα βρίσκεται εκεί με την 

κατωτέρω σύνθεση και συνοδούς τους 

Χρήστο Μπουλούμπαση (πρόεδρο-

λαμόγιο ΕΛΟΚ) και Κέυβαν Γκάζι 

(γερολυμπικό λαμόγιο ΕΛΟΚ!)! 

2 - Ταυτόχρονα έχουν μεταβεί στο 

πρωτάθλημα και οι Ηλίας Χρήστου και 

Γιάννης Κανέλλης λόγω των αθλητικών 

και προσωπικών σχέσεων που έχουν οι 

ίδιοι με τους ιθύνοντες του παγκόσμιου 

καράτε, αλλά και της εκτίμησης που 

χαίρουν από τους διεθνείς παράγοντες 

του αθλήματος! 

3 - Έχουμε την αίσθηση, χωρίς να 

επιβεβαιώνεται ακόμα, ότι θα γίνει 

διαμαρτυρία προς τη διοίκηση της 

Παγκόσμιας για την παράνομη και 

γκαγκστερική πρόσφατη διαγραφή των 

πέντε συλλόγων από τον "Αρρω-

στημένο"! Και όποιον πάρει ο ... Χάρος!!!  
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4 - Αυτό προκύπτει από την αχαρακτήριστη συμπεριφορά του Πέρση Κέυβαν Γκάζι (ανέκδοτο: 

δεν είμαι εγώ ρατσιστής, αυτός είναι ... Πέρσης!), ο οποίος κατά πληροφορίες διαδίδει μεταξύ των 

αθλητών της εθνικής ομάδας ότι οι Ηλίας Χρήστου και Γιάννης Κανέλλης θα ... φροντίσουν να 

τιμωρηθεί η ΕΛΟΚ από τις διεθνείς ομοσπονδίες επειδή διέγραψε τους συλλόγους, των οποίων 

αθλητές και διαιτητές πήραν ιδιωτικά μέρος σε Βαλκανικούς Αγώνες! Ακόμα και αν αυτό το θέμα 

συζητείτο στις Επιτροπές Διοίκησης, οι αθλητές θα το μάθαιναν μετά από είκοσι μέρες, όταν οι 

αγώνες θα είχαν τελειώσει και θα είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα, και ΟΧΙ ΤΩΡΑ στη διάρκεια των 

αγώνων και πριν παίξουν! Συνεπώς, αυτό το βλήμα ο Πέρσης Κέυβαν Γκάζι χτυπάει ασυνείδητα 

την ψυχολογία των αθλητών πριν από τους αγώνες για να πέσει η απόδοσή τους και να δώσει ψευδή 

ερείσματα στον "Αρρωστημένο" εναντίον των αντιπάλων του! 

5 - Όπως και να έχει το πράγμα, οι διοικητικές κυρώσεις δεν αγγίζουν σε καμιά περίπτωση 

τους αθλητές και για αυτό να μην έχουν καμιά αμφιβολία! 

6 - Στη χθεσινή Συνεδρίαση της Ολομέλειας των αντιπροσώπων των Ευρωπαϊκών 

Ομοσπονδιών Καράτε ο ... Μαλάκας ο Γερόλυμπος "τράβηξε και 

άλλο λαχείο", διότι το μίσος που κλείνει μέσα του δεν τον αφήνει να 

διορθώσει τα εγκληματικά του ελαττώματα (!!!):  Το Κογκρέσο της 

Ευρωπαϊκής τον ανακήρυξε επίσης "Persona non Grata", όπως 

ακριβώς και της Παγκόσμιας!  

7 - Κατά την άποψή μου, όμως, είναι προφανές ότι εκτός από 

τον Γερόλυμπο και η ΕΛΟΚ είναι στη μαύρη λίστα της Παγκόσμιας, 

της Ευρωπαϊκής και της Βαλκανικής, διότι με το αιτιολογικό "ότι 

στράφηκαν εναντίον των συμφερόντων της" διέγραψε πέντε 

συλλόγους της, επειδή αθλητές και προπονητές τους πήραν 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ μέρος σε Βαλκανικούς Αγώνες χωρίς την άδεια τη δική 

της παρ' όλο που έγιναν δεκτοί με την άδεια της Βαλκανικής και της 

Παγκόσμιας! Ακόμα όμως, και αν παραλείψουμε ότι α) οι αθλητές 

ιδιωτικά ΔΕΝ είναι οι σύλλογοι και β) ότι οι σύλλογοι είναι 

αυτόνομοι και αυτοδιοίκητοι, ακόμα και τότε παρατηρούμε ότι η ΕΛΟΚ θεωρεί ενέργειες εναντίον 

των συμφερόντων της τις ενέργειες που υπάγονται υπέρ των συμφερόντων των τριών 

υπερκείμενων αυτής ομοσπονδιών, των οποίων είναι (ή οφείλει να είναι) μέλος, και επομένως 

ενεργεί ΑΝΤΙΘΕΤΑ προς τα συμφέροντα των υπερκείμενων αυτής ομοσπονδιών!!! 

8 - Επομένως, και απευθυνόμενος προς τους 76 "κοπανο-ανεγκέφαλους" (χαϊδευτικά!), που 

ψήφισαν τη διαγραφή των συλλόγων, τους λέω πως αν ήμουν στη θέση του Αντόνιο Εσπίνος χωρίς 

δεύτερη σκέψη θα έλεγα για την ΕΛΟΚ "Διάγραψέ τα τά ... κωλόπαιδα!!!", πράγμα 

που απεύχομαι να συμβεί, παρ' όλο που σας χρειάζεται!!! 

9) Βέβαια, όταν ο "Αρρωστημένος" και η Μουστακοφόρα Χανούμισα (εδώ 

μας χορεύει ... χασάπικο και στην Κωνσταντινούπολη τους χορεύει ... το χορό 

της κοιλιάς!) βρεθούν μπροστά σε πιθανή διαγραφή της ΕΛΟΚ από την 

Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια θα κρύψουν τα κεφάλια τους, όπου βρουν, 

δηλώνοντας ότι ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ, αλλά όλα ήταν μια 

παρεξήγηση στη ... μετάφραση!!! 

10) Συγχαρητήρια στους 76 κόπανους, που ψήφισαν τη διαγραφή των 

συλλόγων, αλλά και στους ηλίθιους, που την ψήφισαν "με την απουσία τους"!!!  

Ψηφίσατε ταυτόχρονα και την πιθανότητα να διαγραφεί η ΕΛΟΚ από την Παγκόσμια και την 

Ευρωπαϊκή μαζί με το "Μίασμα του Παγκόσμιου Καράτε", που λέγεται Γιώργος Γερόλυμπος!!! 
  

http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Απόλυτα Παράνομες οι Εκλογές ΕΛΟΚ 2012 και 2016. 

61 / 204 

 
 

Ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ έστησε ολόκληρη συνομωσιακή πλεκτάνη στη 
Γενική Συνέλευση για να διαγράψει πέντε συλλόγους από την ΕΛΟΚ, 
ενώ στη συνέχεια, όταν ερωτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από την 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αν πραγματικά η ΕΛΟΚ αποφάσισε τις 
διαγραφές, το γύρισε στο ... χορό της κοιλιάς λέγοντας "Δεν τους 

διαγράψαμε, μια μικρή τιμωρία τους δώσαμε!" 
 ΒΙΝΤΕΟ 

Από "Αυτοφωράκιας", ... "Χορεύτρια του Χορού της Κοιλιάς"!!! 
Ο Χρήστος Μπουλούμπασης, 7 νταν Koil-Ryu στον ... χορό της 

κοιλιάς (φανταστείτε τον):  
"Δεν τους διαγράψαμε, μια μικρή τιμωρία τους δώσαμε", δήλωσε ο 

ψεύτης στην Ευρωπαϊκή! 

 

Δεν μπορεί να καταγγέλλονται τέτοια 

συγκλονιστικά γεγονότα σε αθλητική 

ομοσπονδία και η Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού να κάνει πως δεν βλέπει και δεν ακούει, όταν 

μάλιστα συνεργάτες του σημερινού Γενικού Γραμματέα 

Αθλητισμού έχουν τα παιδιά τους στο καράτε!!! 
 

 Προσθήκη-1, 6/4/2015: Δημοσιεύσεις στο "Karate News"!  

Karate News  

25 Μαρτίου στις 9:59 μ.μ.  

Το Karate-News δημοσιεύει επιστολή του κ. Ηλία 

Χρήστου. 

Αγαπητοί φίλοι. 

Κυκλοφορούν διάφορα ανυπόγραφα σχόλια 

στο διαδίκτυο που αναφέρονται στο πρόσωπό μου 

με προφανή σκοπό να διαστρεβλώσουν την 

αλήθεια και να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη 

του Καράτε για μια ακόμη φορά. Δεν θα έμπαινα 

καν στον κόπο να απαντήσω, όχι γιατί είμαι 

υπεράνω, αλλά γιατί έχω την βεβαιότητα ότι 

όποιος με προσοχή παρακολούθησε την διαδρομή 

των γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης και της 

τελευταίας Γενικής ... Συνέλευσης - φιάσκο, έχει 

βγάλει τα συμπεράσματά του. Ο λόγος λοιπόν που 

μπαίνω σε αυτή την διαδικασία είναι ότι 

αμφισβητείται ακόμη και το δικαίωμα μου να έχω 

φίλους μετά από όλη την πολυετή διαδρομή μου 

στο χώρο του Παγκόσμιου Καράτε.  

Δεν κατάλαβα, πρέπει να απολογηθώ για 

ιδιωτικά μου ταξίδια; Ευτυχώς που δεν είμαι 

https://www.facebook.com/pages/Karate-News/1513911668820683


Απόλυτα Παράνομες οι Εκλογές ΕΛΟΚ 2012 και 2016. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

62 / 204 

αθλητής συλλόγου γιατί θα κινδύνευε, σύμφωνα με την προσφιλή τακτική της ΕΛ.Ο.Κ, να διαγραφεί 

ο σύλλογος που ανήκω.  

Συγγνώμη που δεν πήρα την άδεια σας αγαπητοί κύριοι της διοίκησης της ΕΛ.Ο.Κ. Θα το έχω 

υπόψη μου την επόμενη φορά και θα σας ρωτάω με ποιους επιτρέπεται να μιλάω, με ποιους όχι και 

ποιοι θα είναι η φίλοι μου! Εντάξει μπαμπά; Δεν φταίω εγώ εάν βλέπετε παντού φαντάσματα και 

συνωμοσίες, αλλά είναι γνωστό ότι ο καθένας κρίνει εξ' ιδίων τα αλλότρια. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, 

μην κρίνετε με βάση τις δικές σας πρακτικές. Ελπίζω επίσης να σταματήσετε αυτή την παιδική 

πατριδοκάπηλη επιχειρηματολογία, λες και απευθύνεστε στο κοινό του Ελληνικού Καράτε σαν να 

είναι παιδάκια.  

Όταν διαγράφατε συλλόγους, προφανώς αυθαιρετώντας, μέσα από μια καταφανώς 

χειραγωγούμενη γενική συνέλευση, είμαι βέβαιος ότι ΕΣΕΙΣ ειδικά ξέρατε ότι ενδεχομένως θα 

τεθείτε μπροστά στις ευθύνες σας από τις υπερκείμενες διεθνείς ομοσπονδίες του Καράτε. 

Εσκεμμένα το αποσιωπήσατε προβάλλοντας την εικόνα ότι λόγω "αυτοδιοίκητου" παίρνουμε χωρίς 

επιπτώσεις ότι απόφαση θέλουμε καταστρατηγώντας όλα όσα προβλέπονται από καταστατικά και 

αθλητική νομοθεσία. Τουλάχιστον όποιος τα επικαλείται αυτά απευθυνόμενος στους εγχώριους 

"ιθαγενείς", όπως πιστεύετε ότι είναι ο κόσμος του Ελληνικού Καράτε, απαντά με παρρησία όταν 

ερωτάται από κύκλους των υπερκείμενων ομοσπονδιών (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στην προκειμένη 

περίπτωση) και δεν λέει το μνημειώδες "...εμείς δεν διαγράψαμε κανέναν σύλλογο αλλά τους 

τιμωρήσαμε απλώς γιατί δεν τήρησαν καταστατικές διαδικασίες..." Τα συμπεράσματα δικά σας 

αγαπητοί φίλοι. 

Υπάρχουν ακόμη μια σειρά από ανοικτά ζητήματα που δεν δώσατε σαφείς και 

στοιχειοθετημένες απαντήσεις και το μόνο που κάνετε είναι να ρίχνετε λάσπη στον ανεμιστήρα. Οι 

δικές μου απόψεις έχουν εκφραστεί και χωρίς να παριστάνω τον σωτήρα, διεκδικώ το αναφαίρετο 

δικαίωμα μου να θέτω ερωτήματα, να κάνω κριτική στα κακώς κείμενα αλλά και να επικροτώ 

οτιδήποτε θετικό. 

Μετά τιμής 

Ηλίας Χρήστου. 
 

 Karate News 

1 Απριλίου στις 2:30 μ.μ.  

Αναδημοσιεύουμε σχόλιο του αναγνώστη κ. Σπύρου Χρήστου σε επιστολή του κ. Ηλία Χρήστου 

που δημοσίευσε το Karate-News την 25/3/2015: 
  

Φαίνεται ως ανυπόγραφο το σχόλιο στο οποίο αναφέρεστε κ. Ηλία Χρήστου!!! Δεν είναι όμως!!! 

Το συγκεκριμένο κατάπτυστο, ψευδέστατο, και άκρως συκοφαντικό «σχόλιο-λασπολογία» 

καταδεικνύει με τον πιο ηχηρό τρόπο τον συντάκτη και εμπνευστή του !!! Αβίαστα αναγνωρίζει ο 

καθένας τον άνθρωπο, στον οποίον συντρέχουν (συνθέτοντας έτσι την προσωπικότητα και τον 

χαρακτήρα του) αναγνωρίσιμα από όλους μας χαρακτηριστικά και ιδιότητες, όπως : ψεύτης, αλαζών, 

άφιλος, δολοπλόκος, υπερφίαλος, άδικος, αδίστακτος, αχάριστος, φιλοχρήματος, συμφεροντολόγος, 

ανεπάγγελτος και πάσχων από υπερβολική διόγκωση του εγώ !!! 

Θα σπεύσουν οι «οπαδοί-υποχείρια-παπαγαλάκια» του ως άνω περιγραφομένου ανθρωπίνου 

«απόβλητου», να με χαρακτηρίσουν ως υβριστή !!! Τους λέγω κατηγορηματικά. «Όχι κύριοι δεν 

είμαι υβριστής. Απλά περιγράφω με την πιο ωμή, αλλά αληθινή γλώσσα, αυτόν που όλοι γνωρίζετε 

https://www.facebook.com/pages/Karate-News/1513911668820683?fref=nf
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και κυρίως όλοι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΤΕ, αλλά δεν 

τολμάτε, είτε λόγω συμφερόντων είτε λόγω 

φόβου, να παραδεχτείτε, να καταγγείλετε και να 

απαλλαγείτε από την ρυπογόνα παρουσία του». 

Είναι φυσικό κ. Ηλία Χρήστου να ενοχλεί 

την «συμμορία» η παρουσία σας και η 

οποιαδήποτε πράξη σας. Δυστυχώς για 

κάποιους, είστε αγγλομαθής, σοβαρός, ευθύς και 

φιλαλήθης. Γνωρίζετε την σαθρή 

πραγματικότητα του Ελληνικού Καράτε. Είστε αρεστός και αγαπητός ως προσωπικότητα στους 

διεθνείς κύκλους του Καράτε. Απολαμβάνετε τον σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφουν στο 

πρόσωπο σας σημαντικοί και έντιμοι άνθρωποι που «ψάχνουν» το ταμείο της πρώην Βαλκανικής 

και που νομίμως ζητούν την συνδρομή των θεσμοθετημένων Αρχών του τόπου μας. ΚΥΡΙΩΣ όμως 

είστε αντιπολίτευση, δεν υποτάσσεστε στους αχρείους και δεν συμπλέετε με την προσπάθεια 

επιβολής σκοταδισμού, τρομοκράτησης, εξόντωσης, εκφοβισμού, εξαπάτησης και διεθνούς 

απομόνωσης καθώς και απαξίας, που λυσσαλέα επιχειρείται σήμερα στους κόλπους του Ελληνικού 

Καράτε από τον γνωστό σε όλους ΔΥΝΑΣΤΗ και των κολαούζων του. 

Πρέπει να κατανοήσετε κ. Ηλία Χρήστου ότι εσείς και όσοι μοιράζεστε το ίδιο όνειρο για να 

αλλάξει το κάδρο του αθλήματος στη χώρα μας, δεν «αρέσετε» στο σάπιο κατεστημένο που 

δημιούργησε ο κατάπτυστος ηγέτης τους. Είστε το εμπόδιο στην εφαρμογή των ανίερων σχεδίων 

τους. Λυσσαλέα (πλην ματαίως) θα αγωνιστούν με όπλα την συκοφαντία, το ψεύδος, την 

παραπληροφόρηση, την λασπολογία, την τρομοκράτηση, τον εκφοβισμό, την απειλή, τις παράνομες 

- απατηλές παροχές και την δημιουργία ψευδαισθήσεων, να «διασωθούν» και να αποφύγουν τις 

συνέπειες των πράξεων και έργων τους. 

Δύσκολη η προσπάθεια όλων σας κ. Ηλία Χρήστου. Είστε όμως «καταδικασμένοι» να την 

υπηρετήσετε. Το οφείλετε στις αρχές σας στον χαρακτήρα σας και το Καράτε. 

Θέλω να τονίσω στον συντάκτη του αισχρού λασπογραφήματος, ότι προσκρούει στο κενό η 

προσπάθειά του να μεταθέσει «παράνομες ενέργειες» από αυτούς που τις διαπράττουν, σε αυτούς 

που τις καταγγέλλουν. Ας μας πει λοιπόν ο «Μέγας Ψεύτης» και «Αρχιερέας της διαπλοκής» ποιοι 

διέγραψαν συλλόγους, ποιοι διενήργησαν παράνομες εξετάσεις στη σχολή Προπονητών, ποιοι 

υιοθέτησαν και λειτούργησαν (αποδεδειγμένα πλέον) παράνομες δικαστικές επιτροπές, ποιοι 

απειλούσαν την εκάστοτε αντιπολίτευση με δημιουργία άλλης Ομοσπονδίας, ποιοι με την λογική του 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΩ χειραγωγούσαν, διαιτητές, συλλόγους, έστηναν πρωταθλήματα, 

επέλεγαν, σύμφωνα με τα συμφέροντα του, Εθνικές ομάδες, μεθόδευαν την Μοριοδότηση «δικών 

τους» αθλητών, εξασφάλιζαν επιδοτήσεις «δικών τους» συλλόγων, επέλεγαν τόσα χρόνια τους 

ίδιους παράνομους ομοσπονδιακούς προπονητές και τόσα άλλα που σύντομα θα διερευνηθούν !!! 

Τέλος του επισημαίνω ότι δεν τιμωρείται η ΕΛΛΑΔΑ σαν χώρα, για παράνομες πράξεις 

ανικάνων οργάνων της ΕΛΟΚ. Οι ένοχοι πρέπει να τιμωρούνται έστω και αν είναι Έλληνες !!! Σαν 

Έλληνας όμως θα ήμουν υπερήφανος αν την «κάθαρση» και την αλλαγή του κάδρου και της εικόνας 

του Καράτε στην Ελλάδα, επιτύγχαναν Έλληνες παράγοντες!!! Προσωπικά σαν Έλληνας θα 

συνδράμω στην προσπάθεια οποιαδήποτε «ξένης διοργάνωσης» με προστατεύσει από τον άνθρωπο 

και την παρέα του που προσπαθούν να με κάνουν όμοιο τους ώστε να χαρακτηριστώ ως «διεθνές 

λαμόγιο» και να ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. 
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 Προσθήκη-2, 6/4/2015: Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο 

των Εκπαιδευτηρίων Δούκα!  

 
 

 

http://www.ased.gr/Articles/1466
http://www.ased.gr/Articles/1466
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 14-4-2015 - Το φαινόμενο Γιάννης Κανέλλης!!!  

 

 Ο Γιάννης Κανέλλης μας την έκανε ... πισωγυριστή!!!  

Είχα αναδημοσιεύσει την ανάρτηση αριστερά του 

Karate News και την έβγαλα μόλις έμαθα την 

"προδοσία" του Γιάννη Κανέλλη, ο οποίος, από εκεί 

που τον έβριζε, ξανάγινε "παπαγαλάκι" του 

Γερόλυμπου! Αλλά δεν μου φτάνει αυτό! Θέλω 

δικαίωση για τις προβλέψεις μου!  Πρώτον, σας τα 

έλεγα: ο άνθρωπος αυτός έχει αποδειχθεί 

δεκαπρόσωπος! Δεύτερον, και με όλα όσα 

δημοσιεύονται παραπάνω, το καράτε, όπως έχει 

καταντήσει σήμερα, μπορεί να πάρει μέρος στον 

διαγωνισμό τραγουδιού "Asia's Got Talent" (κάτω) 

και με ελπίδες για ... πλασάρισμα σε πρώτες θέσεις!!! 

Μαέστρος του τρίτου φύλου ο ... Γερόλυμπος!!!  Δεν 

πιστεύω η Κωνσταντοπούλου να με πει "σεξιστή"!!!  
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 Παρασκευή 17-4-2015 - Η απαράδεκτη αντίδραση του Γιάννη Κανέλλη  
Την ίδια ημέρα της ανωτέρω δημοσίευσης (δηλ. την 14-4-2015) και στις 12:54 μμ, με 

πήρε τηλέφωνο ο Γιάννης Κανέλλης από το κινητό του 6944-827205 και με ... εξύβρισε 

χυδαιότατα! Εξύβρισε χυδαιότατα εμένα τον ίδιο και όλα τα προσφιλή μου πρόσωπα!!! 

Γνωρίζοντας τον άνθρωπο αυτόν και και την κενότητα του χαρακτήρα του είμαι βέβαιος ότι το 

τηλεφώνημα αυτό το έκανε μπροστά σε ακροατήριο για να επιδείξει το "πόσο τσαμπουκάς" 

είναι! Τώρα κατά πόσο η επίδειξη αλητείας αποτελεί επίδειξη τσαμπουκά αυτό είναι άλλη 

υπόθεση. Συνεπώς ο Γιάννης Κανέλλης με εξύβρισε χυδαιότατα από το τηλέφωνο ενώπιον 5-

10 ατόμων, τα οποία θα το διέδωσαν επίσης προς 50-100 άλλα άτομα! 

Ο Γιάννης Κανέλλης ως άνω των είκοσι ετών προπονητής καράτε, εθνικός προπονητής, 

εθνικός διαιτητής και διεθνής διαιτητής κρίθηκε ανωτέρω ως "δημόσιο πρόσωπο" στο χώρο 

του καράτε για τις αλλοπρόσαλλες επιλογές του. Αυτή, όμως, καθεαυτή η χυδαία πράξη του 

μιας χυδαιότερης εξύβρισης: 1) αποδεικνύει το πεζοδρομιακό υπόβαθρο του ίδιου του Γιάννη 

Κανέλλη, αλλά και 2) την ηθική απαξία στην οποία έχει υποβαθμιστεί το καράτε κάτω από την 

πολυετή διοίκηση των σημερινών διοικούντων.  

Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος υποτίθεται ότι "διαπλάθει τους χαρακτήρες των αθλητών 

του" ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΝΑ 

ΔΙΔΑΞΕΙ!!! 

Νομικά δε, ο Γιάννης Κανέλλης παρέβη 

καραμπινάτα τον αθλητικό νόμο "περί βίας σε 

αθλητικούς χώρους και για αθλητικά θέματα" και, αν 

είχα ηχογραφήσει τις χυδαιολογίες του, τώρα θα του 

είχα αφαιρέσει ΑΥΤΟΜΑΤΑ την αθλητική ιδιότητα, 

ώστε να μη μπορεί να μπει ούτε στο γυμναστήριό 

του! Ταυτόχρονα, έγινε υποχείριο όλων όσων τον 

άκουσαν, διότι αν ένας από αυτούς εμφανιστεί σαν 

μάρτυρας, για τα λόγια που μου απηύθυνε, τότε θα 

έχει τις ίδιες συνέπειες! 

Επειδή, λοιπόν, 1) μεταξύ όσων εξαπάτησε, δηλώνοντας αντίθετος στη διοίκηση της 

ΕΛΟΚ, ήμουν και εγώ, αφού παραμέρισα την επί είκοσι χρόνια πεποίθησή μου για την 

αναξιοπιστία του και τον δέχθηκα στην προσπάθειά μας για την εξυγίανση του καράτε, και τον 

έβγαζα μάλιστα και φωτογραφίες σαν την αριστερή για να τον προβάλω, 2) στη συνέχεια όλους 

αυτούς, μαζί και εμένα, μας πρόδωσε, γλείφοντας και πάλι τον Γερόλυμπο, 3) οι χυδαίες ύβρεις 

που μου απηύθυνε διαδόθηκαν σε όσους ήταν παρόντες στο τηλεφώνημα και από όλους αυτούς 

προς τα έξω πλήττοντας την προσωπικότητα μου, και 4) πιστεύω πως μόλις κάποιος παρανομεί 

εις βάρος σου, πρέπει άμεσα να αντιδράσεις, διότι θα το ξανακάνει πάλι και πάλι και θα το 

μάθει και σε άλλους να το κάνουν και αυτοί εις βάρος σου: 

Πρώτον, καταγγέλλω από εδώ τον Γιάννη Κανέλλη για την εις βάρος μου καταδικαστέα, 

αντιαθλητική και υβριστική συμπεριφορά του, και  

Δεύτερον, σε όποιο σημείο του karate.gr αναφέρεται το όνομά του θα προσθέσω και μια 

σύνδεση (Link) προς την παρούσα δημοσίευση, η οποία περιγράφει την απαράδεκτη συμπεριφορά 

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

Σβήνουν τα ίχνη της!!!  ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ!!!   Πρόκειται για την ομοσπονδία της Αρπαχτής και της 

Αρμεχτής!!!  

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

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

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

Βρέμη 4-11-2014:... Πίσσα και Πούπουλα επιφύλαξαν 102 εθνικές 

ομοσπονδίες καράτε 102 χωρών στην Ελληνική υποψηφιότητα του Γιώργου 

Γερόλυμπου για μια θέση στο ΔΣ της Παγκόσμιας του Καράτε! Τον 

χαρακτήρισαν "Persona non Grata"!!!  Πήγε για... μαλλί και βγήκε όχι 

κουρεμένος, αλλά με κομμένο το... σκαλπ του!!! Αιτία η μακροχρόνια 

υβριστική και συκοφαντική συμπεριφορά του απέναντι στην Παγκόσμια και 

τους αξιωματούχους της, αλλά και η επί μακρόν άρνησή του να αποδώσει 

οικονομικό λογαριασμό για τη Βαλκανική Ομοσπονδία Καράτε κατά το υπέρ-

δεκαπενταετές διάστημα που ήταν πρόεδρος!!! Κοινώς: άρπαξε το Ταμείο κι έφυγε!!! 

Με δυο λόγια ο Γερόλυμπος και τα κάτωθι μέλη-λαμόγια του "ΔΣ/ΕΛΟΚ και Συνεργάτες" 

κόλλησαν στο Ελληνικό Καράτε και στον Ελληνικό Λαό και για τα μάτια του Παγκόσμιου 

Καράτε και του Αθλητισμού τη ρετσινιά ότι ήμαστε "κοινοί κλέφτες"! 

 
0-Γερόλυμπος 

ΑΦΑΝΗΣ 
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ 

 
1-Μπουλούμπασης 

Παράνομος Πρόεδρος 
διότι προπονητής! 

 
2-Γερολύμπου 

Αναπλ. Πρόεδρος 
Υπό έλεγχο! 

 
3-Δημητριάδης 
Παράνομος Γεν. 

Γραμ. διότι 
προπονητής! 

 

 
5-Βόβλας 

Παράνομος 
Ταμίας διότι 

προπονητής! 

 
6-Ράλλης Ειδικός 

Γραμματέας 

 
7-Γκουβούσης 

Παράνομος Έφορος 
Υλικού, διότι 
προπονητής! 

 
8-Καρβούνης 

Παράνομος Εφ. 
Εθν. Ομάδων, 

διότι 
προπονητής! 

 
9-Χονδροματίδης 

Παράνομος 
Πρόεδρος Τεχν. 
Επιτροπής, διότι 

προπονητής! 

http://www.karate.gr/14elok/144141127.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141127.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141127.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141127.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107-engl.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144141107-engl.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
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10-Πάσης 

Νόμιμη ... Σουπιά! 
Παράνομος, διότι 

προπονητής! 
 

 
12-Γκάζι, Διευθυντής 
αθλήματος, νόμιμος 

προπονητής, 
παράνομα ψηφίζει!!! 

 
13-Σκοπελίτης 

Ιδιοκτήτης 
"Sportdata", 
εξωτερικός 

συνεργάτης!!! 

 
14-Χριστοδούλου 
"Η ElpidaTours!" 

εξωτερικός 
συνεργάτης!!! 

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!  

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
 

 

 

  

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) 

http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   a69 

Πρώτη δημοσίευση 9/7/2016.   Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

Καταχωρήσεις στο 

karate.gr  

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

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο 

Facebook, Twitter, κτλ.! 

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ 

ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

Το www.karate.gr,  σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού 

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

ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και 

επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα 

κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις 

τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, 

όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο 

χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου 

αλληλένδετων άρθρων και σχετικών 3000 περίπου σελίδων!  
 (Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και 

διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)  

 

 Αδιαφορία - Ασυδοσία - Ασχετοσύνη - Ανικανότητα!  

 

 Πώς να καθαρίσει ο Αθλητισμός, όταν η ίδια η ΓΓΑ δεν εφαρμόζει τους νόμους?  

 

 

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

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

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

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

Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!!! 

 

Το karate.gr λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα με βάση και στόχο την αλήθεια και το 

δίκαιο χωρίς επιρροές, υπαγορεύσεις και μεσάζοντες. Ειδικεύεται στην Έρευνα με Φαντασία, 

Ανίχνευση των Πληροφοριών, Ενδελεχή Aνάλυση των Πληροφοριών, Επιβεβαίωση των 

Πληροφοριών με Αποδεικτικά Στοιχεία και, τέλος, με Ορθή Απόδοση της Βαρύτητας σε κάθε 

Αποδεικτικό Στοιχείο. 

Όταν το karate.gr αναδημοσιεύει κάποια ξένη είδηση ή πληροφορία, τότε μνημονεύει και 

την πηγή της. Αν δεν μνημονεύεται η πηγή κάποιας είδησης ή πληροφορίας, τότε αυτή αποτελεί 

αποτέλεσμα αποκλειστικής έρευνας και επεξεργασίας του karate.gr. 

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

Τρεις μήνες πέρασαν από το τέλος Μαρτίου, που έγραψα τα τελευταία μου 

καταγγελτικά άρθρα 

21/3/16-ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - "Γερόλυμπος Ε.Ο.Δ.Ι.-Α.Ε." - Συμμορία με Δομή και Ιεραρχία! ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ! 

31/3/16-ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-"Γερόλυμπος Ε.Ο.Δ.Ι.-Α.Ε." - Συμμορία με Δομή και Ιεραρχία! ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ! 

με τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία για τις πολύχρονες παρανομίες του Αρχι-Απατεώνα και της 

Συμμορίας του στην ΕΛΟΚ και τίποτα δεν έγινε ακόμα! Καμιά επέμβαση της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού, η οποία υποτίθεται ότι "εποπτεύει" τη λειτουργία των αθλητικών ομοσπονδιών, και 

καμιά ουσιαστική αντίδραση των λεγόμενων "Αντιπολίτευση" στην ΕΛΟΚ! Κάτι ψιλολόγια του τύπου 

"Α, ΕΓΩ του είπα αυτό στο δικαστήριο!", "Α, ΕΓΩ του έγραψα αυτό στο Facebook και πήρα και 50 

Like!" και άλλες ... κατινιές της πλάκας! Καμιά ουσιαστική αγωγή από συλλόγους ή άτομα κατά των 

Συμμοριτών του καράτε και καμιά μήνυση εναντίον τους και μη μας πουν ότι είχαν απεργία οι 

δικηγόροι, διότι ούτε πριν έκαναν, ούτε μετά την απεργία θα κάνουν! Όλα κατά τη φιλοσοφία του ... 

Προφήτη Τζιμάκου, ο οποίος και αυτός λέει μεν "μέχρι το καλοκαίρι", αλλά δεν λέει ποιό καλοκαίρι!!! 

Και τα καλοκαίρια περνούν το ένα μετά το άλλο!  

Σας άφησα τρεις μήνες να δω τι θα κάνετε και αφού δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως 

δικαιολογημένα και εγώ θα καταλήξω στα επόμενα συμπεράσματα. 

 
Παρένθεση: Η ζωή της χελώνας καρέτα-καρέτα!  

  

Το πρώτο ταξίδι μιας Caretta caretta από την 

αμμουδιά όπου σκάει το αυγό της μέχρι την ακροθαλασσιά είναι 

και το σημαντικότερο της ζωής της. Στηρίζεται στο ένστικτο και 

το DNA της για να βρει τον προσανατολισμό της. Μόνο αν τα 

καταφέρει την πρώτη φορά θα ξαναγυρίσει μετά από μερικές 

δεκαετίες στην ίδια παραλία για να γεννήσει τα μικρά της και να 

διαιωνίσει το είδος της.   

Με το σκάσιμο των αυγών τα μικρά χελωνάκια 

αναρριχώνται ομαδικά στην επιφάνεια της άμμου και 

κατευθύνονται προς τη θάλασσα. Η έξοδός τους από τη φωλιά 

συνήθως γίνεται αργά το απόγευμα ή νωρίς το χάραμα. Τα μικρά 

προσανατολίζονται από τον φωτεινότερο ορίζοντα που 

συναντούν. Η πορεία τους στη ζωή ξεκινά με πολλούς εχθρούς όπως καβούρια, γλάρους, ψάρια, τρωκτικά αλλά 

και κινδύνους όπως οι ανθρώπινες δραστηριότητες στις παραλίες και στη θάλασσα. Μόνο 1 στα 1000 

χελωνάκια θα επιβιώσει για να ενηλικιωθεί! 
Η χελώνα καρέτα είναι ίσως ένα από τα πιο εμβληματικά είδη των μεσογειακών και ελληνικών 

θαλασσών και ένα από τα επτά είδη θαλάσσιων χελωνών που υπάρχουν στον πλανήτη. Οι χελώνες ζουν περίπου 

100 χρόνια και ενηλικιώνονται μετά τη δεύτερη δεκαετία της ζωής τους. Για την αναπαραγωγή τους γυρίζουν 

στην παραλία που γεννήθηκαν για να γεννήσουν τα αυγά τους. Η επιστροφή τους στην ίδια παραλία, 

επιβεβαιώνει τη σημασία της διατήρησης, διαχείρισης και προστασίας των οικοσυστημάτων και των παραλιών 

ωοτοκίας.  

Η περίοδος ωοτοκίας κάθε χρόνο ξεκινά το Μάιο και τελειώνει τον Οκτώβριο με την έξοδο των 

μικρών προς τη θάλασσα. Η κάθε χελώνα θα επιστρέψει στην περιοχή που έχει επιλέξει για να γεννήσει τα αυγά 

της κάθε δύο με τρία χρόνια και σε κάθε περίοδο ωοτοκίας η θαλάσσια χελώνα θα γεννήσει δύο ως τρεις φορές. 

Η χελώνα σκάβει τη φωλιά με τα πίσω της πτερύγια της σε αμμώδεις παραλίες, σε βάθος περίπου 60 εκατοστών. 

Σε κάθε φωλιά φιλοξενούνται μέχρι και 120 αυγά, τα οποία εκκολάπτονται για 55 περίπου ημέρες. Το φύλο των 

νεοσσών καθορίζεται από τη θερμοκρασία μέσα στη φωλιά. Γι' αυτό και η φυσική ποιότητα της άμμου είναι 

εξαιρετικά σημαντική ώστε να μην επηρεάζονται οι πληθυσμοί και η κατανομή τους.  

 

http://www.karate.gr/14elok/144160321.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160331.htm
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 Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  

Δεν θα είχα κανένα λόγο να αναφερθώ στη χελώνα 

Καρέτα, αν δεν ήθελα να αποδώσω τα εύσημα στη άκρως 

φιλόζωη δραστηριότητα μιας εξέχουσας δημόσιας υπηρεσίας, 

όπως είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού! Στη ΓΓΑ, εκτός 

από τα άλλα μέλη του ζωικού βασιλείου που προστατεύονται σε 

αυτή την Υπηρεσία, περιβάλουν με την αγάπη και τον σεβασμό 

"εμβλήματος" τη χελώνα Καρέτα! Η χελώνα Καρέτα αποτελεί 

κυρίαρχο μέλος της αθλητικής οικογένειας, διότι πάνω της 

στηρίζεται όλη η λειτουργία του Ελληνικού Αθλητισμού! 

Αποτελεί τον αποκλειστικό "ταχυδρόμο" των αθλητικών 

υποθέσεων σωματείων, ομοσπονδιών και σταδίων από γραφείο 

σε γραφείο μέσα στη ΓΓΑ! Όταν ένας φάκελος θέλει ένα χαρτί 

στέλνουν το διαβιβαστικό με την Καρέτα και παίρνουν την 

απάντηση με τον ίδιο τρόπο! Όταν θέλει 30 χαρτιά τότε η 

Καρέτα θα κάνει 30 δρομολόγια πήγαινε και 30 έλα! Όταν τα 

δύο γραφεία, που θέλουν να επικοινωνήσουν, βρίσκονται στον ίδιο όροφο, τότε η δουλειά είναι 

πανεύκολη και παν-γρήγορη: παίρνει περί τους ... 6-8 μήνες για κάθε χαρτί! Τα δύσκολα αρχίζουν 

όταν τα δύο γραφεία, που θέλουν να επικοινωνήσουν, βρίσκονται σε διαφορετικούς ορόφους, διότι 

ως γνωστόν η Καρέτα δεν ανεβαίνει σκάλες και εδώ και 30 χρόνια δεν έχει εγκριθεί το κονδύλι για 

να ... κατεβάσουν τα κουμπιά των ανελκυστήρων στο ύψος της Καρέτα! Είδατε, ποτέ δεν φταίει η 

Καρέτα! Πάντα οι άνθρωποι! 

Σας θυμίζω ότι από το 1986 που η ΕΛΟΚ (τότε ΕΟΕΚ) έκανε αίτηση για αναγνώριση στη 

ΓΓΑ, μόλις 4 χρόνια μετά, το 1990, πήρε την θετική απάντηση χωρίς φυσικά ενδιάμεσα να είχε 

συζητηθεί ποτέ το αίτημά της! Απλά είχε μείνει στο συρτάρι του αρμόδιου διευθυντή, δηλαδή στην 

πλάτη της ... Καρέτα! 

Βάρδα να μην έχεις την τύχη να πέσει το αίτημά σου σε περίοδο αναπαραγωγής και 

αναγκαστικά η χελώνα Καρέτα πάρει τη δουλειά στο σπίτι, όπως π.χ. δεξιά φωτό, διότι το σεξ της 

Καρέτα παίρνει περί τα 2-3 χρόνια και το θύμα του σεξ (!) είσαι εσύ! Ευτυχώς που κάνει αυγά και 

φεύγει, γιατί αν τα πήγαινε και ... παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία κτλ. τότε ... χέσε μέσα 

πριγκηπέσα! 

Έτσι ακριβώς, λοιπόν, λειτουργεί η ΓΓΑ και κανένα κόμμα δεν μπορεί να την αλλάξει! Ο 

κάθε πολιτικός προϊστάμενος έρχεται φουριόζος και φανφάρας ότι θα την αλλάξει, παριστάνει τον 

εργατικό ή κάνει δηλώσεις στα ΜΜΕ περί "κάθαρσης" και "νομιμότητας", αλλά όλα αυτά είναι του 

... κώλου! Αφομοιώνεται και μάλιστα εν γνώσει του γιατί αυτό τον συμφέρει! Προτιμάει να μην 

ψοφήσει στη δουλειά, αφού τα λεφτά δεν αλλάζουν, να μην κινδυνέψει σε δικαστήρια, αφού τα λεφτά 

δεν αλλάζουν, να βολέψει και τους φίλους, αφού τα λεφτά δεν αλλάζουν και να ... "επενδύσει" στην 

επόμενη κυβέρνηση με υπόγειες εξυπηρετήσεις ακόμα και σε πολιτικούς αντιπάλους, αφού τα λεφτά 

πάλι δεν αλλάζουν! Την εξυγίανση και τη νομιμότητα τις αφήνει για τους μαλάκες!!!  

Έχω είκοσι χρόνια που αποκαλύπτω τις απάτες του Γερόλυμπου και κανένας δεν έδινε 

προσοχή! 

Έχω τρία χρόνια που αυτός έχει αποθρασυνθεί και εγώ δεν τον αφήνω σε χλωρό κλαρί με 

απανωτά εκτεταμένα άρθρα μου, που περιέχουν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία για τις απάτες 

του.  
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Ο προηγούμενος υφυπουργός 

αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός απεδείχθη 

διαπλεκόμενος με τον Γερόλυμπο με ενδιάμεσο 

τον τέως υπουργό εργασίας Γιάννη Βρούτση, του 

οποίου η κόρη βγήκε πρωταθλήτρια στο καράτε 

(πήρε μόρια?) και η κόρη του Γερόλυμπου 

βρέθηκε νομική συνεργάτιδα στο πολιτικό 

γραφείο του Γιάννη Βρούτση! Ενώ, λοιπόν, η 

Σχολή Προπονητών Καράτε είχε αποδειχθεί 

γεμάτη παρανομίες και πλαστογραφίες και είχε 

μπλοκαριστεί από τον Ανδριανό στο τέλος του 

2014, δύο μέρες πριν από τις εκλογές της 25-1-2015 ο Ανδριανός δίνει γραπτή εντολή "να 

οριστικοποιηθούν" τα αποτελέσματα της Σχολής! Ο Γερόλυμπος διέφθειρε τις συνειδήσεις των 

Βρούτση και Ανδριανού ή μπήκαν στο ... Κωλοσσαίο (πολιτική σκηνή!) με διεφθαρμένες συνειδήσεις? 

Αυτό το ... Κωλοσσαίο έφαγε τη χώρα!  

Στη συνέχεια, τα νέα δύο "αδιάφθορα" φυντάνια του ΣΥΡΙΖΑ υφυπουργός Σταύρος 

Κοντονής και γραμματέας Ιούλιος Συναδινός παρατηρούν τις παρανομίες στη Σχολή Προπονητών 

και τις ατασθαλίες στη λειτουργία της ΕΛΟΚ και ψιλοκάνουν μερικές κινήσεις να βάλουν φρένο, 

αλλά και αυτό ... μελάτο! Η καρέτα-καρέτα σε όλο της το μεγαλείο! Ο παράνομος Συναδινός 

αποδέχεται τελικά τις καραμπινάτες πλαστογραφίες στα δικαιολογητικά των μαθητών της Σχολής 

και δίνει τα διπλώματα στους επιτυχόντες την 17-7-2015! Καραμπινάτη διαπλοκή με τον 

Γερόλυμπο, αφού αποδέχεται τις παρανομίες του! Αλλά μια και δεν έχει ο ίδιος ούτε άμεσο ούτε 

έμμεσο συμφέρον, τότε ποιός είναι ο "ενδιάμεσος"? 

Σχετικά άρθρα του karate.gr: 

13/7/2015 - Σταύρο Κοντονή και Ιούλιε Συναδινέ:  Αποκαταστήστε τη νομιμότητα! 

30/8/2015 - Σχολή Προπονητών: Μηνύσεις και αγωγές κατά Γερόλυμπου, 
ΔΣ/ΕΛΟΚ και Συναδινού! 

  

Και βρισκόμαστε στο σήμερα! Έχουμε ένα χρόνο που αποδεικνύουμε κάθε μέρα στη ΓΓΑ 

ότι η διοίκηση της ΕΛΟΚ έχει διαπράξει τόσες καραμπινάτες παρανομίες, ώστε να εκπέσει βάσει 

5-6 διαφορετικών άρθρων του αθλητικού νόμου και ο Ιούλιος Συναδινός, ο οποίος εκ του νόμου 

υποχρεούται να εκδώσει την απόφαση της έκπτωσης του ΔΣ της ΕΛΟΚ δεν κάνει τίποτα, αλλά 

τους προστατεύει προκλητικότατα! Έχουμε 3-4 μήνες που έχουμε αποδείξει τη Σύσταση 

Εγκληματικής Συμμορίας για εκμετάλλευση αθλητικών ομοσπονδιών και ξέπλυμα βρώμικου 

χρήματος από τον Γερόλυμπο την Γυναίκα του και τους Συνεργάτες του! Πάλι δεν έχει γίνει ακόμα 

τίποτα! Συνεπώς άδικα τα φορτώνουμε στην Καρέτα! Είναι φανερή η καραμπινάτη διαπλοκή μεταξύ 

Συναδινού και Γερόλυμπου! Αλλά μια και δεν έχει ο ίδιος ο Συναδινός ούτε άμεσο ούτε έμμεσο 

συμφέρον, τότε ποιός είναι ο "ενδιάμεσος"? 

Αγαπητοί φίλοι που σας υπόσχονται διάφορα στη ΓΓΑ! Μην μασάτε! Δυστυχώς σας 

παραμυθιάζουν, βάσει σχεδίου πάντα, στέλνοντας τα χαρτιά των υποθέσεών σας από γραφείο σε 

γραφείο ακριβώς όπως περίγραψα πιο πάνω με την ... χελώνα Καρέτα, αλλά τώρα ... με δεμένα τα 

πίσω πόδια!  

Αλλά ποιός είναι ο "ενδιάμεσος" στη διαπλοκή μεταξύ Συναδινού και Γερόλυμπου? 

Εγώ ξέρω, αλλά θα το πω αφού προστεθεί ακόμα ένα στοιχείο πιο κάτω! 

http://www.karate.gr/14elok/144150713.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150713.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150830.htm
http://www.karate.gr/14elok/144150830.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140822.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153140822.htm
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Συμπέρασμα: Ανίκανοι και αργόμισθοι στελεχώνουν τη ΓΓΑ μαζί και οι 

πολιτικοί προϊστάμενοι!  

 

Ο βόθρος "karate.gr - Facebook"!  

Από τον Ιανουάριο του 2016 ένας "ελληνικός 

οχετός βρωμερών αναρτήσεων" εμφανίζεται στο 

διαδίκτυο με υποκρυπτόμενο διαχειριστή του τον Γιώργο 

Γερόλυμπο: 

Είναι ο "karate.gr - Facebook" (δεξιά)!  

Η βρωμιά του αρχίζει από το ότι "έκλεψε" τον τίτλο του δικού μου ιστότοπου 

"www.karate.gr" πράγμα που για να το κάνει κανείς θα πρέπει να είναι από κούνια βρωμιάρης! Και 

ο συγκεκριμένος ... είναι! 

Δεν του έφτανε ότι ο "διεθνής οχετός βρωμερών αναρτήσεων" με τίτλο "World Karate 

Campaign" (κάτω αριστερά) τον οδήγησε στον παγκόσμια μοναδικό χαρακτηρισμό του ως "Persona 

non Grata" = "Ανεπιθύμητο Πρόσωπο" με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Παγκόσμιας 

και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε, αλλά το υλικό βόθρου από το οποίο είναι φτιαγμένος ο 

ίδιος ζητάει τον ίδιο χαρακτηρισμό και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΟΚ!!! Αυτό, 

όμως, είναι αυτονόητα περιττό, διότι καλύπτεται από τις αποφάσεις των διεθνών οργανώσεων, οι 

οποίες σημαίνουν "έξω από κάθε διοργάνωση ή/και εκδήλωση καράτε σε όλες τις εθνικές 

ομοσπονδίες-μέλη της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής, άλλο αν τα ανδρείκαλα της ΕΛΟΚ δεν το 

εφαρμόζουν. Διότι, αφού ήδη είναι "Persona non Grata" για όλες τις εθνικές ομοσπονδίες καράτε 

όλων των χωρών-μελών της Παγκόσμιας, έπεται ότι είναι ΚΑΙ για την ΕΛΟΚ και μόλις αλλάξει το 

σημερινό εγκληματικό ΔΣ της ΕΛΟΚ και φύγουν οι υπόδικοι-ανδρείκελα, η εντολή αυτή της 

Παγκόσμιας πρέπει να εφαρμοστεί απόλυτα και άμεσα!  

Στο λογαριασμό "World Karate Campaign" ο Γερόλυμπος βρίζει και συκοφαντεί σε 10 

διαφορετικές γλώσσες όλους τους παράγοντες των ΔΣ της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας Καράτε, και κυρίως τον 

Πρόεδρό της Αντόνιο Εσπίνος, 

ΑΝΩΝΥΜΑ για να αποφύγει τις 

συνέπειες μηνύσεων για συκοφαντική 

δυσφήμηση, αλλά οι διεθνείς 

οργανισμοί του καράτε αποδίδοντάς 

του φυσικά τα γραφόμενα αντέδρασαν 

κολλώντας του στο μέτωπο για πάντα 

με ομόφωνη απόφαση των γενικών 

τους συνελεύσεων τη στάμπα του "Παγκόσμιου Σκουπιδιού"!!! 

Κατά την πάγια κακοήθειά της αυτή η Ο.Κ. το ίδιο κάνει και στο λογαριασμό "karate.gr - 

Facebook" κατά όλων των αντιπάλων του εντός και εκτός ΕΛΟΚ στον Ελληνικό χώρο! Τους βρίζει 

και τους συκοφαντεί με αναπόδεικτα στοιχεία και χαρακτηρισμούς επίσης ΑΝΩΝΥΜΑ για να 

αποφύγει τις συνέπειες μηνύσεων για συκοφαντική δυσφήμηση! 

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο κρυπτόμενος διαχειριστής του "karate.gr - Facebook" 

είναι ο Γερόλυμπος, ενώ δεν αποκλείεται να γράφουν και η γυναίκα του Εμμανουέλα Γερολύμπου 

και κάποιοι στενοί του συνεργάτες, αλλά ακόμα και η κόρη του η δικηγόρος! Η απόδειξη αυτού είναι 

πολύ απλή: αν δεν συναινούσε όλη η οικογένεια, τότε και ο ίδιος θα είχε απαγορευτικές αναστολές 
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να το κάνει! Εφόσον, όμως, το κάνει, δεν 

τον ενοχλεί το ότι ξευτιλίζει ακόμα και 

την κόρη του την δικηγόρο! Καλά η 

γυναίκα του δεν τον ... έχει ανάγκη, έχει 

από μόνη της ξευτιλιστεί στο έπακρο!  

Ένα ακόμα αποδεικτικό στοιχείο 

ότι πίσω από το "karate.gr - Facebook" 

κρύβεται ο Γερόλυμπος αποτελεί και η 

τελευταία του ανάρτηση δεξιά, στην 

οποία:  

1) Μιλάει για την επόμενη 

τετραετία από την πλευρά της σημερινής 

διοίκησης, πράγμα που μόνο αυτός μπορεί 

να κάνει. 

2) Θεωρεί ότι στις επερχόμενες 

εκλογές θα βγει η ίδια διοίκηση, ενώ όλοι 

τους είναι ήδη υπόδικοι, πράγμα που 

κανένας δεν πιστεύει, ούτε οι ίδιοι του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά μόνο αυτός θέλει να 

πείσει! 

3) Ό,τι γράφει το έμαθε από 

"διαρροές, δεδομένου ότι δεν έχουν 

ακόμα ανακοινωθεί λεπτομέρειες από την 

ΕΛΟΚ", πράγματα που μόνον αυτός 

μπορεί να ξέρει και να ανακοινώνει! 

4) Μοιράζει οφίτσια στις 

περιφέρειες για να κρατήσει τους 

υποτακτικούς του, πράγμα που μόνο 

αυτός μπορεί να υποσχεθεί! Εξ αυτού 

αποδεικνύεται ότι γνωρίζει ότι όλοι 

γνωρίζουν ότι αυτός γράφει στο 

συγκεκριμένο site. 

5) Ανακοινώνει βαθιά τομή στην τεχνική δομή της ΕΛΟΚ, πράγμα που μόνον αυτός μπορεί 

να κάνει, άσχετα αν είναι ανεφάρμοστα όλα αυτά που λέει! 

6) "Θα δοθούν ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους όπως μάθαμε": μόνον ο Γερόλυμπος 

μαθαίνει "τι θα δοθεί" από τον ... Γερόλυμπο! 

7) Διοργανώνει κύπελλο με τα έσοδα για την εθνική ομάδα! Του παραπονέθηκαν ότι "τρώει" 

και τα λεφτά της ... εθνικής και τους υπόσχεται ότι ... θα τους τα δίνει! (Παπάρια θα πάρετε!)  

8) Έβγαλε από το ... καπέλο και χορηγό 25.000 € της εθνικής ομάδας! Γιατί δεν τον έβγαζε 

ως τώρα? 

9) Σειρά δράσεων για την εθνική ομάδα! Μόνο αυτός μπορεί να υποσχεθεί τι πρόκειται ο 

ίδιος να κάνει! 

10) Νέο περιβάλλον τα επόμενα 4 χρόνια για την εθνική ομάδα! Γιατί δεν έγινε αυτό και τα 

... προηγούμενα 4 χρόνια? 
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Ποιό ΔΣ θα τα κάνει όλα αυτά, αφού το σημερινό ΔΣ 

θα είναι στη ... φυλακή??? Και ο Γερόλυμπος μαζί!!! 
  

Όλα αυτά είναι πλέον εμφανείς προεκλογικές ψευδο-

υποσχέσεις, δεν ενδιαφέρουν και δεν αφορούν κανένα, αφού ο 

γράφων δεν έχει τον ανδρισμό να βάζει το όνομά του κάτω από 

τα κείμενά του και να αναλαμβάνει την ευθύνη τους!  

Δεν καταλαβαίνω, όμως, 1) όλους εσάς που τα 

διαβάζετε και τα πιστεύετε, και 2) όλους εσάς που τα διαβάζετε και απαντάτε σε αυτά!  

Οι πρώτοι γνωρίζετε πολύ καλά ότι η ανωνυμία αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο του 

ψέματος, διότι όποιος έχει αποδεικτικά στοιχεία για κάτι που καταγγέλλει τότε δεν φοβάται να 

υπογράψει την καταγγελία! Οι δεύτεροι, σε ποιόν απαντάτε και γιατί του απαντάτε, αφού ό,τι 

γράφεται ανώνυμα αποτελεί ύβρη και συκοφαντία εξ ορισμού και όχι αληθινή καταγγελία! 

Μεταξύ όλων των αντιπάλων του έχει στολίσει φυσικά και εμένα και είμαι απόλυτα βέβαιος 

ότι πρόκειται για τον Γιώργο Γερόλυμπο, αφού ό,τι έχει γράψει για μένα είναι απόλυτα ψευδές, είναι 

ο μόνος που γνωρίζει τόσο παλιά γεγονότα, την αλήθεια και το ψεύδος τους, αφού είναι τόσο παλιά, 

ώστε μόνο εγώ και αυτός τα ξέρουμε ή/και τα θυμόμαστε, και ανάξια πλέον λόγου αφού για κάθε 

άλλον δεν έχουν πλέον καμιά σημασία και ήδη έχουν αντικατασταθεί από άλλα βαρύτερης σημασίας!  

Παραθέτω, λοιπόν, 3 αποσπάσματα από τα εναντίον μου δημοσιεύματά του και τον 

προκαλώ να δηλώσει διαχειριστής του λιβελο-site του, αν είναι άντρας και δεν είναι ... λούγκρα!!! 
  

 
  

Επειδή, όμως, για κάθε του πράξη ο Γερόλυμπος κρυβόταν πάντα πίσω από άλλους, ακόμα 

και πίσω από τα φουστάνια της γυναίκας του, γι' αυτό το λόγο θα απευθυνθώ αναγκαστικά στη 

γυναίκα του Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου και θα της πω συμπερασματικά: 

Συμπέρασμα: "Πες σ' αυτόν το μαλάκα τον άντρα σου νa κλείσει αυτό το "karate.gr - 

Facebook" από το οποίο βρίζει και συκοφαντεί τους πάντες, διότι όσο το διατηρεί ΑΝΩΝΥΜΑ σε 

λειτουργία τόσο κάνει κακό στον εαυτό του αποδεικνύοντας σε όλους ότι δεν έχει ... αρχίδια! Διότι 

αν είχε ... αρχίδια, τότε θα υπέγραφε τα άρθρα του, όπως υπογράφω εγώ τα δικά μου και 

αναλαμβάνω την ευθύνη τους! Αλλά τι στα λέω εσένα! Εσύ σαν γυναίκα του ... το γνωρίζεις αυτό 

από πρώτο χέρι!!!"  
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 Οι ίδιοι αθλητικοί εγκληματίες ακόμα στο ΔΣ/ΕΛΟΚ, ενώ ταυτόχρονα 

εκμεταλλεύονται και άλλες δύο αθλητικές ομοσπονδίες, και η ΓΓΑ παίζει το ... 

πουλί της!!!  

  

 
Γερόλυμπος 

Επίτιμος 
πρόεδρος και 

"μαγαζάτορας" 
της ΕΛΟΚ!!! 

 
Μπουλούμπασης 

Παράνομος 
Πρόεδρος διότι 
προπονητής! 

 
Γερολύμπου 
Παράνομη 

Γεν. Γραμ. στην 
"οικογενειακή 
επιχείρηση"! 

 
Χονδροματίδης 

Παράνομος 
Πρόεδρος Τεχν. 

Επιτροπής,  διότι 
προπονητής! 

 
Βόβλας 

Παράνομος Ταμίας 
διότι προπονητής! 

Πρόσφατο 
εγκεφαλικό! 

 
  

Ράλλης 
Ειδικός 

Γραμματέας 

 
Δημητριάδης 

Παράνομο 
μέλος, διότι 

προπονητής! 

 
Πάσης 

 Παράνομος, διότι 
προπονητής! 

 
Χανικιάν 

 Αντιπρόεδρος = 
Εκτός ΔΣ, διότι 

εγκεφαλικό! 

 
Καραπλιάγκος 

Αθανάσιος 
Νέο Μέλος 

 
Τσαρτσιταλίδης 

Κίμων 
Νέο Μέλος 

 
Χαρίσης Ιωάννης 

Νέο Μέλος 
(από το σύλλογο 

του 
Καρβούνη!?!?) 

 
Καρβούνης 

Παράνομος Εφ. 
Εθν. Ομάδων, 
προπονητής, 
αστυνομικός! 

Εξέπεσε! 

 
Γκουβούσης 
Παράνομος 

Έφορος Υλικού, 
διότι προπονητής! 

Παραιτήθηκε! 

 
Σκοπελίτης 
Ιδιοκτήτης 

"Sportdata", 
εξωτερικός 

συνεργάτης!!! 

 
Γκάζι, 

Διευθυντής 
αθλήματος, 

νόμιμος 
προπονητής, 

παράνομα 
ψηφίζει!!! 

 
Χριστοδούλου 

Η "ElpidaTours!" 

εξωτερικός 
συνεργάτης!!! 

Όσοι 
παρανόμησαν 

παραμένουν για 
να πληρώσουν! 

 
Ο 

Πουπουλιάρης! 

  

Συμπέρασμα: Για δεκάδες λόγους το ΔΣ της ΕΛΟΚ έπρεπε να είχε εκπέσει προ 

πολλού βάσει του αθλητικού νόμου και με υποχρεωτική απόφαση του ΓΓΑ! Ο ΓΓΑ Ιούλιος 

Συναδινός ήδη έχει διαπράξει πολλαπλές παραβάσεις καθήκοντος για τους δικούς του λόγους, 

τους οποίους θα δούμε πιο κάτω! Όταν μετά από ταλαιπωρία ατόμων και συλλόγων οι ανωτέρω 

λόγοι γίνουν δεκτοί από τα δικαστήρια, τότε θα επιστρέψουμε στον Ιούλιο Συναδινό και θα τον 

καθίσουμε εκ του ασφαλούς στο σκαμνί για να μάθει ότι, όταν αναλαμβάνει μια υπεύθυνη δημόσια 

θέση, τότε είναι υποχρεωμένος απέναντι στους πολίτες να τηρεί τους νόμους της χώρας 

ανεξάρτητα από τις επιθυμίες και τις επιδιώξεις των φίλων του! 
  

Η κατάρα που κατέστρεψε την ΕΛΟΚ ήταν η εγκληματική εμμονή των υψηλόβαθμων 

τεχνικών να καταλαμβάνουν ταυτόχρονα και θέσεις διοικητικών, κατά παράβαση του 

αθλητικού νόμου, με αποτέλεσμα την παροχή "τεχνικής εύνοιας" σε αθλητές και 

http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Απόλυτα Παράνομες οι Εκλογές ΕΛΟΚ 2012 και 2016. 

77 / 204 

προπονητές συλλόγων με αντάλλαγμα τις "λευκές ψήφους" των συλλόγων σε 

παράνομες πράξεις και παραλήψεις των διοικούντων πάλι υψηλόβαθμων τεχνικών! Το 

όλο αυτό σύστημα στήθηκε έντεχνα και έγινε αντικείμενο στυγνής εκμετάλλευσης 

κυρίως από τον Γιώργο Γερόλυμπο με συμμετοχή βέβαια και των υψηλόβαθμων 

τεχνικών! Αυτό πρέπει να εκλείψει για πάντα! 

 

 Οι ίδιοι παράνομοι οπαδοί του Γερόλυμπου  

 και τα ίδια άβουλα πιόνια στις Επιτροπές και στους συλλόγους!  

Από τους γνωστούς φανατικούς οπαδούς του Γερόλυμπου, εκτός από τη μόνιμη διαχρονική 

πολυετή στήριξη στον Γερόλυμπο, πολλοί έδιναν ενσυνείδητα λευκές βεβαιώσεις αντιπροσώπου για 

τη συστηματική νόθευση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, πολλοί έδιναν ενσυνείδητα 

λευκές εντολές για παρεμβάσεις στα δικαστήρια υπέρ των διαγραφών συλλόγων από την ΕΛΟΚ [σε 

πρόσφατη δίκη: Παρέμβαση Α(κλικ) και Παρέμβαση Β(κλικ)], άλλοι έδιναν ασυνείδητα σαν ηλίθιοι 

τα ανωτέρω λευκά χαρτιά χωρίς να καταλαβαίνουν τι κάνουν και, τέλος, υπάρχουν και οι "τσάμπα 

μάγκες" που έδιναν ενσυνείδητα ότι χαρτί τους ζητούσε ο Σχιζοφρενής Αθλητικός Εγκληματίας και 

τώρα που αυτός καταρρέει το παίζουν "ηλίθιοι" δήθεν "δεν ήξερα"! Από τις παρεμβάσεις στα 

δικαστήρια των συλλόγων-γαϊδουριών υπέρ της ΕΛΟΚ και υπέρ των διαγραφών των συναδέλφων-

συλλόγων αντιγράφουμε τον επόμενο πίνακα, όπου από Α01 έως Α16 είναι οι σύλλογοι της πρώτης 

παρέμβασης και από Β01 έως Β18 της δεύτερης: 
  

α/α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΛΟΚ 

Α01 4 Α.Σ. Καράτε  Ειρήνης ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ Παράνομη Προεδράρα 

Α02 307 Α.Σ. Κρόνος Νικαίας ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ/Γερόλυμπος Παράνομο μέλος Δ.Σ. 

Α03 239 Α.Σ. Καράτε η Καρδιά του Πολεμιστή ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Α04 212 Πανημαθιακός Α.Σ. ΠΑΝΕΤΣΙΔΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Α05 28 Κέντρο Καράτε Σότοκαν Αμπελοκήπων ΚΕΥΒΑΝ ΓΚΑΖΙ Παλιάτσος Γερόλυμπου 

Α06 376 Κέντρο Καράτε Σότοκαν Ζωγράφου ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ (παραιτήθηκε) Παράνομο μέλος Δ.Σ. 

Α07 448 Α.Π.Σ. Πρωτοπόροι ΜΟΣΧΟΒΑΣ/Στεφάνου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Α08 98 Γ.Σ. Kanku Oyama’s Kyokushin Καράτε-ντο ΣΤΕΦΑΝΟΥ Τεχνική Επιτροπή K. E. 

Α09 218 Α.Π.Σ. Αιχμή Ιλίου ΣΙΓΑΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α10 127 Σ.Ε. Καράτε το Σπίτι των Πρωταθλητών ΣΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

Α11 107 Α.Σ. Βόλου ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ 
Επιτροπή Κεντρικής 

Ελλάδος 

Α12 319 Α.Σ. Καράτε Αγ. Ματθαίου Κερκύρας ΑΓΑΘΟΣ 
ΠΡΟΕΔ. Επιτροπής 
Δυτικής Ελλάδος  

Α13 287 
Σύλλογος Φίλων Ιαπωνικού Καράτε 
Στεφανοβικείου 

ΚΑΡΑΠΛΙΑΓΚΟΣ  Μέλος ΔΣ 

Α14 267 Α.Σ. Καράτε Έδεσσας ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Β.ΕΛΛΑΔΑΣ 
Α15 234 Α.Σ. Καράτε Μοσχάτου ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α16 396 Γ.Α.Σ. Όλυμπος Μαχητής ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ 
ΠΡΟΕΔ ΕΠΙΤΡ ΔΙΑΙΤ Β. 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

Β01 345 Γ.Α.Σ. Καράτε Ερμής ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΟΥ/Πανετσίδης 
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Β.ΕΛΛΑΔΑΣ 

Β02 463 Α.Σ. ΣΟΤΟΚΑΝ Καράτε Λακώμματος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΧΝ ΕΠΙΤΡ. 

Β ΕΛΛΑΔΟΣ 
Β03 481 Γ.Α.Σ. Αγίου Σπυρίδωνα Πιερίας Αετός ΑΕΤΟΥ/Πανετσίδης   

Β04 206 Α.Γ.Σ. SHO TO KAN ΔΕΡΒΙΣΗΣ    

Β05 192 
Παμμεσηνιακός Α.Σ. OKINAWA TEI TAI 
ΚΑΡΑΤΕ 

ΜΠΟΥΡΑΣ 
ΠΡΟΕΔ. Επιτροπής 

Διαιτησίας N. E. 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/151218-paremb-A.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1606/151218-paremb-B.pdf
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Β06 268 Α.Σ. Καράτε Πλατέως  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΠ. Τεχνικής 
Επιτροπής Σ. Ε. 

Β07 269 Α.Σ. Καράτε Αγκαθιάς ΓΡΗΓΟΡΕΛΗΣ 
ΓΡΑΜΜ ΤΕΧΝ ΕΠΙΤΡ Β. 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

Β08 69 
Α.Σ. Διεθνές Καράτε ΝΤΟ ΓΚΟΤΖΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  
ΠΡΟΕΔ. Επιτροπής 
Κεντρικής Ελλάδος 

Β09 180 Γ.Α.Σ. Καράτε Μακεδών ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΙΡΑΚΙ ΠΑΝΕΤΣΙΔΗ 

Β10 417 Α.Σ. Καράτε Ιωαννίνων ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Β11 467 Ακαδημία Καράτε Χίου ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ  ΤΣΙΡΑΚΙ ΚΕΥΒΑΝ 

Β12 370 
Αθλητ. και Φυσιολ. Συλλ. Εορδαίας 
Μακεδονομάχος 

ΜΠΙΜΠΑΣ   

Β13 322 Α.Σ. Κηρέως ΤΖΑΦΕΡΟΣ/Χονδροματίδη Επιτροπή Στερεάς Ελλάδος 

Β14 296 Α.Π.Σ. Φιλόνικος ΦΟΥΡΛΗΣ/Χονδροματίδη 
Υπεύθυνος Προπονητής 

Σ.Ε. 

Β15 298 Α.Σ. Κάνηθου Χαλκ. Θεοκλής ο ΧΑΛΚΙΔΕΥΣ ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ/Χονδροματίδη 
ΠΡΟΕΔ. Επιτροπή 

Διαιτησίας Σ.Ε. 
Β16 207 Α.Σ. Καράτε Ηρακλής ΓΚΟΥΝΤΗΣ-ΔΑΝΔΗΣ   

Β17 40 Α.Ομ. Καράτε Κερκύρας ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤ/ΠΡΟΕΔ. Επιτροπής Δ. 

Ελλάδος  
Β18 284 Κερκυραϊκός Α.Σ.  Ελλάς Καράτε ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΣ   

  

Αυτά συμβαίνουν όταν το καράτε είναι προσιτό ακόμα και στα ... ζώα, τα οποία επιτρέπουν 

να το διαχειρίζεται και να το απομυζεί ένας εξωθεσμικός παράγοντας και αθλητικός απατεώνας 

μόνο και μόνο για να γίνει ανεκτή και να επιπλεύσει η δική τους μηδενική προσωπικότητα! 

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια "πρόβατα" άρχισαν να λακίζουν από το 

"μαντρί" του Γερόλυμπου!  

Συμπέρασμα: Κάλλιο αργά παρά ποτέ!!!  

 

 Το Καράτε, η ΕΛΟΚ και οι επερχόμενες εκλογές!  

Δυστυχώς έγινε μια απαράδεκτη συνάντηση στα γραφεία της ΕΛΟΚ, η οποία είναι και η 

αφορμή των επομένων σχολίων! 

Με "όραμα" τις εκλογές της ΕΛΟΚ στο τελευταίο τετράμηνο του 2016 η σημερινή διοίκηση, 

δηλαδή ο Γερόλυμπος και μόνον αυτός, κάλεσε την εκτιμώμενη αντιπολίτευση, δηλαδή τον Γιώργο 

Μπίκα, που δεν είναι μόνον αυτός, για να παζαρέψουν την χειραγώγηση των εκλογών! Μια ζωή τις 

ίδιες μαλακίες βλέπουμε!  

Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Γερόλυμπος, η Γερολύμπου, 

ο Μπουλούμπασης και 2-3 σαβούρες από την πλευρά της σημερινής 

διοίκησης και ο Γιώργος Μπίκας με τον Άρη Κραββαρίτη από την 

υποτιθέμενη αντιπολίτευση. Ο Γερόλυμπος πρότεινε στο Μπίκα να 

του δώσει τρεις θέσεις στο νέο ΔΣ με τον ίδιο αντιπρόεδρο! Οι 

Μπίκας-Κραββαρίτης αρνήθηκαν και ο Μπίκας ζήτησε πέντε θέσεις 

στο νέο ΔΣ με τον εαυτό του "Πρόεδρο", βάσει του ρητού ... "κι εγώ 

πότε θα γίνω ... μάνα?"! Τότε ο Μπουλούμπασης πετάχτηκε στον αέρα 

μαζί με τις καρέκλες και τα τραπέζια φωνάζοντας περίπου: "Δεν 

φτάνει που σας ευνοήσαμε όσο είχαμε τη διοίκηση, ζητάτε και από πάνω!" Ο Γερόλυμπος φώναζε 

"πιστεύετε τα ψέματα που δημοσιεύονται" και ζήτησε εξηγήσεις για αυτή την αρνητική στάση Μπίκα-

Κραββαρίτη για να πάρει την απάντηση ότι έχει διαπιστωθεί μια απαράδεκτη διοικητική φθορά στην 

ΕΛΟΚ λόγω δικαστικών υποθέσεων, παράνομων καταστάσεων, κακής συνεργασίας με την 

Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή, αποκλεισμός από την Βαλκανική και άλλα! 

Αυτά έγιναν σε γενικές γραμμές! 
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Ποιά συμπεράσματα βγαίνουν από αυτά? 
  

Πρώτον, παρατηρούμε τη θρασύτητα του Γερόλυμπου να είναι πλέον καμένο χαρτί και να 

υποβάλλει όρους! Θα μου πείτε, αν δεν το έκανε αυτό δεν θα ήταν ο Γερόλυμπος, που ζει ακόμα 

στον δικό του πεθαμένο κόσμο της αρπαχτής, της απειλής και της εκβίασης! 
  

Δεύτερον, παρατηρούμε τη θρασύτητα των καρακλεφτών Χρήστου Μπουλούμπαση και 

Εμμανουέλας Ποντίδα-Γρόλύμπου (προέδρου και γραμματέως: πού είναι το Ταμείο? γιατί δεν είναι 

στην Τράπεζα?) να είναι πλέον καμένο χαρτί και να θέλει να παραμείνει πρόεδρος ο πρώτος και το 

ίδιο και η δεύτερη! Παράνομος προπονητής και πρόεδρος της ΕΛΟΚ με σχολή δική του και 

σεμινάρια, με παράνομους αγώνες Wado-ryu και παράνομες εισπράξεις μαύρου χρήματος, 

πρόεδρος μιας ομοσπονδίας, που η ΓΣ Έγκρισης 

Απολογισμού 2015 θα ακυρωθεί ως παράνομη, 

που από την αρχή του χρόνου έχει "πνίξει" το 

ταμείο της (μαύρες εισπράξεις, μαύρες ... 

αρπαχτές!) για να μην αποζημιώσει με δόλο τους 

υπαλλήλους της ο Μπουλούμπασης πρέπει να 

ράβει ... Βερσάτσε ριγέ μπλουζάκια και 

παντελονάκια και όχι να ονειρεύεται επόμενες 

τετραετίες! Επίσης, ο Μπουλούμπασης, όπως 

και όλα τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ καθώς και οι "επιχειρηματικοί συνεργάτες", που όλοι μαζί αρμέγουν 

την ΕΛΟΚ είναι σήμερα υπόδικοι με σωρεία ποινικών κατηγοριών, ώστε δεν τους βλέπω ούτε να 

φθάνουν σε εκλογές! Πραγματικά, η κλήση σε απολογία των εμπλεκομένων μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ 

κατά τη μηνυτήρια αναφορά του Γιώργου Κοσμίδη στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει φθάσει 

πλέον στα γραφεία της ΕΛΟΚ και έχουν σφίξει οι ... ρόλοι!!! Αυτός είναι και ο λόγος που ο 

Μπουλούμπασης, ενώ έλεγε "Αχ, δεν αντέχω άλλο, θα παραιτηθώ!", τώρα θέλει κι ... άλλο, κι άλλο! 

Κατά ποία λογική οι υπόδικοι σε αυτή την υπόθεση, και σε άλλες που έρχονται, θα υποβάλλουν 

υποψηφιότητες για θέσεις στο νέο ΔΣ/ΕΛΟΚ, αφού υπάρχει το ενδεχόμενο σε μερικούς μήνες να 

έχουν καταδικαστεί με αποτέλεσμα να διαλύσει και πάλι η ΕΛΟΚ?  

Αυτά για τα βλήματα τους υποτακτικούς του Γερόλυμπου, που χάβετε όσα σας 

παραμυθιάζει ότι θα πάρει τις εκλογές!  
  

Τρίτον, παρατηρούμε το μίγμα θρασύτητας και αφέλειας του Γιώργου Μπίκα!  

Με ποιά εξουσιοδότηση πηγαίνει αυτός ο λαπάς και παζαρεύει συμβιβασμούς για 

χειραγώγηση των εκλογών της ΕΛΟΚ με ένα άτομο "Παγκοσμίως Ανεπιθύμητο στο Καράτε"? 

Δηλαδή, αν ο Γερόλυμπος συμφωνούσε να δώσει στον Μπίκα πέντε θέσεις στο ΔΣ, τότε ο 

Μπίκας θα δεχόταν να συν-διοικήσει με τους κλέφτες, τους εκβιαστές, τους πλαστογράφους, τα 

καθάρματα που πουλάνε μόρια σε αθλητές και γονείς, που διαγράφουν συλλόγους και λοιπά και 

λοιπά??? Δηλαδή, θα γινόταν όμοιος με αυτούς??? Και αφού αυτό δεν θα τον πείραζε, άρα και τώρα 

είναι όμοιος με αυτούς??? Πώς κάνει μέχρι σήμερα συνεδρίαση ΔΣ ο Γερόλυμπος? Τους μαζεύει, 

τους ανακοινώνει τις αποφάσεις του, τους μοιράζει τις δουλειές και γράφει τα Πρακτικά όπως 

αυτός θέλει! Με δυό λόγια τους έχει ... χεσμένους! Έχεις αποφασίσει Γιώργο Μπίκα να σε έχει και 

εσένα ... χεσμένο αρκεί να σε λέει "Πρόεδρο", όπως λέει τον Μπουλούμπαση, τον οποίο όπως όλοι 

μας βλέπουμε τον έχει ... καρά-χεσμένο???  Πού πας ρε ... Καραμήτρο???  
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Κατά την άποψή μου η Αντιπολίτευση έπρεπε (και τώρα γίνεται) με βάση το "Persona non 

Grata" της Παγκόσμιας να είχε ζητήσει και πετύχει με Ασφαλιστικά Μέτρα ο Γερόλυμπος να μην 

πλησιάζει ούτε στα 100 μέτρα κάθε εκδήλωση του καράτε και αυτό θα γίνει το ταχύτερο! Από την 

άλλη μεριά ο Μπίκας αυτοδιαφημίζεται στο λογαριασμό του στο Facebook σαν "προπονητής και 

εξεταστής" και συνεπώς δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ!!! Δηλαδή θα 

ξαναμπλέξουμε στον φαύλο κύκλο προπονητές στη διοίκηση? Βλέπετε τις επόμενες φωτό από το 

facebook του Μπίκα: 
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Πού πας ρε ... Καραμήτρο???  
 

Επίσης, κατά ποία λογική θεωρεί μόνο τον εαυτό του "αντιπολίτευση" και ξεκινάει για 

"διαπραγματεύσεις" ο Μπίκας? Εγώ τι είμαι? Ο Σπύρος ο Δρακόπουλος τι είναι? Και κάποιοι άλλοι 

ακόμα τι είναι και αυτοί? Στην αποκάλυψη του απατεώνα Γερόλυμπου μέσα στα τελευταία 2-3 

χρόνια πόσο συνεισέφερε ο Γιώργος Μπίκας? Η απάντηση είναι ότι δεν συνεισέφερε τίποτα 

απολύτως, αλλά έρχεται να εισπράξει το αποτέλεσμα νίκης των δικών μας προσπαθειών! Και ναι 

μεν ο Σπύρος ο Δρακόπουλος και εγώ έχουμε δηλώσει ότι δεν μας ενδιαφέρει να συμμετέχουμε 

σαν μέλη στο νέο ΔΣ/ΕΛΟΚ (δεν ξέρω πώς θα ξυπνήσω αύριο!), αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 

μας ενδιαφέρει ό,τι και να γίνει! Μας ενδιαφέρει απόλυτα να γίνουν εκλογές με Νομιμότητα και 

Διαφάνεια χωρίς Συμβιβασμούς, δηλαδή: 

1) Θέλουμε να τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις νομιμότητας του αθλητικού νόμου για τις 

εκλογές: αριθμός μελών ΔΣ, αποδεδειγμένο δικαίωμα ψήφου για κάθε σύλλογο, αποδεδειγμένα 

νόμιμος αντιπρόσωπος για κάθε σύλλογο με δικαίωμα ψήφου, προτάσεις των συλλόγων για μέλη 

τους νόμιμους υποψήφιους των εκλογών για ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής με μικρό βιογραφικό 

τους για το ποιοί είναι και τι έχουν προσφέρει στο καράτε μέχρι σήμερα, διαθέσιμο σε όλους εμφανή 

τελικό πίνακα συλλόγων δικαιουμένων ψήφου, διαθέσιμο σε όλους εμφανή τελικό πίνακα υποψηφίων 

για ΔΣ και ΕΕ, πίνακες συνδυασμών υποψηφίων και ό,τι άλλο έχω ξεχάσει! 

2) Αν κάποιος υποψήφιος έχει δίπλωμα ή άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή καράτε 

από τη ΓΓΑ, θέλουμε βεβαίωση της ΓΓΑ ότι έχει καταθέσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή/και 

αποποιείται του διπλώματός του για να υποβάλει υποψηφιότητα σε όργανο της ΕΛΟΚ στις επόμενες 

εκλογές! Το ίδιο αν είναι διαιτητής ή εξεταστής ή χρονομέτρης ή ό,τι άλλο απαγορεύει ο νόμος θα 

πρέπει να αποποιηθεί εγγράφως αυτών του των ιδιοτήτων και να μην εξασκεί καμιά από αυτές! 

3)Θέλουμε να εξασφαλιστεί για όλους τους συλλόγους απόλυτη διαφάνεια σε όλες τις 

προϋποθέσεις νομιμότητας των εκλογών πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα προηγούμενα στοιχεία 

θέλουμε να αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον ιστότοπο της ΕΛΟΚ, ώστε να είναι προσιτά στον 

καθένα από Αθήνα και Επαρχία χωρίς να είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει να τα βλέπει, αν τον 

αφήσουν, πίσω από την πόρτα των γραφείων της ΕΛΟΚ! Οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν μόνο για τον 

Μπουλούμπαση, τον Βόβλα, τον Χονδροματίδδη και τους άλλους απατεώνες! Ισχύουν για όλους! 
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4) Θέλουμε όλα τα προηγούμενα να τηρηθούν χωρίς συμβιβασμούς του τύπου "έλα μωρέ 

και τι πειράζει που αυτός είναι λίγο προπονητής ή λίγο διαιτητής! Ποιός θα το δει και ποιός το 

ξέρει."! 
  

Η κατάρα που κατέστρεψε την ΕΛΟΚ ήταν η εγκληματική εμμονή των υψηλόβαθμων 

τεχνικών να καταλαμβάνουν ταυτόχρονα και θέσεις διοικητικών, κατά παράβαση του 

αθλητικού νόμου, με αποτέλεσμα την παροχή "τεχνικής εύνοιας" σε αθλητές και 

προπονητές συλλόγων με αντάλλαγμα τις "λευκές ψήφους" των συλλόγων σε 

παράνομες πράξεις και παραλήψεις των διοικούντων πάλι υψηλόβαθμων τεχνικών! Το 

όλο αυτό σύστημα στήθηκε έντεχνα και έγινε αντικείμενο στυγνής εκμετάλλευσης 

κυρίως από τον Γιώργο Γερόλυμπο με συμμετοχή βέβαια και των υψηλόβαθμων 

τεχνικών! Αυτό πρέπει να εκλείψει για πάντα! 

  

Τέταρτον: Πού, όμως, οφείλεται η πρώιμη ψευδαίσθηση του Μπίκα ότι ο ίδιος με την παρέα 

του αποτελούν ΤΗΝ Αντιπολίτευση? Ποιόν μπαλαντέρ κρύβει ο Μπίκας? Μήπως τον ίδιο που 

επηρεάζει τον Συναδινό? Διότι κατά διαβολική σύμπτωση, ενώ η ΓΓΑ έπρεπε εδώ και μήνες να 

κάνει οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο στην ΕΛΟΚ, ακόμα δεν τον έχει κάνει, ενώ η ΓΓΑ έπρεπε 

εδώ και μήνες να στείλει στον Εισαγγελέα το πακέτο με τις παρανομίες στην ΕΛΟΚ, το Τρίαθλο και 

το Κέρλινγκ, ακόμα δεν το έχει κάνει! Μήπως ο μπαλαντέρ έχει γνωστό ονοματεπώνυμο και μάλιστα 

θα ήθελε να μπει μέσα στα πέντε άτομα, που ζητάει ο Μπίκας, στο ΔΣ/ΕΛΟΚ? Μήπως, τέλος, 

πρόκειται για ανάμειξη του γνωστού μας Γιάννη Δρίβα, που έχει επαφές με Κραββαρίτη και Μπίκα, 

ως στενού συνεργάτη του Συναδινού και σήμερα Αντιπροέδρου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας??? 

Λέω, μήπως! Και μην που πείτε ότι όλα δεν οδηγούν σε εκλογές με 

υποψήφιους, στους οποίους μπορεί να είναι και αυτός μέσα! Μένει να το 

δούμε αυτό! 
  

Μην ξεχνάτε ότι οι εκλογές μπορούν να μπλοκαριστούν με πολύ 

απλούς τρόπους και μην επαφίεστε στο γεγονός που κάτι τέτοιο δεν έχει 

γίνει μέχρι σήμερα! Αλλά και οι εκλογές να γίνουν πάλι η λειτουργία της 

ΕΛΟΚ μπορεί να μπλοκαριστεί με πολλούς τρόπους! Τα πράγματα έχουν 

αλλάξει! Εκεί που έχει έρθει η ΕΛΟΚ είναι αδύνατο να γίνουν εκλογές 

χωρίς παρανομίες! Και όλα να γίνουν όπως τα θέλετε ποτέ μην ξεχνάτε ότι πάντα υπάρχω εγώ, ο 

οποίος θέλω απαραίτητα Νομιμότητα και Διαφάνεια χωρίς Συμβιβασμούς! 
  

Και έρχομαι σε αυτό το σημείο να κάνω μια περιληπτική αναδρομή στο ιστορικό της ΕΛΟΚ: 

Από το τέλος του 1994, αφότου ανέλαβε ο Γερόλυμπος έμμεσα ή άμεσα τη διοίκηση της 

ΕΛΟΚ, το καράτε πήγαινε κάθε χρόνο και χειρότερα. Είχε εξαφανιστεί από κάθε μέσο προβολής 

και ενημέρωσης και λειτουργούσε μόνο και μόνο σαν "μαγαζί είσπραξης" του Γερόλυμπου με 

"μαστουρωμένους" όλους τους άλλους παράγοντες με νταν και οφίτσια. Ήμουν ο μόνος που έβλεπα 

την πτωτική πορεία του και ο μόνος που κατήγγειλα αυτό συνεχώς με αποτέλεσμα να τους έχω 

όλους εναντίον μου. Ακόμα και σήμερα η σαπίλα έχει ποτίσει τόσο πολύ τους προπονητές των 

συλλόγων, ώστε να παραδίδουν ασυνείδητα τους μαθητές τους σαν θύματα στις απάτες των δήθεν 

αγώνων των δήθεν στυλ καράτε, κάτι τελείως άχρηστο και απόλυτα παράνομο. Ας μην ξεχνάμε ότι 

με 20-30 € ανά συμμετοχή στους αγώνες αυτούς μαζεύονται από 10.000 € μέχρι 20.000 €, τα 

οποία χάνονται και δεν πάνε στο ταμείο της ΕΛΟΚ! Επίσης, οι σύλλογοι έχετε φτάσει στο ανώτατο 
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σημείο διαφθοράς, ώστε να δίνετε λευκές βεβαιώσεις αντιπροσώπων και να δέχεστε αυτή τη σήψη 

και διαφθορά να διοικεί το άθλημα, το οποίο παριστάνετε ότι δήθεν "αγαπάτε"! Φτού σας και 

ξαναφτού σας!!! 

Σήμερα έχετε καταντήσει το καράτε και την ομοσπονδία του να είναι το πιο ξευτιλισμένο 

άθλημα του ελληνικού αθλητισμού, αφού αποδέχεστε το νταβατζηλίκι του Γερόλυμπου, της 

Γερολύμπου, του Μπουλούμπαση και των άλλων του ΔΣ, αλλά και εκτός αυτού ξευτιλισμένων, όπως 

ο Κέυβαν Γκάζι κτλ. Είσαστε τόσο ζώα, ώστε δεν σκέπτεστε ότι όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στον 

ίδιο σας τον εαυτό, την ίδια σας τη σχολή, τον ίδιο σας το σύλλογο! Οι αθλητές σας τα μαθαίνουν 

και σας θεωρούν υπεύθυνους, οι γονείς τους τα μαθαίνουν και σας θεωρούν επίσης υπεύθυνους 

και αυτό το "υπεύθυνους" σημαίνει προφανώς "απατεώνες"! Αυτό είναι το όνειρο της ζωής σας? 

Να σταδιοδρομήσετε σαν απατεώνες? Τι να πω! Μπορεί και να είναι! 

Με βάση όλα τα ανωτέρω είναι ηλίου φαεινότερο ότι τα μέλη του σημερινού ΔΣ είναι 

αδύνατο να κάνουν εκλογές χωρίς να "κλέψουν", ο Γερόλυμπος για να κάνει ανενόχλητος τις απάτες 

του θέλει ΟΛΑ τα μέλη του ΔΣ δικούς του ανθρώπους και επομένως είναι αδύνατο να κάνει 

εκλογές χωρίς να κλέψει και άρα οι εκλογές θα μπορούν να μπλοκαριστούν για διαδικαστικές 

παρανομίες πριν από αυτές στα δικαστήρια, την ημέρα ακριβώς διεξαγωγής τους στον δικαστικό 

αντιπρόσωπο ή και μετά από αυτές πάλι στα δικαστήρια, και η λειτουργία της ΕΛΟΚ να σταματήσει! 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε στέρηση της αθλητικής αναγνώρισης της ΕΛΟΚ και όλων 

των σωματείων της από τη ΓΓΑ, αφού η πλειονότητα των σωματείων έδινε "λευκές πλαστές 

βεβαιώσεις αντιπροσώπων" για τις γενικές συνελεύσεις έγκρισης των απολογισμών 

ΕΞΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΑ ΤΗΝ ΓΓΑ!  

Τα μέλη του σημερινού ΔΣ είναι όλοι υπόδικοι, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες δικαστικές 

υποθέσεις εναντίον τους, που δεν τις ξέρετε, η ΕΛΟΚ λειτουργεί παράνομα για 20 διαφορετικούς 

λόγους και έχει καταγγελθεί και στη ΓΓΑ, η οποία παίζει και αυτή αποφασιστικό ρόλο στο μέλλον 

της, ένα χρόνο το ταμείο της ΕΛΟΚ παρανόμως δεν είναι στην Τράπεζα, αλλά αποκρύπτεται από 

τους υπόδικους Μπουλούμπαση, Γερολύμπου, Βόβλα και τους άλλους φυσικά! 
  

Μην ακούτε τον Αρχι-ψεύτη Γερόλυμπο που για άλλη μια φορά τα παίζει όλα στα ζάρια και 

ό,τι αρπάξει! Ο Γερόλυμπος είναι εκτός ΕΛΟΚ, εκτός Καράτε, υπόδικος για ηθική αυτουργία σε 

όλες τις παρανομίες όλων των αχυρανθρώπων του, είναι καμένο χαρτί και ο καθένας από εσάς θα 

πρέπει να σκεφθεί πολύ καλά αν θα τον ακολουθήσει ή όχι!  

 

 Και μια "συγκινητική" ανάρτηση των "Κραββαρίτη και ΣΙΑ"!  

  

Θα κλείσω το άρθρο αυτό με μια ανάρτηση του Άρη Κραββαρίτη στον λογαριασμό του 

στο Facebook, την οποία υπογράφουν οι Tetsuo Ootake, Άρης Κραββαρίτης, Γεώργιος 

Μπίκας, Kostas Gouvousis, για την οποία θα δηλώσω το ... θαυμασμό μου γιατί οι 

"υψηλόβαθμοι" αυτοί τεχνικοί του καράτε, που έχουν την εκτίμηση αθλητών και προπονητών, 

αφού επί ... είκοσι χρόνια ... πάλευαν με τα κύματα, επιτέλους ανακάλυψαν κολυμπώντας την 

... Αμερική!!! Δεν θα την σχολίαζα, αλλά επειδή θίγει και εμένα ... δεν μπορώ να κρατηθώ 

και άρα την σχολιάζω "πολύ ελαφρά"! 
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Αγαπητοί φίλοι, 

Εμείς που συνυπογράφουμε αυτή την επιστολή – πρόσκληση 

αποτελούμε μια ομάδα ανθρώπων του Karate, που εδώ και αρκετό καιρό 

παρακολουθούμε αυτό που αγαπάμε να έχει πάρει έναν καταστροφικό 

κατήφορο. Το karate δεν το βρίσκεις πια στα dojo, αλλά στα blogspot του 

κυβερνοχώρου, όπου όλοι βρίζουν όλους και στις αίθουσες των Δικαστηρίων 

όπου όλοι μηνύουν όλους. Το δε κράτος παρατηρεί μουδιασμένο. Αυτή είναι μια 

κατάσταση η οποία, εμάς σαν ανθρώπους του Karate δεν μας εκφράζει, την 

καταγγέλλουμε και θα την σταματήσουμε. Όχι μόνο δεν ταυτιζόμαστε αλλά και 

ούτε πρόκειται να ανεχθούμε δίπλα μας καμία ομάδα και καμία μονάδα που στο 

όνομα κάποιας αυτόκλητης «κάθαρσης», αποφάσισαν ξαφνικά να λυτρώσουν το 

ελληνικό karate από τα προβλήματα που οι ίδιοι του δημιούργησαν. Σε ποια κολυμπήθρα άραγε 

βαφτίσθηκαν όλοι αυτοί οι «σωτήρες» που σήμερα ξαφνικά αγνοί, αμόλυντοι και δήθεν 

αγανακτισμένοι κατηγορούν όλους εκείνους μαζί με τους οποίους χθες κατηγορούσαν όλους τους 

άλλους. 

Η κάθε κάθαρση είναι πάντα "αυτόκλητη"! Κανένας βρωμιάρης δεν λέει "ελάτε να 

με καθαρίσετε"! Επί πλέον εδώ δεν πρόκειται για κανέναν αυτόκλητο! Όποιος εμπλέκεται 

έχει ηθικό ή έννομο συμφέρον!  

Μέχρι χθες εσείς συμπλέατε με τον Γερόλυμπο και είσαστε το ίδιο υπεύθυνοι για 

τη σημερινοί κατάσταση, ενώ εγώ επί είκοσι χρόνια τον κατήγγειλα, και οι άλλες ομάδες ή 

άτομα, που αναφέρετε, τον αντιμετώπισαν και τον ξέσκισαν στα δικαστήρια, όταν εσείς 

πειθήνια δηλώνατε υποταγή ή μένατε τελείως αδρανείς για να μην χάσετε τα νταν ή τα 

διπλώματα προπονητών των μαθητών σας μαζί με τις αντίστοιχες εισπράξεις βέβαια! 

Συνεπώς, εσείς είσαστε οι "αυτόκλητοι του πραγματικού χθες", εγώ τον κυνηγάω είκοσι 

χρόνια και οι άλλοι που εννοείτε συγκρούονται με τον Γερόλυμπο τουλάχιστον τρία χρόνια!  
  

Όλα αυτά συμβαίνουν στη χώρα μας, την στιγμή που το karate βρίσκεται κοντά όσο ποτέ 

στην ολυμπιακή του αναγνώριση. Τώρα που το Karate απέχει ίσως κάτι λιγότερο από ένα βήμα από 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Ελληνική Ομοσπονδία του Καράτε μπορεί να καυχιέται ότι έχει πετύχει 

να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την απόλυτη καταστροφή και σίγουρα έχει πετύχει την απομόνωσή 

της και από την Βαλκανική και από την Ευρωπαϊκή αλλά και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. 

Παιδιά φθάνει. Μην μας σώνετε άλλο…Μας φτύνουν δεν βρέχει..! 

Η σημερινή θέση της ΕΛΟΚ δεν οφείλεται στην προσπάθεια όσων θέλουν να σας 

σώσουν, αλλά στη δική σας αδράνεια να μένετε όπως είσαστε!  

Καλά που το καταλάβατε! Μέχρι χθες και εσείς λέγατε: "Βρέχει!"  
  

Η ευθύνη αυτής της εξαθλίωσης ανήκει κατά κύριο λόγο στην Διοίκηση που χρησιμοποιεί 

την εξουσία που εμείς της δώσαμε σαν εργαλείο επίλυσης προσωπικών διαφορών, εκβιασμών, 

εκδίκησης και τιμωρίας οποιουδήποτε τολμήσει να έχει διαφορετική γνώμη, αλλά και σε όλους εμάς 

που στον βωμό της μετριοπάθειας, της ενότητας και της προσωπικής μας ματαιοδοξίας, σταθήκαμε 

απαθείς παρατηρητές της αλαζονικής και αυταρχικής συμπεριφοράς, μεμονωμένων ατόμων, στα 

οποία επιτρέψαμε να μας χειραγωγούν με τον πιο αήθη και υποτιμητικό τρόπο. 

Συμφωνώ και επαυξάνω, αλλά η ευθύνη αυτής της εξαθλίωσης οφείλεται 100% σε 

εσάς, διότι αυτή την ίδια διοίκηση την εκλέγετε επί 20 χρόνια! 
  

Επειδή λοιπόν μετά του να αναγνωρίζεις το λάθος σου, το δεύτερο μεγαλύτερο προσόν είναι 

να έχεις την δύναμη να το διορθώσεις, είναι καιρός να κινητοποιήσουμε όλα τα υγιή κύτταρα του 
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karate, προκειμένου να ανακόψουμε την πορεία προς την καταστροφή. Πήραμε καλόβουλα την 

πρωτοβουλία να καταθέσουμε στην Διοίκηση συγκεκριμένες προτάσεις μας για την συναινετική 

εξυγίανση της κατάστασης, τις οποίες δυστυχώς η Διοίκηση δεν ήταν προετοιμασμένη να 

αξιολογήσει, με αποτέλεσμα την νευρική της άρνηση για κάθε συζήτηση, αλλά και μια υστερική 

επίθεση μέσα από το site karate.gr.!! 

Δηλαδή πήγατε να συμβιβαστείτε με τους απατεώνες που τώρα καταγγέλλετε, ώστε 

από κοινού να χειραγωγήσετε τις εκλογές! Ευγενής πράξεις για ευγενείς σκοπούς! Εύγε!  
  

Δεν θεωρούμε παρεξηγήσιμη ούτε και οριστική την αντίδραση της Διοίκησης γιατί αφενός 

την περιμέναμε, αφετέρου της αναγνωρίζουμε το ελαφρυντικό του αιφνιδιασμού, της αδυναμίας για 

σύνθετη σκέψη και της υπερβολής των τεταμένων αντανακλαστικών του παγιδευμένου ζώου. Η 

ύπουλη επίθεση όμως στο Shotokan, από μια σκιά που επιλέγει να την κάνει κρυμμένη πίσω από την 

ανωνυμία του .gr, είναι αυτή ακριβώς η σιχαμένη κατάσταση του Karate που θέλουμε να αλλάξουμε. 

Εμείς είμαστε γνωστοί μέσα στο χώρο το karate, έχουμε επώνυμα τα οποία τολμάμε να 

χρησιμοποιούμε για να υπογράφουμε αυτά που καταγγέλλουμε, μας γνωρίζουν όλοι και γνωρίζουμε 

τα πάντα. 

Η "ανώνυμη Σκιά" είναι πολύ πιο επώνυμη από εσάς, αφού απειλεί και εκβιάζει 

συλλόγους και δημιουργεί συμμαχίες που "κλέβουν" τις Γενικές Συνελεύσεις! Εσείς πού 

ήσασταν σε αυτές? 

Δηλαδή ... θα ξαναπάτε για συζήτηση ΟΧΙ με τον Γερόλυμπο, αλλά ΝΑΙ με τον 

Μπουλούμπαση, το ανδρείκελο του Γερόλυμπου? 

Δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν έχετε ξεκαθαρισμένες σκέψεις για το ποιός είναι 

ο πραγματικός αντίπαλος! Ποτέ σας δεν καταλάβατε το καράτε σαν μαχητική τέχνη! 

Δασκάλες του μπαλέτου!!!  
  

Θα θυμίσουμε λοιπόν στον μαύρο νίντζα του karate.gr, ότι αυτή η «υποομάδα» του 

Shotokan, είναι που του έμαθε karate, τον έκανε αθλητή, του βάφτισε το παιδί, και του χάρισε εξουσία 

για να πραγματοποιήσει, όπως αποδείχθηκε τις προσωπικές και μόνο φιλοδοξίες του. Προφανώς η 

ανάγκη του να περιγράφει τον χώρο που τον έκανε ό,τι είναι, ως κάτι υποδεέστερο, έχει την βάση της 

στο γεγονός ότι εκτός της αποτυχίας μας να τον διδάξουμε και το Budo, αυτό που βαθιά μέσα του 

τον τρώει είναι αυτό που με τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει : στο Shotokan θα είναι για πάντα kohai 

και στην seiza θα βλέπει την πλάτη μας. 

Μερσί για τη δήλωση αυτή, αφού επαληθεύει ότι είναι γνωστός σε όλους ο 

διαχειριστής του "karate.gr - Facebook" και άρα καλά είπα στη γυναίκα του να του 

μεταφέρει το μήνυμα! Αλλά ρε παιδιά να μην τον αδικούμε κιόλας! Θα βλέπει την πλάτη σας, 

1) γιατί αυτός ήταν διοικητικός και εσείς τεχνικοί, αλλά και 2) γιατί σε αυτόν οφείλετε τα ... 

έβδομα νταν που έχετε πάρει!!! 
  

Θα θυμίσουμε επίσης και σε όλο τον κόσμο του Karate ότι όλοι οι «εχθροί» της 

Ομοσπονδίας, καθώς και όλοι (μηδενός κατά κάποια διαβολική σύμπτωση εξαιρουμένου), όσοι είναι 

σε δικαστικές διαμάχες με αυτή, είναι άτομα που είτε έφερε στην Ομοσπονδία ο σκοτεινός επίτιμος 

του karate.gr και στην πορεία σταμάτησαν να του είναι χρήσιμοι για τις «βρώμικες» δουλειές, είτε 

είναι εκείνοι οι αχάριστοι προδότες που η γνώμη τους δεν ήταν σε τέλεια ευθυγράμμιση με αυτή του 

μικρού Δικτάτορα. Και επειδή όποιος δεν είναι μαζί του είναι εναντίον του και πρέπει να εξοντωθεί, 

τους φόρτωσε με μηνύσεις, που η πλαδαρή και ανίκανη για αυτόνομη σκέψη Διοίκηση, ανέλαβε 

μεταξύ άλλων να πληρώνει, προφανώς θεωρώντας καταστατική της υποχρέωση, οι προσωπικές 

κόντρες και τα παραγοντιλίκια ενός ανθρώπου, να βρίσκονται πιο ψηλά στην λίστα της με τις 
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προτεραιότητες και από την Εθνική Ομάδα και από τους Προπονητές, και από τους Διαιτητές και 

από τους Εξεταστές. 

Εδώ ξανασκεφθείτε μήπως γράφετε μαλακίες, που σας ξεφύγανε! 
  

Εμείς αδυνατώντας να βρούμε για το εαυτό μας μια θέση μέσα σε μια Ομοσπονδία που 

χρειάζεται μόνο χαφιέδες, δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές, εμμένουμε στην απόφασή μας ότι 

η Ομοσπονδία μας πρέπει να αλλάξει και καλούμε όλους εκείνους που 

• Μπορούν να αγωνίζονται με ήθος για όσα θεωρούν δικαιώματά τους 

• Μπορούν να προσφέρουν χωρίς να χρειάζεται να πάρουν 

• Δέχονται ότι κάποιος μπορεί να έχει την δική του διαφορετική άποψη 

• Αναγνωρίζουν ότι το karate ανήκει σε όλους και κυρίως σε εκείνους που το κάνουν 

• Αναγνωρίζουν ότι η Ομοσπονδία δεν είναι Αυτοκρατορία και συνεπώς πρέπει να υπηρετεί 

τα μέλη της και όχι να τα δυναστεύει 

• Προτιμούν με τα χρήματα που δεν τους περισσεύουν, η Ομοσπονδία να πληρώνει για τους 

Αθλητές και όχι για τους Δικηγόρους 

• Αποδέχονται το ομαδικό συμφέρον ως ανώτερο του προσωπικού 

• Θεωρούν ότι η αξιοκρατία και το δίκαιο θα πρέπει να είναι οι κινητήριες δυνάμεις της 

Ομοσπονδίας 

• Έχουν προτάσεις για την πρόοδο του karate 

• Δεν τους ενδιαφέρει η εκδίκηση και ο ρεβανσισμός και μπορούν να τα βρουν με όσους 

παραδέχθηκαν το λάθος τους να έρθουν δίπλα μας για να αγωνισθούμε για το Karate που μας αξίζει 

να έχουμε. 

Έ, αυτά τα τελευταία μη μου πείτε ότι τα γράψατε εσείς! Τα έγραψε ... καλόγερος 

από το Άγιο Όρος! Δεν πειράζει, όμως, ... συγχωρεμένοι, γιατί πάτε να ... σώσετε την ... 

ψυχή σας, αλλά πάντα θα σας έχω υπό στενή παρακολούθηση!!! 
  

Μετά Τιμής η <<ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΤΟΥ SHOTOKAN>>, 
  

Tetsuo Ootake, Άρης Κραββαριτης, Γεώργιος Μπίκας , Kostas Gouvousis . 
  

Τελικό συμπέρασμα:  Έχετε πρόβλημα και να πάτε σε 

ψυχολόγο να σας μάθει να συνεργάζεστε!  

 

 
  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
  

  
 

  

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
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Πρώτη δημοσίευση 16/7/2016.   Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

Καταχωρήσεις στο 

karate.gr  

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

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο 

Facebook, Twitter, κτλ.! 

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ 

ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

Το www.karate.gr,  σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού 

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

ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και 

επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα 

κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις 

τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, 

όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο 

χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου 

αλληλένδετων άρθρων και σχετικών 3000 περίπου σελίδων!  
 (Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και 

διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)  

 

 Ο Πρόεδρος της ΕΛΟΚ τα λέει όλα έξω και από τα δόντια και ... από τα 

μουστάκια!  

 

 Ο Μεγάλος Τσοπάνης ... σαλαγάει τα πρόβατα για τις επερχόμενες εκλογές!  

 Οι Δαίμονες που κυβερνούσαν την ΕΛΟΚ!  

 

 

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

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

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

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

Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!!! 

 

Το karate.gr λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα με βάση και στόχο την αλήθεια και το 

δίκαιο χωρίς επιρροές, υπαγορεύσεις και μεσάζοντες. Ειδικεύεται στην Έρευνα με Φαντασία, 

Ανίχνευση των Πληροφοριών, Ενδελεχή Aνάλυση των Πληροφοριών, Επιβεβαίωση των 

Πληροφοριών με Αποδεικτικά Στοιχεία και, τέλος, με Ορθή Απόδοση της Βαρύτητας σε κάθε 

Αποδεικτικό Στοιχείο. 

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/21promot/2121.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
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Όταν το karate.gr αναδημοσιεύει κάποια ξένη είδηση ή πληροφορία, τότε μνημονεύει και 

την πηγή της. Αν δεν μνημονεύεται η πηγή κάποιας είδησης ή πληροφορίας, τότε αυτή αποτελεί 

αποτέλεσμα αποκλειστικής έρευνας και επεξεργασίας του karate.gr. 

 

 Ο νέος Συνδυασμός του σημερινού προέδρου της 

ΕΛΟΚ: "Ελληνικό Ολυμπιακό Καράτε"  

 Όπως ανακοινώθηκε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα στο Facebook!  

8 Ιουλίου στις 8:06 μ.μ. 

Φίλες και Φίλοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα ευθύνης σας ανακοινώνω το όνομα του 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ του οποίου έχω την τιμή να ηγηθώ στις επικείμενες αρχαιρεσίες 

της ΕΛ.Ο.Κ σε μια κρίσιμη καμπή για το άθλημά μας ενόψει και της παρουσίας του στο πρόγραμμα των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2020. Ευελπιστώντας ότι αυτό που μέχρι πρότινος ήταν όνειρο για κάθε 

καρατέκα είναι πλέον κοντά στην πραγματοποίησή του, ο συνδυασμός μας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 

ΚΑΡΑΤΕ σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΑΤΕ με ανανεωμένη την διοικητική 

και τεχνική του ομάδα.  

Στα τέσσερα προηγούμενα χρόνια κατορθώσαμε να εξελίξουμε την ποιότητα των αγώνων, να 

αποκεντρώσουμε τις δραστηριότητές μας και να ολοκληρώσουμε με επιτυχία την ΣΧΟΛΗ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ΄ κατηγορίας δίνοντας το δικαίωμα σε εκατοντάδες νέους και παλιούς καρατέκα να 

εργαστούν νόμιμα ως προπονητές και να στελεχώσουν νέους συλλόγους. Δεχτήκαμε την κριτική για 

λάθη ή παραλείψεις, δίκαια ή άδικα δεν έχει σημασία, κάνουμε την αυτοκριτική μας με διάθεση να 

συμπληρώσουμε όσα δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε την τετραετία που πέρασε και 

προετοιμαζόμαστε για το μέλλον! Σας καλούμε να χαράξουμε μαζί το αύριο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ. Για την επιτυχία της προσπάθειάς μας αυτής υπάρχουν δυο βασικές 

προϋποθέσεις: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΝΟΤΗΤΑ. Το δεύτερο το επιδιώξαμε και μας λυπεί 

ιδιαίτερα που κάποιοι επέλεξαν άλλο δρόμο. 

Συνεχίζουμε ωστόσο, να πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλοι μαζί, απομονώνοντας τα διαλυτικά 

και παρασιτικά στοιχεία, μπορούμε να γράψουμε τη νέα σελίδα για το ελληνικό ολυμπιακό καράτε.  

Θέτουμε 4 βασικούς άξονες στους οποίους θα κινηθούμε την επόμενη τετραετία 2016-2020: 

1) Πλήρης αποκέντρωση όλων των διαδικασιών & λειτουργίας της ομοσπονδίας: 

σε τεχνικό επίπεδο με τη δημιουργία σώματος περιφερειακών εξεταστών, σε αναπτυξιακό επίπεδο με τη 

δημιουργία σώματος ομοσπονδιακών περιφερειακών προπονητών και την αναβάθμιση των 
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περιφερειακών κυπέλλων και την διοργάνωση σειράς αγώνων κυπέλου που μαζί με το Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα θα αποτελούν Εθνικό Κριτήριο για την στελέχωση των εθνικών ομάδων. 

2) Ενίσχυση και υποστήριξη των σωματείων:  

με επικέντρωση δράσεων (όχι μόνο διεξαγωγή αγώνων) στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες του 

πληθυσμού με στόχο την όσο το δυνατό μεγαλύτερη διείσδυση του καράτε σε δραστηριότητες μαζικού 

και σχολικού αθλητισμού, με συνέργειες με τοπικές, δημοτικές και περιφερειακές αρχές  

3) Αναδιοργάνωση λειτουργίας εθνικών (ολυμπιακών) ομάδων:   

σε ανθρώπινο δυναμικό με την στελέχωση του νέου ομοσπονδιακού προπονητικού team με βοηθούς 

προπονητές σε κεντρικό επίπεδο και περιφερειακούς ομοσπονδιακούς προπονητές κλιμακίων, με νέες 

δομές πολυμελών προ-εθνικών (και προ-ολυμπιακών ομάδων σε περίπτωση που ενταχθεί το Καράτε 

στους Ο.Α. του 2020) σε περιφερειακό επίπεδο (βάσει συνεχούς αξιολόγησης).  

4) Υλοποίηση προγράμματος χορηγιών και δράσεων marketing:  

για την κάλυψη των αγωνιστικών – αναπτυξιακών αναγκών της ΕΛ.Ο.Κ και των αποστολών των 

εθνικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις. 

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι συνυποψήφιοι του συνδυασμού μας καθώς και οι εξειδικευμένες 

προτάσεις μας για όλα τα θέματα που άπτονται στη λειτουργία της ΕΛΟΚ για την περίοδο 2016-2020. 

Με τιμή, 

Χρήστος Μπουλούμπασης 

 

Συνέντευξη του Χρήστου Μπουλούμπαση στο karate.gr με 

τίτλο: "Με κάθε ειλικρίνεια"! 
kar.gr: Σεβαστές οι θέσεις σας Πρόεδρε, αλλά θα πρέπει και να τις επαληθεύσετε και να 

τις αιτιολογήσετε στους ψηφοφόρους-συλλόγους της ΕΛΟΚ! 

Μπουλ: Είμαι έτοιμος να απαντήσω σε κάθε ερώτησή σας! 

kar.gr: Κατ' αρχήν Πρόεδρε είστε σε αυτή τη θέση για δύο τετραετίες. Θεωρείτε ότι 

διοικήσατε δημοκρατικά με ισοτιμία και διαφάνεια την ΕΛΟΚ και τους συλλόγους της? 

Μπουλ: Ακούστε να σας πω! Όλοι ξέρουμε ποιός διοικούσε, να 'ούμε, και να λείπουν τα 

υπονοούμενα! Για δημοκρατία, ισοτιμία και διαφάνεια εγώ δεν φέρω καμιά ευθύνη! 

kar.gr: Ναι μεν, αλλά, Πρόεδρε, κάθε απόφαση διοικητική ή/και οικονομική φέρει πρώτη 

μεταξύ άλλων και τη δική σου υπογραφή, ενώ στα δικαστήρια, που όλοι γνωρίζουμε ότι "τρέχουν", 

θα είσαι ο πρώτος που θα κάτσει στο σκαμνί με επαπειλούμενες ποινικές και οικονομικές κυρώσεις 

κατά της δικής σου προσωπικής περιουσίας! 

Μπουλ: Άκουσε να σου πω, να 'ούμε, εδώ ήρθα για προεκλογική συνέντευξη και όχι για να 

με βάλεις στη ... φυλακή! Άλλωστε ό,τι έγινε κατά τα οκτώ τελευταία χρόνια στην ΕΛΟΚ υπογράφουν 

και ο Δημητριάδης σαν γενικός γραμματέας και η Ποντίδα 

σαν αντιπρόεδρος και μετέπειτα γενική γραμματέας και ο 

Βόβλας σαν Ταμίας και όλοι οι άλλοι του ΔΣ! Στο φινάλε 

αν πιεστούμε πολύ θα ξεράσουμε ότι τη διοίκηση την 

επέβαλε ο Γερόλυμπος, τα λεφτά τα άρπαζε ο 

Γερόλυμπος, τις δικαστικές επιτροπές τις έφερνε ο 

Γερόλυμπος, τα δικαστήρια τα ξεκίναγε ο Γερόλυμπος και 

στο φινάλε, να 'ούμε, θα ξεράσουμε ότι όλη η ΕΛΟΚ λειτουργούσε σαν μαγαζί του Γερόλυμπου και 

της γυναίκας του!  

kar.gr: Καλά-καλά μη μου συγχύζεσαι, γιατί απ'  ό,τι ξέρω έχεις και καρδιακό πρόβλημα! 

Στο κάτω-κάτω η ΓΓΑ θα κάνει διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο και θα τα βρει όλα όσα έγιναν 

στο παρελθόν. Ας μιλήσουμε για το μέλλον! Στην ανακοίνωσή σου ονομάζεις τον συνδυασμό της 

παράταξής σου "Ελληνικό Ολυμπιακό Καράτε", αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι εσύ προσωπικά δεν 
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σκαμπάζεις γρι από αγγλικά ή άλλη γλώσσα και ο Γερόλυμπος έχει 

πεταχτεί στα σκουπίδια από την Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή και την 

Βαλκανική! Στην περίπτωση που εκλεγεί ο συνδυασμός σου, ποιά επαφή 

και ποιά εκτίμηση θα έχει η ΕΛΟΚ στις υπερκείμενες ομοσπονδίες? 

Μπουλ: Τις έχουμε γραμμένες, να 'ούμε, τις υπερκείμενες 

ομοσπονδίες! Εμάς μας ενδιαφέρει να "δουλεύουμε" μέσα στην Ελλάδα το 

καράτε και να κονομάμε όλοι! Τι μας νοιάζουν οι εθνικές ομάδες και οι 

αγώνες του εξωτερικού! 

kar.gr: Σαν απολογισμό για τα πεπραγμένα του ΔΣ στα προηγούμενα τέσσερα χρόνια μας 

αναφέρεις δύο γραμμές χωρίς να μας λες τίποτα συγκεκριμένο, αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι δεν 

αποδίδατε λογαριασμό οικονομικών στους συλλόγους, κάνατε μια Σχολή Προπονητών γεμάτη 

πλαστογραφίες και αρπαχτές, με μαϊμούδες δικαστικές επιτροπές κυνηγάτε να διαγράψετε 

αντιφρονούντες συλλόγους, δεν υποβάλετε στοιχεία δραστηριοτήτων στη ΓΓΑ, δεν αποζημιώσατε 

τους υπαλλήλους της ΕΛΟΚ και αποκρύπτετε με δόλο το Ταμείο σε τσέπες και δεν το καταθέτετε 

στην Τράπεζα και γενικά κάνετε ένα σωρό άλλες αθλητικά και ποινικά κολάσιμες πράξεις! Όλα αυτά 

βρίσκονται σε εξέλιξη στα δικαστήρια, στα οποία θα κληθείς σαν κύριος κατηγορούμενος! Πώς 

ζητάς να σε ψηφίσουν οι σύλλογοι, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ο κύριος ένοχος για όλες τις ατασθαλίες 

της ΕΛΟΚ είσαι εσύ κατά πρώτο λόγο και όποιος άλλος ήθελε προκύψει κατά δεύτερο λόγο??? Πώς 

θα σε ψηφίσουν, όταν γνωρίζουν ότι σε ένα μήνα θα σε γράφουν όλες οι εφημερίδες, τα site και τα 

Facebook και θα γελοιοποιηθεί όλο το καράτε??? 

Μπουλ: Αν συνεχίσεις να με ρωτάς τέτοιες 

μαλακίες, να 'ούμε, θα σηκωθώ να φύγω! Εδώ ήρθα να πω 

τι ωραία ... θα περάσουμε αν με ξαναβγάλουν πρόεδρο, να 

'ούμε!!! 

kar.gr: Καλά-καλά θα το συμμαζέψω, να 'ούμε, με 

κόλλησες! Τελευταία ερώτηση! Αυτούς τους 4 άξονες και 

τις περιγραφές τους, οι οποίοι καραμπινάτα κραυγάζουν 

ότι δίνετε οφίτσια στους προπονητές των επαρχιακών 

συλλόγων για να τους πάρετε τις ψήφους τους, γιατί δεν τους υλοποιήσατε επί οκτώ χρόνια που 

ήσουν πρόεδρος και τους βγάζετε τώρα από το ... "καπέλο"? 

Μπουλ: Τώρα, αφού τα ξέρεις, να 'ούμε, τι με ρωτάς! Αν δεν υποσχεθείς γρασίδι και νερό 

στο πρόβατο, δεν σε ψηφίζει! Γι' αυτό το κρατάς ένα διάστημα νηστικό και διψασμένο, να πεινάσει 

και να διψάσει, ώστε να σου δώσει την ψήφο του χαρούμενο ότι επιτέλους θα φάει και θα πιεί!  

kar.gr: Και μια τελευταία ερώτηση! 

Μπουλ: Μα είπες ότι η προηγούμενη θα ήταν η τελευταία! 

kar.gr: Την ανακοίνωση του συνδυασμού σας και των υποσχέσεων εσύ την έγραψες 

Πρόεδρε? Και εσύ είσαι υπεύθυνος για την οικειοποίηση του σήματος της ΕΛΟΚ από τον συνδυασμό 

σου, πράγμα για το οποίο το επόμενο ΔΣ, αλλά και οι αντίπαλοι συνδυασμοί σήμερα, μπορούν να σου 

κάνουν μήνυση! 

Μπουλ: Τώρα τι να πω, να 'ούμε? Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ!!! 

kar.gr: Σε ευχαριστούμε Πρόεδρε. Μας διαφώτισες πλήρως για το πού θα πάει το καράτε 

αν ξαναβγείς Πρόεδρος! 
  

 

  

 
Αριστερά το σήμα της ΕΛΟΚ και δεξιά του 

συνδυασμού του Μπουλούμπαση! 
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 Οι ειδυλλιακές Εκλογές της ΕΛΟΚ σε ... φωτορομάντσο!  

  

 Μια αγάπη μεταξύ ... Τσοπάνη-Λύκου και Προβάτων που είναι αδύνατο να κρυφτεί:  

 Τέσσερα χρόνια του Τσοπάνη-Λύκου και ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ των Προβάτων!  
  

Οι εκλογές της ΕΛΟΚ πλησιάζουν και οι 
ψηφοφόροι-Πρόβατα ετοιμάζονται! 

 

Μην ξεχνάτε όμως την ωμή 
πραγματικότητα! 

 

Στην περίπτωσή μας Βοσκό και Λύκο 
έχουμε το ίδιο πρόσωπο! 

 

Σαν Βοσκός (ή Τσοπάνης) πείθει τα 
Πρόβατα να τον ψηφίζουν και ... 

 

... και σαν Λύκος τα κατασπαράζει, όταν 
αυτά δεν πείθονται! 

 

Μέχρι σήμερα Τσοπάνης μας 
"μάντρωνε" τα Πρόβατα στις εκλογές με 

λευκές βεβαιώσεις αντιπροσώπων! 

 

Είχε συνηθίσει να τα ταΐζει ψέματα, που 
αυτά τα έτρωγαν σαν ... Πρόβατα!

 

Είχε Πρόβατα-πράκτορες ανάμεσά τους, 
ώστε να μαθαίνει τα πάντα! 

 

Κάθε τόσο εύρισκε και κάποιο μαύρο 
Πρόβατο να το ρίχνει στα ... δόντια της 

Δικαστικής Επιτροπής για 
παραδειγματισμό! 

 

Διατηρούσε ανώνυμα λιβελο-σάιτ στο 
internet για να συκοφαντεί με ψέματα 

τους πάντες! Τα Πρόβατα ... διάβαζαν με 
αφέλεια! 

 

Πλούτιζε από το "πούλημα" 
προπονητών Προβάτων, αθλητών 
Προβάτων και γονιών Προβάτων!  

 

Πολλά έντιμα και ευσυνείδητα Πρόβατα 
δήθεν παραιτούντο για να μη δείχνουν 

ότι του τα δίνουν ΟΛΑ! 
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Ανάμεσα στα Πρόβατα-θύματα TO αρχι-
Πρόβατο ήταν η γυναίκα του Έμμα! 

 

Το αποτέλεσμα ήταν ο Τσοπάνης με το 
Μαγικό Αυλό να οδηγήσει Πρόβατα και 

ομοσπονδία στο γκρεμό! 

 

Κάποτε όμως το κακοφορμισμένο 
απόστημα του εγκληματικού Τσοπάνη 

έσπασε! 

 

Η στυγνή εκμετάλλευση των Προβάτων 
ξύπνησε συνειδήσεις έστω και με 20 

χρόνια καθυστέρηση, ενώ ... 

 

... το άντρο της οικονομικής ... 
Ακωλασίας κόπηκε από ανίκητο Κόφτη! 
Ο Τσοπάνης-Λύκος έμεινε ... άκωλος!   

 

Τώρα, οι συνεργάτες του και ο ίδιος μαζί 
είναι υπό Ελεγκτική & Δικαστική Έρευνα! 

Κάηκε η ... γούνα τους! 

 

Παρ' όλα αυτά η ΕΛΟΚ πάει για εκλογές 
με το Λύκο ακόμα ανάμεσα στα Πρόβατα! 

Προσωρινά! 

 

Τα Πρόβατα παρακολουθούν τις εξελίξεις 
... συνοφρυωμένα! 

 

Συνομιλούν μεταξύ τους σαν να έφτασε η 
μέρα των εκλογών! 

 

Ο Λύκος-Τσοπάνης διαδίδει ότι έχει στην 
τσέπη την ψήφο 91 Προβάτων! Ούτε 

παπάρια δεν έχει στην τσέπη! 

 

Και ο Λύκος εξακολουθεί να παριστάνει 
το "Ολυμπιακό" Πρόβατο ανάμεσα στα 

ντόπια Πρόβατα ...  

 

... βάζοντας μπροστά μερικά Πρόβατα, 
που τα σέρνουν οι γυναίκες τους, να 

κάνουν "Ό,τι λέει ο κ. Γιώργος"! 

 

Δείγμα "Ολυμπιακού" Προβάτου, που 
κάνει "Ό,τι λέει ο κ. Γιώργος"! 

 

Διαιωνίζοντας το πρόβλημα των 
Ελλήνων ανά τους αιώνες! 

 

Υποψήφιος Πρόεδρος Μπουλούμπασης:  
Αναδιοργάνωση της ΕΛΟΚ! 
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Αλλά πάντα πίσω του κρύβεται 
ο Λύκος-Τσοπάνης ως Πρόβατο! 

 

Αούου, Αούου μέρα-νύχτα ουρλιάζει 
τάζοντας οφίτσια στα Πρόβατα της 
Επαρχίας ή/και απειλώντας τα με 

διαγραφές!

 

Τους υπόσχεται το "πήδημα της μακριάς 
γαϊδούρας", αλλά πάντα εννοεί το 

"πήδημα των Προβάτων"! 

 

Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο θα 
δείχνει τα δόντια του, αλλά όταν 

περάσουν θα τις έχει ήδη ξεχάσει, ... 

 

 ... γιατί θα ουρλιάζει να σώσει το τομάρι 
του από τη ΓΓΑ, τους Εισαγγελείς και την 

ίδια την ΕΛΟΚ!!! 

  

Τρίχες κατσαρές! Εμείς έχουμε εντοπίσει εδώ και 20 χρόνια ένα Αθλητικό Τέρας με πλοκάμια (σαν τον 
Κέυβαν Γκάζι και την Ελπίδα Χριστοδούλου), που καταβροχθίζει Αθλητικές Ομοσπονδίες μαζί με τα 

Ταμεία τους και τις Επιχορηγήσεις τους! Και συγκεκριμένα τις ομοσπονδίες του κέρλινγκ, του τριάθλου 
και του καράτε!!! 

  

 

 Σωσίβιο ρίχνουν στην ΕΛΟΚ, που βουλιάζει!  

Υψηλόβαθμοι δάσκαλοι του καράτε συναντήθηκαν πρόσφατα στην Κατερίνη και συζήτησαν 

τα προβλήματα του καράτε και της ΕΛΟΚ! Πρόκειται για το κίνημα "Κάλλιο αργά παρά ποτέ!" του 

οποίου περιμένουμε να δούμε τις διαστάσεις του και τους στόχους του. 
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Οι ίδιοι υψηλόβαθμοι δάσκαλοι του καράτε, που τώρα κάνουν τις "παρθένες", επί 21 χρόνια 

από το 1995 είχαν αποδεχθεί "μαϊμούδες" άλλους δασκάλους και "μαϊμουδένιες" πρακτικές και 

είχαν αφήσει την τύχη της ΕΛΟΚ και του καράτε στα χέρια "μαϊμούδων" διοικητικών με αποτέλεσμα 

όλοι αυτοί οι "ουραγκοτάγκοι" να την χουφτώνουν κανονικά την ίδια την ΕΛΟΚ και το Ταμείο της 

επί 21 χρόνια!  

 
Επί 21 χρόνια όλα αυτά, που δήθεν ανακαλύπτουν τώρα "οι υψηλόβαθμοι δάσκαλοι", εγώ 

τα έλεγα και τα έγραφα και όλοι οι ανωτέρω με πέταξαν έξω από την ΕΛΟΚ, με "έγραφαν" κανονικά, 

αδιαφορούσαν ή/και έρχονταν ακόμα και μάρτυρες στα δικαστήρια του Γερόλυμπου εναντίον μου. 

Σήμερα, με 21 χρόνια καθυστέρηση ("οι καθυστερημένοι") έρχονται να σώσουν το καράτε! Σας έχω 

φέρει σε ένα σημείο, που και θα κάνετε αυτά, που έλεγα επί χρόνια, και θα σας τα "ψέλνω" από 

πάνω!!!  (Παρεμπιπτόντως: Η τουρίστρια δεν γελάει για αυτό που βλέπετε, αλλά για αυτό που δεν 

βλέπετε!)  
  

Η κατάρα που κατέστρεψε την ΕΛΟΚ ήταν η εγκληματική εμμονή των υψηλόβαθμων 

τεχνικών να καταλαμβάνουν ταυτόχρονα και θέσεις διοικητικών, κατά παράβαση του 

αθλητικού νόμου, με αποτέλεσμα την παροχή "τεχνικής εύνοιας" σε αθλητές και 

προπονητές συλλόγων με αντάλλαγμα τις "λευκές ψήφους" των συλλόγων σε 

παράνομες πράξεις και παραλήψεις των διοικούντων πάλι υψηλόβαθμων τεχνικών! Το 

όλο αυτό σύστημα στήθηκε έντεχνα και έγινε αντικείμενο στυγνής εκμετάλλευσης 

κυρίως από τον Γιώργο Γερόλυμπο με συμμετοχή βέβαια και των υψηλόβαθμων 

τεχνικών! Αυτό πρέπει να εκλείψει για πάντα! 
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 Οι Δαίμονες που κυβερνούσαν την ΕΛΟΚ!  

  

 
Γερόλυμπος 

Επίτιμος 
πρόεδρος και 

"μαγαζάτορας" 
της ΕΛΟΚ!!! 

 
Μπουλούμπασης 

Παράνομος 
Πρόεδρος διότι 
προπονητής! 

 
Γερολύμπου 
Παράνομη 

Γεν. Γραμ. στην 
"οικογενειακή 
επιχείρηση"! 

 
Χονδροματίδης 

Παράνομος 
Πρόεδρος Τεχν. 

Επιτροπής,  διότι 
προπονητής! 

 
Βόβλας 

Παράνομος Ταμίας 
διότι προπονητής! 

Πρόσφατο 
εγκεφαλικό! 

 
  

Ράλλης 
Ειδικός 

Γραμματέας 

 
Δημητριάδης 

Παράνομο 
μέλος, διότι 

προπονητής! 

 
Πάσης 

 Παράνομος, διότι 
προπονητής! 

 
Χανικιάν 

 Αντιπρόεδρος = 
Εκτός ΔΣ, διότι 

εγκεφαλικό! 

 
Καραπλιάγκος 

Αθανάσιος 
Νέο Μέλος 

 
Τσαρτσιταλίδης 

Κίμων 
Νέο Μέλος 

 
Χαρίσης Ιωάννης 

Νέο Μέλος 
(από το σύλλογο 

του 
Καρβούνη!?!?) 

 
Καρβούνης 

Παράνομος Εφ. 
Εθν. Ομάδων, 
προπονητής, 
αστυνομικός! 

Εξέπεσε! 

 
Γκουβούσης 
Παράνομος 

Έφορος Υλικού, 
διότι προπονητής! 

Παραιτήθηκε! 

 
Σκοπελίτης 
Ιδιοκτήτης 

"Sportdata", 
εξωτερικός 

συνεργάτης!!! 

 
Γκάζι, 

Διευθυντής 
αθλήματος, 

νόμιμος 
προπονητής, 

παράνομα 
ψηφίζει!!! 

 
Χριστοδούλου 

Η "ElpidaTours!" 

εξωτερικός 
συνεργάτης!!! 

Όσοι 
παρανόμησαν 

παραμένουν για 
να πληρώσουν! 

 
Ο 

Πουπουλιάρης! 

  

Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα είναι μια ταξινόμηση των πιο σοβαρών αμαρτημάτων 

σύμφωνα με την Καθολική εκκλησία, την οποία εισήγαγε ο Πάπας Γρηγόριος Α΄ κατά τη διάρκεια 

της θητείας του 590-604 μ.Χ. στην εργασία του Magna Moralia. 

Τα αμαρτήματα ονομάζονται "θανάσιμα" γιατί σύμφωνα με την εκκλησία μπορούν να 

στερήσουν τη θεία χάρη και να οδηγήσουν στην αιώνια καταδίκη της ψυχής του ανθρώπου, εκτός 

αν συγχωρεθούν με την εξομολόγηση. Σύμφωνα με την παράδοση, κάθε αμάρτημα εκπροσωπείται 

και από ένα δαίμονα. 

Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα, ταξινομημένα κατά αύξουσα σοβαρότητα είναι: 

 Αλαζονεία (superbia) = υπεροψία, το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του ανώτερο 

των άλλων, δαίμονας ο Aζαζέλ [Azazel]. 

 Οκνηρία (acedia) = φυγοπονία, τεμπελιά, δαίμονας ο Βηλφεγώρ [Belphegor]. 

http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
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 Λαγνεία (lussuria) = φιληδονία, κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν ελέγχει 

τις σεξουαλικές του επιθυμίες, δαίμονας ο Ασμοδαίος [Asmodeus]. 

 Λαιμαργία (gula) = βουλιμία, κατάσταση στην οποία ένας άνθρωπος τρώει πολύ, 

ασταμάτητα και γρήγορα, δαίμονας ο Βελζεβούλ [Beelzebub]. 

 Απληστία (avaritia) = πλεονεξία, κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος θέλει όλο 

και περισσότερα, δαίμονας ο Μαμμωνάς [Mammon]. 

 Οργή (ira = θυμός, μνησικακία και εκδικητική συμπεριφορά), δαίμονας ο 

Σατανάς [Satan/Amon]. 

 Ζηλοφθονία (invidia) = φθόνος, ζήλια. Όταν κάποιος ενοχλείται με την 

επιτυχία των άλλων, δαίμονας ο Λεβιάθαν [Leviathan]. 

Η Αλαζονεία θεωρείται ως η μητέρα όλων των αμαρτιών. 

 
ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ   [Azazel] 

 
  

ΟΚΝΗΡΙΑ   [Belphegor] 

 
ΛΑΓΝΕΙΑ   [Asmodeus] 

 
ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ   [Beelzebub] 

 
ΑΠΛΗΣΤΙΑ   [Mammon] 

 
ΟΡΓΗ   [Satan/Amon] 
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[Leviathan]   ΖΗΛΟΦΘΟΝΙΑ 
 

Αν παρατηρήσετε με προσοχή τις πράξεις και παραλήψεις του σημερινού ΔΣ 

της ΕΛΟΚ κατά τα οκτώ χρόνια της διοίκησης της ομοσπονδίας (περίπου) 

από αυτό, θα διαπιστώσετε ότι χαρακτηρίζονται και από τα Επτά αυτά 

Θανάσιμα Αμαρτήματα!!! 

 
  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
 

  

  

 
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) 

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   a98 

Πρώτη δημοσίευση 20/9/2016.    Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

Καταχωρήσεις στο 

karate.gr  

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

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο 

Facebook, Twitter, κτλ.! 

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ 

ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

Το www.karate.gr,  σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού 

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

ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και 

επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα 

κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις 

τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, 

όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο 

χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου 

αλληλένδετων άρθρων και σχετικών 3000 περίπου σελίδων!  
 (Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και 

διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)  

 

 Από σήμερα μέχρι την Έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο την 1-8-2020  

 έχουμε ακόμα 1406 ημέρες και το Ελληνικό Καράτε παίζει το ... πουλί του!!!  

 

 Δίνονται κατωτέρω τα Πρακτικά των Αρχαιρεσιών της 11-9-2016 και το 

Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας,  

 δημοσίως με τα σχετικά σχόλια, αλλά και στους Ελεγκτές της ΓΓΑ για 

παρανομίες της αρμοδιότητάς τους.  

Άλλωστε πολλές από αυτές τις παρανομίες επαναλαμβάνονται πανομοιότυπα από 

τις προηγούμενες ΓΣ (αρχαιρεσιών ή όχι)!  

  Ο Έλεγχος είτε το θέλετε είτε όχι παρακολουθείται από το σύνολο αθλητών και 

φιλάθλων του καράτε και όχι μόνο!  

 

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

με το Λιοντάρι! 

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

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

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

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

Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!!! 

 

Το karate.gr λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα με βάση και στόχο την αλήθεια και το 

δίκαιο χωρίς επιρροές, υπαγορεύσεις και μεσάζοντες. Ειδικεύεται στην Έρευνα με Φαντασία, 

Ανίχνευση των Πληροφοριών, Ενδελεχή Aνάλυση των Πληροφοριών, Επιβεβαίωση των 

Πληροφοριών με Αποδεικτικά Στοιχεία και, τέλος, με Ορθή Απόδοση της Βαρύτητας σε κάθε 

Αποδεικτικό Στοιχείο. 

Όταν το karate.gr αναδημοσιεύει κάποια ξένη είδηση ή πληροφορία, τότε μνημονεύει και 

την πηγή της. Αν δεν μνημονεύεται η πηγή κάποιας είδησης ή πληροφορίας, τότε αυτή αποτελεί 

αποτέλεσμα αποκλειστικής έρευνας και επεξεργασίας του karate.gr. 

 

 

 Επιτέλους, μπήκαν οι Ελεγκτές στην ΕΛΟΚ!  
 

 

 

  Σε όλα τα επόμενα να προσθέσετε ότι το Καράτε θα συμπεριλαμβάνεται στα 

Ολυμπιακά Αθλήματα για τους Ολυμπιακούς του 2020 στο Τόκιο! Γι' αυτό το λόγο 

η ΕΛΟΚ θα πρέπει να "καθαριστεί" από τα λαμόγια εν ριπή οφθαλμού! Προσοχή 

στην καταγραφή των ευρημάτων, διότι θα ακολουθήσει ποινική δίωξη των υπευθύνων 

της ΕΛΟΚ από ενδιαφερόμενα άτομα και συλλόγους!  
 

 Παιδάκια Ελεγκτές:  Για βάλτε στον έλεγχο και τις καραμπινάτες παρανομίες 

κατά τις τρέχουσες εκλογές της ΕΛΟΚ από τα Καρα-λαμόγια!  
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 Ιστορικό:  

 Όταν οι Σανιώτης και Μπίκας μου έλεγαν στις αρχές του 2012 

ότι στις εκλογές του 2012 θα βάλουν 2-3 άτομα στο ΔΣ της 

ΕΛΟΚ τους το είχα πει ότι ο Σχιζοφρενής θα τους πέταγε έξω 

από την ΕΛΟΚ πριν τις εκλογές χωρίς να το πάρουν χαμπάρι! 

Έτσι και έγινε: τους έβγαλε κατηγορούμενους με δική του 

μαϊμού Δικαστική Επιτροπή και έχασαν τις εκλογές τρέχοντας 

στο ΑΣΕΑΔ και στα δικαστήρια να βρουν το δίκιο τους! Όταν το 

πήραν χαμπάρι ήταν πλέον αργά! Όταν τώρα ο Αρχηγός Μπίκας 

μας έλεγε ότι πάνε για πέντε άτομα στο ΔΣ, και μάλιστα πήγε με τουπέ και διαπραγματεύθηκε για 

αυτό (με τον εαυτό του ... Πρόεδρο!!!), τρελάθηκα με τη βλακεία που δέρνει την Αντιπολίτευση 

του Γερόλυμπου! Όπως θα δείτε το αποτέλεσμα των εκλογών είναι δύο άτομα στο ΔΣ για την 

Αντιπολίτευση και εξ αυτών το ένα με εύλογη ένσταση ακυρότητας στο κεφάλι! Δηλαδή μένει μόνο 

ένα!!! Δεν θέλετε να παραδεχθείτε ότι πάντα η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τις απόψεις μου! Μη 

θέλετε! Ποτέ μη σώσετε!  

Δέκα χρόνια σας το λέω: αν αφήνετε τον Γερόλυμπο και τη Συμμορία του να οργα-

νώνουν ως ΔΣ τις εκλογές, πάντα δεν θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις απάτες του!  
  

 
Γερόλυμπος 

Επίτιμος 
πρόεδρος και 

"μαγαζάτορας" 
της ΕΛΟΚ!!! 

 
Μπουλούμπασης 

Παράνομος 
Πρόεδρος διότι 
προπονητής! 

 
Γερολύμπου 
Παράνομη 

Γεν. Γραμ. στην 
"οικογενειακή 
επιχείρηση"! 

 
Χονδροματίδης 

Παράνομος 
Πρόεδρος Τεχν. 

Επιτροπής,  διότι 
προπονητής! 

 
Βόβλας 

Παράνομος Ταμίας 
διότι προπονητής! 

Πρόσφατο 
εγκεφαλικό! 

 
  

Ράλλης 
Ειδικός 

Γραμματέας 

 
Δημητριάδης 

Παράνομο 
μέλος, διότι 

προπονητής! 

 
Πάσης 

 Παράνομος, διότι 
προπονητής! 

 
Χανικιάν 

 Αντιπρόεδρος = 
Εκτός ΔΣ, διότι 

εγκεφαλικό! 

 
Καραπλιάγκος 

Αθανάσιος 
Νέο Μέλος 

 
Τσαρτσιταλίδης 

Κίμων 
Νέο Μέλος 

 
Χαρίσης Ιωάννης 

Νέο Μέλος 
(από το σύλλογο 

του 
Καρβούνη!?!?) 

 
Καρβούνης 

Παράνομος Εφ. 
Εθν. Ομάδων, 
προπονητής, 
αστυνομικός! 

Εξέπεσε! 

 

 
Σκοπελίτης 
Ιδιοκτήτης 

"Sportdata", 
εξωτερικός 

συνεργάτης!!! 

 
Γκάζι, 

Διευθυντής 
αθλήματος, 

νόμιμος 
προπονητής, 

παράνομα 
ψηφίζει!!! 

 
Χριστοδούλου 

Η "ElpidaTours!" 

εξωτερικός 
συνεργάτης!!! 

Όσοι 
παρανόμησαν 

παραμένουν για 
να πληρώσουν! 

 
Ο 

Πουπουλιάρης! 

http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
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Μόνο μία περίπτωση υπάρχει για δίκαιες και αμερόληπτες εκλογές: Να τις οργανώσει 

Προσωρινή Διοίκηση με οπωσδήποτε τον Περσίδη μέσα και να γίνουν με απλή 

αναλογική!!! Και για παράδειγμα, παρακολουθήστε στα επόμενα τι έγινε στις πρόσφατες 

εκλογές της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ!!!  
 

Η πρόσφατη ΓΣ και οι Αρχαιρεσίες της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ ήταν άκυρες ακόμα και από 

την Πρόσκληση, διότι εντοπίζονται παρανομίες από απάτες της διοίκησης και 

βλακείες της αντιπολίτευσης! 
  

Από την πρόσκληση (με κλικ εδώ) και μόνο η ΓΣ είναι άκυρη, διότι:  

Όπως βλέπουμε κατωτέρω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, για το 2ο Θέμα δεν είχε 

σταλεί στους συλλόγους ο Απολογισμός και η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, πράγμα 

απαραίτητο, και η έλλειψή τους αποτελεί λόγο ακύρωσης της Γενικής Συνέλευσης!  

 

Πρώτη Απάτη των Απατεώνων και Πρώτος και Δεύτερος Λόγος Ακύρωσης της ΓΣ.  

2) Στο 3ο Θέμα της Πρόσκλησης ορίζεται ότι θα εκλεγεί διμελής Εφορευτική Επιτροπή, 

πράγμα παράνομο, διότι ο νόμος ορίζει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή και ένας ο Δικαστικός 

Αντιπρόσωπος, που θα προεδρεύει σε αυτήν, γίνονται τέσσερα τα άτομα! Ο λανθασμένος αριθμός 

μελών για την Εφορευτική Επιτροπή αποτελεί λόγω ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! Απόδειξη η 

Απόφαση 3433/2006 με την οποία ακύρωσα τις εκλογές του Τσόγκα στην ΠΟΠΚ!  

 

Πρώτη Βλακεία των Απατεώνων και Πρώτος Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! 

 
3) Στο 5ο Θέμα για την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού αντιπροσώπου για την ΕΟΕ 

αφήνεται να εννοηθεί ότι οι εκλογές για [ΔΣ + ΕξΕπ] και για [Αντιπρ-ΕΟΕ] θα γίνουν ταυτόχρονα 

(πράγμα που έγινε), ενώ θα έπρεπε να ετεροχρονιστούν οι δύο διαφορετικές εκλογές, διότι το 

καταστατικό της ΕΛΟΚ ορίζει ότι ο Αντιπρόσωπος της ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ πρέπει οπωσδήποτε να 

είναι μέλος του ΔΣ και συνεπώς θα έπρεπε πρώτα να καθοριστεί το ΔΣ και μετά από τα μέλη του 

συγκεκριμένου ΔΣ να εκλεγεί ο Αντιπρόσωπος στην ΕΟΕ. Αυτό αποτελεί Απάτη του Αρχι-

απατεώνα ηλίθιου Γιώργου Γερόλυμπου, ώστε χωρίς να μπει ο ίδιος στο ΔΣ της ΕΛΟΚ και 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1608/1024_GENIKI_SINELEFSI_2016.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1608/1024_GENIKI_SINELEFSI_2016.pdf
http://www.karate.gr/11dikast/popk-pdf/popk-060824-3433akyr.pdf
http://www.karate.gr/11dikast/popk-pdf/popk-060824-3433akyr.pdf
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κινδυνέψει να χάσει την προεδρία στο ΔΣ του Τριάθλου, το οποίο έχει ανοιχτές δίκες με την ΓΓΑ, 

και ενώ ταυτόχρονα παραιτήθηκε από την ΕΟΕ ως αντιπρόσωπος του Τριάθλου, να μπορέσει να 

επιστρέψει τροπαιοφόρος στην ΕΟΕ με τις ... δάφνες του Αντιπροσώπου του Καράτε!!! Και νόμιζε 

ότι δεν θα το δει κανένας αυτό ο ... μαλάκας !!! Αλλά αυτό και από την προκήρυξη 

ακόμα αποτελεί:  

 

Δεύτερη Βλακεία των Απατεώνων και Λόγος ακύρωσης της συμμετοχής του 

Γερόλυμπου ως αντιπροσώπου στην ΕΟΕ! Θα το ξαναδούμε άλλωστε πιο κάτω. 

4) Τέλος ΔΕΝ τηρήθηκε από την ΕΛΟΚ η απαράβατη υποχρέωση της ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΙΤΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ανάρτησης της κατάστασης των δικαιουμένων ψήφου σωματείων-μελών 

της ΕΛΟΚ και των αντιπροσώπων τους, ώστε να ελεγχθεί από την Αντιπολίτευση. Αναρτήθηκε μια 

κατάσταση, η οποία ήταν απρόσιτη στους ενδιαφερόμενους να ελέγξουν αν όλα αυτά τα σωματεία 

είχαν πραγματικά δικαίωμα ψήφου και οι αντιπρόσωποί τους μήπως είχαν τυχόν κωλύματα, ώστε 

να διατυπώσουν τις τυχόν ενστάσεις τους! Άλλωστε η ανάρτηση αυτής της κατάστασης εξυπηρετεί 

και τους συλλόγους της Επαρχίας, που θέλουν να βεβαιωθούν ότι έχουν δικαίωμα ψήφου, και θα 

έπρεπε να δημοσιεύεται στο site  της ΕΛΟΚ, πράγμα που εσκεμμένα φυσικά ποτέ δεν γίνεται!  
 

 
Από την απόκρυψη της λίστας των εχόντων δικαίωμα ψήφου η ΓΣ είναι άκυρη! Η παράληψη 

της γνωστοποίησης στην Αντιπολίτευση, ώστε να την ελέγξει, και σε όλους τους συλλόγους Αθήνας 

και Επαρχίας της λίστας των δικαιουμένων ψήφου από το site της ΕΛΟΚ είναι παράνομη! Πώς 

θεωρούν αρκετή την ανάρτηση της Πρόσκλησης στο site της ΕΛΟΚ και δεν θεωρούν απαραίτητη 

την ανάρτηση της λίστας των δικαιουμένων ψήφου? Και αυτό, διότι δεν είναι αρκετή η τηλεφωνική 
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πληροφόρηση των συλλόγων της Επαρχίας ότι ψηφίζουν ή όχι, αλλά είναι απαραίτητη και η γνώση 

τους ότι και όλοι οι υπόλοιποι ψηφίζουν ΝΟΜΙΜΑ! Ιδίως όταν διοικεί μια διεφθαρμένη και αθλητικά 

εγκληματική διοίκηση!  

 

Δεύτερη Απάτη των Απατεώνων και 

Δεύτερος Λόγος Ακύρωσης των Αρχαιρεσιών. 

5) Από την απόκρυψη των υποψηφιοτήτων 

των συνδυασμών οι Αρχαιρεσίες είναι άκυρες! Οι 

συνδυασμοί των ήδη διοικούντων αποκρύφτηκαν και 

είμαι βέβαιος ότι μεταξύ των υποψηφίων θα 

υπάρχουν και παράνομα συμμετέχοντες, ως μη όντες 

ταμειακά εντάξει, ως μη έχοντες ένα χρόνο μέλη της 

ΕΛΟΚ, ως μη έχοντες 10 αθλητές σε αγώνες της 

προηγουμένης χρονιάς ή ακόμα και ως μη έχοντες 

την ειδική αθλητική αναγνώριση της ΓΓΑ, οπότε θα 

πρέπει να ακυρώνεται ολόκληρος ο συνδυασμός! Δεν 

μπορεί πλέον ο Γερόλυμπος να βρει τόσα κορόιδα, 

ώστε να γεμίζει δύο ψηφοδέλτια των 11+3 = 14 

υποψηφίων! Τον έχουν πάρει χαμπάρι και οι παλιοί 

κολλητοί του! 

 

Τρίτη Απάτη των Απατεώνων και Τρίτος 

Λόγος Ακύρωσης της ΓΣ.  

6) Μεταξύ των υποψηφίων του Γερόλυμπου καθώς και των ψηφοφόρων του θα υπάρχουν 

σίγουρα και μη έχοντες δικαίωμα συμμετοχής λόγω κωλυμάτων, οι οποίοι θα εντοπιστούν εύκολα 

όταν δούμε τα ονόματά τους, που κρατάει κρυφά! Και μόνο ότι τα κρατάει κρυφά αποδεικνύει ότι 

υπάρχουν ανάμεσά τους παράνομοι, οι οποίοι θα εντοπιστούν με την πρώτη ανάγνωση και θα 

οδηγηθούν και αυτοί στο δικαστήριο πλέον! Είναι βέβαιο ότι μεταξύ των αντιπροσώπων θα 

υπάρχουν και παράνομα συμμετέχοντες, ως μη όντες ταμειακά εντάξει οι σύλλογοί τους, ως μη 

έχοντες ένα χρόνο μέλη της ΕΛΟΚ, ως μη έχοντες 10 αθλητές σε αγώνες της προηγουμένης 

χρονιάς ή ακόμα και ως μη έχοντες την ειδική αθλητική αναγνώριση της ΓΓΑ. 

 

Τέταρτη Απάτη των Απατεώνων και Τέταρτος Λόγος Ακύρωσης της ΓΣ.  

7) Η υποψηφιότητα του ίδιου του Γερόλυμπου ως υποψήφιου για την Ολυμπιακή Επιτροπή 

είναι παράνομη, διότι είναι ακόμα πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Τριάθλου, το οποίο έχει ανοιχτές 

δίκες με την ΓΓΑ, στις οποίες το Τρίαθλο παρίσταται δια του Προέδρου του! Ας ισχυρίζεται ίσως 

ότι έχει παραιτηθεί από την Ολυμπιακή Επιτροπή! Αυτό δεν έχει καμιά σχέση! 

 

Πέμπτη Απάτη των Απατεώνων και Τρίτος Λόγος Ακύρωσης των Αρχαιρεσιών.  

8) Η συμμετοχή του ίδιου του Γερόλυμπου στη ΓΣ είναι υπέρ το δέον παράνομη, διότι είναι 

ακόμα πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Τριάθλου. Δεν είχε το δικαίωμα να είναι ούτε στην αίθουσα 

μέσα! Και όμως η Ωραία Κοιμωμένη Αντιπολίτευση τον άφησε να είναι μέσα και να είναι και 

αντιπρόσωπος της παράταξής του στην καταμέτρηση των ψήφων! 

 

Έκτη Απάτη των Απατεώνων και Τέταρτος Λόγος Ακύρωσης των Αρχαιρεσιών.  

 
Οι ήδη Υπόδικοι Γερόλυμπος-Μπουλούμπασης 
και η παρέα τους στα Δέντρα για την Κατάκτηση 
του ΔΣ και Εξολόθρευση της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ!!! 
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9) Όποιοι συνεργάτες του Γερόλυμπου αποδέχθηκαν τις ανωτέρω και άλλες παρανομίες 

κατά τη ΓΣ της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ της 11-9-2016 θα βρεθούν κατηγορούμενοι διότι, ποιό δικαστήριο 

δεν θα πεισθεί ότι αποτελούν συμμορία παρανόμων όλοι αυτοί που ψηφίζουν ως αποδεκτό έναν 

ανύπαρκτο διαχειριστικό και οικονομικό απολογισμό οκταμήνου για το 2016 από το ΔΣ/ΕΛΟΚ, α) 

τη στιγμή που ταυτόχρονα διενεργείται έλεγχος της ΕΛΟΚ από τη ΓΓΑ και η ΓΣ έχει προφανή 

προορισμό να προκαταλάβει αυτόν τον έλεγχο, β) όταν δεν έχει δοθεί εμπρόθεσμα και λεπτομερώς 

ο οικονομικός απολογισμός, γ) όταν δεν υπάρχει έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, και άλλα πολλά, 

που παραλείπω για να μην επαναλαμβάνομαι! Τώρα, για την Αντιπολίτευση, που βλέπει ατάραχη τα 

τρένα να περνούν τι να πω? Λαπάδες!  

 

Μόνο μία περίπτωση υπάρχει για δίκαιες και αμερόληπτες εκλογές: Να τις οργανώσει 

Προσωρινή Διοίκηση με οπωσδήποτε τον Περσίδη μέσα και να γίνουν με απλή 

αναλογική!!!  
 

Η πορεία της Γενικής Συνέλευσης! 
Για διευκόλυνσή σας δίνεται με κλικ εδώ το καταστατικό της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ. 

  

10) Η εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης έγινε και μίλησαν 6-7 

ομιλητές από την Αντιπολίτευση διαμαρτυρόμενοι για την μη έγκαιρη ενημέρωση των συλλόγων για 

τον Οικονομικό Απολογισμό και την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το οκτάμηνο του 2016! 

Από την Συμπολίτευση ΔΕΝ μίλησε κανένας, πράγμα που αποδεικνύει ότι είχαν γραμμή να πάνε 

χωρίς καθυστερήσεις στις εκλογές! 

Το ποιό σημαντικό είναι ότι ζήτησε να μιλήσει ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής, ο 

οποίος πλέον ανήκε στην Αντιπολίτευση, για να διαμαρτυρηθεί ότι ΔΕΝ κλήθηκε να κάνει έλεγχο 

στην ΕΛΟΚ και να συντάξει με την Επιτροπή του την σχετική Έκθεση! Δεν τον άφησαν ούτε να 

μιλήσει με το επιχείρημα ότι δεν χρειαζόταν να κάνει έλεγχο και έκθεση, διότι τα είχαν κάνει 

ορκωτοί λογιστές! Μάλιστα σε αυτό συνηγόρησε και ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ Γιάννης 

Μουρνιανάκης, που ήταν παρών για να υποστηρίζει τα συμφέροντα του Γερόλυμπου και ... να τον 

πληρώνει η ομοσπονδία! Φυσικά, αυτό είναι καραμπινάτα παράνομο, διότι πρώτον η Ελεγκτική 

Επιτροπή ορίζεται εκ του νόμου και εκ του καταστατικού ως ο θεσμικός ελεγκτής των πράξεων και 

παραλήψεων του ΔΣ, αλλά και δεύτερον διότι οι ορκωτοί λογιστές, αν υπήρξαν, που ΔΕΝ υπήρξαν, 

ελέγχουν τις προσθαφαιρέσεις στους ισολογισμούς και μόνο, ενώ η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και 

την διαχείριση του ΔΣ!   

 

Έβδομη Απάτη των Απατεώνων και Πέμπτος Λόγος Ακύρωσης της ΓΣ.  

11) Πραγματοποιήθηκε η εκλογή δύο τακτικών μελών για την Εφορευτική Επιτροπή, 

πράγμα παράνομο, διότι ο νόμος και το καταστατικό λένε τρία άτομα για την εφορευτική επιτροπή, 

των οποίων προεδρεύει ο δικαστικός αντιπρόσωπος! Βλέπετε την Απόφαση 3433/2006 με την 

οποία ακύρωσα τις εκλογές του Τσόγκα στην ΠΟΠΚ!  

Τρίτη Βλακεία των Απατεώνων και Έκτος Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! 

Και μπαίνουμε στις Αρχαιρεσίες, που να μην μπαίναμε ποτέ!!!  

 

  

http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/081026-Katast-elok.pdf
http://www.karate.gr/11dikast/popk-pdf/popk-060824-3433akyr.pdf
http://www.karate.gr/11dikast/popk-pdf/popk-060824-3433akyr.pdf


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Απόλυτα Παράνομες οι Εκλογές ΕΛΟΚ 2012 και 2016. 

105 / 204 

Αρχαιρεσίες της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ (Απατεώνων και Ηλιθίων) για Διοικητικό Συμβούλιο 

και Ελεγκτική Επιτροπή, αλλά και για Αντιπρόσωπο στην ΕΟΕ! 
  

Μπαίνουμε στις Αρχαιρεσίες και εδώ αρχίζει η τραγωδία του Αισχύλου με πρωταγωνίστρια 

την Δικαστική Αντιπρόσωπο και Ειρηνοδίκη κα Αλεξία Ορφανίδου, η οποία αφέθηκε να παρασυρθεί 

(ή ηθελημένα παρασύρθηκε?) σε τραγικά λάθη, ίσως ζαλισμένη από τις αντιδικίες (?), και στην 

κυριολεξία κατέστρεψε τις εκλογές! 

12) Σας δίνουμε με κλικ εδώ το Πρακτικό των Αρχαιρεσιών, στο οποίο το πρώτο που 

παρατηρείται είναι ότι ΔΕΝ αποτελεί πρωτότυπο Πρακτικό αθλητικής ομοσπονδίας, αλλά αποτελεί 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ παλιότερου Πρακτικόυ, οργανωμένη απάτη του Γερόλυμπου, 

συνδικαλιστικού σωματείου υπαλλήλων κάποιου οργανισμού, τελείως άσχετο προς τα δεδομένα 

αθλητικής ομοσπονδίας! Γιατί να δανειστεί άραγε έντυπο άσχετου Πρακτικού η ΕΛΟΚ-ΑπΗλ, αφού 

κάνει δικές της εκλογές από το 1986? Τα τραγικά αποτελέσματα θα τα δούμε πιο κάτω!  

Για παράδειγμα στην αρχή του Πρακτικού γράφεται "... του Σωματείου με την επωνυμία 

...". Αυτό έχει σκοπό να υποβάλλει (ή να την διευκολύνει να αποδεχθεί!) στην Ειρηνοδίκη ότι 

πρόκειται για "σωματείο πρώτου βαθμού", ώστε να της μείνει στο μυαλό ότι ψηφίζουν "φυσικά 

πρόσωπα" πράγμα που χρησιμοποιήθηκε πονηρά και στο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας, όπου 

καταγράφηκαν παράνομα "μόνο φυσικά πρόσωπα"!!! Επίσης, αναγράφεται " ... συνήλθαν τα μέλη της 

προαναφερόμενης οργάνωσης για την εκλογή Διοίκησης και των άλλων οργάνων, ... "! Ποιών "άλλων 

οργάνων", αφού η Πρόσκληση είναι συγκεκριμένη? 

  

 
ή και πιο κάτω στο ίδιο Πρακτικό: "... κατάθεταν το βιβλιάριο υγείας τους, για να συμπληρώσει και 

να βεβαιώσει ο δικαστικός αντιπρόσωπος κτλ." όλο το παραπλανητικό και άσχετο κείμενο της 

επόμενης φωτογραφίας!!! Μας τα έκανες θάλασσα κυρία Ειρηνοδίκη!!!  

http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/Prakt.Arxair.pdf
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Επειδή, όμως, οι Αρχαιρεσίες με παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου αποτελούν μια 

μορφή Δικαστικής Απόφασης και επειδή εν προκειμένω αυτή τη συγκεκριμένη Ειρηνοδίκη και αυτή 

τη συγκεκριμένη Δικαστική Απόφαση ο Γερόλυμπος και το ΔΣ της ΕΛΟΚ, ακόμα και ο νομικός της 

σύμβουλος της ΕΛΟΚ Ιωάννης Μουρνιανάκης, που ήταν παρών, επιχείρησαν να τις εξαπατήσουν 

με συγκεκριμένες τακτικές, όπως το άσχετο έντυπο για την καταγραφή των πεπραγμένων στις 

Αρχαιρεσίες και άλλες, που θα δούμε πιο κάτω, και το κατάφεραν, οι πράξεις τους αυτές συνιστούν 

το καραμπινάτο ποινικό αδίκημα της "εξαπάτησης δικαστηρίου"!!!  

Κατά τα άλλα έχουμε μια Όγδοη Απάτη των Απατεώνων και έναν Έβδομο Λόγο 

ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! 
  

13) Το καταστατικό της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ ορίζει πεντακάθαρα στο Άρθρο 22 §4, ότι ο 

εκπρόσωπος στην ΕΟΕ θα πρέπει να είναι πρώτα μέλος του ΔΣ. 

Δηλαδή, με βάση το Άρθρο 22 §4 έπρεπε να ψηφίσουν πρώτα οι αντιπρόσωποι των 

συλλόγων-μελών της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ για τα μέλη του ΔΣ, να οριστικοποιηθεί αυτό και στη συνέχεια 

να ξαναψηφίσουν για τους αντιπροσώπους στην ΕΟΕ μεταξύ των ήδη εκλεγμένων μελών του ΔΣ! 

 
Έ, αυτό δεν έγινε, αλλά οι δύο εκ του καταστατικού απαραίτητα ετεροχρονισμένες 

ψηφοφορίες έγιναν ταυτόχρονα: δηλαδή οι εκλέκτορες (οι ψηφίζοντες αντιπρόσωποι) έπαιρναν 

ταυτόχρονα τα ψηφοδέλτια για [ΔΣ + ΕξΕπ] και για [Αντιπρ-ΕΟΕ] μαζί με δυό φακέλους, πήγαιναν 

στο παραβάν και έβαζαν στον κάθε φάκελο την επιλογή τους ΧΩΡΙΣ πρώτα να προηγηθεί η εκλογή 

του ΔΣ, όπως ορίζει το καταστατικό, ώστε η εκλογή του αντιπροσώπου στην ΕΟΕ να είναι για ήδη 

εκλεγμένο μέλος του ΔΣ, και έριχναν τους δύο φακέλους σε δύο διαφορετικές κάλπες! Και η κυρία 

"Ζαλισμένη Ειρηνοδίκης" ΔΕΝ πήρε χαμπάρι την παρανομία (ή την άφησε να περάσει!), ενώ 

ταυτόχρονα ο Μεγάλος Αρχηγός Γιώργος Μπίκας της Αντιπολίτευσης επίσης ΔΕΝ το πήρε 

χαμπάρι, πράγμα που αποδεικνύεται εκ του ότι μεταξύ των έξι Ενστάσεων, που κατατέθηκαν, καμιά 

δεν αναφερόταν σε αυτό το γεγονός! Η Αντιπολίτευση είσαστε πολύ Ηλίθιοι, με το συμπάθιο (!), 
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αφού η συγκεκριμένη παράβαση είχε προαναγγελθεί από την Πρόσκληση! Και μη μου πείτε ότι το 

αφήσατε επίτηδες, ώστε να έχετε λόγους ακύρωσης της ΓΣ, διότι αυτό οδηγεί σε δικαστήρια με 

έξοδα και χάσιμο πολύτιμου προ-ολυμπιακού χρόνου! 

Ένατη Απάτη των Απατεώνων και Όγδοος Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρεσιών!  

Αλλά γιατί το έκανε αυτό εν γνώσει του ο Γερόλυμπος?  

Απλούστατα, διότι είναι ακόμα Πρόεδρος στο Τρίαθλο, αφού στο ΔΣ του Τριάθλου είναι ... 

μόνον αυτός (οι άλλοι είναι ... μαϊμούδες!) και ταυτόχρονα έχει ανοιχτά δικαστήρια με την ΓΓΑ για 

την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Τριάθλου από αυτήν, και λόγω αυτού δεν 

μπορεί να είναι ούτε υποψήφιος για όργανα της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ, ούτε αντιπρόσωπος συλλόγου, ούτε  

καν να παραβρίσκεται στην αίθουσα της ΓΣ! 

Συνεπώς, εν γνώσει του "κρύφτηκε" από υποψήφιος του 

ΔΣ, αλλά εμφανίστηκε ως υποψήφιος αντιπρόσωπος της 

ΕΛΟΚ-ΑπΗλ στην ΕΟΕ!  

Και την πάτησε ο κόπανος!!! Συνεπώς, 

αποδεικνύεται για πολλοστή φορά ότι αυτό το κάθαρμα ο 

Γερόλυμπος δεν διστάζει να ροκανίζει μήνες στα 

δικαστήρια από τον πολύτιμο χρόνο της προ-ολυμπιακής 

περιόδου του καράτε στην προσπάθειά του να μείνει 

αγκιστρωμένος στο καράτε-μαγαζί του! Οι Ηλίθιοι που τον 

ψηφίζετε να τα βλέπετε αυτά!  

Περνάμε στην ανάλυση και μελέτη αυτού 

καθεαυτού του Πρακτικού των Αρχαιρεσιών, όπως κατατέθηκε στο αρμόδιο τμήμα του 

Πρωτοδικείου Αθηνών με τις υπογραφές των υπευθύνων, με το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας και με 

τις έξι Ενστάσεις, που το συνοδεύουν! Σημειωτέον ότι από αυτά τα έγγραφα ΚΑΝΕΝΑ ΔΕΝ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ και ας λένε μερικοί το αντίθετο, διότι τροποποίηση σε κάτι άλλο 

θα σημ΄΄ανει σύγκρουση των δύο πλευρών και άρα αυτόματη Ακύρωση των εκλογών!!! 

14) Το Πρακτικό αρχίζει με την επόμενη παράγραφο και σχόλια από κάτω: 

 

 
Η Αντιπολίτευση που φιλοδοξεί την 

Κάθαρση, δυστυχώς ... Γίδια και αυτή!!! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/Prakt.Arxair.pdf
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Στην ανωτέρω παράγραφο την Απάτη του παραπλανητικού και άσχετου έντυπου την 

έχουμε ήδη επισημάνει! Περαιτέρω, η κα. Αλεξία Ορφανίδου γράφεται ως Πρωτοδίκης, αλλά το 

σωστό είναι Ειρηνοδίκης Α΄ Τάξεως. Για την Εφορευτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι Σπυρίδων 

Κονταλής και Δημήτριος Δήμας χωρίς να γράφεται ποίων συλλόγων είναι εκπρόσωποι! 
  

15) Στην επόμενη ενότητα η πρώτη παράγραφος είναι ψευδής και δεν τηρήθηκε! Η ΕφΕπ 

ποτέ δεν παρέλαβε τις υποψηφιότητες και ποτέ δεν τις έλεγξε. Κανένας έλεγχος εκλογιμότητας 

δεν έγινε από την ΕφΕπ., αφού τα μέλη της έχουν μαύρα μεσάνυχτα για τα σχετικά κωλύματα! Αλλά 

και μόνο η αναγραφή αυτής της παραγράφου καθιστά υπεύθυνη την ΕφΕπ για τις καραμπινάτα 

παράνομες υποψηφιότητες, που αυτή δέχτηκε!  

Ταυτόχρονα, αναγράφεται ότι η ΕφΕπ παράλαβε από την Διοίκηση αντίγραφο με τα μέλη 

που έχουν δικαίωμα ψήφου, πράγμα που την καθιστά απόλυτα υπεύθυνη ότι παρέλαβε ή έπρεπε να 

παραλάβει κατάσταση των συλλόγων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, και των αντιπροσώπων τους!!! 

Και αυτό με ευθύνη της Διοίκησης, αλλά και του "πουλημένου" στον Γερόλυμπο "νομικού 

συμβούλου" της ΕΛΟΚ!  

 
  

16) Το επόμενο εντάσσεται στο μπάχαλο του παραπλανητικού και άσχετου εντύπου για την 

επόμενη παράγραφο το θίξαμε και πιο πάνω! 

 
18) Στην επόμενη παράγραφο, παπάρια ... "διαπιστώνανε ότι ήταν ταμειακά εντάξει!" Γιατί 

δεν μας γράφουν πώς το διαπιστώνανε? Τα κατωτέρω δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα!  

Στην πραγματικότητα ο κάθε ψηφοφόρος έπαιρνε, τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού για τους 

υποψήφιους για [ΔΣ+ΕξΕπ] και εκείνα για τους υποψήφιους για [Αντιπρ-ΕΟΕ], πήγαινε στο 

παραβάν και γυρνούσε για να ρίξει ένα φάκελο στην κάλπη για [ΔΣ+ΕξΕπ] και ένα στην κάλπη για 
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[Αντιπρ-ΕΟΕ]! Δηλαδή, οι δύο ψηφοφορίες έγιναν ταυτόχρονα κατά παράβαση του καταστατικού, 

αφού αυτό απαιτεί οι Αντιπρόσωποι στην ΕΟΕ να είναι πρώτα εξασφαλισμένα μέλη του ΔΣ!!! Αυτό 

έχει ήδη καταγραφεί ανωτέρω ως: 

 

Δέκατη Απάτη των Απατεώνων και Ένατος Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! Το 

γράφω και εδώ για να το εμπεδώσετε βλήματα!  

 
  

19) Τα επόμενα είναι τυπικά άνευ αξίας! 

 
  

20) Το επόμενο είναι ακόμα ένα ξεκάρφωτο κείμενο από το παραπλανητικό έντυπο, που 

δεν έσβησαν! 

 
  

21) Και μπαίνουμε στην εκλογική διαδικασία! Εδώ αρχίζει το γλέντι!!! Το μνημονευόμενο 

κατωτέρω Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας (για τα μπάζα!) είναι και το αποκορύφωμα της Απάτης του 

Γερόλυμπου, της ανικανότητας (ή ηθελημένης συμμετοχής!) της κυρίας Ειρηνοδίκου και της 

μαλακίας, που δέρνει την Αντιπολίτευση! Ο Γερόλυμπος την "έστησε" έτσι τη δουλειά, ώστε να 

"κρύψει" καμιά τριανταριά παράνομους ψήφους, η κα Ειρηνοδίκης επέδειξε κορυφαία ανικανότητα 

(ή έκανε τα στραβά μάτια!) να δει την Απάτη και η Αντιπολίτευση του Αρχηγού Μπίκα μάζευε ... 

βρούβες στο απέναντι χωράφι !!! 

Επειδή, όμως, οι Αρχαιρεσίες με παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου αποτελούν μια 

μορφή Δικαστικής Απόφασης και επειδή εν προκειμένω αυτή τη συγκεκριμένη Ειρηνοδίκη και αυτή 

τη συγκεκριμένη Δικαστική Απόφαση ο Γερόλυμπος και το ΔΣ της ΕΛΟΚ, ακόμα και ο νομικός της 

σύμβουλος της ΕΛΟΚ Ιωάννης Μουρνιανάκης, που ήταν παρών, επιχείρησαν να τις εξαπατήσουν 

με συγκεκριμένες τακτικές, όπως και η ανύπαρκτη λίστα δικαιουμένων ψήφου στις Αρχαιρεσίες και 
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άλλες, και το κατάφεραν, οι πράξεις τους αυτές συνιστούν το καραμπινάτο ποινικό αδίκημα της 

"εξαπάτησης δικαστηρίου"!!!  
  

 

Και επειδή ό,τι γράφω, το αποδεικνύω κιόλας, δείτε με κλικ εδώ το περίφημο 

Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας για τα μπάζα! 
Φυσικά βλέπετε ό,τι βλέπω και εγώ: όνομα και υπογραφή, όνομα και υπογραφή, όνομα και 

υπογραφή, κτλ. κτλ. ακριβώς σαν να ψηφίζουν μέλη πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού σωματείου 

εργαζομένων!!! Και προφανέστατα αυτό αποτελεί κορυφαία παρανομία και είναι:  

Ενδέκατη Καραμπινάτη Απάτη των Απατεώνων και Δέκατος Λόγος ακύρωσης των 

Αρχαιρεσιών, 

διότι, όπως είναι σε όλους γνωστότατο η ΕΛΟΚ-ΑπΗλ είναι αθλητική ομοσπονδία (σωματείο 

δευτέρου βαθμού) με μέλη της αθλητικά σωματεία πρώτου βαθμού και άρα κατά τις Αρχαιρεσίες 

της ψηφίζουν προφανώς φυσικά πρόσωπα ΟΧΙ ως άτομα αλλά ως αντιπρόσωποι αυτών των 

σωματείων, τα οποία φυσικά πρόσωπα άλλωστε ήδη έχουν καταθέσει δικαιολογητικά που 

πιστοποιούν την αντιπροσώπευση του αντίστοιχου σωματείου τους. Αυτό σημαίνει ότι στο 

Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται:  

1) το σωματείο, που ψηφίζει,  

2) ο αντιπρόσωπός του, και  

3) υπογραφή αυτού του αντιπροσώπου,  

δηλαδή, όπως ακριβώς ήταν το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας στις Αρχαιρεσίες του 2012 με κλικ 

εδώ, κόπανοι!!! Συνεπώς, το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας είναι καραμπινάτα παράνομο! 
  

Κατά τα άλλα για το [ΔΣ+ΕξΕπ] έχουμε 133 έγκυρα, 4 άκυρα και 2 λευκά σε σύνολο 139 

και για τους [Αντιπρ-ΕΟΕ] έχουμε 137 έγκυρα και 2 άκυρα σε σύνολο 139! 

 

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τον ηρωισμό των 33 συλλόγων που ψήφισαν ΚΙΜΕ 

και έσπασαν το απόστημα των Γερόλυμπου και Μπουλούμπαση στην ΕΛΟΚ-ΑπΗλ!!! 

Την επόμενη φορά θα είναι περισσότεροι!!! Εδώ αναγνωρίζω τον Μπίκα που τους 

συνένωσε!!!  

 

Μόνο μία περίπτωση υπάρχει για δίκαιες και αμερόληπτες εκλογές: Να τις οργανώσει 

Προσωρινή Διοίκηση με οπωσδήποτε τον Περσίδη μέσα και να γίνουν με απλή 

αναλογική!!!  
 

22) Το επόμενο αριθμητικό λάθος αποτελεί επίσης καραμπινάτο λόγο ακυρότητας των 

Αρχαιρεσιών, διότι οι αριθμοί είναι λανθασμένοι! Συνήθως τα 71 + 34 + 72 μας κάνουν 177, που 

είναι διαφορετικό από τα 133, 139, 137 !!!  Νέο μπάχαλο της κυρίας Ειρηνοδίκου! 

Συνεπώς, έχουμε Ενδέκατο Λόγο Ακύρωσης των Αρχαιρεσιών!!!  

http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/ProtPsif.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/ProtPsif.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img4/121103c-PinPsif-ekl.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img4/121103c-PinPsif-ekl.pdf
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23) Και συνεχίζει ακάθεκτη η κυρία Ειρηνοδίκης με την 

συμπαράσταση τώρα και των αντιπροσώπων των τριών συνδυασμών στην 

καταμέτρηση των ψήφων: του Γιώργου Γερόλυμπου για το ΕλΟλΚα, του 

Σπύρου Δρακόπουλου για το ΚΙΜΕ και του Κυριάκου Σερεμετάκη για το 

Ελληνικό Σότοκαν, με το επόμενο μαργαριτάρι παραλείποντας παρανόμως 

την πρωτογενή καταμέτρηση των ψήφων επί του αρχικού πίνακα των 

υποψηφίων για κάθε συνδυασμό! 

Κατευθυνόμενη από τον Γερόλυμπο και με το ΚΙΜΕ να ΚΟΙΜΑΤΑΙ, 

διότι έπρεπε να επιβλέπει την ορθή καταγραφή των πάντων πράγμα που δεν 

έκανε, μας γράφει η "Ζαλισμένη Ειρηνοδίκης" κατευθείαν τους εκλεγόμενους 

χωρίς να δίνει την πρωταρχική καταμέτρηση των ψήφων, πράγμα τόσο 

απαραίτητο, ώστε η έλλειψή του να αποτελεί λόγο ακύρωσης των αρχαιρεσιών! 

Κυρία Αλεξία Ορφανίδου, πού μας γράφετε στο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας το σκεπτικό 

της ανάδειξης της Αικατερίνης Φωτάκου ως εκλέξιμης??? 

Συνεπώς, με ευθύνη της Δικαστικής Αντιπροσώπου, αλλά και των αντιπροσώπων των 

τριών συνδυασμών, εκ των ανωτέρω προκύπτει ο: 

  

Δωδέκατος Λόγος Ακύρωσης των Αρχαιρεσιών!!!  
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Το ίδιο συνεχίστηκε μέχρι και την Εξελεγκτική Επιτροπή κατωτέρω. 

  

24) Στο επόμενο πώς πετάχτηκε το "Φωτάκου Αικατερίνη" με 10 ψήφους??? Πώς 

εφαρμόζεται το άρθρο 13 §18 του Καταστατικού της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ δεν επεξηγείται πουθενά στο 

Πρακτικό από την Δικαστική Αντιπρόσωπο!  

Κυρία Αλεξία Ορφανίδου, πού μας γράφετε στο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας σας την 

καταμέτρηση των ψήφων χωριστά και στο Πρακτικό σας την Σειρά Εκλογιμότητας όλων των 

υποψηφίων όλων των συνδυασμών χωριστά??? 

 Δέκατος Τρίτος Λόγος Ακύρωσης των Αρχαιρεσιών!!!  

 

 
Εκ των ανωτέρω φαίνονται πλέον οι εννέα "πιστοί αχυράνθρωποι του 

Γερόλυμπου": Μπουλούμπασης, Ποντίδα, Χονδροματίδης, Μπαλασόπουλος, 

Χανικιάν, Ράλλης, Καραπλιάγκος, Τσαρτσιταλίδης και Σερεμετάκης! Οι επτά 

ήταν και στο προηγούμενο ΔΣ με τωρινή προσθήκη του Μπαλασόπουλου και 

του Σερεμετάκη! Καραμπινάτη απόδειξη ότι του έχουν τελειώσει τα ... 

Βούρλα!!! Οι υπόλοιποι στους δύο συνδυασμούς του Γερόλυμπου 

χρησιμοποιήθηκαν ως ... απλή σαβούρα για να γεμίσει τα ψηφοδέλτια! Τον 

τελευταίο δεν τον ξέρω, αλλά θα τον μάθω, και ο δικηγόρος Δημήτρης 

Μπαλασόπουλος είναι ο προηγούμενος "νομικός σύμβουλος" της ΕΛΟΚ-

ΑπΗλ, ο οποίος ανέλαβε να "γλυτώσει" τον Γερόλυμπο και τους άλλους "μέσα 

από το ΔΣ" επί "μαύρη πληρωμή" φυσικά, αλλά και τον εαυτό του, αφού αν ψάξω τις δαπάνες 

εικοσαετίας της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ είναι βέβαιο πως θα βρω ότι για υποθέσεις του Γερόλυμπου 

πληρωνόταν με λεφτά της ομοσπονδίας!  

 

Στο Κλουβί  

με το Λιοντάρι! 
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Τον Μπαλασόπουο τον θυμάστε, βέβαια! Είναι το Παιδάκι που μας έφερε τρεις δικηγόρους 

φίλους του από το γραφείο του "να μας παίξουνε" την Δικαστική Επιτροπή, που τους καταδικάζει 

όλους !!! 

Η εκλογή του Μπαλασόπουλου με έκανε ημι-ευτυχισμένο, διότι φανταστείτε την ΕΛΟΚ-

ΑπΗλ σαν ένα Μεγάλο Κλουβί, το ΔΣ/ΕΛΟΚ μέσα στο Κλουβί και ένα Λιοντάρι (εμένα) έξω από το 

Κλουβί ... με το κλειδί στο χέρι, που λένε!!! Όποτε θέλω μπαίνω, όποτε θέλω βγαίνω! Και τους έχω 

όλους τώρα στο Κλουβί!  
  

25) Η κυρία Ειρηνοδίκης δεν μας γράφει στα Πρακτικά από ποιές σειρές καταμέτρησης 

βγήκαν τα επόμενα, πράγμα που αποτελεί τον: 

Δέκατο Τέταρτο Λόγο Ακύρωσης των Αρχαιρεσιών!!!  

 
  

26) Και φθάνουμε ΝΙΚΗΤΕΣ (χα-χα!) στους αντιπροσώπους για την Ελληνική 

Ολυμπιακή Επιτροπή! 

Τόσο που κουράστηκε το "πιδί", να μη γυρίσει τροπεοφόρος εκ του Καράτε στην τόσο 

γνωστή ως σύμβολο ηθικής Ελληνική μας Ολυμπιακή μας Επιτροπή μας? Άλλωστε του το οφείλει ο 

Παγκόσμιος Αθλητισμός!!! 

Καλά βρε Μαλάκα, πώς θα κοιμάσαι τα βράδια με την κάθε-βραδυνή σκέψη ότι την ημέρα, 

που πέρασε, ήσουν μέλος της ΕΟΕ και την επομένη το πρωί μπορεί να μην είσαι??? Το έχεις 

σκεφθεί αυτό??? Πας για ... Πάρκινσον φουκαρά μου!!! Μετά από τα τρία ... μπαλονάκια!!!  

http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm
http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm
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Κατά πληροφορίες, κάπου εδώ είδαν την παρανομία του οι μάγκες της 

Αντιπολίτευσης ότι έπρεπε πρώτα να είναι μέλος του ΔΣ ο Γερόλυμπος και μετά να 

υποβάλει υποψηφιότητα για την ΕΟΕ  και υπέβαλαν την σχετική Ένσταση στην κα 

Ειρηνοδίκη, οπότε για να μη δείξει ο Σχιζοφρενής τελείως άσχετος πήρε στο κινητό και 

... ξέχεσε τον Μουρνιανάκη ρίχνοντάς του τις ευθύνες! Καθόλου σικ, αφού αυτό το άρθρο 

ο ίδιος το έβαλε στο καταστατικό!  
 

Μόνο μία περίπτωση υπάρχει για δίκαιες και αμερόληπτες εκλογές: Να τις οργανώσει 

Προσωρινή Διοίκηση με οπωσδήποτε τον Περσίδη μέσα και να γίνουν με απλή 

αναλογική!!!  
 

27) Το επόμενο αποτελεί ακόμα ένα ξεκάρφωτο κείμενο από τα άσχετα που πετάει κάθε 

τόσο το παραπλανητικό έντυπο-σχέδιο πρακτικού, που κουβάλησε ο Γερόλυμπος! Ποιά 

Ομοσπονδία??? 

 
  

28) Και κλείνει η σεμνή τελετή με την επόμενη κοτσάνα την οποία θα αναλύσω αύριο μαζί 

με τις 6 Ενστάσεις! 

Οι έξι Ενστάσεις κρίθηκαν απορριπτέες: θα το δούμε! 
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Οι κληρώσεις που διενεργήθηκαν έπρεπε να καταγραφούν στην ιστορική τους σειρά! Δεν 

αναγράφηκαν = Παράνομο!!! 

Δέκατος Πέμπτος Λόγος Ακύρωσης των Αρχαιρεσιών!!!  

  

 

 

 Συμπερασματικά μέχρι στιγμής έχουμε:  

 Δύο Βλακείες των Απατεώνων της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ!  

 Δέκα Βλακείες της Αντιπολίτευσης!  

 Τέσσερεις Λόγους Ακύρωσης της Γενικής Συνέλευσης!  

 Ένδεκα καραμπινάτες Απάτες των Απατεώνων της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ!  

 Πολλές παραβάσεις της εκλογικής διαδικασίας από την Δικαστική Αντιπρόσωπο!  

 Δεκαπέντε Λόγους Ακύρωσης των Αρχαιρεσιών!  
 

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τον ηρωισμό των 33 συλλόγων που ψήφισαν ΚΙΜΕ 

και έσπασαν το απόστημα των Γερόλυμπου και Μπουλούμπαση στην ΕΛΟΚ-ΑπΗλ!!! 

Την επόμενη φορά θα είναι περισσότεροι!!! Εδώ αναγνωρίζω τον Μπίκα που τους 

συνένωσε!!!  
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 Οι Έξι Ενστάσεις των ... Αδικημένων!  

Όπως είδατε και στο κλείσιμο πιο πάνω των Πρακτικών από την κα Ειρηνοδίκη, προς την 

ΕφΕπ υποβλήθηκαν έξι Ενστάσεις, οι οποίες κρίθηκαν απορριπτέες από την Επιτροπή με το με κλικ 

εδώ αιτιολογικό στο τέλος του Πρακτικού της ΕφΕπ. 

Οι πέντε Ενστάσεις υποβλήθηκαν από 

τη μεριά των Γερόλυμπου-Μπουλούμπαση ήταν 

και ήταν διατυπωμένες, πληκτρολογημένες και 

εκτυπωμένες άψογα και με άνεση χρόνου από 

τον "νομικό σύμβουλο" της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ κ. 

Ιωάννη Μουρνιανάκη, ο οποίος πληρώνεται από 

την ΕΛΟΚ-ΑπΗλ για να παρέχει προσωπικές 

υπηρεσίες στον Γερόλυμπο και γι' αυτό θέλει 

μια καταγγελία στο Δικηγορικό Σύλλογο 

Αθηνών, ώστε να δει τον ουρανό σφοντύλι (!). Η 

Έκτη ήταν χειρόγραφη και είχε υποβληθεί από 

τον δικηγόρο της Αντιπολίτευσης Ανδρέα 

Καραμηνά επί τόπου της "σκηνής των εκλογικών 

εγκλημάτων", στον οποίο δικηγόρο δεν 

επέτρεψαν να μπει στην αίθουσα τα 

φασιστόμουτρα! Επί πλέον αυτού, ως γνωστόν, 

οι δύο συνδυασμοί του Γερόλυμπου δεν είχαν 

ανακοινωθεί μέχρι την ώρα των εκλογών, ώστε 

να μην ελεγχθούν οι υποψήφοι! 

Ας τις δούμε μία-μία και με μια πρώτη 

άποψη αν ευσταθούν ή όχι! 
  

29) Ένσταση Πρώτη: Χρήστου 

Μπουλούμπαση κατά της υποψηφιότητας 

Ευστάθιου Τανούρη του ΚΙΜΕ! 

Ο Μπουλούμπασης κατήγγειλε την υποψηφιότητα Τανούρη, επειδή 

ο τελευταίος ήταν προπονητής, με αποδεικτικά στοιχεία κατά του Τανούρη 

α) την άδεια άσκησης επαγγέλματος από την ΓΓΑ, β) το από 30/10/2001 

δίπλωμα προπονητή, γ) την από 11/2/2016 μέχρι 11/2/2018 σύμβαση με το 

σύλλογό του!!!  

Προφανώς η Ένσταση είναι βάσιμη! Πού πας ρε ... Καραμήτρο 

Μεγάλε Αρχηγέ??? 

  

30) Ένσταση Δεύτερη: Χρήστου Μπουλούμπαση κατά της 

υποψηφιότητας Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του ΚΙΜΕ! 

Ο Μπουλούμπασης κατήγγειλε την υποψηφιότητα Παπαδόπουλου, 

επειδή ο τελευταίος ήταν προπονητής, με αποδεικτικά στοιχεία κατά του 

Παπαδόπουλου: 

α) Την από 19/2/2015 βεβαίωση της ΕΛΟΚ, μετά από αίτημα του Παπαδόπουλου, ότι ο 

τελευταίος "εκτελεί με απόφαση του ΔΣ χρέη Εθνικού Προπονητή για το κλιμάκιο των εθνικών 

ομάδων της Βόρειας Ελλάδας".  

 

 
Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα από τον κορυφαίο 

ειδικό στο Καράτε! (κλικ στις εικόνες) 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/Prakt.Arxair-Telos.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/Prakt.Arxair-Telos.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
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β) Την από 18/3/2015 βεβαίωση της ΕΛΟΚ, μετά από αίτημα του Παπαδόπουλου, ότι ο 

τελευταίος "εκτελεί με απόφαση του ΔΣ χρέη Εθνικού Προπονητή για το κλιμάκιο των εθνικών 

ομάδων της Βόρειας Ελλάδας".  

γ) Την από 31/7/2015 βεβαίωση της ΕΛΟΚ, μετά από αίτημα του Παπαδόπουλου, ότι ο 

τελευταίος "εκτελεί με απόφαση του ΔΣ χρέη Εθνικού Προπονητή ανωτάτου επιπέδου (ανδρών-

γυναικών) στο κλιμάκιο της Βόρειας Ελλάδας για την περίοδο 2014-2015". 

δ) Την από 23/2/2016 βεβαίωση της ΕΛΟΚ, μετά από αίτημα του Παπαδόπουλου, ότι ο 

τελευταίος "εκτελεί με απόφαση του ΔΣ χρέη Εθνικού Προπονητή ανωτάτου επιπέδου (ανδρών-

γυναικών) στο κλιμάκιο της Βόρειας Ελλάδας για την περίοδο 2015-2016". 

Προσωπικά θεωρώ ότι η Ένσταση είναι βάσιμη παρ' όλο που όλες αυτές οι βεβαιώσεις 

είναι εκτός αρμοδιότητας ΕΛΟΚ και βάζουν όλο το ΔΣ στη φυλακή, διότι υποκαθιστά ψευδώς και 

παράνομα την ΓΓΑ! Επίσης, ο Παπαδόπουλος έκανε χρήση των βεβαιώσεων αυτών! Πώς το 

μετράει αυτό ένας Δικαστής?  

Πού πας ρε ... Καραμήτρο Μεγάλε Αρχηγέ??? 

  

31) Ένσταση Τρίτη: Γεωργίου Γερόλυμπου κατά της υποψηφιότητας 

Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του ΚΙΜΕ για την ΕΟΕ! 

Εδώ ο λόγος που επικαλείται ο Γερόλυμπος είναι ότι η υποψηφιότητα 

του Παπαδόπουλου υποβλήθηκε από τον Γιώργο Μπίκα με εξουσιοδότηση του 

Παπαδόπουλου, πράγμα που ο Γερόλυμπος θεωρεί ότι δεν προβλέπεται!  

Η άποψή μου είναι ότι: Σιγά ρε ... Κλεφτοκοτά που σε πείραξε αυτό!!!  

32) Ένσταση Τέταρτη: Χρήστου Μπουλούμπαση κατά της υποψηφιότητας του Ηλία 

Χρήστου του ΚΙΜΕ! 

Ο Μπουλούμπασης κατήγγειλε την υποψηφιότητα Χρήστου, επειδή ο τελευταίος ήταν 

διεθνής διαιτητής της Παγκόσμιας πριν από 4-5 χρόνια, με αποδεικτικό στοιχείο κατά του Χρήστου 

την αναγραφή του ονόματός του σε πίνακα διαιτητών της Παγκόσμιας!  

Αλλά ο Χρήστου έχει σταματήσει τη διεθνή διαιτησία εδώ και 4-5 χρόνια και μάλιστα σε 

Βαλκανικούς Αγώνες του 2014, όπου ήμουν και εγώ παρών, ΔΕΝ διαιτήτευσε! Αυτό άλλωστε το 

γνωρίζει το ... στριγγάκι ο Μπουλούμπασης, διότι στο επιχείρημά του ότι η Παγκόσμια ζήτησε από 

την ΕΛΟΚ την συνδρομή του Χρήστου ως διαιτητή απάντησε ότι η ΕΛΟΚ ΔΕΝ την πλήρωσε, πράγμα 

που αποδεικνύει ότι ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΗΣ ΕΛΟΚ ο Χρήστου έχει πάψει να είναι διαιτητής της 

Παγκόσμιας από τότε που η ΕΛΟΚ δεν πληρώνει την συνδρομή του!  

Για δε την ΕΛΟΚ, ο Χρήστου έχει πάψει να είναι διαιτητής εδώ και πολλά χρόνια!  

Στο σημείο δε που ο νόμος ορίζει "για εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές", το "μη εν 

ενεργεία διαιτητές" εννοεί προφανώς "προσωρινά μη εν ενεργεία επαγγελματίες διαιτητές" και όχι 

τους διαιτητές πριν δέκα χρόνια! 

Τέλος, με την ίδια λογική του βλάκα του Μπουλούμπαση, διαιτητές επ' αόριστον είναι και 

οι Μπουλούμπασης, Πάσης, Ποντίδα και Χονδροματίδης του συνδυασμού ΕλΟλΚα!!!  

33) Ένσταση Πέμπτη: Χρήστου Μπουλούμπαση κατά του συνόλου των υποψηφίων του 

ΚΙΜΕ! 

Εδώ χοντραίνει το πράγμα! 

Ο Μπουλούμπασης καταγγέλλει την υποψηφιότητα όλων των υποψηφίων του ΚΙΜΕ με τον 

ισχυρισμό ότι οι υποψήφιοι του ΚΙΜΕ προτείνονται σε μια κατάσταση "συνολικά", την οποία 

κατάσταση υπογράφουν 23 σύλλογοι που τους προτείνουν "συνολικά" χωρίς να φαίνεται 

συγκεκριμένα ποίου συλλόγου είναι μέλος ο κάθε υποψήφιος και αν είναι μέλος με το δικαίωμα να 

εκλέγει και να εκλέγεται! 
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Εδώ μάγκες του ΚΙΜΕ την πατήσατε, διότι τα αντίστοιχα άρθρα 12 §3 και 13 §13 του 

αθλητικού νόμου είναι τα εξής για ένωση και το ίδιο για ομοσπονδία: 

 
 

 
Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, πληρούται το δεύτερο αλλά δεν πληρούται το πρώτο! Μακάρι 

να έχω άδικο!  

Μεγάλε Αρχηγέ συλλυπητήρια!!! Άλλη φορά άμα δεν ξέρεις, να ρωτάς! Δεν είναι ντροπή! 

Ενώ το να μην ξέρεις και να μην ρωτάς είναι βλακεία και αλαζονεία!  

34) Ένσταση Έκτη: Του ΚΙΜΕ και του Παπαδόπουλου μαζί κατά του Γιώργου 

Γερόλυμπου! 

Το ΚΙΜΕ και ο Παπαδόπουλος καταγγέλλουν την υποψηφιότητα του Γερόλυμπου για την 

Ολυμπιακή Επιτροπή, διότι πρέπει πρώτα να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 

Άρθρο 22 §4 του καταστατικού της ΕΛΟΚ! 

ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΒΑΣΙΜΗ!!!  

 

Επί πλέον όλων των άλλων, o Γερόλυμπος, ως Επίτιμος 

Πρόεδρος της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ ΔΕΝ μπορεί να εκλεγεί σε καμιά 

οργανική θέση της ομοσπονδίας, διότι η "τιμητική διάκριση του 

Επιτίμου Προέδρου" (του ... κώλου, με το συμπάθιο!) κάποιου 

οργανισμού προϋποθέτει απόλυτη απόσυρση από κάθε οργανική 

θέση αυτού του οργανισμού! (Ας μείνει Επίτιμος Πρόεδρος του ... 

κώλου με το συμπάθιο!)  

Παράλληλα, ο Γερόλυμπος ως πρόεδρος ακόμα του 

Τριάθλου κατά την ημέρα της υποβολής της υποψηφιότητάς του για 

τη θέση του εκπροσώπου της ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ αποκλείεται από αυτή την υποψηφιότητα 

από το αντίστοιχο άρθρο του καταστατικού της ΕΛΟΚ. 

Επιπρόσθετα, o Γερόλυμπος, λόγω της αποπομπής του από τις διεθνείς 

υπερκείμενες της ΕΛΟΚ ομοσπονδίες Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή με αποφάσεις των 

διοικητικών τους συμβουλίων ως Persona non Grata (μη επιθυμητό πρόσωπο σε κάθε 

εκδήλωση του παγκόσμιου καράτε) και ως κοινός ΚΛΕΦΤΗΣ του Ταμείου της 

Βαλκανικής, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΤΟΣ σε καμιά εκδήλωση του εξωτερικού και άρα δεν 

μπορεί να εκπροσωπήσει την ΕΛΟΚ και το Ελληνικό Καράτε από καμιά διεθνή θέση! 

Επομένως, ο Γερόλυμπος ΔΕΝ μπορεί να έχει καμιά θέση διοίκησης ή εκπροσώπησης 

στο Ελληνικό Καράτε! 

Τέλος, δεν έχετε την ευχέρεια να διαχειριστείτε την κατάσταση κάνοντας 

παζάρια με τον Γερόλυμπο, βλήματα, διότι πρώτον κάθε σας κίνηση παρακολουθείται 

από την ΓΓΑ, δεύτερον όταν πάει ο αντιπρόσωπος της ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ θα ζητηθεί η 
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νομιμοποίησή του και τρίτον οι Αρχαιρεσίες μπορούν να ακυρωθούν από τον κάθε 

σύλλογο οποτεδήποτε μέσα σε ένα εξάμηνο! 
 

 Πλήρης ευτυχία και ευφορία και από τις δυο αντίπαλες πλευρές των 

Αρχαιρεσιών! Με τόσες μαλακίες χαρά στο κέφι σας!!!   

Χωρίς σχόλια σας δίνω τα γλέντια στο διαδίκτυο και των δύο παρατάξεων! Τέτοια 

βλακεία τους δέρνει! 

 
Ανακοίνωση του Ελληνικού Ολυμπιακού Καράτε!  

Ανακοίνωση της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ! 

 

 
 

Ακόμα και εδώ θλιβερός ο Γιώργος Μπίκας: μας ξανα-καλοσωρίζει στη νέα ιστοσελίδα του ΚΙΜΕ, επειδή την 
προηγούμενη, που "έπεσε", την είχε φτιάξει αυτή η μαϊμού ο Μανόλης Δημητριάδης και επειδή δεν τον βάλανε 

στον συνδυασμό δεν τους έδινε τους κωδικούς της!!! 
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Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τον ηρωισμό των 34 συλλόγων που ψήφισαν ΚΙΜΕ 

και έσπασαν το απόστημα των Γερόλυμπου και Μπουλούμπαση στην ΕΛΟΚ-ΑπΗλ!!! 

Την επόμενη φορά θα είναι περισσότεροι!!! Εδώ αναγνωρίζω τον Μπίκα που τους 

συνένωσε!!!  

 

Άιντε να πηγαίνουμε για επαναληπτικές! Και μη φοβάστε 

τίποτα, γιατί έρχονται οι Εισαγγελείς!!!  

Μόνο μία περίπτωση υπάρχει για δίκαιες και αμερόληπτες εκλογές: Να τις 

οργανώσει Προσωρινή Διοίκηση με οπωσδήποτε τον Περσίδη μέσα και να γίνουν 

με απλή αναλογική!!!  

 

 
  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
 

 

  

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) 

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   a121 

Πρώτη δημοσίευση 26/9/2016.    Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

Καταχωρήσεις στο 

karate.gr  

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

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο 

Facebook, Twitter, κτλ.! 

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ 

ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

Το www.karate.gr,  σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού 

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

ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και 

επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα 

κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις 

τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, 

όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο 

χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου 

αλληλένδετων άρθρων και σχετικών 3000 περίπου σελίδων!  
 (Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και 

διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)  

 

 Από σήμερα μέχρι την Έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο την 1-8-2020  

 έχουμε ακόμα 1400 ημέρες και το Ελληνικό Καράτε εξακολουθεί να παίζει το ... 

πουλί του!!! 

 

  Όταν κάποιος δεν ξέρει την ιστορία του, τότε είναι καταδικασμένος να την 

επαναλαμβάνει!  

  

 Το Καράτε είναι ένα άθλημα υψίστης ηθικής βουτηγμένο είκοσι χρόνια στη λάσπη 

της διαφθοράς με την απόλυτη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως (εκτός από όσους 

διαγράφηκαν από την ΕΛΟΚ ή έφυγαν μόνοι τους ή δεν έγιναν ποτέ δεκτοί), εκ 

των οποίων κάποιοι τώρα παριστάνουν τις μετανιωμένες Μαγδαληνές!  

 

 
Στο Κλουβί  

με το Λιοντάρι! 

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

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

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

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

Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!!! 

 

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/21promot/2121.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
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Το karate.gr λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα με βάση και στόχο την αλήθεια και το 

δίκαιο χωρίς επιρροές, υπαγορεύσεις και μεσάζοντες. Ειδικεύεται στην Έρευνα με Φαντασία, 

Ανίχνευση των Πληροφοριών, Ενδελεχή Aνάλυση των Πληροφοριών, Επιβεβαίωση των 

Πληροφοριών με Αποδεικτικά Στοιχεία και, τέλος, με Ορθή Απόδοση της Βαρύτητας σε κάθε 

Αποδεικτικό Στοιχείο. 

Όταν το karate.gr αναδημοσιεύει κάποια ξένη είδηση ή πληροφορία, τότε μνημονεύει και 

την πηγή της. Αν δεν μνημονεύεται η πηγή κάποιας είδησης ή πληροφορίας, τότε αυτή αποτελεί 

αποτέλεσμα αποκλειστικής έρευνας και επεξεργασίας του karate.gr. 

 

 

 Επιτέλους, μπήκαν οι Ελεγκτές στην ΕΛΟΚ!  

 

 

 Σε όλα τα επόμενα να προσθέσετε ότι το Καράτε θα συμπεριλαμβάνεται στα 

Ολυμπιακά Αθλήματα για τους Ολυμπιακούς του 2020 στο Τόκιο! Γι' αυτό το λόγο 

η ΕΛΟΚ θα πρέπει να "καθαριστεί" από τα λαμόγια εν ριπή οφθαλμού! Προσοχή 

στην καταγραφή των ευρημάτων, διότι θα ακολουθήσει ποινική δίωξη των 

υπευθύνων της ΕΛΟΚ από ενδιαφερόμενα άτομα και συλλόγους!  

 Παιδάκια Ελεγκτές:  Για βάλτε στον έλεγχο και τις καραμπινάτες παρανομίες 

κατά τις τρέχουσες εκλογές της ΕΛΟΚ από τα Καρα-λαμόγια!  

 
  

 
Γερόλυμπος 

Επίτιμος 
πρόεδρος και 

"μαγαζάτορας" 
της ΕΛΟΚ!!! 

 
Μπουλούμπασης 

Παράνομος 
Πρόεδρος διότι 
προπονητής! 

 
Γερολύμπου 
Παράνομη 

Γεν. Γραμ. στην 
"οικογενειακή 
επιχείρηση"! 

 
Χονδροματίδης 

Παράνομος 
Πρόεδρος Τεχν. 

Επιτροπής,  διότι 
προπονητής! 

 
Βόβλας 

Παράνομος Ταμίας 
διότι προπονητής! 

Πρόσφατο 
εγκεφαλικό! 

 
  

Ράλλης 
Ειδικός 

Γραμματέας 
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Δημητριάδης 

Παράνομο 
μέλος, διότι 

προπονητής! 

 
Πάσης 

 Παράνομος, διότι 
προπονητής! 

 
Χανικιάν 

 Αντιπρόεδρος = 
Εκτός ΔΣ, διότι 

εγκεφαλικό! 

 
Καραπλιάγκος 

Αθανάσιος 
Νέο Μέλος 

 
Τσαρτσιταλίδης 

Κίμων 
Νέο Μέλος 

 
Χαρίσης Ιωάννης 

Νέο Μέλος 
(από το σύλλογο 

του 
Καρβούνη!?!?) 

 
Καρβούνης 

Παράνομος Εφ. 
Εθν. Ομάδων, 
προπονητής, 
αστυνομικός! 

Εξέπεσε! 

 

 
Σκοπελίτης 
Ιδιοκτήτης 

"Sportdata", 
εξωτερικός 

συνεργάτης!!! 

 
Γκάζι, 

Διευθυντής 
αθλήματος, 

νόμιμος 
προπονητής, 

παράνομα 
ψηφίζει!!! 

 
Χριστοδούλου 

Η "ElpidaTours!" 

εξωτερικός 
συνεργάτης!!! 

Όσοι 
παρανόμησαν 

παραμένουν για 
να πληρώσουν! 

 
Ο 

Πουπουλιάρης! 

 

Μόνο μία περίπτωση υπάρχει 

για δίκαιες και αμερόληπτες εκλογές: 

Να τις οργανώσει Προσωρινή 

Διοίκηση με οπωσδήποτε τον Περσίδη 

μέσα και να γίνουν με απλή αναλογική!!! 

Και για παράδειγμα, παρακολουθήστε 

στα επόμενα τι έγινε στις πρόσφατες 

εκλογές της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ!!!  
 

Η πρόσφατη ΓΣ και οι 

Αρχαιρεσίες της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ ήταν 

άκυρες από την πρόσκληση και τη 

διαδικασία της ΓΣ, αλλά και καθ' όλη 

την διαδικασία της διενέργειας των 

Αρχαιρεσιών, διότι εντοπίζονται 

παρανομίες από (1) απάτες του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ, (2) απάτες του 

Προεδρείου της ΓΣ, (3) τραγικά 

λάθη της Δικαστικής Αντιπροσώπου 

και (4) βλακείες της αντιπολίτευσης! 
  

Με βάση την αρίθμηση στο 

προηγούμενο άρθρο του karate.gr συ-

γκεντρώνουμε, κατηγοριοποιούμε και 

 

 
Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα από τον κορυφαίο 

ειδικό στο Καράτε! (κλικ στις εικόνες) 

http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160920.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160920.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
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αθροίζουμε τις απάτες, τα τραγικά λάθη και τις βλακείες, που συνθέτουν τις παρανομίες, οι 

οποίες αποδεικνύουν ως παράνομη και άκυρη την ΓΣ της ντροπής της 11/9/2016!  

Η αρίθμηση αυτή αρχίζει από το της (1) της Πρόσκλησης, αλλά πριν από 

το (7) της ΓΣ θα προσθέσουμε και μερικές παρατηρήσεις που μας 

διέφυγαν!  

Θυμίζουμε εδώ ότι: 1) πρόεδρος της ΓΣ εκλέχθηκε (φυσικά κατά 

παραγγελία Γερόλυμπου) ο "πουλημένος αχυράνθρωπος" του Γερόλυμπου 

δικηγόρος Βόλου Στέφανος Τσικελούδης, αντιπρόσωπος του συλλόγου (98) 

του Γιάννη Στεφάνου, και γραμματέας ένας δεύτερος "πουλημένος 

αχυράνθρωπος" του Γερόλυμπου, που τον ψάχνω, (27/9/2016: και όχι ο 

Κίμωνας Τσαρτσιταλίδης ο οποίος αναγράφηκε αρχικά εκ παραδρομής και του 

ζητώ συγνώμη γι' αυτό)! και 2) Υπεύθυνοι της επίβλεψης των διαδικασιών 

και των αντιδράσεων της Αντιπολίτευσης ήταν κατ' αρχήν ο αρχηγός της Γιώργος Μπίκας και κατά 

δεύτερο λόγο ο εκπρόσωπός της στην ψηφοφορία και την καταμέτρηση των ψήφων Σπύρος 

Δρακόπουλος! 

Πολλές από τις απάτες του ΔΣ/ΕΛΟΚ χρεώνονται κατωτέρω και ως βλακείες της Αντιπολίτευσης, 

διότι ενώ ήταν αναμενόμενες και μπορούσαν να προβλεφθούν και να αποφευχθούν, αν είχαν 

γίνει οι κατάλληλες νομικές κινήσεις, κάτι τέτοιο ΔΕΝ έγινε με αποτέλεσμα να προκύπτουν σειρά 

"χρονοβόρων σε προ-ολυμπιακή περίοδο" και "πολυέξοδων σε περίοδο οικονομικής κρίσης" 

δικαστικών συγκρούσεων!  

  

Στη στήλη "Απάτες του ΔΣ" βάζω κίτρινο στα κουτάκια με τις βαρύτερες παρανομίες για το 

δικαστήριο! 
  

    Ε Υ Θ Υ Ν Ε Σ 

Α/
Α 

Π Α Ρ Α Ν Ο Μ Ι Ε Σ     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ 

Απά
τες 

Δ.Σ. 

Απάτ. 
Προε-
δρείου 

Λάθη 
ΕφΕπ 

+Δικ 
Αντ 

Βλα
κείες 

Αντι
πολ. 

1 
Μαζί με την πρόσκληση το ΔΣ ΔΕΝ είχε στείλει στους συλλόγους, όπως όφειλε, τον 
Αναλυτικό Απολογισμό και την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής! 

2     2 

2 

Βάσει του αθλητικού νόμου η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία άτομα της 
ΕΛΟΚ και ένα την Δικαστική Αντιπρόσωπο: σύνολο τέσσερα! Η ΕφΕπ που 
διενέργησε τις εκλογές αποτελείτο από δύο άτομα από την ΕΛΟΚ και την Δικαστική 
Αντιπρόσωπο και άρα ήταν παράνομη! 

1   1 1 

3 

Οι εκλογές ήταν διπλές: μία για ΔΣ + ΕξΕλ της ΕΛΟΚ και μία για τον εκπρόσωπο της 
ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ! Το καταστατικό ορίζει ότι ο εκπρόσωπος στην ΕΟΕ είναι μέλος του ΔΣ 
και συνεπώς πρώτα έπρεπε να οριστικοποιηθεί το ΔΣ και μετά να γίνουν εκλογές 
για τον εκπρόσωπο στην ΕΟΕ. Αυτό ΔΕΝ έγινε, αλλά οι δύο εκλογές έγιναν 
ταυτόχρονα! 

1   1 1 

4 

Δεν τηρήθηκε από το ΔΣ/ΕΛΟΚ η διαφανής και προσιτή γνωστοποίηση στους 
συλλόγους-μέλη της των δικαιουμένων ψήφου συλλόγων και των αντιπροσώπων τους 
πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές, όπως ορίζουν και ο νόμος και το καταστατικό!  

1     1 

5 

Με την απόκρυψη των δικαιουμένων ψήφου συλλόγων και των αντιπροσώπων τους, το 
ΔΣ/ΕΛΟΚ έφερε στη ΓΣ συλλόγους, οι οποίοι ενδεχομένως: 1) δεν είχαν συμπληρώσει 
χρόνο από την εγγραφή τους στην ΕΛΟΚ, 2) δεν είχαν πληρώσει τις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις στην ΕΛΟΚ, 3) δεν είχαν δέκα αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ την 

1     1 
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προηγούμενη χρονιά, 4) είχαν δώσει λευκή βεβαίωση για εικονικό αντιπρόσωπό 
τους στη ΓΣ, 5) ΔΕΝ είχαν την ειδική αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ! (και άλλα) 
Είναι προφανές ότι αν δεν συνέβαινε τίποτα από τα ανωτέρω, τότε δεν είχαν κανένα λόγο 
να κρύψουν ως κόρη οφθαλμού την κατάσταση συλλόγων-αντιπροσώπων! 

  Π Α Ρ Α Ν Ο Μ Ι Ε Σ   Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ   Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ         

0α 

ΔΕΝ επιτράπηκε η παρουσία του νομικού της συμβούλου της 
Αντιπολίτευσης, ενώ ταυτόχρονα το ΔΣ και η αντίστοιχή του παράταξη 
είχαν εξασφαλίσει τη νομική υποστήριξη του "νομικού συμβούλου" της 
ΕΛΟΚ (και προσωπικού δικηγόρου του Γερόλυμπου), ο οποίος δούλευε 
για την απερχόμενη διοίκηση, αλλά πληρωνόταν ΚΑΙ από την 
Αντιπολίτευση! Ντροπή και προς τον δικηγόρο της αντιπολίτευσης, που 

τον άφησαν απέξω, αλλά κυρίως προς τη νομιμότητα! Ο "πουλημένος νομικός 
σύμβουλος" της ΕΛΟΚ και προσωπικός δικηγόρος του Γερόλυμπου Ιωάννης 
Μουρνιανάκης (αριστερά) το γνώριζε αυτό πολύ καλά και συμμετείχε στην απάτη 
αυτή! 
(Επειδή τα γένια κρύβουν τα χαρακτηριστικά, σε ... ξύρισα! Και τσάμπα μάλιστα!) Μια 
καταγγελία στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών θα σε στρώσει εσένα! 

1 1   1 

0β 

Πρόεδρος της ΓΣ εξελέγη ο Στέφανος Τσικελούδης, αντιπρόσωπος του συλλόγου (98) 
του Γιάννη Στεφάνου και δικηγόρος Βόλου! Αλλά ο Στέφανος Τσικελούδης από τα μέσα 
του 2015 μέχρι και τον Ιούλιο του 2016 ως τοπικός δικηγόρος Βόλου μαζί με τον γνωστό 
μας νομικό σύμβουλο της ΕΛΟΚ και δικηγόρο Αθηνών Γιάννη Μουρνιανάκη είχαν 
αναλάβει την Αίτηση για την ακύρωση του καταστατικού της ΕΛΟΑΜΠΕ στο Πρωτοδικείο 
Βόλου, όπως πιστοποιείται και από την επόμενη ανακοίνωση της ΕΛΟΚ. 

 
Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο ανωτέρω δικηγόροι πληρώθηκαν για τις παραστάσεις 

τους και τις προτάσεις τους από την ΕΛΟΚ, πράγμα που σημαίνει ότι 
πληρώθηκαν από το σύνολο των συλλόγων-μελών της ΕΛΟΚ, πράγμα 
που σημαίνει ότι πληρώθηκαν ΚΑΙ από τον σύλλογο (98) του Γιάννη 
Στεφάνου, ως αντιπρόσωπος του οποίου μας εμφανίστηκε ο ... Φαντομάς 
Στέφανος Τσικελούδης! 
Επομένως, με βάση το επόμενο άρθρο 3 §6 του αθλητικού νόμου, ο 
δικηγόρος Στέφανος Τσικελούδης ΔΕΝ μπορούσε να είναι μέλος του 

αθλητικού σωματείου του Γιάννη Στεφάνου, αφού εμμέσως πλην σαφώς παρείχε 
αμειβόμενες υπηρεσίες προς αυτό μέσω της ΕΛΟΚ! 

 
Αφετέρου με βάση το επόμενο άρθρο 14 §2 ο ... ματσαράγκας δικηγόρος Στέφανος 
Τσικελούδης ΔΕΝ μπορούσε να οριστεί "αντιπρόσωπος" του εν λόγω σωματείου 
εφόσον ΔΕΝ είναι μέλος του με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται! 

1 1   1 
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Συνεπώς η ΓΣ ήταν καραμπινάτα ΠΑΡΑΝΟΜΗ, αφού ως πρόεδρός 
της εξελέγη παρανόμως ο Στέφανος Τσικελούδης!!! 
Αυτό το ήξεραν και ο Γερόλυμπος και ο Τσικελούδης και ο 
Μουρνιανάκης!!! 
Προκύπτει επί πλέον και το ισχυρό ενδεχόμενο ο δικηγόρος Στέφανος 
Τσιλκελούδης να πληρώθηκε από το "αφεντικό του" Γιώργο Γερόλυμπο για να 
έρθει από το Βόλο και να του φέρει εις πέρας την ΓΣ όπως αυτός ήθελε! Για άλλη 
μια φορά η ΕΛΟΚ-ΑπΗλ πληρώνει δικηγόρους για να κάνουν τις δουλειές του 
Γερόλυμπου! 

0γ 

Στην αρχή της συνεδρίασης κατατέθηκε στο Προεδρείο (Τσικελούδης, 
αριστερά, πρόεδρος και προσωρινά Άγνωστος Γραμματέας) προφορική 
ένσταση για τη συμμετοχή στις εκλογές και παρουσία στη ΓΣ του 
Γιώργου Γερόλυμπου, η οποία ήταν παράνομη αφού ο Γερόλυμπος 
ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Τριάθλου! Ο Γερόλυμπος 
κούνησε ένα χαρτί λέγοντας ότι παραιτήθηκε από το Τρίαθλο και ο 
Τσικελούδης έκρυψε το χαρτί αρνούμενος να το δώσει να το δει η 

Αντιπολίτευση και αρνούμενος να το διαβάσει, αλλά λέγοντας "Θα το πάρετε μαζί 
με τα Πρακτικά"! Είναι φανερό ότι πληρώθηκε από τον Γερόλυμπο για να 
"δουλέψει" γι' αυτόν! Συγχαρητήρια κε Τσικελούδη! Κέρδισες το κράξιμο της ζωής 
σου! 
Η ένσταση απορρίφθηκε από τον πουλημένο Τσικελούδη και η νοθεία των 
Αρχαιρεσιών άρχισε! Άλλο ένα ξεφτέρι δικηγόρος, ο Στέφανος Τσικελούδης, ήρθε 
να μας πουλήσει εξυπνάδες νομιμοποιώντας παράνομα τον Αθλητικό Εγκληματία 
Γιώργο Γερόλυμπο, λες και τρώμε χόρτα! 

1 1   1 

0δ 

Κατά την έναρξη της ΓΣ το Προεδρείο είναι υποχρεωμένο να ελέγξει τους 
συμμετέχοντες αντιπροσώπους των συλλόγων-μελών της ΕΛΟΚ με βάση 
μια κατάσταση, που του παρέχει με ευθύνη του το ΔΣ, στην οποία θα 
αναγράφονται οι συμμετέχοντες σύλλογοι και οι αντιπρόσωποί τους.  
Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να μένει στα Πρακτικά της ΓΣ, ενώ ένα 
αντίγραφό της θα πρέπει να χορηγείται και στην Εφορευτική Επιτροπή για 

να διενεργήσει τις εκλογές, όπως ορίζει το άρθρο 13 §12! Αυτό ΔΕΝ έγινε με ευθύνη 
του πουλημένου Προεδρείου, αλλά και του "πουλημένου" νομικού συμβούλου, ο 
οποίος πληρώνεται από την ΕΛΟΚ για να δουλεύει για τον Γερόλυμπο, και η νοθεία 
των Αρχαιρεσιών συνεχίστηκε! 

 

1 1   1 

0ε 

Το Προεδρείο, δηλαδή οι δύο αχυράνθρωποι Τσικελούδης και Άγνωστος 
γραμματέας, εκλέχθηκαν από την ΓΣ, για αυτήν 
εργάζονται και σε αυτήν λογοδοτούν.  
Συνεπώς, έχουν υποχρέωση να δώσουν το ταχύτερο 
τα Πρακτικά της ΓΣ σε ΟΛΟΥΣ τους συλλόγους και 
ΟΧΙ μόνο στο ΔΣ της ΕΛΟΚ, διότι το ΔΣ της ΕΛΟΚ 
αποτελούμενο από τους ίδιους αθλητικούς εγκληματίες 

με το προηγούμενο ΔΣ δεν πρόκειται ποτέ να τα δώσει στην Αντιπολίτευση, ώστε να 
υποστηρίξει τα νομικά της συμφέροντα! Και όμως, οι δύο αυτοί "κύριοι" ΔΕΝ θα 
δώσουν ΠΟΤΕ τα Πρακτικά στους συλλόγους με το αιτιολογικό ότι "έχουν υποχρέωση 
να τα δώσουν μόνο στο ΔΣ"! ............... ΔΕΝ μασάμε μάγκες! 
Αυτή είναι μελλοντική ΑΠΑΤΗ, που ΘΑ κάνουν! Αν μπορούν ας κάνουν και αλλιώς! 

1 1   1 

7 

Η δήλωση υποψηφιότητας του Γερόλυμπου για τη θέση του εκπροσώπου στην 
ΕΟΕ είναι παράνομη, διότι είναι πρόεδρος στην Ομοσπονδία του Τριάθλου! 
Αποδεικνύεται περίτρανα κατωτέρω μετά από τον πίνακα με βίντεο, όπου το ομολογεί! 

1     1 
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8 

Η συμμετοχή του Γερόλυμπου κατά την ημέρα των εκλογών για τη θέση του 
εκπροσώπου στην ΕΟΕ είναι παράνομη, διότι είναι πρόεδρος στην Ομοσπονδία 
του Τριάθλου! Αποδεικνύεται περίτρανα κατωτέρω και με βίντεο, όπου το ομολογεί! 

1 1 1 1 

9 

Οι σύλλογοι και οι αντιπρόσωποι τους, που αφέθηκαν να πεισθούν και να 
ακολουθήσουν τα υπαγορευόμενα από τον Γερόλυμπο και τη Συμμορία του, με 
αποτέλεσμα την καραμπινάτη νοθεία με εικονικούς αντιπροσώπους της ΓΣ και των 
εκλογών, είναι συναυτουργοί στο ποινικό αδίκημα της νόθευση εκλογών! 

- - - - 

10 

Κατά την Γενική Συνέλευση και πριν από την έγκριση του απολογισμού του οκταμήνου 
ζήτησε να μιλήσει ο πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής για να πει ότι η Επιτροπή 
ΔΕΝ κλήθηκε να ελέγξει τον Απολογισμό και ΔΕΝ έγραψε την αντίστοιχη Έκθεσή 
της. Το πουλημένο Προεδρείο ΔΕΝ τον άφησε να μιλήσει λέγοντας ότι ο Έλεγχος 
έγινε από ορκωτούς λογιστές! Τέτοιος έλεγχος 1) είναι παράνομος, διότι ο θεσμικός 
ελεγκτής του Απολογισμού είναι η ΕξΕπ, 2) ΔΕΝ στάλθηκε ούτε δόθηκε στους 
συλλόγους και 3) ΔΕΝ διαβάστηκε στην ΓΣ! 

1 1   1 

  Π Α Ρ Α Ν Ο Μ Ι Ε Σ    Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ω Ν         

11 

Πραγματοποιήθηκε η εκλογή δύο τακτικών μελών για την Εφορευτική Επιτροπή, πράγμα 
παράνομο, διότι ο νόμος και το καταστατικό λένε τρία άτομα για την εφορευτική 
επιτροπή, των οποίων προεδρεύει ο δικαστικός αντιπρόσωπος! Βλέπετε την 
Απόφαση 3433/2006!  

 

1 1 1 1 

12 

Το Πρακτικό Αρχαιρεσιών ΔΕΝ γράφηκε πρωτότυπα, ούτε σε έντυπο από παλιό 
παρόμοιο της ΕΛΟΚ, αφού κάνει εκλογές από το 1986 (!), αλλά χρησιμοποιήθηκε 
έντυπο από εκλογές σωματείου συνδικαλιστικού οργάνου υπαλλήλων κάποιου 
οργανισμού με αποτέλεσμα να μην καταγραφεί η κατάσταση των συλλόγων και των 
αντιπροσώπων τους που ψήφισαν, αλλά μόνο οι αντιπρόσωποι ως άτομα και οι 
υπογραφές τους! Απάτη στημένη από τον Γερόλυμπο, που έλαβε χώρα με τις ευλογίες 
απατεώνων και ηλιθίων!!! 

1 1 1 1 

13 

Πραγματοποιήθηκαν και οι δύο εκλογές για [ΔΣ + ΕξΕπ] και για [Αντιπρ-ΕΟΕ] 
ταυτόχρονα πράγμα που παραβιάζει το καταστατικό που λέει ότι ο εκπρόσωπος στην 
ΕΟΕ πρέπει να είναι πρώτα μέλος του ΔΣ και άρα έπρεπε να προηγηθεί και να τελειώση 
η εκλογή μελών του ΔΣ και μετά να γίνει η εκλογή του αντιπροσώπου στην ΕΟΕ! 

1 1 1 1 

14 

Ως Εφορευτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι Σπύρος Κονταλής και Δημήτρης Δήμας χωρίς να 
αναγράφονται ποίων συλλόγων αντιπρόσωποι είναι! Αυτό δείχνει να μην είναι κάτι 
σπουδαίο, αλλά είναι πολύ σπουδαίο, διότι αν οι κύριοι αυτοί είναι αντιπρόσωποι 
συλλόγων που ΔΕΝ έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στην ΓΣ, τότε όλη η 
διαδικασία των Αρχαιρεσιών τινάζεται στον αέρα! 

1 1 1 1 

15 

Στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών αναφέρεται ότι η ΕφΕπ "παρέλαβε τις αιτήσεις 
υποψηφιότητας και έλεγξε το δικαίωμα εκλογιμότητας" πράγμα που είναι ψευδές 
και δεν τηρήθηκε! Η ΕφΕπ ποτέ δεν παρέλαβε τις υποψηφιότητες και ποτέ δεν τις 
έλεγξε. Κανένας έλεγχος εκλογιμότητας δεν έγινε από την ΕφΕπ., αφού τα μέλη της έχουν 
μαύρα μεσάνυχτα για τα σχετικά κωλύματα! Αλλά και μόνο η αναγραφή αυτής της 
παραγράφου καθιστά υπεύθυνη την ΕφΕπ για τις καραμπινάτα παράνομες 
υποψηφιότητες, που αυτή δέχτηκε!  

1 1 1 1 

16 
Στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών υπάρχουν πολλά κατάλοιπα του ακατάλληλου και 
παραπλανητικού εντύπου στο οποίο συμπληρώθηκε το Πρακτικό! 

1 1 1 1 

18 

"Διαπιστώσανε ότι τα μέλη ήταν ταμειακά εντάξει"! Ψευδέστατο! Δεν έγινε κάτι 
τέτοιο! Ταυτόχρονα ομολογούν ότι οι δύο εκ του καταστατικού ετεροχρονισμένες 
ψηφοφορίες στην πραγματικότητα έγιναν ταυτόχρονα! 

1 1 1 1 

20 Ακόμα ένα ξεκάρφωτο κείμενο από το παραπλανητικό έντυπο! - - - - 

http://www.karate.gr/11dikast/popk-pdf/popk-060824-3433akyr.pdf
http://www.karate.gr/11dikast/popk-pdf/popk-060824-3433akyr.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/ProtPsif.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/ProtPsif.pdf
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21 

Καταμετρώντας τα συνολικά ψηφοδέλτια ομολογούν ακόμα μια φορά ότι οι δύο εκ του 
καταστατικού προβλεπόμενες ετεροχρονισμένες ψηφοφορίες στην 
πραγματικότητα έγιναν παρανόμως ταυτόχρονα!  
Για το ΔΣ και την ΕξΕπ βρέθηκαν 139 ψηφοδέλτια εκ των οποίων τα 133 έγκυρα, 4 άκυρα 
και 2 λευκά και για τον Εκπρόσωπο στην ΕΟΕ 139 ψηφοδέλτια με 137 έγκυρα και 2 
άκυρα! 

1 1 1 1 

22 

Και καταγράφει η κυρία Ειρηνοδίκης το σύνολο των ψήφων που πήραν οι τρεις 
συνδυασμοί: Ελληνικό Ολυμπιακό Καράτε = 71, ΚΙΜΕ = 34 και Ελληνικό Σότοκαν = 
72, πράγμα προφανώς λανθασμένο και τραγικό ταυτόχρονα, διότι ΔΕΝ το είδε 
κανένας και έμεινε γραμμένο στο Πρακτικό δημιουργώντας βαρύτατη αιτία ακυρότητας! 

    1 1 

23 

Για κανένα συνδυασμό δεν γράφεται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών χωριστά το 
αποτέλεσμα της καταμέτρησης των ψήφων και χωριστά η σειρά εκλογιμότητας! 
Πώς και από πού γνωρίζουμε ποιός αναπληρωματικός ακολουθεί όποιον τυχόν 
παραιτηθεί οποιουδήποτε συνδυασμού? 

    1 1 

24 

Δεν αιτιολογείται λεπτομερώς η εφαρμογή του άρθρου 13 §18 (ποσόστωση 
γυναικών) για την εκλογή της Αικατερίνης Φωτάκου! Επί πλέον, θα έρχεται η 
Φωτάκου από τη Σκάλα για συνεδριάσεις του ΔΣ για να δώσει μάχες με τα λαμόγια? 
Λάθος οι γυναίκες στο ψηφοδέλτιο Μεγάλε Αρχηγέ! 

    1 1 

25 
Δεν καταγράφεται η πρωταρχική καταμέτρηση των ψήφων των συνδυασμών για την 
ΕξΕπ! 

    1 1 

26 

Για πολλοστή φορά θα σας ξεφωνίσω εσάς της Αντιπολίτευσης: ΔΕΝ χωράει στο 
μυαλό μου πώς κατάφερε ο Γερόλυμπος να πείσει την Δικαστική Αντιπρόσωπο και την 
ΕφΕπ να διαβάσουν, να καταλάβουν και να εφαρμόσουν το δύσκολο Άρθρο 13 §18 
(ποσόστωση γυναικών) για την εκλογή της Αικατερίνης Φωτάκου και ΔΕΝ κατάφερε η 
Αντιπολίτευση να πείσει την Δικαστική Αντιπρόσωπο να διαβάσει το πανεύκολο Άρθρο 
22 §4 (ο αντιπρόσωπος στην ΕΟΕ πρέπει να είναι απαραίτητα μέλος του ΔΣ) και να το 
εφαρμόσει???????????????? 

1   1 1 

29 
Ένσταση 1: Μπουλούμπαση κατά Τανούρη (προπονητής)! .........ΒΑΣΙΜΗ, διότι 
προπονητής με αποδεικτικά! 

1     1 

30 

Ένσταση 2: Μπουλούμπαση κατά Παπαδόπουλου (προπονητής)! ............. Την θεωρώ 
ΒΑΣΙΜΗ, διότι (1) παρανόμως πήρε (2) παράνομη βεβαίωση προπονητή και (3) 
παρανόμως την χρησιμοποίησε! 

1     1 

31 
Ένσταση 3: Γερόλυμπου κατά Παπαδόπουλου (εξουσιοδότησε τον Μπίκα να κάνει την 
αίτησή του)! ............ΑΒΑΣΙΜΗ! 

1       

32 
Ένσταση 4: Μπουλούμπαση κατά Ηλία Χρήστου (μη εν ενεργεία διεθνής διαιτητής)! 
.............ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ! 

1       

33 

Ένσταση 5: Μπουλούμπαση κατά όλων του ΚΙΜΕ (μη νόμιμη πρόταση ενός 
εκάστουυποψηφίου του ΚΙΜΕ από 10 συλλόγους)! ........μάλλον.... ΒΑΣΙΜΗ, διότι δεν 
πληρούται το άρθρο  12 §3, που ορίζει: 

 
Μακάρι να έχω άδικο! 

      1 

34 
Ένσταση 6: ΚΙΜΕ και Παπαδόπουλος κατά του Γερόλυμπου (έπρεπε πρώτα μέλος του 
ΔΣ)! .........ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΑ ΒΑΣΙΜΗ! 

1   1   

   Σ Υ Ν Ο Λ Α  = 28 15 17 30 

  
 Παρατηρείται υψηλή ... αγωνιστικότητα από όλους, αλλά το ... πρωτάθλημα το 

παίρνει η ... Αντιπολίτευση! 
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Μόνο μία περίπτωση υπάρχει για δίκαιες και αμερόληπτες εκλογές: Να τις οργανώσει 

Προσωρινή Διοίκηση με οπωσδήποτε τον Περσίδη μέσα και να γίνουν με απλή 

αναλογική!!! Και για παράδειγμα, παρακολουθήστε στα επόμενα τι έγινε στις πρόσφατες 

εκλογές της ΕΛΟΚ-ΑπΗλ!!!  
 

 Ευτυχία σε όλους μετά τις εκλογές! Τι ... πίνετε και δεν μας ... δίνετε κι 

εμάς??? Νομίζετε ότι η ΓΓΑ (ο ξενοδόχος!) δεν παρακολουθεί τι γίνεται? 

  

Ψιχάλισε ανακοινώσεις από όλες τις μεριές μετά τις εκλογές! Ας γελάσουμε: 
  

11/9/2016 - Πρώτο ανακοίνωσε τη νίκη του το 
ΕλΟλΚα με την επόμενη ανάρτηση: 

  

 
  

Εκλέχθηκαν επτά από τους ίδιους παλιούς 
υπόδικους απατεώνες συν τον Δημήτρη 

Μπαλασόπουλο, ο οποίος από κάπου χάνει! 
Νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ επί είκοσι χρόνια και 

ταυτόχρονα προσωπικός δικηγόρος του 
Γερόλυμπου, ώστε να πληρώνεται για τις υποθέσεις 

του Γερόλυμπου από το Ταμείο της ΕΛΟΚ, μπήκε 
προφανώς επί πληρωμή, διότι είκοσι χρόνια 

πληρωνόταν από την ΕΛΟΚ και τώρα τον έπιασε ο 
πόνος να προσφέρει αφιλοκερδώς στο άθλημα??? 
Πρωφανώς μπήκε στο ΔΣ για να τους γλιτώσει (και 

τον εαυτό του) από τους ελέγχους και τους 
Εισαγγελείς! 

12/9/2016 - Δεύτερη η ΕΛΟΚ σαν να μην τρέχει τίποτα 
τα θεωρεί όλα ομαλά και δεδομένα και εύχεται καλή 
επιτυχία στο Νέο ΔΣ και στον αντιπρόσωπο στην 

ΕΟΕ! 

 

 
12/9/2016 - Ακολούθησε το Karate News μετρώντας 

σαν δεύτερο μέλος του ΚΙΜΕ στο ΔΣ τον 
Παπαδόπουλο και όχι την Φωτάκου, όπως γράφει το 

Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας! 

 

12/9/2016 - Ακολούθησε ο Σπύρος Δρακόπουλος, ο 
οποίος με εξέπληξε! Χαλαρός, ενωτικός, νηφάλιος 

κτλ. κτλ.!  

15/9/2016 - Νάτο και το ΚΙΜΕ! Καλώς τονε κι ας 
άργησε! Ευτυχής και αυτός θεωρεί στο ΔΣ τους 

Μπίκα και Παπαδόπουλο! Να δούμε πώς θα βγάλει 
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Βλέπει Διαφάνεια, Αξιοκρατία, Δίκαιο και 
ελπιδοφόρα σελίδα! 

Πρέπει να είχε 41 και μισό, όταν τα έγραφε αυτά! 

 

τον Γερόλυμπο από την ΕΟΕ, πώς θα κρατήσει τον 
Παπαδόπουλο στο ΔΣ και πώς θα εμποδίσει τις 

επαναληπτικές εκλογές! 

 

17/9/2016 - Αυτό ξέχασες να μας το πεις! 
  

 
  

 
Επειδή εδώ μου παρουσιάζεται ένα πρόσφορο κενό 

κάνω μια αφιέρωση στον Γερόλυμπο άσχετη προς το 
παρόν αλλά σχετική με αυτόν και το μέλλον του! 

  

 

21/9/2016 - Συμπληρώνει τη νίκη του το ΕλΟλΚα με 
την οριστικοποίηση αυτής από την ανακοίνωση της 
ΕΛΟΚ! Κούνια που σας κουνάει! Όταν πετάξουν έξω 

τον Γερόλυμπο από την ΕΟΕ τι θα κάνετε??? 

 

23/9/2016 - Νάτο πάλι το ΚΙΜΕ να εύχεται σε όλους 
τους νεοεκλεγέντες του ΔΣ "καλή επιτυχία"! Δεν 

βλέπω τον Παπαδόπουλο, ρε Μπίκα, που τον είχες 
δεδομένο!!! Τι έγινε? Επίσης Εσύ παζάρευες για 

πέντε θέσεις στο ΔΣ με εσένα Πρόεδρο και πήρες΄το 
ένα ξεροκόμματο της μιας θέσης για εσένα μόνο, διότι 

η δικηγόρος Αικατερίνη Φωτάκου από τη Σκάλα 
Λακωνίας δεν πρόκειται να έρχεται στις βλακείες που 

λέτε στο ΔΣ της ΕΛΟΚ!!! 
Εκτιμώ απόλυτα, όμως, το ότι πέταξες τον 

Γερόλυμπο στους ... αθίγγανους των Άνω Λιοσίων!!! 

23/9/2016 - Ορθότατη πρώτη αντίδραση στις 
λαμογιές! Όσοι δεν καταθέτετε τις συμμετοχές των 
συλλόγων σας στο λογαριασμό της ΕΛΟΚ, αλλά τα 
δίνετε χέρι με χέρι, αυτόματα παραβαίνετε το νόμο 
περί συναλλαγών άνω των 500 ευρώ και θα πάτε 
μέσα! Άλλωστε αυτός είναι και ο μόνος τρόπος να 
προστατεύσετε το Ταμείο της ΕΛΟΚ από το μακρύ 

χέρι του ... Επίτιμου Καραγκιόζη!!! 
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Για το τελευταίο μόνο ... Αρειανοί αναρωτιόνται! 

 

Κυριάκος Σερεμετάκης: 
Αυτός περνάει εμάς για ... Αρειανούς! 

Είναι ο φυτευτός στο ΔΣ από τον Γερόλυμπο με τον 
δεύτερο συνδυασμό, ώστε να μειωθεί η δύναμη του 

ΚΙΜΕ! 
1) Αμάν καλέ, κάνε μας λίγο ... διάλογο! 
2) Αν αισθάνεσαι ντροπή, να δούμε τι θα 

αισθανθείς σαν μέλος του ΔΣ και αχυράνθρωπος του 
Γερόλυμπου! 

3) Το επίπεδο το δικό σου, που ευρισκόμενος 
σε διατεταγμένη υπηρεσία ήθελες τον Γερόλυμπο να 

διευθύνει το ΔΣ, το θεωρείς αποδεκτό βέβαια! 
4) Τώρα θυμάσαι το άθλημα, ενώ όταν βάζει τα 

λεφτά του Ταμείου στην τσέπη του το ξεχνάς? 
5) Το ΔΣ που εσύ βλέπεις να μην έχει ακόμα 

συσταθεί εμείς το βλέπουμε οκτώ χρόνια! Εσύ πού 
έλλειπες οκτώ χρόνια? 

6) Το πρόβλημα της παρουσίας του Επίτιμου 
στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ δεν το έβλεπες εσύ? 

7) Δηλαδή βλέπεις μόνο στον εαυτό σου 
σοβαρότητα? 

8) Ποιός σε ρώτησε αν έχεις "δεσμευτεί 
προσωπικά να παλέψεις με όλες σου τις δυνάμεις" 

και λοιπές βλακείες που μας λες!  
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9) Για πες μας ποιός σε ήξερε από τους 28 που 
ψήφισαν το συνδυασμό σου για να βγεις εσύ στο 

ΔΣ? Ούτε τι χρώμα έχεις δεν ξέρουνε! 
10) Πραγματικά, δεν μπορείς να φανταστείς 

πόσο μεγάλη φαιδρότητα εκπέμπει το κείμενό σου 
αριστερά! 

11) Τουλάχιστον μη γράφεις τίποτα και κάνε το 
παγώνι! Άλλωστε γι' αυτό σε διάλεξε ο Γερόλυμπος: 

για να κάνεις το παγώνι!!! 
  

(Σκεφτόσαστε να του έκοβε του Γερόλυμπου 
και να μην μοίραζε τις ψήφους σε 71 και 28 στους 

δύο συνδυασμούς του, αλλά σε 54 και 45, οπότε το 
ΚΙΜΕ με κάτω από 40 θα έπαιρνε μία θέση στο ΔΣ! 

Αλλά ακόμα και τώρα θα έρχεται η Φωτάκου από τη 
Σκάλα νύχτες για συνεδρίαση του ΔΣ???) 

 

Δεν είναι δυό, δεν είναι τρείς, αλλά είναι ... χίλιοι 
δεκατρείς οι απατεώνες που μας περιστοιχίζουν! 

Είναι οι άχρηστοι, οι ανίκανοι, τα αρπαχτικά, που δεν 
έχουν άλλη επιλογή με το νόμο της αξιοκρατίας, της 

ηθικής και της εντιμότητας, αλλά μόνο αυτήν της 
εξαπάτησης ακόμα και με το σαρδόνιο χαμόγελο της 

ειρωνείας πρόσωπο με πρόσωπο με αυτούς πυ 
εξαπατούν! 

  
Το πουλημένο Προεδρείο της ΓΣ αποτελούμενο από 
τους Στέφανο Τσικελούδη (δικηγόρο), πρόεδρο της 
ΓΣ, και Άγνωστο γραμματέα της ΓΣ, απέρριψαν τη 

γραπτή ένσταση της Αντιπολίτευσης για την 
παράνομη συμμετοχή του Γερόλυμπου, ενώ είναι 
ενεργός πρόεδρος του Τριάθλου, ευρισκόμενοι σε 

διατεταγμένη υπηρεσία! 
  

Δείτε με κλικ στα επόμενα πόσο ξεφτιλισμένοι 
είσαστε και οι δύο: 

  
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τριάθλου! Το Αρχι-

καραλαμόγιο σε κύκλο! 
  

Ανάρτηση στο www.trinews.gr για τους αγώνες 
τριάθλου στο Λουτράκι της 25/9/2016! 

  
Και άλλη ανάρτηση στο www.trinews.gr για τους 

αγώνες τριάθλου στο Λουτράκι της 25/9/2016! 
  

Και πιο κάτω, ανοίξτε τα γκαβά σας, 
το βίντεο από τη συνέντευξη τύπου στο 

Λουτράκι! 
Το Αρχι-καραλαμόγιο καμαρώνει σαν γύφτικο 

σκεπάρνι! 
Καμαρώστε κι εσείς ηλίθιοι, που κάνατε μια ΑΚΥΡΗ 

ΓΣ με Αρχαιρεσίες ως αχυράνθρωποι του 
Γερόλυμπου, ζώα! 

24/9/2016 - Το βίντεο από τη συνέντευξη τύπου για τους αγώνες Τριάθλου στο Λουτράκι! 

ΒΙΝΤΕΟ 
0:00 - 1:00 = Προσφώνηση ομιλητών 

2:50 - 8:10 = Ομιλία Γερόλυμπου ως προέδρου του Τριάθλου 

18:15 - 18:35 = Όλο το πλήθος των ακροατών είναι ... άδειες καρέκλες και η γυναίκα του 
Γερόλυμπου Εμμανουέλα Ποντίδα (με τα γυαλιά). Η τύπισσα χωρίς γυαλιά είναι 
υπάλληλος του Sports Camp (στο οποίο έχει πληρώσει αρκετά λεφτά η ΕΛΟΚ! 
Ελεγκτές, ελέγξτε το, γιατί μου βρωμάει!). 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/160921-TRI.jpg
http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/160922a-Loutraki.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/160922a-Loutraki.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/160922b-Loutraki.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/160922b-Loutraki.pdf
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Τέλος, για την ΓΓΑ: παρατηρείτε βέβαια ότι μιλάνε στα ... ντουβάρια και την Εμμανουέλα 
Ποντίδα! 

Προς τους ηλίθιους, που συνεργάζονται ή/και ψηφίζουν Γερόλυμπο! 

Πιστεύω να έχετε καταλάβει, ζώα, ότι, αφού ο Γερόλυμπος δεν είναι μέλος του ΔΣ της 
ΕΛΟΚ, εκ του καταστατικού ΔΕΝ μπορεί να πάει εκπρόσωπος της ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ! 

Παράλληλα, δεν υπέβαλε υποψηφιότητα για το ΔΣ, επειδή είναι και θέλει να μείνει 
πρόεδρος του Τριάθλου! 

Στο Τρίαθλο τον κυνηγάνε η ΓΓΑ και δύο Εισαγγελείς και όπου να 'ναι θα τον φτάσουν! 

Στο Καράτε τον κυνηγάνε ... όλοι και τον έχουν ήδη φτάσει! 

Συνεπώς, οδηγείται έξω από το αθλητικό στερέωμα, ελληνικό και διεθνές, και των δύο 
αθλημάτων, 

οπότε το μόνο που του  μένει είναι να ασχοληθεί σοβαρά με τις ... εξαγωγές! 

 

 

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τον ηρωισμό των 34 συλλόγων που ψήφισαν ΚΙΜΕ 

και έσπασαν το απόστημα των Γερόλυμπου και Μπουλούμπαση στην ΕΛΟΚ-

ΑπΗλ!!! Την επόμενη φορά θα είναι περισσότεροι!!! Εδώ αναγνωρίζω τον Μπίκα 

που τους συνένωσε!!!  

 
Άιντε να πηγαίνουμε για επαναληπτικές! Και μη φοβάστε τίποτα, γιατί έρχονται 

οι Εισαγγελείς!!!  

 
Μόνο μία περίπτωση υπάρχει για δίκαιες και αμερόληπτες εκλογές: Να τις 

οργανώσει Προσωρινή Διοίκηση με οπωσδήποτε τον Περσίδη μέσα και να 

γίνουν με απλή αναλογική!!!  

 

 
  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
  

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   a134 

Πρώτη δημοσίευση 30/9/2016.    Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

Καταχωρήσεις στο 

karate.gr  

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

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο 

Facebook, Twitter, κτλ.! 

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ 

ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

Το www.karate.gr,  σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού 

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

ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και 

επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα 

κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις 

τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, 

όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο 

χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου 

αλληλένδετων άρθρων και σχετικών 3000 περίπου σελίδων!  
 (Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και 

διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)  

 

 Από σήμερα μέχρι την Έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο την 1-8-2020  

 έχουμε ακόμα 1396 ημέρες και το Ελληνικό Καράτε εξακολουθεί να παίζει το ... 

πουλί του!!!  

  

  Όταν κάποιος δεν ξέρει την ιστορία του, τότε είναι καταδικασμένος να την 

επαναλαμβάνει!  

 Το Καράτε είναι ένα άθλημα υψίστης ηθικής βουτηγμένο είκοσι χρόνια στη λάσπη 

της διαφθοράς με την απόλυτη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως (εκτός από όσους 

διαγράφηκαν από την ΕΛΟΚ ή έφυγαν μόνοι τους ή δεν έγιναν ποτέ δεκτοί), εκ 

των οποίων κάποιοι τώρα παριστάνουν τις μετανιωμένες Μαγδαληνές!  

 

 
Στο Κλουβί  

με το Λιοντάρι! 

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

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

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

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

Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!!! 

 

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/21promot/2121.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
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Το karate.gr λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα με βάση και στόχο την αλήθεια και το 

δίκαιο χωρίς επιρροές, υπαγορεύσεις και μεσάζοντες. Ειδικεύεται στην Έρευνα με Φαντασία, 

Ανίχνευση των Πληροφοριών, Ενδελεχή Aνάλυση των Πληροφοριών, Επιβεβαίωση των 

Πληροφοριών με Αποδεικτικά Στοιχεία και, τέλος, με Ορθή Απόδοση της Βαρύτητας σε κάθε 

Αποδεικτικό Στοιχείο. 

Όταν το karate.gr αναδημοσιεύει κάποια ξένη είδηση ή πληροφορία, τότε μνημονεύει και 

την πηγή της. Αν δεν μνημονεύεται η πηγή κάποιας είδησης ή πληροφορίας, τότε αυτή αποτελεί 

αποτέλεσμα αποκλειστικής έρευνας και επεξεργασίας του karate.gr. 

 

 Το επόμενο θα το έβαζα τελευταίο, αλλά το βάζω πρώτο, 

γιατί παίζει σημαντικό ρόλο!  

Θυμάστε την από 23-1-2015 μηνυτήρια αναφορά του Γιώργου Κοσμίδη στην Εισαγγελία του 

Αρείου Πάγου με κατηγορούμενους όλα τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ και τον Γερόλυμπο? Έ, λοιπόν, πήγε 

στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, κάλεσαν τους μάρτυρες του Κοσμίδη, μεταξύ αυτών και εμένα, για 

καταθέσεις, κάλεσαν και τους κατηγορούμενους για απολογίες και παραπέμπεται στο ακροατήριο! 

Σε μια προσπάθεια άμυνας των μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ και του Γερόλυμπου οι κατηγορούμενοι 

Μπουλούμπασης, Γερόλυμπος, Ποντίδα, Βόβλας και Χονδροματίδης έκαναν μήνυση για ψευδορκία 

μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση στους μάρτυρες της μηνυτήριας αναφοράς του Κοσμίδη, μεταξύ 

αυτών και σε εμένα, με αποτέλεσμα να έχω πλέον αποκτήσει νόμιμο δικαίωμα για νόμιμη απαίτηση 

όλων των αποδεικτικών στοιχείων, που χρειάζομαι για την υπεράσπισή μου λόγω εννόμου πλέον 

συμφέροντος.  

Συνεπώς, μεταξύ άλλων θα ζητήσω με εισαγγελικές παραγγελίες τα Πρακτικά της ΓΣ των 

Εκλογών, την Έκθεση των Ελεγκτών της ΓΓΑ για την ΕΛΟΚ, την παραπομπή του Τριάθλου στον 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών και τον Αθλητικό Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και όποιο άλλο 

έγγραφο νομίζω ότι μου χρειάζεται για την υπεράσπισή μου!  

Μεταξύ των νομικών κινήσεων, που κρίνω απαραίτητες και έχω δικαίωμα να ζητήσω για 

την υπεράσπισή μου είναι φυσικά και η Ακύρωση των Εκλογών της ΕΛΟΚ της 11-9-2016, διότι μαζί 

με τις νοθευμένες Εκλογές του 2012 αποτελούν κύρια αποδεικτικά στοιχεία του ότι όσα έχω γράψει 

και όσα έχω μαρτυρήσει είναι αληθινά και άρα είμαι αθώος!!! 

Πώς σας φαίνεται? Επομένως, αν δεν ακυρώσετε τις εκλογές εσείς της Αντιπολίτευσης, 

θα τις ακυρώσω εγώ μόνος μου και θα ξευτιλιστείτε απόλυτα! 

 

 

 Αυτούς του ξαναγράφω βάσει του αρχαίου "Μέμνησο των ... Γαϊδουραίων"  
 

 
Γερόλυμπος 

Επίτιμος 
πρόεδρος και 

"μαγαζάτορας" 
της ΕΛΟΚ!!! 

 
Μπουλούμπασης 

Παράνομος 
Πρόεδρος διότι 
προπονητής! 

 
Γερολύμπου 
Παράνομη 

Γεν. Γραμ. στην 
"οικογενειακή 
επιχείρηση"! 

 
Χονδροματίδης 

Παράνομος 
Πρόεδρος Τεχν. 

Επιτροπής,  διότι 
προπονητής! 

 
Βόβλας 

Παράνομος Ταμίας 
διότι προπονητής! 

Πρόσφατο 
εγκεφαλικό! 

 
  

Ράλλης 
Ειδικός 

Γραμματέας 
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Δημητριάδης 

Παράνομο 
μέλος, διότι 

προπονητής! 

 
Πάσης 

 Παράνομος, διότι 
προπονητής! 

 
Χανικιάν 

 Αντιπρόεδρος = 
Εκτός ΔΣ, διότι 

εγκεφαλικό! 

 
Καραπλιάγκος 

Αθανάσιος 
Νέο Μέλος 

 
Τσαρτσιταλίδης 

Κίμων 
Νέο Μέλος 

 
Χαρίσης Ιωάννης 

Νέο Μέλος 
(από το σύλλογο 

του 
Καρβούνη!?!?) 

 
Καρβούνης 

Παράνομος Εφ. 
Εθν. Ομάδων, 
προπονητής, 
αστυνομικός! 

Εξέπεσε! 

 

 
Σκοπελίτης 
Ιδιοκτήτης 

"Sportdata", 
εξωτερικός 

συνεργάτης!!! 

 
Γκάζι, 

Διευθυντής 
αθλήματος, 

νόμιμος 
προπονητής, 

παράνομα 
ψηφίζει!!! 

 
Χριστοδούλου 

Η "ElpidaTours!" 

εξωτερικός 
συνεργάτης!!! 

Όσοι 
παρανόμησαν 

παραμένουν για 
να πληρώσουν! 

 
Ο 

Πουπουλιάρης! 

 

 

Μόνο μία περίπτωση υπάρχει για δίκαιες και αμερόληπτες εκλογές: Να τις 

οργανώσει Προσωρινή Διοίκηση με οπωσδήποτε τον Περσίδη μέσα και να γίνουν 

με απλή αναλογική!!! Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα εξασφαλιστεί το αδιάβλητο 

των εκλογών της ΕΛΟΚ!  

 

 

 Κέρδη και Ζημίες του Γερόλυμπου από τις Εκλογές!  
 

Η ΕΛΟΚ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εκλογών με την αριστερή ανακοίνωση στον 

επόμενο πίνακα, ενώ στον ιστότοπο του συνδυασμού Ελληνικό Ολυμπιακό Καράτε (και όχι της 

ΕΛΟΚ) αναρτήθηκε η πληρέστερη ανακοίνωση δεξιά στον κάτωθι πίνακα! 

Ταυτόχρονα στον ίδιο ιστότοπο του ΕλΟλΚα αναρτήθηκαν και επί μέρους ανακοινώσεις και 

φωτογραφίες από τις δραστηριότητες της ΕΛΟΚ, οι οποίες ΔΕΝ αναρτήθηκαν στο site της ΕΛΟΚ! 

Τι σημαίνει αυτό? Προφανώς σημαίνει "μείνετε συντονισμένοι στο ΕλΟλΚα, διότι οι εκλογές θα 

επαναληφθούν"! Δηλαδή ο Γερόλυμπος γνωρίζει ότι δεν μπορεί να σταθεί ως εκπρόσωπος στην 

ΕΟΕ χωρίς να είναι μέλος του ΔΣ και ήδη ετοιμάζεται για επαναληπτικές εκλογές! Οι μόνοι που 

δεν καταλαβαίνουν το αυτονόητο είναι η Αντιπολίτευση. 

http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
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Ας δούμε, όμως, το αποτέλεσμα των εκλογών για τον Γερόλυμπο.  

Έβαλε στο ΔΣ τους ήδη από πριν υπάρχοντες 

Μπουλούμπαση, Ποντίδα, Χονδροματίδη, Χανικιάν 

(τελείως ακατάλληλος λόγω εγκεφαλικού), Ράλλη, 

Καραπλιάγκο και Τσαρτσιταλίδη, εκ των οποίων οι πέντε 

πρώτοι είναι ήδη υπόδικοι για σωρεία παραβιάσεων του 

αθλητικού νόμου και οι δύο τελευταίοι βάλανε το κεφάλι 

τους στη λαιμητόμο λόγω απύθμενης βλακείας! Σε αυτούς 

προστέθηκαν ο Μπαλασόπουλος, ο οποίος μόλις 

συνειδητοποήσει τι έκανε θα φύγει τρέχοντας, και ο 

Σερεμετάκης, ο οποίος και αυτός βάζει το κεφάλι του στη 

λαιμητόμο λόγω βλακείας!  

Εδώ του τελείωσαν οι άνθρωποι-πιόνια του Γερόλυμπου, διότι είδαμε ότι για το δεύτερο 

συνδυασμό του ΔΕΝ είχε ανθρώπους να βάλει! Ακόμα και οι δικοί του τον έχουν καταλάβει και δεν 

διακινδυνεύουν επίσημη συνεργασία μαζί του! 

Τι κέρδισε ο ίδιος? Απεδείχθη απείρως βλάκας, διότι μαζί με το Τρίαθλο, από το οποίο 

τρώει καλά από χορηγούς που δίνουν λεφτά για διαφήμισή τους σε μια ομοσπονδία που αποτελείται 

μόνο από έναν πρόεδρο και τίποτα άλλο, ήθελε ταυτόχρονα και τη θέση του εκπροσώπου στην ΕΟΕ 

από το Καράτε χωρίς να είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ για να γυρίσει νικητής στο διεθνές καράτε, το 

οποίο τον έχει πετάξει στα σκουπίδια! Και τελικά πήρε ... από τα τρία το μακρύτερο! Βούλιαξε την 

ΓΣ των Εκλογών στις παρανομίες και φόρτωσε όλες αυτές τις παρανομίες στις πλάτες των μελών 

του ΔΣ μαζί με όλες τις προηγούμενες που έχουν γίνει! Δηλαδή, τους έχωσε στο λάκκο ακόμα πιο 

βαθιά! Και τη γυναίκα του μαζί! 
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Και τελικά τη θέση του εκπροσώπου στην ΕΟΕ ΔΕΝ την παίρνει! Θα πάει ως εκπρόσωπος 

του Καράτε στην ΕΟΕ με το Πρακτικό των Εκλογών στο χέρι και σε πέντε μέρες θα φύγει με κάτι 

άλλο στο χέρι, γιατί θα τον έχουν ακυρώσει! Δηλαδή, έκανε μια τρύπα στο νερό! 

Συνεπώς, για τον Γερόλυμπο ΔΕΝ πρόκυψε κανένα 

απολύτως κέρδος από τις εκλογές! Αυτό αποδεικνύεται! 

Και όμως ακόμα και τη στιγμή που καταρρέει 

προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ακόμα και τις ζημίες του! Η 

πληρέστερη ανακοίνωση από το ΕλΟλΚα άνω δεξιά στον 

πίνακα γράφει πεντακάθαρα την Εκτελεστική Επιτροπή! Πού 

βλέπετε σε αυτήν τον Γιώργο Μπίκα? Πουθενά! Η 

Εκτελεστική Επιτροπή θα αποφασίζει και θα υλοποιεί τις 

αποφάσεις της και ο Μπίκας θα καλείται κάθε δυό μήνες να 

υπογράφει τα πρακτικά του ΔΣ μαζί με τους άλλους χωρίς να έχει πάρει χαμπάρι για τίποτα! Αυτό 

ακριβώς είναι το όπλο του Γερόλυμπου: η διατήρηση της εξουσίας έστω και παράνομα! Η διατήρηση 

της δυνατότητας να ευνοεί, να χρηματίζει, να αλλοιώνει, να εκβιάζει, να εξοντώνει! Και αυτή τη 

δυνατότητα σήμερα την έχει ακόμα! 

Παρεμπιπτόντως, η ύπαρξη αυτής της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία έχει 

παρεισφρήσει από παλιά εκ του πονηρού  στο καταστατικό και την ψηφίσατε τότε όλοι οι ηλίθιοι 

ταΐζοντας το Τέρας με το οποίο σήμερα δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα (!), είναι παράνομη, διότι 

τέτοια Επιτροπή έχει νόημα να υπάρχει σε μια τεράστια ομοσπονδία με ανάγκες επειγόντων 

αποφάσεων και η οποία έχει μέλη ΔΣ που κατοικούν μακριά από το κέντρο συνεδριάσεων και είναι 

δύσκολη η μετακίνησή τους για συχνές συνεδριάσεις, ενώ τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή 

είναι άμεσα διαθέσιμα και άκρως υπεύθυνα για την λήψη επειγουσών αποφάσεων! Στην προκειμένη 

περίπτωση και για την ΕΛΟΚ τέτοιες συνθήκες ΔΕΝ υπάρχουν, οπότε η δημιουργία τέτοιας 

Επιτροπής είναι παράνομη, έχει συσταθεί έστω και δια του καταστατικού με δόλο και η ύπαρξή της 

παραβαίνει τον αθλητικό νόμο αφαιρώντας με ύποπτες σκοπιμότητες τις αρμοδιότητες ελέγχου των 

αποφάσεων του ΔΣ από τα ίδια τα μέλη του ΔΣ!  

Αλλά πού να το καταλάβετε αυτό! Ό,τι σας έλεγε εσείς το ψηφίζατε! Και ο Μπίκας 

μαζί!  

Επιπρόσθετα, μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής περιλαμβάνονται και οι 

Γρηγόρης Χανικιάν, ο οποίος έχει υποστεί 2-3 εγκεφαλικά και σέρνεται, αλλά τον χρησιμοποιεί ο 

Γερόλυμπος για την υπογραφή του, και ο Θανάσης Καραπλιάγκος, ο οποίος μένει στο Βόλο και είναι 

προφανές ότι λόγω απόστασης ΔΕΝ προσφέρεται για "επείγουσες συνεδριάσεις"! Μένουν οι 

Μπουλούμπασης και Ποντίδα αφαιρουμένου του Χονδροματίδη, ο οποίος είναι ... γκαγκάου! Δηλαδή, 

όπως πάντα, μένει ο ... Γερόλυμπος! 

 

Ευσεβείς πόθοι και Βλακείες του ΚΙΜΕ! 
Το ΚΙΜΕ κέρδισε δύο μέλη στο ΔΣ και τίποτα άλλο με βάση το ισχύον Πρακτικό των 

Εκλογών! Τον Γιώργο Μπίκα και την Αικατερίνη Φωτάκου! Ο Κώστας Παπαδόπουλος πάπαλα! Ούτε 

εκπρόσωπος στην ΕΟΕ βγήκε ούτε ψήφους έφερε στο συνδυασμό! Άσε που η υποψηφιότητά του 

είναι και προβληματική λόγω των βεβαιώσεων προπονητή που είχε ζητήσει από την ΕΛΟΚ, τις είχε 

πάρει και τις είχε χρησιμοποιήσει, πράγματα που είχε κρύψει! Επί πλέον, η δικηγόρος Κατερίνα 

Φωτάκου, παλιά μαθήτρια του Κώστα Γκουβούση, μένει στη Σκάλα Λακωνίας και θα της είναι πολύ 

δύσκολο έως αδύνατο να έρχεται στις συνεδριάσεις των τρελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ, συνεπώς θα είναι 

ανύπαρκτη! Επομένως, για την Αντιπολίτευση μένει ο Γιώργος Μπίκας στο ΔΣ για μια φορά κάθε 
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δυο μήνες, ο οποίος είχε την αφέλεια να παζαρέψει τον ευσεβή πόθο "πέντε 

του ΚΙΜΕ στο ΔΣ με αυτόν πρόεδρο"!!!  

Οι ευσεβείς πόθοι του Μπίκα στο παζάρι με "πέντε του ΚΙΜΕ στο ΔΣ 

και με τον ίδιο Πρόεδρο (!)" αποδείχτηκαν φρούδες ελπίδες! 

Και φυσικά ό,τι πει θα πετιέται από τους υπόλοιπους στα σκουπίδια 

και όποιο έγγραφο ζητήσει δεν θα του δίνουν τίποτα και θα τον αφήνουν να 

χτυπιέται! Τουλάχιστον του μένει ότι ικανοποίησε το απωθημένο του να βγάλει 

τον Γερόλυμπο από το ΔΣ και τα γραφεία της ΕΛΟΚ! (Εγώ βέβαια στη θέση 

του θα έλεγα στον Γερόλυμπο πριν φύγει από τα γραφεία της ΕΛΟΚ να αφήσει 

και τα κλειδιά του, τα ρούχα και το ... σώβρακο που φοράει, διότι όλα τα έχει 

πληρωμένα η ΕΛΟΚ!) Αλλά τα απωθημένα μας δεν αποτελούν "διοίκηση ομοσπονδίας"! 

 

Λανθασμένη στρατηγική, λοιπόν! Έπρεπε να μπουν το λιγότερο δύο δυναμικά άτομα στο 

ΔΣ και να είναι και οι δύο Αθηναίοι! Ο εκπρόσωπος στην ΕΟΕ δεν είναι προσωρινά στόχος! 

Αυτό ήταν εξαρχής πυροτέχνημα!  

 

Προεκλογικά είχαν ακουστεί οι απόψεις "Μόλις διαπιστώσουμε παρανομίες, θα 

υποβάλουμε αίτηση για προσωρινή διοίκηση με μέλη και από τις δύο παρατάξεις για αδιάβλητες 

εκλογές!" ή/και "Μόλις γίνουν οι εκλογές με τη γνωστή νοθεία του Γερόλυμπου την επόμενη μέρα 

θα κάνουμε αίτηση ακύρωσης, οπότε αυτόματα θα μπλοκάρουμε τον τραπεζικό λογαριασμό της 

ΕΛΟΚ, αφού δεν θα υπάρχει οριστικοποιημένη διοίκηση, ώστε θα αναγκαστούν να ξανακάνουν 

εκλογές!" 

Μετεκλογικά το ΚΙΜΕ θεωρεί σοφότερη τη σκέψη να ακυρώσουν τη συμμετοχή του 

Γερόλυμπου, πράγμα πανεύκολο, ώστε αν θελήσει να συμμετέχει στην ΕΛΟΚ να χρεωθεί αυτός 

απέναντι στους συλλόγους την ταλαιπωρία των εκλογών, που θα προκαλέσει! Ταυτόχρονα, θα 

παραιτηθεί η Φωτάκου και θα μείνει ο Παπαδόπουλος και στο ΔΣ και ως εκπρόσωπος στην ΕΟΕ! 

Αλλά λόγω της ποσόστωσης γυναικών φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν και την έδρα? Και αν μείνει 

ο Παπαδόπουλος, κάθε πότε θα έρχεται από τη Χαλκιδική? Ακόμα το ψάχνουν!?!?!? 

Με συγχωρείτε, αλλά όλα αυτά είναι μπαρούφες! Τώρα, πού βρίσκεται ο Γερόλυμπος? 

Ελέγχει την ΕΛΟΚ ή όχι? Έχει τη δύναμη και το όπλο (την εξουσία) να να ευνοεί, να χρηματίζει, να 

αλλοιώνει, να εκβιάζει και να εξοντώνει? Προφανώς τα έχει αυτά και θα τα έχει ακόμα και αν 

πετύχετε όλα όσα θέλετε με τα παρόντα αποτελέσματα των εκλογών! Έ, λοιπόν, του αφήνετε αυτή 

τη δύναμη και το όπλο να ευνοήσει τους ψηφοφόρους του και να εξοντώσει τους δικούς σας! Τι πιο 

απλό? Και αν προσωρινά χάσει την εκπροσώπηση στην ΕΟΕ, τι τον νοιάζει? Οργανώνεται πιο 

ισχυρός για έξι μήνες και κάνει εκλογές σε έξι μήνες!  

Άλλωστε βρισκόμαστε στο τέλος χρόνου, οπότε θα βάλει αθλητές νέων δικών του 

συλλόγων με άσπρες ζώνες στους αγώνες και θα στερήσει τους αγώνες από αθλητές δικών σας 

συλλόγων, ώστε να συμπληρώσουν δέκα αθλητές οι δικοί του και να χάσουν τους δέκα οι δικοί σας 

με αποτέλεσμα να αλλοιώσει προς όφελός του τις εκλογές που θα κάνει το 2017, ηλίθιοι!!! Δουλειά 

που την έχει κάνει δεκάδες φορές, ηλίθιοι!!! Και αν τώρα οι εκλογές έδωσαν αποτέλεσμα 100 ψήφους 

στον Γερόλυμπο και 33 στο ΚΙΜΕ, το 2017 θα δώσουν 100+10νέους+10 δικούς σας = 120 στον 

Γερόλυμπο και 33-10φευγάτους-10χωρίς ψήφο = 13 για το ΚΙΜΕ!!! Το αποτέλεσμα θα είναι να σας 

εξοντώσει όλους! Συγνώμη για το "χαϊδευτικό", αλλά αλλιώς δεν παίρνετε μπροστά! 

Μην ξεχνάτε ότι τον Γερόλυμπο ΕΓΩ τον κατέβασα από το "θρόνο της ΕΛΟΚ" και 

φέρετε ευθύνες αν τα στραβώσετε όλα! Το ότι το ξεχνάτε αυτό αποτελεί έμπρακτη αχαριστία!  
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Από την άλλη μεριά, όσο χρόνο θα κάνει ένα δικαστήριο να ακυρώσει τη συμμετοχή του 

Γερόλυμπου ως εκπροσώπου της ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ, ακριβώς τόσο χρόνο θα κάνει ένα δικαστήριο 

να δώσει απόφαση για προσωρινή διοίκηση με μέλη και από τις δύο πλευρές ή έξω από τις δύο 

πλευρές, τα οποία θα εγγυώνται αδιάβλητες εκλογές. Μην ξεχνάτε ότι οι εκλογές είχαν τόσες 

παρανομίες που εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι το δικαστήριο θα δώσει αμέσως την προσωρινή 

διοίκηση σε συνδυασμό με τις εκλογές του 2012! 

Υπάρχει ακόμα ένα σκεπτικό κινδυνολογίας που κυκλοφορεί! Πως δήθεν σε επαναληπτικές 

εκλογές ο Γερόλυμπος θα μπει και στο ΔΣ, ενώ τώρα δεν είναι! Αυτό το σκεπτικό είναι τελείως 

για τα μπάζα, διότι: 

1) Ο Γερόλυμπος δεν αφήνει το Τρίαθλο πριν τελεσιδικήσει το 

δικαστήριο με την ΓΓΑ. Αλλά ακόμα και μετά, δύσκολα θα το αφήσει, διότι το 

κινεί πλέον σαν ιδιωτική ομοσπονδία και κονομάει, ενώ ταυτόχρονα είναι και 

πρόεδρος της Μεσογειακής του Τριάθλου, οπότε μπαίνει και θέμα γοήτρου 

στη μέση! 

2) Θα τον προλάβουν οι Εισαγγελείς, που ερευνούν το φιάσκο του 

Τριάθλου με συλλόγους-μαϊμού του καράτε! 

3) Θα τον προλάβουν οι εισαγγελείς, στους οποίους θα πάει ο 

έλεγχος της επιτροπής της ΓΓΑ, που ελέγχει σήμερα την ΕΛΟΚ! 

4) Θα τον προλάβουν οι εισαγγελείς από τις μηνύσεις των Κοσμίδη, Πελέκη, Χρήστου, 

Περσίδη κτλ.  

5) Τέλος, ο Γερόλυμπος είναι ... χέστης-κλέφτης! Μην ξεχνάτε ότι θα μπορούσε να είναι 

πρόεδρος της ΕΛΟΚ από το 1995 μέχρι σήμερα, αλλά επειδή ήθελε να κλέβει απ' όλες τις πάντες 

χωρίς να φαίνεται έβαλε πρόεδρο στην αρχή τον Γιώργο Σανιώτη, μετά έγινε ο ίδιος για 4-5 χρόνια 

πρόεδρος, στη συνέχεια έβαλε τον Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο (ακόμα και με εγκεφαλικό),  και από 

το 2008 βρήκε τον βλάκα τον Μπουλούμπαση! Συστηματικά θέλει να κλέβει την ομοσπονδία και να 

τα φορτώνει στους άλλους! Αν φτάσουν σε ένα δικαστήριο ελλείμματα 200.000 ευρώ μέσα σε οκτώ 

χρόνια, σε ποιόν θα τα φορτώσουν οι Δικαστές νομίζετε? Κυρίως στον Πρόεδρο και στον Ταμία! 

Λέτε τώρα που φτάσαμε στους ελέγχους και στους εισαγγελείς να βάλει το κεφάλι του στον τορβά? 

Τρελός είναι? Έβαλε το κεφάλι της γυναίκας του ο χέστης-κλέφτης! Εσείς θα βάζατε τη γυναίκα 

σας σε τέτοια θέση ή μήπως εκείνη θα το δεχόταν? 

  

Αλλά ακόμα και αν μπει στο ΔΣ και αναλάβει πρόεδρος στην ΕΛΟΚ ακόμα καλύτερα για 

όλους! Τότε θα τον έχουμε ... δεδομένο ισοβίτη γιατί και θα βάζει την υπογραφή του και θα 

αποδειχθεί αυτονόητα ότι ήταν ο κύριος υπεύθυνος από το 1995!!! 

Από την άλλη μεριά το ΚΙΜΕ, πάντα κατά τη γνώμη μου, έπασχε εξαρχής στο θέμα των 

υποψηφίων! Δεν μπαίνει υποψήφιος όποιος μας το ζητήσει ή βγαίνουμε στη γύρα και συμπληρώνουμε 

με όποιον βρούμε μπροστά μας! Ένας συνδυασμός πρέπει να έχει αρχηγό, ο οποίος να αποφασίζει 

ΣΟΦΑ και όταν πρέπει να συναινεί και όταν πρέπει να αρνείται! Οι υποψήφιοι του ΚΙΜΕ ήταν οι 

επόμενοι δέκα έξι: 
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Από αυτούς, με μια πρόχειρη ματιά, οι δέκα είναι ακατάλληλοι! Άντε-άντε επειδή ήσουν 

αθλητής, πρωταθλητής ή γονιός αθλητή κάνεις και για μια καυτή καρέκλα στο ΔΣ της ΕΛΟΚ για τη 

λειτουργία της οποίας δεν ξέρεις τίποτα? Τι είναι μια ομοσπονδία με 200 συλλόγους σε προ-

ολυμπιακή περίοδο? ... Πίτα-καλαμάκι? Εδώ πλέον γίνεται έντονα υπαρκτό το μακροχρόνιο 

πρόβλημα της ΕΛΟΚ, η οποία ΔΕΝ έχει διοικητικούς! Το σπάνιο αυτό "είδος" το εξαφάνισε έντεχνα 

ο Γερόλυμπος! Ο μόνος διοικητικός είναι ο ... Γερόλυμπος και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός 

λόγος να φοβάμαι μήπως και μετά τους ελέγχους της ΓΓΑ η ΕΛΟΚ κινδυνέψει να χάσει την 

ειδική αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ! 

Επίσης, δεν είδα πουθενά από τη μεριά του ΚΙΜΕ ως πρόγραμμα προ-εκλογικά ή/και ως 

στόχους μετεκλογικά να θίγονται τα πολυετή προβλήματα λειτουργικών παρανομιών της ΕΛΟΚ 

στους τομείς: στυλ καράτε και αγώνες σε αυτά, εξετάσεις για μαύρες ζώνες των στυλ και της ΕΛΟΚ, 

σχολές προπονητών, αρχεία διαιτητών και προπονητών, δημοσιοποίηση δαπανών, στελέχωση 

επιτροπών και άλλα πολλά! Είναι αδυναμία του ΚΙΜΕ να προγραμματίσει ή θα κάνει τα ίδια που 

έκανε και η Συμμορία του Γερόλυμπου? Τι θα κάνει το ΚΙΜΕ με τα παράνομα στυλ-μαϊμούδες, 

που έδιναν παράνομες ζώνες-μαϊμούδες και έκαναν παράνομους αγώνες-μαϊμούδες κρυμμένα πίσω 

από παράνομες ομοσπονδίες-μαϊμούδες??? Ή μήπως ήταν νόμιμα όλα όσα κάνατε και εσείς μαζί 

με τους άλλους για να κονομάτε επί είκοσι χρόνια τώρα? 

 

Λογαριάζετε χωρίς τον Ξενοδόχο! 
Ο Ξενοδόχος του αθλήματος είναι η Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού! 

Η ΓΓΑ θα φρίξει μόλις δει το πόρισμα της Επιτροπής Ελέγχου, αν 

η τελευταία κάνει καλά τη δουλειά της! 

Στη θέση του Ιούλιου Συναδινού εγώ θα έστελνα το πόρισμα στον 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών για πιθανές (διάβαζε "βέβαιες") ποινικές 

παραβάσεις και στον Αθλητικό Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για έρευνα 

διάπραξης κακουργημάτων, ενώ ταυτόχρονα θα αφαιρούσα την ειδική 

αθλητική αναγνώριση από την ΕΛΟΚ!  

Άντε στην καλύτερη των περιπτώσεων και επειδή θα σκεφτόμουν 

τους αθώους αθλητές και τους αθώους συλλόγους σε ένα άθλημα για πρώτη φορά σε προ-ολυμπιακή 

περίοδο να έδινα το πόρισμα στους συλλόγους της Αντιπολίτευσης, ώστε να προχωρήσουν δικαστικά 

σε προσωρινή διοίκηση με εξαίρεση όλων των υποδίκων! 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν θα επέτρεπα να διαιωνίζονται, ενώ καταγγέλλονται 

δημόσια, αυτές οι καραμπινάτες παρανομίες σε μια αθλητική ομοσπονδία υπό την εποπτεία μου, 

υποτίθεται, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον Υπουργό Πολιτισμού και 

τον Πρωθυπουργό μου!!!  
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Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τον ηρωισμό των 33 συλλόγων που ψήφισαν ΚΙΜΕ 

και έσπασαν το απόστημα των Γερόλυμπου και Μπουλούμπαση στην ΕΛΟΚ-ΑπΗλ!!! 

Την επόμενη φορά θα είναι περισσότεροι!!! Εδώ αναγνωρίζω τον Μπίκα που τους 

συνένωσε!!!  

 

 Το πρώτο αποδεικτικό ανικανότητας της νέας διοίκησης!  

  

από το https://www.facebook.com/tasos.gortsos?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf  

 

 
  

 

 

 Η άποψή μου είναι ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να ... αυτοεκτελεστεί σύσσωμη η 

... Εκτελεστική Επιτροπή,  

 διότι η αποτυχία αυτή αποτελεί αυτογκόλ και ... ομαδικό αυτοσέξ ταυτόχρονα!!!  

 

Άιντε να πηγαίνουμε για επαναληπτικές! Και μη φοβάστε 

τίποτα, γιατί έρχονται οι Εισαγγελείς!!!  

 

https://www.facebook.com/tasos.gortsos?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
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Μόνο μία περίπτωση υπάρχει για δίκαιες και αμερόληπτες εκλογές: Να τις 

οργανώσει Προσωρινή Διοίκηση με οπωσδήποτε τον Περσίδη μέσα και να γίνουν 

με απλή αναλογική!!!  Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα εξασφαλιστεί το αδιάβλητο 

των εκλογών της ΕΛΟΚ!  

 

 
  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
  

  
 

  

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) 

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   a144 

Πρώτη δημοσίευση 18/10/2016.    Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

Καταχωρήσεις στο 

karate.gr  

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

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο 

Facebook, Twitter, κτλ.! 

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ 

ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

Το www.karate.gr,  σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού 

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

ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και 

επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα 

κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις 

τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, 

όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο 

χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου 

αλληλένδετων άρθρων και σχετικών 3000 περίπου σελίδων!  
 (Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και 

διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)  

 

 Από σήμερα μέχρι την Έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο την 1-8-2020  

 έχουμε ακόμα 1378 ημέρες και το Ελληνικό Καράτε εξακολουθεί να παίζει το ... 

πουλί του!!!  
  

 

  Όταν κάποιος δεν ξέρει την ιστορία του, τότε είναι καταδικασμένος να την 

επαναλαμβάνει!  

 

Όταν τελειώνουμε τα σχολεία, ο μόνος δάσκαλος που μας μένει είναι ο ίδιος ο εαυτός μας! Πρέπει 

να διδασκόμαστε από τα λάθη μας και από τα λάθη των άλλων! 

 

 
Στο Κλουβί  

με το Λιοντάρι! 

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

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

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

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

Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!!! 

 

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/21promot/2121.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
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Το karate.gr λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα με βάση και στόχο την αλήθεια και το 

δίκαιο χωρίς επιρροές, υπαγορεύσεις και μεσάζοντες. Ειδικεύεται στην Έρευνα με Φαντασία, 

Ανίχνευση των Πληροφοριών, Ενδελεχή Aνάλυση των Πληροφοριών, Επιβεβαίωση των 

Πληροφοριών με Αποδεικτικά Στοιχεία και, τέλος, με Ορθή Απόδοση της Βαρύτητας σε κάθε 

Αποδεικτικό Στοιχείο. 

Όταν το karate.gr αναδημοσιεύει κάποια ξένη είδηση ή πληροφορία, τότε μνημονεύει και 

την πηγή της. Αν δεν μνημονεύεται η πηγή κάποιας είδησης ή πληροφορίας, τότε αυτή αποτελεί 

αποτέλεσμα αποκλειστικής έρευνας και επεξεργασίας του karate.gr. 

 
Κάτω από το Κόκκινο Φανάρι της γωνιάς έκαναν κάθε βράδυ πιάτσα δυό ... Πουτάνες (με 

το συμπάθειο)! Όχι ταυτόχρονα τα ίδια βράδια, αλλά Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή η μιά και Τρίτη-

Πέμπτη-Σάββατο η άλλη! Το είχανε ... μοιράσει! Τις Κυριακές ντυνόντουσαν σεμνά και πήγαιναν 

στην ... Εκκλησία! Περιττό να πω ότι δεν έκοβαν ... αποδείξεις, δεν 

πλήρωναν ... φορολογία, δεν πλήρωναν ασφαλιστικά ταμεία, δεν 

απέδιδαν ... ΦΠΑ, δεν πλήρωναν ΕΝΦΙΑ, έστω και ... υπαίθριου 

χώρου, κτλ. Όλα στα ... μαύρα!!!  

Το αποτέλεσμα ήταν να έχουν κάνει τη Γειτονιά ... 

Μπουρδέλο! Και αυτό είχε γίνει ρουτίνα! Μαγαζιά κλείσανε, η 

Γειτονιά καταχρεώθηκε, ο κόσμος έφευγε! 

Μετά από κάποιο καιρό νάσου που πετάχτηκε και η κυρά-

Τασία από απέναντι!  

Και ευτυχώς που πετάχτηκε η κυρά-Τασία από απέναντι και με αφίσες και με πανό ηγήθηκε 

του κινήματος "ηθικό πλεονέκτημα" με κύρια υπόσχεση να καθαρίσει τη Γειτονιά από τη βρωμιά 

και δυσωδία των δύο ... επαγγελματιών του Αγοραίου Έρωτα!  

Το θέμα με ενδιέφερε άμεσα γιατί η Γειτονιά δεν ήταν μια οποιαδήποτε Γειτονιά, αλλά 

ήταν η δική μου Γειτονιά! Εκεί γεννήθηκα, εκεί έπαιζα παιδί, εκεί μεγάλωσα, εκεί σπούδασα, 

εκεί δούλεψα, εκεί παντρεύτηκα εκεί μεγάλωσα τα παιδιά μου, εκεί τα σπούδασα, εκεί θα 

αφήσω τα κόκαλά μου!  

Πίστεψα κι εγώ στην κυρά-Τασία και είπα να τη δοκιμάσουμε! Πόσο χειρότερα θα γίνουν 

τα πράγματα! Από υποσχέσεις τα πήγαινε πολύ πολύ καλά! Από μυαλό φαινότανε να υστερεί, αλλά 

καμιά φορά η πρόθεση είναι αυτό που μετράει και το μυαλό το βρίσκεις! Άλλωστε και ... βοϊδινό 

μυαλό να έβαζες να δουλέψει τίμια για τη Γειτονιά πάλι σε καλό θα της έβγαινε! 

Η αλήθεια είναι ότι ΔΕΝ ψήφισα την κυρά-Τασία, αλλά 

όταν ανέλαβε τη διαχείριση της γειτονιάς έλεγα στους 

αντίθετους "ό,τι έγινε, έγινε, αφήστε να δούμε τι θα κάνει και η 

κυρά-Τασία και το ξανασυζητάμε! Άλλωστε σε λίγο θα δείξει, το 

πρώτο που θα κάνει θα είναι να διώξει τις ... Πουτάνες για να 

καθαρίσει τη Γειτονιά! Για να δούμε!"  

Ο καιρός πέρασε χωρίς να γίνεται το πολυπόθητο και 

ξαφνικά ένα βράδυ χαμός, βρισιές, σφαλιάρες, 

μαλλιοτραβήγματα, "πήγαινε παρακάτω μωρή", "θα σου σκίσω 

τις δαντέλλες, φρόκαλο", "της θειά σου το ... πλυντήριο ... τσαπερδοκωλοσφυρίχτρα!" και άλλα 

ακατανόμαστα ακούστηκαν από το Κόκκινο Φανάρι της γωνιάς!"  

Βγαίνω στο παράθυρο και τι να δω! Η κυρά-Τασία ντυμένη με ... ξέκωλο συνολάκι ZARA 

(δεν το είχε ξαναδεί!) και δερμάτινη τσάντα GUCCI (δεν την είχε ξαναδεί!) διεκδικούσε μια θέση 
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κάτω από το Κόκκινο Φανάρι της γωνιάς! Ξέχασε τα πανό και τις υποσχέσεις για το περίφημο "ηθικό 

πλεονέκτημα" και γράφτηκε ... εσωτερική στο ήδη υπάρχον ... Μπουρδέλο των άλλων δύο! Η 

Γειτονιά χώθηκε μέχρι το λαιμό στα χρέη, η νεολαία έφυγε στο εξωτερικό, τα μαγαζιά τα μισά 

κλείσανε και τα άλλα μισά φύγανε στη ... Βουλγαρία και οι ... συνταξιούχοι σαν κι εμένα πέφτανε σαν 

τις ... μύγες στα ανύπαρκτα νοσοκομεία! Αποδείχθηκε ότι ούτε ... βοϊδομυαλό δεν υπήρχε διαθέσιμο 

στην παράταξη της κυρά-Τασίας! 

Ήταν φανερό ότι το "τρεις μέρες την εβδομάδα" στο οποίο είχαν αρκεστεί οι προηγούμενες 

δύο Πουτάνες δεν θα μπορούσε να γίνει δύο ημέρες την εβδομάδα για την κάθε μία από τις τρεις, 

γιατί δεν βγαίνει οικονομικά το μαγαζί, και θα γινόταν πλέον "κάθε μέρα και οι τρεις"! Επομένως, 

έρχονταν ακόμα χειρότερα!  

Και αναρωτιέμαι: "σε αυτό το Μπουρδέλο θα πεθάνω?" Και το ίδιο ερώτημα τίθεται 

και σε εσάς!    

 

 1-9-2016 - Επιτέλους, μπήκαν οι Ελεγκτές στην ΕΛΟΚ!  
 

 
 

 18-10-2016 - Ακοοοοόμα? 

Σαν πολύ δεν τραβάει ο Έλεγχος!!!  

 Ή μήπως έχει σκοπό τον ... εκπρόσωπο στην ΕΟΕ?  

 

 Α Σ Χ Ε Τ Ο !!!  

  

Όπως θα θυμάστε η Ομοσπονδία Ποδηλασίας 

(ΕΟΠ) είχε τεθεί υπό διαχειριστικό και οικονομικό 

έλεγχο από το Ελεγκτικό Συμβούλιο της ΓΓΑ (άνω 

Δελτίο Τύπου της ΓΓΑ και http://gga.gov.gr/grafeio-

tupou/deltia-tupou/2068-2016-09-05-16-44-20 )! 

Οι έλεγχοι τελείωσαν πριν την 5-9-2016 και 

το αποτέλεσμα ήταν να βρεθούν διαχειριστικές και 

οικονομικές ατασθαλίες, όπως πολυδιαφημίζεται από τη 

ΓΓΑ, τις οποίες οι Κοντονής και Συναδινός ψάχνουν τώρα σε ποιούς να τις "αποδώσουν"! (Δεν 

είναι περίεργο? Ποιούς ψάχνουν? Δεν τους έχουν?) 

http://gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/2068-2016-09-05-16-44-20
http://gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/2068-2016-09-05-16-44-20
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Στο μεταξύ κόπηκε και η επιχορήγηση της ομοσπονδίας Ποδηλασίας, ενώ ο φάκελος πήγε 

σε οικονομικό εισαγγελέα! Τόσο σοβαρό ήταν το θέμα! Βλέπε 

http://www.contra.gr/Sports/Cycling/telos-h-epixorhghsh-gia-thn-omospondia-

podhlasias.4246068.html  

 
Πολύ θα ήθελα να μάθαινα τη συνέχεια, αλλά μαντεύω ότι το θέμα θα κριθεί σε στενό 

δικαστικο-οικογενειακό κύκλο και ο πολίτης δεν θα μάθει ποτέ τίποτα!  

Πολύ περιέργως, όμως, ενώ η "απόδοση ευθυνών" δεν έχει γίνει 

ακόμα, ήδη υλοποιήθηκε Γενική Συνέλευση (την 24-9-2016) και εκλογή 

εκπροσώπου της Ποδηλασίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή! 

Εκπρόσωπος της Ποδηλασίας στην ΕΟΕ "εκλέχθηκε χωρίς αντίπαλο" ο 

Ιάκωβος Φιλιππούσης, Διευθυντής του γραφείου του Υφυπουργού 

Σταύρου Κοντονή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ενώ ο προηγούμενος 

πρόεδρος της ΕΟΠ εκλέχθηκε μόλις αναπληρωματικός! Για δες βρε κάτι 

συμπτώσεις!!!  
  

http://hellenic-cycling.gr/o-iakovos-filipousis-stin-eoe/  
 

 
Αναρωτιέμαι αν ο Ιάκωβος Φιλιππούσης ήταν εγγεγραμμένος σε σύλλογο της ποδηλασίας 

με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται ένα χρόνο πριν από την "εμφάνιση μπαλαντέρ", που έκανε 

τώρα, και παρακολουθούσε έμπρακτα και με εμμονή ως φίλαθλος το άθλημα της ποδηλασίας! 

Αναρωτιέμαι ακόμα κι αν ξέρει ... ποδήλατο, έστω και με δύο ... βοηθητικές ρόδες!  

http://www.contra.gr/Sports/Cycling/telos-h-epixorhghsh-gia-thn-omospondia-podhlasias.4246068.html
http://www.contra.gr/Sports/Cycling/telos-h-epixorhghsh-gia-thn-omospondia-podhlasias.4246068.html
http://hellenic-cycling.gr/o-iakovos-filipousis-stin-eoe/
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Τι δεν καταλαβαίνετε??? Είναι προφανές ότι δούλεψε το αρχαίο ρητό της διαπλοκής: "ή 

πάτε φυλακή ή εγώ εκπρόσωπος"!!! Η ρεμούλα και η αρπαχτή του προηγούμενου προέδρου και 

του προηγούμενου ΔΣ της ΕΟΠ με το ανάλογο "πολιτικο-γκανγκστερικό παζάρι" έγινε 

"αντιπροσώπευση Φιλιππούση στην ΕΟΕ" και όλοι ζήσαν καλά και εμείς ... χειρότερα, διότι ο 

αθλητισμός βιάζεται από όλες τις 

πάντες!  

 Στο μεταξύ είχε γίνει 

αναποτελεσματική (!): 
Επίθεση Αννας 

Καραμανλή σε Κοντονή 
Επιμέλεια: Αλέξης Πλατής 

Δημοσίευση: 23/9/16. 

Επίθεση της Καραμανλή στον 

Κοντονή για την υποψηφιότητα του 

διευθυντή του γραφείου του, Ιάκωβου 

Φιλιππούση, στις εκλογές της Ομοσπον-

δίας Ποδηλασίας για εκπρόσωπος στην 

ΕΟΕ. 

Φωτιές και αντιδράσεις προκά-

λεσε η υποψηφιότητα του Ιάκωβου 

Φιλιππούση, διευθυντή του γραφείου του 

υφυπουργού Αθλητισμού, Σταύρου 

Κοντονή, στις εκλογές της ομοσπονδίας 

Ποδηλασίας, για εκπρόσωπος στην 

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. 

Η βουλευτής της Νέας 

Δημοκρατίας, Αννα Καραμανλή, κατέθε-

σε την Παρασκευή 23/9 επερώτηση στην 

βουλή με θέμα "Παρέμβαση του 

Υφυπουργού Αθλητισμού στις εκλογές 

Αθλητικής Ομοσπονδίας και της 

Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής". 

Με δήλωσή της, η κα. Καραμανλή 

καταγγέλλει μεταξύ άλλων τον Σταύρο Κοντονή ότι "μπορεί μπροστά στις κάμερες να φορά το 
κοστούμι της εξυγίανσης και της διαφάνειας στον αθλητισμό, αλλά 
πίσω από αυτές πρωταγωνιστεί σε παρασκηνιακές κινήσεις που στόχο 
έχουν τον έλεγχο και την επιρροή αθλητικών ομοσπονδιών.  

Όταν δεν καπηλεύεται με στόμφο τις επιτυχίες του ελληνικού 
αθλητισμού, εμπνέεται και πραγματοποιεί - μέσω του περιβάλλοντός του 
- ωμές παρεμβάσεις στα εσωτερικά των Ομοσπονδιών, ασκώντας πιέσεις 
σε αθλητικά σωματεία και παράγοντες. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να 
επιστρατεύσει και να εκθέσει τους στενότερους συνεργάτες του". 
Πηγή: http://www.sport24.gr/Sports /epithesh-annas-karamanlh-se-

kontonh.4279803.html 

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) 

http://www.sport24.gr/Sports%20/epithesh-annas-karamanlh-se-kontonh.4279803.html
http://www.sport24.gr/Sports%20/epithesh-annas-karamanlh-se-kontonh.4279803.html
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
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Επίσης, ότι η Ομοσπονδία Ποδηλασίας δέχθηκε λογιστικό έλεγχο στις 11/3/2015 "το 
πόρισμα του οποίου με καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα."  

Προφανώς για τον κ. Κοντονή αυτός που ασκεί έλεγχο μπορεί να εκπροσωπεί και αυτούς 
που ελέγχονται. 

Αυτός που εγκρίνει χρηματοδοτήσεις, μπορεί να εκπροσωπεί και αυτούς που τις 
εισπράττουν. Αυτά μπορεί να είναι συμβατά με την ηθική του κ. Κοντονή, αλλά είναι πρωτόγνωρα 
για τον ελληνικό αθλητισμό". 

Η βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητάει να αποσύρει την 

υποψηφιότητα του ο Ιάκωβος Φιλιππούσης. "Καλούμε τον 
Υφυπουργό Αθλητισμού να αποσύρει τον συνεργάτη του από 
τις εκλογές και να επιτρέψει την ανεπηρέαστη διεξαγωγή 
τους σε όλες τις Ομοσπονδίες. Ο ελληνικός αθλητισμός δεν 
έχει ανάγκη ούτε από 'προστάτες' ούτε από 
'τοποτηρητές'". 

 
Κυρία Καραμανλή: καλά σας κάνουνε! Για θυμηθείτε 

τις πέντε ομοσπονδίες που έφτιαξε ο Ορφανός από την 

Ομοσπονδία Παγοδρομιών το 2005 για να βάλει πέντε 

αντιπροσώπους στην ΕΟΕ!!! Ή μήπως έχετε αδύνατη μνήμη? 

Και μη νομίζετε ότι ο Φιλιππούσης θα είναι μόνος του στην 

ΕΟΕ! Θα έχει και δέκα του ΠΑΣΟΚ ... μεταλλαγμένους σε 

ΣΥΡΙΖΑ!!! Ξεχνάτε και τον παλιό πρόεδρο της Ποδηλασίας 

Θωμά Μεντεσίδη, που ήταν ταυτόχρονα και ... Διευθυντής 

του Ελεγκτικού Συμβουλίου της ΓΓΑ???  

Επομένως, ό,τι έκανε ο Κοντονής δεν είναι πρωτόγνωρα για το κόμμα σας, αλλά ήταν 

καθημερινή ρουτίνα για τον Ορφανό! Όλοι σας κάτω από τα ίδια Κόκκινα Φανάρια δουλεύετε!!!  

  

Από την άλλη μεριά κύριε Κοντονή, που σφυράς αδιάφορα, αυτή η κίνηση αποτελεί ωμή 

και καραμπινάτη παρέμβαση στα εσωτερικά της ομοσπονδίας Ποδηλασίας και μάλιστα με 

γκανγκστερικό τρόπο, λαϊκά "νταβατζιλίκι και πάσης Ελλάδος"! Η Πολιτεία σου έδωσε τις 

αρμοδιότητες να "εποπτεύεις" τη λειτουργία των αθλητικών ομοσπονδιών και εσύ τελείως 

γκανγκστερικά και με το πιστόλι στον κρόταφο παρέβης τον όρκο, που έδωσες να εργαστείς για την 

χώρα και τον Έλληνα Πολίτη, και μετέτρεψες αυτές τις αρμοδιότητες σε κομματική αρπαχτή για 

τον Φιλιππούση!  

Ταυτόχρονα με όλα αυτά γίνεται διαχειριστικός και 

οικονομικός έλεγχος στην Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (άνω 

Δελτίο Τύπου της ΓΓΑ), ο οποίος αργεί τόσο πολύ που 

γεράσαμε να τον περιμένουμε! Ίσως γιατί ακόμα ψάχνουν έναν 

δικό τους για "εκπρόσωπο" του Καράτε στην ΕΟΕ μια και το 

Καράτε έγινε Ολυμπιακό για το 2020 και οι μετοχές του έγιναν 

αντικείμενο κομματικού ενδιαφέροντος! Ας ελπίσουμε ο 

"δικός μας" εκπρόσωπος στην ΕΟΕ να είναι ο ... 

πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μια και είναι και παλιά 

φιλαράκια με τον ... Τσακ Νόρις (δεξιά)!!!  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν άνθρωποι (αριστερή φωτό!), που ισχυρίζονται ότι 

υπηρετούν το Καράτε, οι οποίοι ποντάρουν σε κάποια "κοινωνική τους αναγνώριση", που δεν 

http://www.karate.gr/16polit/162050203.htm
http://www.karate.gr/16polit/162050203.htm
http://www.karate.gr/16polit/162050203.htm
http://www.karate.gr/11dikast/yero-pdf/y06-070215-mentes.pdf
http://www.karate.gr/11dikast/yero-pdf/y06-070215-mentes.pdf
http://www.karate.gr/11dikast/yero-pdf/y06-070215-mentes.pdf
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αξίζουν, μέσω μιας "αθλητικής τους αναγνώρισης", που και αυτή δεν την αξίζουν, για τις ... 

γλωσσικές υπηρεσίες τους της αριστερής φωτό! Δεν φαντάζεστε ποιοί έχουν σκάσει μύτη! Τους 

έχω σταμπάρει έναν-έναν και τους περιμένω να φανερωθούν για να τους κράξω! Και όλοι αυτοί 

ελπίζουν σε αθλητικο-κοινωνική τους αναβάθμιση παίζοντας παιδαριώδη παιχνίδια συνομωσίας!  

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει γίνει ... 

Καρασεβντάδικο για τα κόμματα!!!  

Σε αυτό το σημείο ζητώ συγνώμη για τις χυδαίες 

λέξεις και έννοιες που χρησιμοποίησα στην αρχή του 

άρθρου, αλλά ήθελα να γίνει αντιληπτό ότι ακόμα και η 

χυδαιότητα είναι μετρήσιμη! Και αν τις χυδαίες λέξεις και 

έννοιες που χρησιμοποίησα στην αρχή τις καταλάβατε όλοι, 

γιατί όλοι τις ξέρουμε, τότε θα πρέπει να καταλάβετε ότι οι 

πράξεις των Κοντονή, Συναδινού και Φιλιππούση να οριστεί ο τελευταίος 

εκπρόσωπος στην ΕΟΕ μιας γκανγκστερικά εκβιαζόμενης ομοσπονδίας από τη ΓΓΑ είναι πράξεις 

χυδαιότητας χίλιες φορές μεγαλύτερης από τις λέξεις και έννοιες που χρησιμοποίησα εγώ!  

Φιλάκια και έπεται συνέχεια!  

 

 Στα δικά μας πάλι: Τα αξέχαστα μέλη της Συμμορίας που λυμαίνεται την ΕΛΟΚ!  

  

 
Γερόλυμπος 

Επίτιμος 
πρόεδρος και 

"μαγαζάτορας" 
της ΕΛΟΚ!!! 

 
Μπουλούμπασης 

Παράνομος 
Πρόεδρος διότι 
προπονητής! 

 
Γερολύμπου 
Παράνομη 

Γεν. Γραμ. στην 
"οικογενειακή 
επιχείρηση"! 

 
Χονδροματίδης 

Παράνομος 
Πρόεδρος Τεχν. 

Επιτροπής,  διότι 
προπονητής! 

 
Βόβλας 

Παράνομος Ταμίας 
διότι προπονητής! 

Πρόσφατο 
εγκεφαλικό! 

 
  

Ράλλης 
Ειδικός 

Γραμματέας 

 
Δημητριάδης 

Παράνομο 
μέλος, διότι 

προπονητής! 

 
Πάσης 

 Παράνομος, διότι 
προπονητής! 

 
Χανικιάν 

 Αντιπρόεδρος = 
Εκτός ΔΣ, διότι 

εγκεφαλικό! 

 
Καραπλιάγκος 

Αθανάσιος 
Νέο Μέλος 

 
Τσαρτσιταλίδης 

Κίμων 
Νέο Μέλος 

 
Χαρίσης Ιωάννης 

Νέο Μέλος 
(από το σύλλογο 
Καρβούνη!?!?) 

 
Καρβούνης 

Παράνομος Εφ. 
Εθν. Ομάδων, 
προπονητής, 
αστυνομικός! 

Εξέπεσε! 

 

 
Σκοπελίτης 
Ιδιοκτήτης 

"Sportdata", 
εξωτερικός 

συνεργάτης!!! 

 
Γκάζι, 

Διευθυντής 
αθλήματος, 

νόμιμος 
προπονητής, 

παράνομα 
ψηφίζει!!! 

 
Χριστοδούλου 

Η "ElpidaTours!" 

εξωτερικός 
συνεργάτης!!! 

Όσοι 
παρανόμησαν 

παραμένουν για 
να πληρώσουν! 

 
Ο 

Πουπουλιάρης! 

 

http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
http://www.karate.gr/14elok/144141107.htm
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Μόνο μία περίπτωση υπάρχει για δίκαιες και αμερόληπτες εκλογές:  

 Να τις οργανώσει Προσωρινή Διοίκηση με οπωσδήποτε τον Περσίδη μέσα και να 

γίνουν με απλή αναλογική!!!  

 

 Οι Λανθασμένες πράξεις και παραλήψεις της Αντιπολίτευσης της ΕΛΟΚ, οι 

οποίες αν ήμουν εγώ δεν θα είχαν γίνει ποτέ, παρουσιάζονται κατωτέρω 

ομαδοποιημένες κατά κατηγορία!  

 Η αρίθμηση αριστερά αντιστοιχεί σε εκείνη του Πίνακα του άρθρου "26/9/2016 - Εκλογές 

ΕΛΟΚ-ΑπΗλ: Το χρονικό ενός πολυ-αναμενόμενου εγκλήματος!"  
  

Α/Α Π Α Ρ Α Ν Ο Μ Ι Ε Σ     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Τι θα είχα κάνει ΕΓΩ! 

1 

Μαζί με την πρόσκληση το ΔΣ ΔΕΝ είχε στείλει στους 
συλλόγους, όπως όφειλε, τον Αναλυτικό Απολογισμό και 
την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής! 

Θα είχα προσβάλει στο Δικαστήριο την 
εγκυρότητα της Πρόσκλησης 

1) λόγω μη αποστολής ταυτόχρονα με αυτήν του 
Απολογισμού και της Έκθεσης της Ελεγκτικής 

Επιτροπής,  

2 

Βάσει του αθλητικού νόμου η Εφορευτική Επιτροπή 
αποτελείται από τρία άτομα της ΕΛΟΚ και ένα την Δικαστική 
Αντιπρόσωπο: σύνολο τέσσερα! Η ΕφΕπ που διενέργησε 
τις εκλογές αποτελείτο από δύο άτομα από την ΕΛΟΚ και 
την Δικαστική Αντιπρόσωπο και άρα ήταν παράνομη! 

2) λόγω μη αναγραφής των απαραιτήτως τριών 
μελών για την Εφορευτική Επιτροπή και ένας ο 

Δικαστικός τέσσερεις!, Έχω δεδικασμένο! 

3 

Οι εκλογές ήταν διπλές: μία για ΔΣ + ΕξΕλ της ΕΛΟΚ και μία 
για τον εκπρόσωπο της ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ! Το καταστατικό 
ορίζει ότι ο εκπρόσωπος στην ΕΟΕ είναι μέλος του ΔΣ και 
συνεπώς πρώτα έπρεπε να οριστικοποιηθεί το ΔΣ και μετά 
να γίνουν εκλογές για τον εκπρόσωπο στην ΕΟΕ. Αυτό 
ΔΕΝ έγινε, αλλά οι δύο εκλογές έγιναν ταυτόχρονα! 

3) λόγω μή αναγραφής του ότι πρώτα θα γίνουν οι 
εκλογές για μέλη του ΔΣ και ετεροχρονισμένα 

αργότερα οι εκλογές για εκπροσώπους στην ΕΟΕ, 

4 

Δεν τηρήθηκε από το ΔΣ/ΕΛΟΚ η διαφανής και προσιτή 
γνωστοποίηση στους συλλόγους-μέλη της των δικαιουμένων 
ψήφου συλλόγων και των αντιπροσώπων τους πέντε ημέρες 
πριν από τις εκλογές, όπως ορίζουν και ο νόμος και το 
καταστατικό!  

4) λόγω των ατασθαλιών στις προηγούμενες 
εκλογές του 2012, θα είχα ζητήσει εγγυήσεις από το 
Δικαστήριο για την παρουσία αντιπροσώπου της 

Αντιπολίτευσης, επί ποινή ακύρωσης των εκλογών, 
για την εξασφάλιση του ελέγχου της νομιμότητας 

των δικαιουμένων ψήφου συλλόγων και των 
αντιπροσώπων τους!,  

5 

Με την απόκρυψη των δικαιουμένων ψήφου συλλόγων και των 
αντιπροσώπων τους, το ΔΣ/ΕΛΟΚ έφερε στη ΓΣ συλλόγους, οι 
οποίοι ενδεχομένως: 1) δεν είχαν συμπληρώσει χρόνο από 
την εγγραφή τους στην ΕΛΟΚ, 2) δεν είχαν πληρώσει τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις στην ΕΛΟΚ, 3) δεν είχαν 
δέκα αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ την προηγούμενη 
χρονιά, 4) είχαν δώσει λευκή βεβαίωση για εικονικό 
αντιπρόσωπό τους στη ΓΣ, 5) ΔΕΝ είχαν την ειδική 
αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ! (και άλλα) 
Είναι προφανές ότι αν δεν συνέβαινε τίποτα από τα ανωτέρω, 
τότε δεν είχαν κανένα λόγο να κρύψουν ως κόρη οφθαλμού την 
κατάσταση συλλόγων-αντιπροσώπων! 

5) θα είχα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για 
συλλόγους α) χωρίς να έχουν συμπληρώσει χρόνο 

από την εγγραφή τους στην ΕΛΟΚ, β) χωρίς να 
έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους, γ) χωρίς δέκα 
αθλητές στο προηγούμενο έτος, δ) όσους έδωσαν 
λευκές βεβαιώσεις και ε) εκείνους τους συλλόγους 

χωρίς αθλητική αναγνώριση.  

  

http://www.karate.gr/14elok/144160926.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160926.htm


Απόλυτα Παράνομες οι Εκλογές ΕΛΟΚ 2012 και 2016. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

152 / 204 

  
Π Α Ρ Α Ν Ο Μ Ι Ε Σ   Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ   Σ Υ Ν 

Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ 
Τι θα είχα κάνει ΕΓΩ! 

0α 

ΔΕΝ επιτράπηκε η παρουσία του νομικού της συμβούλου της 
Αντιπολίτευσης, ενώ ταυτόχρονα το ΔΣ και η αντίστοιχή του 
παράταξη είχαν εξασφαλίσει τη νομική υποστήριξη του 
"νομικού συμβούλου" της ΕΛΟΚ (και προσωπικού δικηγόρου 
του Γερόλυμπου), ο οποίος δούλευε για την απερχόμενη 
διοίκηση, αλλά πληρωνόταν ΚΑΙ από την Αντιπολίτευση! 
Ντροπή και προς τον δικηγόρο της αντιπολίτευσης, που τον 
άφησαν απέξω, αλλά κυρίως προς τη νομιμότητα!  

6) Αυτό ήταν πολύ εύκολο να προβλεφθεί και θα 
είχα βάλει αντιπροσώπους συλλόγων δικηγόρους, 

ώστε να υπάρχει εσωτερική νομική υποστήριξη! 

0β 

Πρόεδρος της ΓΣ εξελέγη ο Στέφανος Τσικελούδης, 
αντιπρόσωπος του συλλόγου (98) του Γιάννη Στεφάνου και 
δικηγόρος Βόλου! Αλλά ο Στέφανος Τσικελούδης από τα μέσα 
του 2015 μέχρι και τον Ιούλιο του 2016 ως τοπικός δικηγόρος 
Βόλου μαζί με τον γνωστό μας νομικό σύμβουλο της ΕΛΟΚ και 
δικηγόρο Αθηνών Γιάννη Μουρνιανάκη είχαν αναλάβει την 
Αίτηση για την ακύρωση του καταστατικού της ΕΛΟΑΜΠΕ στο 
Πρωτοδικείο Βόλου, όπως πιστοποιείται και από την επόμενη 
ανακοίνωση της ΕΛΟΚ. 
Συνεπώς, με βάση το επόμενο άρθρο 14 §2 ο ... ματσαράγκας 
δικηγόρος Στέφανος Τσικελούδης ΔΕΝ μπορούσε να 
οριστεί "αντιπρόσωπος" του εν λόγω σωματείου εφόσον 
ΔΕΝ είναι μέλος του με δικαίωμα να εκλέγει και να 
εκλέγεται, και άρα δεν μπορούσε να εκλεγεί πρόεδρος της 
Γερνικής Συνέλευσης! 
Συνεπώς η ΓΣ ήταν καραμπινάτα ΠΑΡΑΝΟΜΗ, 
αφού ως πρόεδρός της εξελέγη παρανόμως ο 
Στέφανος Τσικελούδης!!! 

7) Θα είχα εντοπίσει αμέσως την εκ των προτέρων 
γνωστή παρανομία του παράνομου προέδρου της 

ΓΣ Στέφανου Τσικελούδη και θα τον είχα 
αποκλείσει! 

Αλλά ακόμα και τώρα, που η ΓΣ έλαβε χώρα με 
τόσες παρανομίες, με βάζει σε σκέψεις η 

απροθυμία της Αντιπολίτευσης να την ακυρώσει! 
Κάποιος που παρουσιάζει τον εαυτό του ως 
"έγκριτους νομικούς κύκλους" πατρονάρει τις 

χλιαρές δικαστικές κινήσεις της Αντιπολίτευσης, οι 
οποίες κυμαίνονται από "αποπροσανατολισμένες" 

έως μηδενικές"!  
Αυτό μου βρωμάει ποταπές σκοπιμότητες, αλλά 
και πολιτικό δάχτυλο για την εκπροσώπηση της 

ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ! 

0γ 

Στην αρχή της συνεδρίασης κατατέθηκε στο Προεδρείο 
προφορική ένσταση για τη συμμετοχή στις εκλογές και 
παρουσία στη ΓΣ του Γιώργου Γερόλυμπου, η οποία ήταν 
παράνομη αφού ο Γερόλυμπος ήταν πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας του Τριάθλου! Ο Γερόλυμπος κούνησε ένα 
χαρτί λέγοντας ότι παραιτήθηκε από το Τρίαθλο και ο 
Τσικελούδης έκρυψε το χαρτί αρνούμενος να το δώσει να 
το δει η Αντιπολίτευση και αρνούμενος να το διαβάσει, 
αλλά λέγοντας "Θα το πάρετε μαζί με τα Πρακτικά"! Είναι 
φανερό ότι πληρώθηκε από τον Γερόλυμπο για να 
"δουλέψει" γι' αυτόν! Η ένσταση της Αντιπολίτευσης 
απορρίφθηκε από τον πουλημένο Τσικελούδη και η νοθεία 
των Αρχαιρεσιών άρχισε! Συγχαρητήρια κε Τσικελούδη! 
Κέρδισες το κράξιμο της ζωής σου! 

8) Εγώ θα είχα εξοπλιστεί με όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Γερόλυμπος είναι 
πρόεδρος στην ομοσπονδία του Τριάθλου, θα είχα 

καλέσει την Αστυνομία, θα έκανα μήνυση για 
διακεκριμένη απάτη κατά τη διάρκεια εκλογών στον 
Τσικελούδη, διότι κάλυπτε τον Γερόλυμπο, και θα 
πηγαίναμε μαζί και οι τρεις επί τόπου αυτόφωρο! 

0δ 

Κατά την έναρξη της ΓΣ το Προεδρείο είναι υποχρεωμένο να 
ελέγξει τους συμμετέχοντες αντιπροσώπους των συλλόγων-
μελών της ΕΛΟΚ με βάση μια κατάσταση, που του παρέχει με 
ευθύνη του το ΔΣ, στην οποία θα αναγράφονται οι 
συμμετέχοντες σύλλογοι και οι αντιπρόσωποί τους.  
Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να μένει στα Πρακτικά της ΓΣ, 
ενώ ένα αντίγραφό της θα πρέπει να χορηγείται και στην 
Εφορευτική Επιτροπή για να διενεργήσει τις εκλογές, όπως 
ορίζει το άρθρο 13 §12! Αυτό ΔΕΝ έγινε με ευθύνη του 
πουλημένου Προεδρείου, αλλά και του "πουλημένου" 
νομικού συμβούλου, ο οποίος πληρώνεται από την ΕΛΟΚ 

9) Εγώ θα είχα καλέσει την Αστυνομία, θα έκανα 
μήνυση για διακεκριμένη απάτη κατά τη διάρκεια 

εκλογών στον Τσικελούδη και στον νομικό 
σύμβουλο της ΕΛΟΚ Γιάννη Μουρνιανάκη και θα 

πηγαίναμε μαζί και επί τόπου και οι τρεις 
αυτόφωρο! 
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για να δουλεύει για τον Γερόλυμπο, και η νοθεία των 
Αρχαιρεσιών συνεχίστηκε! 

0ε 

Το Προεδρείο, δηλαδή οι δύο αχυράνθρωποι Τσικελούδης και 
Άγνωστος γραμματέας, εκλέχθηκαν από την ΓΣ, για αυτήν 
εργάζονται και σε αυτήν λογοδοτούν.  
Συνεπώς, έχουν υποχρέωση να δώσουν το ταχύτερο τα 
Πρακτικά της ΓΣ σε ΟΛΟΥΣ τους συλλόγους και ΟΧΙ μόνο στο 
ΔΣ της ΕΛΟΚ, διότι το ΔΣ της ΕΛΟΚ αποτελούμενο από τους 
ίδιους αθλητικούς εγκληματίες με το προηγούμενο ΔΣ δεν 
πρόκειται ποτέ να τα δώσει στην Αντιπολίτευση, ώστε να 
υποστηρίξει τα νομικά της συμφέροντα!  
Είχα προβλέψει: Και όμως, οι δύο αυτοί "κύριοι" ΔΕΝ θα 
δώσουν ΠΟΤΕ τα Πρακτικά στους συλλόγους με το 
αιτιολογικό ότι "έχουν υποχρέωση να τα δώσουν μόνο στο 
ΔΣ"! ............... ΔΕΝ μασάμε μάγκες! 
Αυτή είναι μελλοντική ΑΠΑΤΗ, που ΘΑ κάνουν! Αν 
μπορούν ας κάνουν και αλλιώς! 

10) Ήδη έχουν περάσει 40 ημέρες και τα 
Πρακτικά της ΓΣ δεν έχουν παραδοθεί στην 

Αντιπολίτευση! 
Αλλά ακόμα και τώρα, που η ΓΣ έλαβε χώρα με 

τόσες παρανομίες, με βάζει σε σκέψεις η 
απροθυμία της Αντιπολίτευσης να την ακυρώσει! 

Κάποιος που παρουσιάζει τον εαυτό του ως 
"έγκριτους νομικούς κύκλους" πατρονάρει τις 

χλιαρές δικαστικές κινήσεις της Αντιπολίτευσης, οι 
οποίες κυμαίνονται από "αποπροσανατολισμένες" 

έως μηδενικές"!  
Αυτό μου βρωμάει ποταπές σκοπιμότητες, αλλά 
και πολιτικό δάχτυλο για την εκπροσώπηση της 

ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ! 

7 

Η δήλωση υποψηφιότητας του Γερόλυμπου για τη θέση 
του εκπροσώπου στην ΕΟΕ είναι παράνομη, διότι είναι 
πρόεδρος στην Ομοσπονδία του Τριάθλου! Αποδεικνύεται 
περίτρανα κατωτέρω μετά από τον πίνακα και με βίντεο, όπου 
το ομολογεί! 

11) Εγώ θα είχα εξοπλιστεί με όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Γερόλυμπος είναι 
πρόεδρος στην ομοσπονδία του Τριάθλου, θα είχα 

καλέσει την Αστυνομία, θα έκανα μήνυση για 
διακεκριμένη απάτη κατά τη διάρκεια εκλογών στον 
Τσικελούδη, διότι κάλυπτε τον Γερόλυμπο, και θα 
πηγαίναμε μαζί και οι τρεις επί τόπου αυτόφωρο! 

8 

Η συμμετοχή του Γερόλυμπου κατά την ημέρα των 
εκλογών για τη θέση του εκπροσώπου στην ΕΟΕ είναι 
παράνομη, διότι είναι πρόεδρος στην Ομοσπονδία του 
Τριάθλου! Αποδεικνύεται περίτρανα κατωτέρω και με βίντεο, 
όπου το ομολογεί! 

12) Εγώ θα είχα εξοπλιστεί με όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Γερόλυμπος είναι 
πρόεδρος στην ομοσπονδία του Τριάθλου, θα είχα 

καλέσει την Αστυνομία, θα έκανα μήνυση για 
διακεκριμένη απάτη κατά τη διάρκεια εκλογών στον 
Τσικελούδη, διότι κάλυπτε τον Γερόλυμπο, και θα 
πηγαίναμε μαζί και οι τρεις επί τόπου αυτόφωρο! 

10 

Κατά την Γενική Συνέλευση και πριν από την έγκριση του 
απολογισμού του οκταμήνου ζήτησε να μιλήσει ο πρόεδρος 
της Ελεγκτικής Επιτροπής για να πει ότι η Επιτροπή ΔΕΝ 
κλήθηκε να ελέγξει τον Απολογισμό και ΔΕΝ έγραψε την 
αντίστοιχη Έκθεσή της. Το πουλημένο Προεδρείο ΔΕΝ τον 
άφησε να μιλήσει λέγοντας ότι ο Έλεγχος έγινε από 
ορκωτούς λογιστές! Τέτοιος έλεγχος 1) είναι παράνομος, 
διότι ο θεσμικός ελεγκτής του Απολογισμού είναι η ΕξΕπ, 
2) ΔΕΝ στάλθηκε ούτε δόθηκε στους συλλόγους και 3) ΔΕΝ 
διαβάστηκε στην ΓΣ! 

13) Υπεύθυνοι για την καραμπινάτη αυτή 
παρανομία είναι η ΕΛΟΚ και το Προεδρείο της 

ΓΣ! 
Αλλά ακόμα και τώρα, που η ΓΣ έλαβε χώρα με 

τόσες παρανομίες, με βάζει σε σκέψεις η 
απροθυμία της Αντιπολίτευσης να την ακυρώσει! 

Κάποιος που παρουσιάζει τον εαυτό του ως 
"έγκριτους νομικούς κύκλους" πατρονάρει τις 

χλιαρές δικαστικές κινήσεις της Αντιπολίτευσης, οι 
οποίες κυμαίνονται από "αποπροσανατολισμένες" 

έως μηδενικές"!  
Αυτό μου βρωμάει ποταπές σκοπιμότητες, αλλά 
και πολιτικό δάχτυλο για την εκπροσώπηση της 

ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ! 

  Π Α Ρ Α Ν Ο Μ Ι Ε Σ    Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τι θα είχα κάνει ΕΓΩ! 

11 

Πραγματοποιήθηκε η εκλογή δύο τακτικών μελών για την 
Εφορευτική Επιτροπή, πράγμα παράνομο, διότι ο νόμος και 
το καταστατικό λένε τρία άτομα για την εφορευτική 
επιτροπή, των οποίων προεδρεύει ο δικαστικός 
αντιπρόσωπος! Βλέπετε την Απόφαση 3433/2006!  

14) Προφανέστατα παράνομο! Έχω 
δεδικασμένο! 

12 
Το Πρακτικό Αρχαιρεσιών ΔΕΝ γράφηκε πρωτότυπα, ούτε 
σε έντυπο από παλιό παρόμοιο της ΕΛΟΚ, αφού κάνει εκλογές 

15) Εγώ θα είχα εντοπίσει αμέσως τη χοντρή αυτή 
παρανομία με σκοπό την παρέλκυση της 

http://www.karate.gr/11dikast/popk-pdf/popk-060824-3433akyr.pdf
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από το 1986 (!), αλλά χρησιμοποιήθηκε έντυπο από 
εκλογές σωματείου συνδικαλιστικού οργάνου υπαλλήλων 
κάποιου οργανισμού με αποτέλεσμα να μην καταγραφεί η 
κατάσταση των συλλόγων και των αντιπροσώπων τους που 
ψήφισαν, αλλά μόνο οι αντιπρόσωποι ως άτομα και οι 
υπογραφές τους! Απάτη στημένη από τον Γερόλυμπο, που 
έλαβε χώρα με τις ευλογίες απατεώνων και ηλιθίων!!! 

διαδικασίας σε εξωκαταστατικές διαδικασίες και 
δεν θα άφηνα την Δικαστική Αντιπρόσωπο να την 

αφήσει να περάσει! 
Αλλά ακόμα και τώρα, που η ΓΣ έλαβε χώρα με 

τόσες παρανομίες, με βάζει σε σκέψεις η 
απροθυμία της Αντιπολίτευσης να την ακυρώσει! 

Κάποιος που παρουσιάζει τον εαυτό του ως 
"έγκριτους νομικούς κύκλους" πατρονάρει τις 

χλιαρές δικαστικές κινήσεις της Αντιπολίτευσης, οι 
οποίες κυμαίνονται από "αποπροσανατολισμένες" 

έως μηδενικές"!  
Αυτό μου βρωμάει ποταπές σκοπιμότητες, αλλά 
και πολιτικό δάχτυλο για την εκπροσώπηση της 

ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ! 

13 

Πραγματοποιήθηκαν και οι δύο εκλογές για [ΔΣ + ΕξΕπ] 
και για [Αντιπρ-ΕΟΕ] ταυτόχρονα πράγμα που παραβιάζει 
το καταστατικό που λέει ότι ο εκπρόσωπος στην ΕΟΕ πρέπει 
να είναι πρώτα μέλος του ΔΣ και άρα έπρεπε να προηγηθεί και 
να τελειώση η εκλογή μελών του ΔΣ και μετά να γίνει η εκλογή 
του αντιπροσώπου στην ΕΟΕ! 

16) Προφανέστατα παράνομο!!! 
Αλλά ακόμα και τώρα, που η ΓΣ έλαβε χώρα με 

τόσες παρανομίες, με βάζει σε σκέψεις η 
απροθυμία της Αντιπολίτευσης να την ακυρώσει! 

Κάποιος που παρουσιάζει τον εαυτό του ως 
"έγκριτους νομικούς κύκλους" πατρονάρει τις 

χλιαρές δικαστικές κινήσεις της Αντιπολίτευσης, οι 
οποίες κυμαίνονται από "αποπροσανατολισμένες" 

έως μηδενικές"!  
Αυτό μου βρωμάει ποταπές σκοπιμότητες, αλλά 
και πολιτικό δάχτυλο για την εκπροσώπηση της 

ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ! 

14 

Ως Εφορευτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι Σπύρος Κονταλής και 
Δημήτρης Δήμας χωρίς να αναγράφονται ποίων συλλόγων 
αντιπρόσωποι είναι! Αυτό δείχνει να μην είναι κάτι σπουδαίο, 
αλλά είναι πολύ σπουδαίο, διότι αν οι κύριοι αυτοί είναι 
αντιπρόσωποι συλλόγων που ΔΕΝ έχουν δικαίωμα να 
παρευρίσκονται στην ΓΣ, τότε όλη η διαδικασία των 
Αρχαιρεσιών τινάζεται στον αέρα! 

17) Προφανέστατα παράνομο!!! 
Αλλά ακόμα και τώρα, που η ΓΣ έλαβε χώρα με 

τόσες παρανομίες, με βάζει σε σκέψεις η 
απροθυμία της Αντιπολίτευσης να την ακυρώσει! 

Κάποιος που παρουσιάζει τον εαυτό του ως 
"έγκριτους νομικούς κύκλους" πατρονάρει τις 

χλιαρές δικαστικές κινήσεις της Αντιπολίτευσης, οι 
οποίες κυμαίνονται από "αποπροσανατολισμένες" 

έως μηδενικές"!  
Αυτό μου βρωμάει ποταπές σκοπιμότητες, αλλά 
και πολιτικό δάχτυλο για την εκπροσώπηση της 

ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ! 

15 

Στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών αναφέρεται ότι η ΕφΕπ 
"παρέλαβε τις αιτήσεις υποψηφιότητας και έλεγξε το 
δικαίωμα εκλογιμότητας" πράγμα που είναι ψευδές και δεν 
τηρήθηκε! Η ΕφΕπ ποτέ δεν παρέλαβε τις υποψηφιότητες και 
ποτέ δεν τις έλεγξε. Κανένας έλεγχος εκλογιμότητας δεν έγινε 
από την ΕφΕπ., αφού τα μέλη της έχουν μαύρα μεσάνυχτα για 
τα σχετικά κωλύματα! Αλλά και μόνο η αναγραφή αυτής της 
παραγράφου καθιστά υπεύθυνη την ΕφΕπ για τις 
καραμπινάτα παράνομες υποψηφιότητες, που αυτή δέχτηκε!  

Αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα! 

16 

Στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών υπάρχουν πολλά κατάλοιπα του 
ακατάλληλου και παραπλανητικού εντύπου στο οποίο 
συμπληρώθηκε το Πρακτικό! 

Αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα! 

18 
"Διαπιστώσανε ότι τα μέλη ήταν ταμειακά εντάξει"! 
Ψευδέστατο! Δεν έγινε κάτι τέτοιο! Ταυτόχρονα ομολογούν 

Αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/ProtPsif.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1609/ProtPsif.pdf
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ότι οι δύο εκ του καταστατικού ετεροχρονισμένες ψηφοφορίες 
στην πραγματικότητα έγιναν ταυτόχρονα! 

21 

Καταμετρώντας τα συνολικά ψηφοδέλτια ομολογούν ακόμα 
μια φορά ότι οι δύο εκ του καταστατικού προβλεπόμενες 
ετεροχρονισμένες ψηφοφορίες στην πραγματικότητα 
έγιναν παρανόμως ταυτόχρονα!  
Για το ΔΣ και την ΕξΕπ βρέθηκαν 139 ψηφοδέλτια εκ των 
οποίων τα 133 έγκυρα, 4 άκυρα και 2 λευκά και για τον 
Εκπρόσωπο στην ΕΟΕ 139 ψηφοδέλτια με 137 έγκυρα και 2 
άκυρα! 

18) Προφανέστατα παράνομο!!! 
Αλλά ακόμα και τώρα, που η ΓΣ έλαβε χώρα με 

τόσες παρανομίες, με βάζει σε σκέψεις η 
απροθυμία της Αντιπολίτευσης να την ακυρώσει! 

Κάποιος που παρουσιάζει τον εαυτό του ως 
"έγκριτους νομικούς κύκλους" πατρονάρει τις 

χλιαρές δικαστικές κινήσεις της Αντιπολίτευσης, οι 
οποίες κυμαίνονται από "αποπροσανατολισμένες" 

έως μηδενικές"!  
Αυτό μου βρωμάει ποταπές σκοπιμότητες, αλλά 
και πολιτικό δάχτυλο για την εκπροσώπηση της 

ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ! 

22 

Και καταγράφει η κυρία Ειρηνοδίκης το σύνολο των 
ψήφων που πήραν οι τρεις συνδυασμοί: Ελληνικό 
Ολυμπιακό Καράτε = 71, ΚΙΜΕ = 34 και Ελληνικό Σότοκαν = 
72, πράγμα προφανώς λανθασμένο και τραγικό 
ταυτόχρονα, διότι ΔΕΝ το είδε κανένας και έμεινε γραμμένο 
στο Πρακτικό δημιουργώντας βαρύτατη αιτία ακυρότητας! 

19) Προφανέστατα παράνομο!!! 
Αλλά ακόμα και τώρα, που η ΓΣ έλαβε χώρα με 

τόσες παρανομίες, με βάζει σε σκέψεις η 
απροθυμία της Αντιπολίτευσης να την ακυρώσει! 

Κάποιος που παρουσιάζει τον εαυτό του ως 
"έγκριτους νομικούς κύκλους" πατρονάρει τις 

χλιαρές δικαστικές κινήσεις της Αντιπολίτευσης, οι 
οποίες κυμαίνονται από "αποπροσανατολισμένες" 

έως μηδενικές"!  
Αυτό μου βρωμάει ποταπές σκοπιμότητες, αλλά 
και πολιτικό δάχτυλο για την εκπροσώπηση της 

ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ! 

23 

Για κανένα συνδυασμό δεν γράφεται στο Πρακτικό 
Αρχαιρεσιών χωριστά το αποτέλεσμα της καταμέτρησης 
των ψήφων και χωριστά η σειρά εκλογιμότητας! Πώς και 
από πού γνωρίζουμε ποιός αναπληρωματικός ακολουθεί 
όποιον τυχόν παραιτηθεί οποιουδήποτε συνδυασμού? 

20) Προφανέστατα παράνομο!!! 
Αλλά ακόμα και τώρα, που η ΓΣ έλαβε χώρα με 

τόσες παρανομίες, με βάζει σε σκέψεις η 
απροθυμία της Αντιπολίτευσης να την ακυρώσει! 

Κάποιος που παρουσιάζει τον εαυτό του ως 
"έγκριτους νομικούς κύκλους" πατρονάρει τις 

χλιαρές δικαστικές κινήσεις της Αντιπολίτευσης, οι 
οποίες κυμαίνονται από "αποπροσανατολισμένες" 

έως μηδενικές"!  
Αυτό μου βρωμάει ποταπές σκοπιμότητες, αλλά 
και πολιτικό δάχτυλο για την εκπροσώπηση της 

ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ!  

24 

Δεν αιτιολογείται λεπτομερώς η εφαρμογή του άρθρου 13 
§18 (ποσόστωση γυναικών) για την εκλογή της 
Αικατερίνης Φωτάκου! Επί πλέον, θα έρχεται η Φωτάκου 
από τη Σκάλα για συνεδριάσεις του ΔΣ για να δώσει μάχες με 
τα λαμόγια? Λάθος οι γυναίκες στο ψηφοδέλτιο Μεγάλε 
Αρχηγέ! 

21) Προφανέστατα παράνομα!!! 
  

Αλλά ακόμα και τώρα, που η ΓΣ έλαβε χώρα με 
τόσες παρανομίες, με βάζει σε σκέψεις η 

απροθυμία της Αντιπολίτευσης να την ακυρώσει! 
Κάποιος που παρουσιάζει τον εαυτό του ως 
"έγκριτους νομικούς κύκλους" πατρονάρει τις 

χλιαρές δικαστικές κινήσεις της Αντιπολίτευσης, οι 
οποίες κυμαίνονται από "αποπροσανατολισμένες" 

έως μηδενικές"!  
Αυτό μου βρωμάει ποταπές σκοπιμότητες, αλλά 
και πολιτικό δάχτυλο για την εκπροσώπηση της 

ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ! 

25 
Δεν καταγράφεται η πρωταρχική καταμέτρηση των ψήφων των 
συνδυασμών για την ΕξΕπ! 

26 

Για πολλοστή φορά θα σας ξεφωνίσω εσάς της 
Αντιπολίτευσης: ΔΕΝ χωράει στο μυαλό μου πώς κατάφερε ο 
Γερόλυμπος να πείσει την Δικαστική Αντιπρόσωπο και την 
ΕφΕπ να διαβάσουν, να καταλάβουν και να εφαρμόσουν το 
δύσκολο Άρθρο 13 §18 (ποσόστωση γυναικών) για την εκλογή 
της Αικατερίνης Φωτάκου και ΔΕΝ κατάφερε η Αντιπολίτευση 
να πείσει την Δικαστική Αντιπρόσωπο να διαβάσει το 
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πανεύκολο Άρθρο 22 §4 (ο αντιπρόσωπος στην ΕΟΕ πρέπει 
να είναι απαραίτητα μέλος του ΔΣ) και να το 
εφαρμόσει???????????????? 

34 

Ένσταση 6: ΚΙΜΕ και Παπαδόπουλος κατά του Γερόλυμπου 
(έπρεπε πρώτα μέλος του ΔΣ)! .........ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΑ 
ΒΑΣΙΜΗ! 

22) Είναι η μόνη παρανομία για την οποία έγινε 
ήδη αγωγή ακύρωσης "ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ 

ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ"! Δηλαδή, η Αντιπολίτευση είναι 
ικανοποιημένη και ΔΕΝ την πειράζει αν όλα τα 

άλλα μείνουν τα ίδια! Και ποιός θα μπει στη θέση 
του Γερόλυμπου! Μήπως "σκοτεινές δυνάμεις" 

θέλουν πρώτα να εξασφαλίσουν αυτή τη θέση και 
μετά να προχωρήσει η δήθεν κάθαρση? Αν ήμουν 

Γερόλυμπος θα τους έκανα την πλάκα να έμενα έξω 
από την ΕΟΕ και όλα να μείνουν τα ίδια στην 

ΕΛΟΚ! Σε λίγο θα έρθει η Νέα Δημοκρατία και θα 
ξαναβγεί ο Γερόλυμπος παντού!!! 

Αλλά, γιατί η Αντιπολίτευση αφήνει να περάσουν όλες οι παρανομίες της ΓΣ χωρίς να τις 

προσβάλει? Ποιά είναι η πιο λογική σκέψη, όταν γίνεται Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών με πάνω 

από 22 παρανομίες κάθε μια εκ των οποίων είναι αρκετή για να την ακυρώσει? Νομίζω ότι είναι η 

ακύρωση της ΓΣ και των Αρχαιρεσιών! Γιατί η Αντιπολίτευση ΚΙΜΕ δεν προχωράει σε ακύρωση 

των εκλογών? 

Η επίσημη θέση της είναι ότι δεν θέλει στη συνείδηση των συλλόγων να επωμιστεί το βάρος 

των συνεχών δικαστηρίων και της επαναληπτικής ΓΣ! Μα, είναι προφανές ότι τα συνεχή δικαστήρια 

δεν είναι δική της ανεξάρτητη επιλογή, αλλά αναγκαστική εκ των συνθηκών υποχρέωσή της προς 

υποστήριξη των συμφερόντων των συλλόγων της και της ομοσπονδίας! Επίσης, κάθε κίνηση εκτός 

της ακύρωσης των εκλογών τραβάει χρονικά σε πολλαπλάσια δικαστήρια την ΕΛΟΚ και τους 

συλλόγους της σε προ-ολυμπιακή περίοδο, αλλά και προς χάριν των αθλητικών δικηγόρων και 

δικολάβων! Κάτι δεν μου κολλάει! 
  

 Και ξαφνικά τα γεγονότα και κάποιοι μου έδωσαν την εξήγηση!  

Αποτελεί "πολιτική βούληση" να μην μπει ο Γερόλυμπος στην ΕΟΕ! Και όταν λέμε αυτό 

εννοούμε ότι στα ... παπάρια της "πολιτικής βούλησης" για το τι θα γίνει στην ΕΛΟΚ! Δεν πάει να 

καεί η ΕΛΟΚ και το Καράτε! Αυτό που την ενδιαφέρει την "πολιτική βούληση" είναι να μπει 

άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ ή χειραγωγούμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΟΕ και τίποτα άλλο! 

Ατράνταχτη απόδειξη είναι ότι 1) μπήκε ο Ιάκωβος Φιλιππούσης από το πουθενά στην 

Ποδηλασία παρά του ότι ξευτιλίστηκαν και ο ίδιος και ο Κοντονής γι' αυτό, και 2) δεν 

προσβάλλονται η ΓΣ ή/και οι Αρχαιρεσίες, αλλά μόνο η εκλογή Γερόλυμπου στην ΕΟΕ!  

Σε αυτή την "πολιτική βούληση" έχουν ενταχθεί και όσοι περιορίζουν την Αντιπολίτευση 

σε μόνο την ακύρωση του Γερόλυμπου ως εκπροσώπου στην ΕΟΕ. Τι θα γίνει 

αν ακυρωθεί ο Γερόλυμπος? Πάει ο Μπουλούμπασης που πήρε 100 ψήφους 

ή πάει ο ή πάει ο Παπαδόπουλος, που πήρε 37? Δεν μπορεί να πάει ο 

Παπαδόπουλος, διότι και αυτός δεν είναι μέλος του ΔΣ όπως απαιτεί το 

καταστατικό της ΕΛΟΚ. Πάει ο Παπαδόπουλος, αφού παραιτηθεί η 

Φωτάκου? Θα ξαναγίνουν εκλογές? Θα ξανακατέβουν οι σύλλογοι να 

ψηφίσουν για εκπρόσωπο στην ΕΟΕ! Μα τότε θα εμφανιστεί και ο "εκλεκτός" ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ της 

ΓΓΑ! Επίσης, αφού θα ξανακατέβουν οι σύλλογοι να ψηφίσουν, γιατί δεν ψηφίζουν και για ΔΣ? Γιατί 

να γίνονται αποδεκτοί οι περίφημοι "Υπόδικοι", που τόσο απεχθάνονταν μερικοί πριν τις εκλογές? 

Γιατί να γίνουν και άλλα δικαστήρια και να ξανακατέβουν για τρίτη φορά οι σύλλογοι να ψηφίσουν??? 

Και ίσως και για τέταρτη, ενώ ο προ-ολυμπιακός χρόνος τρέχει!  
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Και η "πολιτική βούληση", προκειμένου να επιτύχει το σκοπό της, γιατί την πιέζει και ο 

χρόνος (το Φεβρουάριο γίνονται εκλογές στην ΕΟΕ), είναι έτοιμη να αφαιρέσει την αθλητική 

αναγνώριση της ΕΛΟΚ και να εντάξει το Καράτε σε μια από τις ομοσπονδίες Τζούντο, Ζίου-Ζίτσου 

ή και Κουνγκ-Φου ακόμα, αρκεί να βρει έτσι κάποιον αχυράνθρωπο "δικό της" να τον βάλει ως 

αντιπρόσωπο του Καράτε στην ΕΟΕ! Πιθανότερο το Τζούντο, διότι Ολυμπιακό! Έχετε 

πληροφορηθεί τι γίνεται στο Τζούντο? Πρόεδρος Ηλιάδης, εκπρόσωπος 

στην ΕΟΕ Ηλιάδης, ταμίας Ηλιάδης, γραμματέας Ηλιάδης μέλη ... Ηλιάδης, 

Ηλιάδης, Ηλιάδης κτλ.!!!  

Και της έριξα της "πολιτικής βούλησης" τη ... φόλα "θέλω ΕΓΩ να 

μπω στο ΔΣ και να βάλω υποψηφιότητα για εκπρόσωπος στην ΕΟΕ"! 

Και η "πολιτική βούληση" την άρπαξε τη φόλα!  Και έκανε η "πολιτική 

βούληση" το μεγάλο λάθος να με ρωτήσει (εμένα!) αν εκλεγόμουν 

εκπρόσωπος της ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ και μου ζητούσαν να ψηφίσω κάποιον συγκεκριμένα, τι θα 

απαντούσα! Και απάντησα ότι η απάντηση είναι πασίγνωστη: "Πάρτε τα παπάρια μου" θα 

απαντούσα!!!  Και η "πολιτική βούληση" σηκώθηκε και έφυγε από το τραπέζι της συζήτησης!  

Μιλάμε για την απίστευτη και απέραντη παράνοια να έχει κυριεύσει όλους τους άσχετους 

"ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ και Σια" της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι οποίοι είναι έτοιμοι να θυσιάσουν 

το Καράτε για να βάλουν ένα "δικό τους" αντιπρόσωπο στην ΕΟΕ!  

Όπως είπα και πιο πάνω η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει γίνει ... 

Καρασεβντάδικο για τα κόμματα, τα οποία κάνουν επίδειξη ασυνειδησίας και ανηθικότητας για 

να επηρεάσουν την εκλογή της Ολομέλειας και του προεδρείου της!!! Εν όψει των εκλογών της 

τον Φεβρουάριο 2017 το σκηνικό των "ψηφοφόρων" σχεδιάζεται από τώρα και ακόμα νωρίτερα! 

Φυσικά θα επαναληφθούν σκηνές απείρου κάλους, όπως και σε άλλες εποχές για την Άλωση 

του Ναού της Ηθικής και του "Fair Play", όπου η Πολιτική και οι Πολιτικοί δεν έχουν καμιά 

θέση, υποτίθεται, στον Αθλητισμό! 

Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι στη βασική αρχή: Η Πολιτική και οι Πολιτικοί ΕΞΩ 

από τον Αθλητισμό, διότι αυτοί τον κατέστρεψαν μαζί με τη χώρα μας!!! 

 

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τον ηρωισμό των 34 συλλόγων που ψήφισαν ΚΙΜΕ 

και έσπασαν το απόστημα των Γερόλυμπου και Μπουλούμπαση στην ΕΛΟΚ-ΑπΗλ!!! 

Την επόμενη φορά θα είναι περισσότεροι!!! Εδώ αναγνωρίζω τον Μπίκα που τους 

συνένωσε!!!  

 

Άιντε να πηγαίνουμε για επαναληπτικές! Και μη φοβάστε 

τίποτα, γιατί έρχονται οι Εισαγγελείς!!!  

 

Μόνο μία περίπτωση υπάρχει για δίκαιες και αμερόληπτες εκλογές:  

 Να τις οργανώσει Προσωρινή Διοίκηση με οπωσδήποτε τον Περσίδη μέσα και να 

γίνουν με απλή αναλογική!!!  

 

 
  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 

http://www.karate.gr/15athlet/070128-vima-EOE.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/070128-vima-EOE.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/070128-vima-EOE.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/070128-vima-EOE.pdf
http://www.karate.gr/15athlet/070128-vima-EOE.pdf
http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   a158 

Πρώτη δημοσίευση 24/10/2016.    Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

Καταχωρήσεις στο 

karate.gr  

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

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο 

Facebook, Twitter, κτλ.! 

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ 

ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

Το www.karate.gr,  σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού 

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

ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και 

επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα 

κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις 

τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, 

όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο 

χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου 

αλληλένδετων άρθρων και σχετικών 3000 περίπου σελίδων!  
 (Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και 

διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)  

 

 Από σήμερα μέχρι την Έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο την 1-8-2020  

 έχουμε ακόμα 1378 ημέρες και στο Ελληνικό Καράτε καμιά απολύτως εξέλιξη!!!  
  

 

 

 
Remember, 

remember the 
11th of 

September! 

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

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

Πρόεδρος!  

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

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

Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ και την 

ΓΓΑ!!! 

"Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι λέφτερος." 

 

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/21promot/2121.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
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Το karate.gr λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα με βάση και στόχο την αλήθεια και το 

δίκαιο χωρίς επιρροές, υπαγορεύσεις και μεσάζοντες. Ειδικεύεται στην Έρευνα με Φαντασία, 

Ανίχνευση των Πληροφοριών, Ενδελεχή Aνάλυση των Πληροφοριών, Επιβεβαίωση των 

Πληροφοριών με Αποδεικτικά Στοιχεία και, τέλος, με Ορθή Απόδοση της Βαρύτητας σε κάθε 

Αποδεικτικό Στοιχείο. 

Όταν το karate.gr αναδημοσιεύει κάποια ξένη είδηση ή πληροφορία, τότε μνημονεύει και 

την πηγή της. Αν δεν μνημονεύεται η πηγή κάποιας είδησης ή πληροφορίας, τότε αυτή αποτελεί 

αποτέλεσμα αποκλειστικής έρευνας και επεξεργασίας του karate.gr. 

 

 

 Νέα Μήνυση από μέλη ΔΣ/ΕΛΟΚ  

 

Πριν από μερικές ημέρες κληθήκαμε ορισμένοι να δώσουμε Έγγραφες Εξηγήσεις για τη 

διερεύνηση τυχόν αδικημάτων που διαπράξαμε κατά μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ σε καταθέσεις μας 

εναντίον τους! Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 

 

Τον Ιανουάριο του 2015 ο Γιώργος Κοσμίδης είχε στείλει Εξώδικη Διαμαρτυρία στον 

Γιάννη Ανδριανό για παρανομίες που έγιναν κατά την ίδρυση, λειτουργία, εξετάσεις και 

αποτελέσματα της Σχολής Προπονητών Καράτε από τον ίδιο και από μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Την 

Εξώδικη αυτή Διαμαρτυρία την είχε καταθέσει ο Γιώργος Κοσμίδης και στην Εισαγγελία του Αρείου 

Πάγου. Η καταγγελία με εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου διαβιβάστηκε για έρευνα στην 

Εισαγγελία Πρωτοδικών, από όπου ασκήθηκε αυτεπάγγελτη μήνυση και κληθήκαμε μερικοί να 

δώσουμε καταθέσεις στην Πταισματοδίκη Ιλίου (περιοχή της ΕΛΟΚ). Τον Ιούνιο του 2016 έφθασαν 

οι κλήσεις στους μηνυόμενους, που ήταν όλα τα μέλη του τότε ΔΣ/ΕΛΟΚ (ο Κοσμίδης ήταν εκτός, 

διότι είχε ήδη παραιτηθεί και ήταν και ο καταγγέλλων) και ο "Επίτιμος της Πλάκας" Γιώργος 

Γερόλυμπος, δηλαδή να ερευνηθούν για "παράβαση καθήκοντος" (θα το οριστικοποιήσω μόλις βάλω 

στο χέρι τα στοιχεία του σχετικού φακέλου) οι  Γ. Γερόλυμπος, Χρ. Μπουλούμπασης, Ε. Ποντίδα-

Γερολύμπου, Π. Χονδροματίδης, Γρ. Βόβλας, Γ. Ράλλης, Μ. Δημητριάδης, Π. Πάσης, Γ. Χανικιάν, 

Γ. Καρβούνης (σύνολο 10).  

 

Η αυτεπάγγελτη μήνυση με τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας έφθασε στα χέρια 

των "καραμπινάτα ένοχων" τον Ιούνιο του 2016 και οι κατηγορίες ήταν στοχευμένα σχετικές με τη 

Σχολή Προπονητών. Όσοι κατέθεσαν ως μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και εγώ, περιοριστήκαμε 

φυσικά στο αντικείμενο της μήνυσης, που ήταν η Σχολή Προπονητών, αλλά όσο και να 

περιοριστήκαμε σε αυτό ήταν πολύ φυσικό να αναφερθούμε επιγραμματικά και στις δεκάδες 

παρανομίες που διαπράττει το ΔΣ/ΕΛΟΚ από το 2008 στη λειτουργία της ΕΛΟΚ! Μόλις η 

μηνυτήρια αναφορά χτύπησε την πόρτα της ΕΛΟΚ, ο Μπουλούμπασης ... ανέβασε παλμούς καρδιάς 

και είπε "παραιτούμαι"! Αλλά το πιο εύκολο για τον Γερόλυμπο ήταν να τον μεταπείσει: "Αν 

παραιτηθείς, θα πληρώσεις μόνος σου τους δικηγόρους! Αν μείνεις, θα τους πληρώσει η ΕΛΟΚ"! 

Έπεσε και το συνοδευτικό της Άφρος "Χρήστο κάνε αυτό που σου λέει ο κύριος Γιώργος!" και ... 

κάμφθηκε ο ... Χρηστάκης! 
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Οι ανωτέρω κατηγορούμενοι άφησαν όλους τους προηγούμενους δικηγόρους τους και 

κατέφυγαν στο ανωτέρω "φημισμένο και ακριβό" δικηγορικό γραφείο του Μιχάλη Δημητρακόπουλου 

για να τους γλυτώσει από τις κατηγορίες, που τους βαραίνουν! Ετοιμαστείτε όλοι οι σύλλογοι και οι 

αθλητές, που παίρνετε μέρος σε αγώνες να πληρώνετε κάτι παραπάνω στα ... παράβολα ζύγισης για 

να βγουν οι αμοιβές των ακριβών δικηγόρων του Σχιζοφρενή, ενώ όσοι είσαστε διαιτητές μη ζητάτε 

πλέον αμοιβές για τις υπηρεσίες σας!!! Περιττό να σας πω ότι ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ήταν ο 

δικηγόρος του Κώστα Κεντέρη και της Κατερίνας Θάνου, οι οποίοι θεωρήθηκαν ντοπέ στους 

Ολυμπιακούς του 2004 με βάση τους κανονισμούς της ΔΟΕ και του μοναδικού αποδεκτού από την 

ΔΟΕ οργάνου ελέγχου παγκοσμίως των αθλητών της WADA (World Anti-Doping Agency) και οι 

Έλληνες Δικαστές τους ... αθώωσαν μετά από οκτώ αναβολές της δίκης, αν δεν απατώμαι!  

Σε περιπτώσεις τέτοιων μηνύσεων, όπως το Εξώδικο Κοσμίδη, συνηθίζεται ως αντίδραση 

των κατηγορουμένων να τινάζονται από την έκπληξη στον αέρα για τις "πρωτάκουστες κατηγορίες" 

εναντίον τους και ως αμυντικό μέσο να υποβάλλουν μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμηση και 

ψευδομαρτυρία κατά των μηνυτών τους και των μαρτύρων τους! Αυτό έκαναν και οι ... "αθώες 

περιστερές" του ΔΣ/ΕΛΟΚ εναντίον μας! (Και εκεί που θα πάτε ... περιστερώνας με κλουβιά θα 

είναι!) 
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Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2016, αφού τα παιδάκια μέτρησαν τα κουκιά και είδαν ότι θα 

ξανάβγαιναν διοίκηση της ΕΛΟΚ, πέρασαν στην υποτιθέμενη αντεπίθεση κατά όλων μας πλην δύο, 

που είχαν αχτύπητα ντοκουμέντα στα χέρια τους, με έγκληση για τυχόν συκοφαντική δυσφήμηση 

και μήνυση για τυχόν ψευδή μαρτυρία. Σε αυτές τις "τυχόν" κατηγορίες δώσαμε όλοι μας τις 

λεγόμενες Έγγραφες Εξηγήσεις προ ολίγων ημερών. Σε αυτή τη δεύτερη μήνυση-έγκληση 

("αντίθετη" της πρώτης) οι μηνυτές είναι οι Χρ. Μπουλούμπασης, Γ. Γερόλυμπος, Ε. Ποντίδα-

Γερολύμπου, Γρ. Βόβλας και Π. Χονδροματίδης (σύνολο 5)! Οι  Γ. Ράλλης, Μ. Δημητριάδης, Π. 

Πάσης, Γ. Χανικιάν και Γ. Καρβούνης (οι άλλοι 5) κάνανε το λεγόμενο ... τουμπεκί ψιλοκομμένο!!! 

Ούτε προσβλήθηκαν, ούτε θεώρησαν ψευδή όσα καταθέσαμε! Συνεπώς, 

συμφωνούσαν με τις ... καταθέσεις μας! Φυσικά αυτό σημαίνει ότι οι 

εκατέρωθεν μηνύσεις έχουν γίνει ατομικά και όχι ως ΕΛΟΚ, ώστε να 

φορτώσουν στην ΕΛΟΚ τα έξοδα δικηγόρων και δικαστηρίων! 

Οι μηνυόμενοι σε αυτή τη δεύτερη μήνυση είμαστε οι Γ. Κοσμίδης, 

Ι. Πανουσόπουλος, Α. Πανουσόπουλος, Θ. Αθανασόπουλος, Ε. 

Περσίδης και Σ. Δρακόπουλος. Τη μήνυση-έγκληση την είχε γράψει 

δικηγόρος από το "φημισμένο και ακριβό" δικηγορικό γραφείο του Μιχάλη 

Δημητρακόπουλου! Ετοιμαστείτε, λοιπόν, για δεύτερη φορά όλοι οι 

σύλλογοι και οι αθλητές, που παίρνετε μέρος σε αγώνες να πληρώνετε 

κάτι παραπάνω στα ... παράβολα ζύγισης για να βγουν οι αμοιβές των 

ακριβών δικηγόρων του Σχιζοφρενή, ενώ όσοι είσαστε διαιτητές μη 

ζητάτε πλέον αμοιβές για τις υπηρεσίες σας!!! 

Κατά την άποψή μου η μήνυση-έγκληση (δεύτερη) των "αθλητικών εγκληματιών" εναντίον 

μας είναι για τα μπάζα, γραμμένη από πρωτάρηδες στο χώρο μας δικηγόρους άσχετους με τα όσα 

γίνονται τόσα χρόνια στην ΕΛΟΚ! Εκτός 

θέματος σε σχέση με την πρώτη υπόθεση και όχι 

πραγματικά αυτό που λέγεται "αντίθετη", αφού 

δεν αντικρούει καμιά κατηγορία της πρώτης 

πράγμα που αποδεικνύει ότι όλες οι κατηγορίες 

της πρώτης υπόθεσης είναι βάσιμες και 

αληθινές. Για παράδειγμα εμένα με κατηγορούν 

για μισή σελίδα από αυτά που έχω καταθέσει σε 

είκοσι δύο σελίδες και 180 σελίδες σχετικών 

εγγράφων!  
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Περιληπτικά μόνο σας λέω ότι στις δικές μου έγγραφες εξηγήσεις για τη δεύτερη μήνυση 

περιέλαβα δέκα άρθρα μου των τελευταίων τριών ετών (σύνολο 150 σελίδες!), που αποδεικνύουν 

ότι όσα τους γράψαμε στις καταθέσεις μας είναι δημοσιευμένα στο διαδίκτυο τα τελευταία τρία 

χρόνια και επομένως η έγκληση για συκοφαντική δυσφήμηση για όλους μας, που έχει τρίμηνη 

προθεσμία από γνώσεως, απορρίπτεται αυτόματα ως εκπρόθεσμη, ενώ ταυτόχρονα και η ψευδής 

μαρτυρία για όλους μας επίσης απορρίπτεται, διότι όλα όσα καταθέσαμε τα είχα δημοσιευμένα στο 

www.karate.gr επί τρία χρόνια χωρίς να με έχουν μηνύσει και άρα τα αποδέχονταν!!! Ά, και 

κάτι ακόμα για να γελάσουμε: μάρτυρες στη δεύτερη αυτή μήνυση είναι οι ψευταράδες Πέτρος 

Σκοπελίτης και Γιάννης Κανέλλης! Κανένας άλλος δεν τολμάει, διότι θα βρεθεί αυτόματα 

κατηγορούμενος! Προφανώς η έλλειψη υποστηρικτών για τον Γερόλυμπο αποδεικνύει την 

κατάρρευση του Γερόλυμπου! 

Τέλος, και για "ησυχάσει" ο Μπουλούμπασης, θα ήθελα να σημειώσω ότι μόλις ο 

Εισαγγελέας για την εκμετάλλευση του Τριάθλου από το "Ζεύγος Γερόλυμπου και Συμμορία" βάλει 

χέρι στο Γερόλυμπο και ο τελευταίος εξαφανιστεί από το αθλητικό στερέωμα και την ΕΛΟΚ φυσικά, 

τότε ... πάπαλα τα λεφτά για τους ακριβούς δικηγόρους από την ΕΛΟΚ! Ο Μπουλούμπασης και οι 

υπόλοιποι θα πληρώνουν τα δικαστικά έξοδα πλέον μόνοι τους, εφόσον όλες οι μηνύσεις έχουν 

υποβληθεί ατομικά και όχι ως ΕΛΟΚ! 

Για την Επιτροπή της ΓΓΑ που Ελέγχει την ΕΛΟΚ: βάλτε στο μικροσκόπιο όλες τις αμοιβές 

δικηγόρων για τα έτη 1995 μέχρι 2016, διότι σίγουρα: 1) κάποιες πληρώθηκαν για ανύπαρκτη 

υπόθεση της ΕΛΟΚ και να τα πήρε ο Γερόλυμπος, 2) κάποιες πληρώθηκαν για προσωπική υπόθεση 

του Γερόλυμπου, 3) κάποιες πληρώθηκαν για προσωπική υπόθεση άλλου μέλους του ΔΣ, 4) 

κάποιες τις πήρε μισά ο ύποπτος δικηγόρος Δημήτρης Μπαλασόπουλος και μισά ... ο Γερόλυμπος 

(μη εύλογη αμοιβή!)! Σας το έχω τονίσει: εγώ μόλις δω τις αποδείξεις δαπανών θα τα βρω με την 

πρώτη και όσο αυτό το αρνείστε, τόσο τείνετε σε καραμπινάτη "παράβαση καθήκοντος"! Το ότι στις 

τελευταίες εκλογές της ΕΛΟΚ εκλέχθηκε ως μέλος του ΔΣ και ο δικηγόρος Δημήτρης 

Μπαλασόπουλος, επ' αμοιβή νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ επί είκοσι χρόνια είναι τρομακτικά 

ύποπτο! Επί είκοσι χρόνια πληρωνόταν για τις υπηρεσίες του και τώρα ξαφνικά ... τον έπιασε 

ξαφνικός ... καρασεβντάς (μετάφραση: ερωτική τρέλα) για την ΕΛΟΚ και θα δουλεύει για αυτήν 

αμισθί? Μη μου πείτε! 

 

 

Αποτυχημένες πλέον οι διοργανώσεις της ΕΛΟΚ. 

  

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του από το νέο ΔΣ/ΕΛΟΚ έγιναν 2-3 εκδηλώσεις της 

ΕΛΟΚ, που προκάλεσαν τεράστιες αντιδράσεις με τις καταφανείς αποτυχίες τους! Χωρίς να 

υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες παραθέτουμε τις γενικότερες εντυπώσεις για εκδηλώσεις που ήδη 

έγιναν, αλλά και για τις άμεσα επερχόμενες κατά ακριβέστατη και μοιραία πρόβλεψη! 
  

Σε πρώτη ενημέρωση από το Karate News: υπερφόρτωση αγώνων με μεγάλο πλήθος αθλητών 

για εισπρακτικούς λόγους καθώς και έλλειψη διαιτητών για δραστική μείωση εξόδων! Αποτέλεσμα: 

ο Γερόλυμπος έφυγε με ... πιο φουσκωμένες τσέπες, αφού τα λεφτά δεν πάνε στην τράπεζα και 

κανένας άλλος δεν τολμάει να απλώσει το χέρι του σ' αυτά! 

http://www.karate.gr/
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Από το γνωστό Karate News: τεράστια 

αποτυχία, αλλά και παρανομίες, σε αγώνες της 

ΕΛΟΚ! 

 
 

  

Σε δεύτερη ενημέρωση: πρόβλεψη για δεύτερη αποτυχία αγώνων λόγω κακής οργάνωσης! 
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Σε τρίτη και φαρμακερή ενημέρωση: Κριτική για την παρουσία Μπουλούμπαση στη Κογκρέσο της 

Παγκόσμιας! Μπουλούμπαση μη μασάς! Είμαι μαζί σου! Να του πεις "Bravo sou agori mou, na m' 

oume" και καθάρισες! Ξέρει 5-6 γλώσσες, ευκαιρία να μάθει και 5-6 λέξεις από τα ... Uga-Uga!   

 

 

 

 

 Βλέπε-Άκου-Σώπα το ΚΙΜΕ  
 

Από την 11/9/2016, ημέρα των εκλογών στην ΕΛΟΚ, 

μέχρι σήμερα 24/10/2016 έχουν περάσει 44 ημέρες και το 

ΚΙΜΕ έχει πέσει σε κατάθλιψη! Και φυσικό είναι αφού έχασε 

με δική του ευθύνη κάθε ευκαιρία να αναδείξει τη δύναμη των 

34 συλλόγων που το ψήφισαν! Κάποιοι τους μετράνε 37, αλλά 

αυτό είναι λάθος, διότι το Πρακτικό των Εκλογών στην 

ανάδειξη μελών του ΔΣ τους μετράει 34 και αυτό λαμβάνεται 

υπόψη!  

Το ΚΙΜΕ, λοιπόν, αυτο-ονομάζεται ΚΙΜΕ-ΒΑΣ, 

δηλαδή ΚΙΜΕ-Βλέπε-Άκου-Σώπα, αφού στην ιστοσελίδα του στο Facebook έχει πέσει ... 

μουγκαμάρα. Δεν κάνει κανένα απολύτως σχόλιο για τις εκλογές και τα αποτελέσματά τους, για τις 

εκδηλώσεις της ΕΛΟΚ, που έγιναν, ούτε για αυτές που θα γίνουν. Είναι φανερό ότι ο Αρχηγός του 

ΚΙΜΕ-ΒΑΣ Γιώργος Μπίκας "δεν είδε" τίποτα στις εκλογές, "δεν είδε" τίποτα στο νέο ΔΣ του 

οποίου είναι μέλος υποτίθεται, "δεν έχει γνώμη" για τίποτα από ότι συμβαίνει, "δεν γνωρίζει και 
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δεν ανακοινώνει" τις τυχόν δικαστικές ενέργειες, που γίνονται από την παράταξή του, αφού έχει 

αναλάβει γνωστός δικολάβος της παράταξης να τις διεκπεραιώνει και κρατάει τα έγγραφά τους για 

τον εαυτό του και μόνο! Τα μόνα που έγραψε το ΚΙΜΕ-ΒΑΣ στην ιστοσελίδα του είναι τα επόμενα 

και κάθε τι άλλο το μαθαίνουμε από δήθεν διαρροές από ιστοσελίδες άλλων!  

Στις 15/9/2016 το ΚΙΜΕ: 1) ανακοινώνει ότι στο ΔΣ μπήκαν οι Γιώργος Μπίκας και 

Κώστας Παπαδόπουλος, ενώ ο δεύτερος ΔΕΝ μπήκε με βάση τα Πρακτικά των εκλογών, αλλά 

μπήκε η Κατερίνα Φωτάκου από τη Σκάλα Λακωνίας, η οποία δεν πρόκειται να πατήσει στις 

συνεδριάσεις του ΔΣ/ΕΛΟΚ, 2) αποδέχεται τα αποτελέσματα των εκλογών, τα οποία είναι μοιραία 

για το ΚΙΜΕ-ΒΑΣ, ενώ όλη την ευθύνη την φέρουν ο Αρχηγός του Γιώργος Μπίκας και ο 

εκπρόσωπος του ΚΙΜΕ-ΒΑΣ στην καταμέτρηση των ψήφων και την διατύπωση του Πρακτικού των 

Εκλογών Σπύρος Δρακόπουλος, και 3) "θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις" για την ενότητα 

και την ανάπτυξη του αθλήματος" (η ηττοπάθεια σε όλο της το μεγαλείο!), ενώ ο μόνος από το 

ΚΙΜΕ-ΒΑΣ που μπορεί να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του ΔΣ/ΕΛΟΚ Γιώργος Μπίκας έχει 

ήδη απομονωθεί από κάθε συμμετοχή στο ΔΣ και άρα από κάθε απόφαση αυτού! Συνεπώς: ΚΙΜΕ-

ΒΑΣ μάλλον ... ΚΙΜΑ-ΣΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΣΑΡΟΥΧΙΑ! 
  

 

 

 

Επί πλέον των ως άνω, στο Πρακτικό των Εκλογών, το οποίο και μόνο λαμβάνεται υπόψη 

σε κάθε επερχόμενη δικαστική απόφαση επί τυχόν διεκδικήσεων και διαφωνιών, ΔΕΝ αναγράφονται 

τα ονόματα και οι ψήφοι που πήραν όλοι οι υποψήφιοι του ΚΙΜΕ-ΒΑΣ με ευθύνη πάντα των Γιώργου 

Μπίκα και Σπύρου Δρακόπουλου, παρά μόνο αναφέρονται τα επόμενα, όπως ήδη έχω 

ξαναδημοσιεύσει: 
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Μια φαιδρή άποψη ότι "θα πήγαιναν στην Πρόεδρο να 

διορθώσει τα Πρακτικά" μόνο ανέκδοτο αποδείχθηκε και τίποτα 

άλλο! Αλλοίμονο αν ο κάθε Δικαστής άλλαζε τις αποφάσεις του κάθε 

πέντε ημέρες! Θα μας έτρωγαν οι ... ανακόντες ως κατοίκους της ... 

Ζούγκλας του Αμαζονίου! Επομένως, μόνο για τα αναγραφόμενα στο 

Πρακτικό ονόματα μιλάμε και για κανένα άλλο! Πλήρης και πανηλίθια 

αποτυχία!!!  
  

Από άλλες ιστοσελίδες στο Facebook μαθαίνουμε ότι κινούνται νομικές διαδικασίες για την 

ακύρωση της εκλογής του Γερόλυμπου από τη θέση του εκπροσώπου στην Ολυμπιακή Επιτροπή! 

Και θα το πετύχουν, αλλά και τι έγινε μ' αυτό? Το ήξερε ο Γερόλυμπος ότι υπήρχε αυτό το 

ενδεχόμενο, αλλά αν έβαζε υποψηφιότητα για μέλος του ΔΣ, οπότε και θα έβγαινε με 100 ψήφους, 

θα υφίστατο αυτόματη έκπτωση από 

την προεδρία του Τριάθλου, στο οποίο 

ακόμα έχει εκκρεμότητες σε εκδη-

λώσεις, ομοσπονδίες και δικαστήρια με 

αποτέλεσμα να τα έχανε όλα αυτά, ενώ 

ταυτόχρονα το Τρίαθλο του αφήνει 

ακόμα λεφτά!  
  

Συνεπώς, προσωπικά εκτιμώ 

ότι ο Γερόλυμπος θα δεχθεί την 

έκπτωσή του από εκπρόσωπος στην 

ΕΟΕ, αλλά αν δεν τον διαδέχεται ο 

Μπουλούμπασης ΔΕΝ πρόκειται να 

δεχθεί τον Κώστα Παπαδόπουλο σε 

αυτή τη θέση! Αυτό θα το δούμε 

αναλυτικότερα πιο κάτω! Λογικότερο 

μου φαίνεται να καταλήξει με το τι θα 

κάνει με το Τρίαθλο και θα επανέλθει ή 

να μπει ο ίδιος στο ΔΣ/ΕΛΟΚ και 

εκπρόσωπος στην ΕΟΕ ή θα βάλει δικό 

του άνθρωπο. Και αυτό είναι εύκολο αν 

ακυρώσει τον Παπαδόπουλο, παραι-

τήσει τους τρεις αναπληρωματικούς του 

στο ΔΣ και ακόμα ένα τακτικό μέλος 

του, ώστε να κάνει εκλογές για ένα 

μέλος του ΔΣ και ταυτόχρονα εκπρό-

σωπο στην ΕΟΕ! Αυτά αν δεν μπαίνει 

δικαιωματικά ο Μπουλούμπασης στην 

ΕΟΕ! Όλα θα γίνουν όπως αναγρά-

φονται στο παράνομο και ανακριβές 

Πρακτικό των Εκλογών, διότι δικαστικά αυτό μετράει ως κατωτέρω μέχρι να ακυρωθεί με δικαστική 

απόφαση! 

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) 

 

http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
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Το τι θα έκανα στη θέση του Γερόλυμπου είναι πολύ απλό: θα έπαιρνα τις παραιτήσεις των 

τριών αναπληρωματικών και του Τσαρτσιταλίδη, οπότε θα άδειαζε μια θέση στο ΔΣ! Θα ακύρωνα 

τον Παπαδόπουλο από εκπρόσωπο στην ΕΟΕ και θα έπαιρνα και την παραίτηση του Μπουλούμπαση 

από εκπρόσωπο στην ΕΟΕ! Θα έκανα εκλογές για ένα μέλος στο ΔΣ και για εκπρόσωπο στην ΕΟΕ 

και φυσικά θα έβγαινα ΕΓΩ Ο ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ με 100 ψήφους ως μέλος του ΔΣ και εκπρόσωπος 

στην ΕΟΕ! Τέλος, θα έκανα ανασυγκρότηση του ΔΣ και θα γινόμουν προεδράρα εχοντας φυσικά και 

την εκπροσώπηση στην ΕΟΕ! Πώς σας φαίνεται? Στη συνέχεια θα ... ξέσκιζα όποιον δεν με 

ψήφισε!!!  

 

 Το Πρόβλημα του Εκπροσώπου στην ΕΟΕ!  

Στοιχεία προς ανάλυση το Πρακτικό των Εκλογών, οι ενστάσεις με τα σχετικά έγγραφα 

των αντίπαλων παρατάξεων και ό,τι άλλο μπορεί να βρεθεί στη διάθεσή τους στο Δικαστήριο! 

Από το Πρακτικό έχουμε: 
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Βλέπετε πουθενά Παπαδόπουλο και δεν τον βλέπω εγώ? "ΚΙΜΕ, Τακτικοί = Τίποτα!, 

ΚΙΜΕ, Αναπληρωματικοί = Τίποτα! Εγώ βλέπω Γερόλυμπο και αν αυτός πάθει ... λουμπάγκο (που 

να πάθει!) στην ΕΟΕ μπαίνει ο Μπουλούμπασης, να μ' ούμε! (Άντε και ... Καρδινάλιος!) Επομένως, 

το ΚΙΜΕ ... ζαλίστηκε από την αποτυχία και βλέπει ... πουλάκια! Αν ακυρωθεί η υποψηφιότητα 

Γερόλυμπου, που θα ακυρωθεί, διότι το καταστατικό ορίζει ο εκπρόσωπος να είναι απαραίτητα 

μέλος του ΔΣ και ο Γερόλυμπος ΔΕΝ είναι, τότε μας μένει ο Μπουλούμπασης και κανένας άλλος! 

Για να εξαιρεθεί ο Μπουλούμπασης χρειάζεται δικαστική απόφαση και ετοιμαστείτε οι σύλλογοι του 

ΚΙΜΕ-ΒΑΣ να πληρώσετε δικηγόρους, για να μπει ο Παπαδόπουλος ή όποιος άλλος! Δηλαδή 

ετοιμαστείτε για εκλογές! Τα λέω λάθος? 

Για την Επιτροπή της ΓΓΑ που Ελέγχει την ΕΛΟΚ:  Οι παντός είδους παρανομίες από την 

πρόσκληση έως και το Πρακτικό και τα αποτελέσματα των παράνομων Εκλογών της ΕΛΟΚ 

προφανώς αποτελούν και μέρος των όσων έχετε υποχρέωση να ελέγξετε, διότι έχουν διαπραχθεί 

ένα σωρό παραβάσεις του αθλητικού νόμου σε μείγμα με ποινικά αδικήματα και 

αυτό το κοκτέιλ διαφθείρει ακόμα περισσότερο το ήδη διεφθαρμένο άθλημα του 

Καράτε, το οποίο εποπτεύει η ΓΓΑ! 
  

Ας δούμε τώρα τις ενστάσεις για τον εκπρόσωπο στην ΕΟΕ: 

Ένσταση κατά της υποψηφιότητας Γερόλυμπου για την ΕΟΕ: Βάσιμη 

και θα κερδηθεί οπωσδήποτε, διότι βάσει του καταστατικού ο εκπρόσωπος 

πρέπει να είναι μέλος του ΔΣ και ο Γερόλυμπος ΔΕΝ είναι! 

Ένσταση κατά της υποψηφιότητας Παπαδόπουλου για το ΔΣ/ΕΛΟΚ 

και την ΕΟΕ: Για αυτήν θα πρέπει να δούμε τα στοιχεία που επικαλείται η πλευρά των Γερόλυμπου-

Μπουλούμπαση! Και αυτά τα στοιχεία θα πονέσουν μερικούς, αλλά όλοι έχουν το αναφαίρετο 

δικαίωμα στην πληροφόρηση, εγώ έχω καθήκον για την δημόσια ενημέρωση με γνώμονα την αλήθεια, 

αλλά ταυτόχρονα στην όλη υπόθεση δεν είσαστε μόνοι σας, αλλά εμπλέκονται και άλλοι 

ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δεν τα γνωρίζουν όλα και θα πρέπει να τα πληροφορηθούν, όπως είναι η 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε! 
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Τα σχετικά έγγραφα: 

1) Με κλικ εδώ βλέπετε τις 

δύο ενστάσεις από Μπουλούμπαση 

κατά Παπαδόπουλου για μέλος του ΔΣ 

και από Γερόλυμπο κατά 

Παπαδόπουλου για εκπρόσωπο στην 

ΕΟΕ γραμμένες με άνεση (και όχι 

χειρόγραφες, όπως του ΚΙΜΕ κατά 

Γερόλυμπου) από δικηγόρο! 

2) Με κλικ εδώ βλέπετε τα σχετικά έγγραφα στα 

οποία αναφέρονται και οι δύο ενστάσεις και τα οποία είναι: 

α) Η από 18/3/2015 Βεβαίωση της ΕΛΟΚ προς το 

Υπουργείο Ναυτιλίας/Αρχηγείο Λιμενικού ότι ο Παπαδόπουλος είναι "εθνικός προπονητής 

ανωτάτου επιπέδου" στο κλιμάκιο Βόρειας Ελλάδας για την περίοδο 2014-2015! Αυτή είναι μια 

ψευδής βεβαίωση, αφού ο Παπαδόπουλος ΔΕΝ έχει ούτε δίπλωμα εμπειρικού προπονητή από τη 

ΓΓΑ, την οποία ζήτησε ο Παπαδόπουλος, την εξέδωσε η ΕΛΟΚ, υπογράφουν ο Πρόεδρος 

Μπουλούμπασης και ο γραμματέας της ΕΛΟΚ Δημητριάδης και σκοπό έχει να εξαπατήσει το 

Υπουργείο Ναυτιλίας/Αρχηγείο Λιμενικού! Δηλαδή η ΕΛΟΚ εκδίδει "ψευδή βεβαίωση" (πρώτο 

ποινικό αδίκημα), που αποτελεί στοιχείο εγκλήματος, και ο Παπαδόπουλος "αποδέχεται και 

χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν εγκλήματος" (δεύτερο ποινικό αδίκημα)! Δηλαδή η απάτη πάει σύννεφο! 

Εγώ θα τους έβαζα όλους φυλακή! 

β) Η από 31/7/2015 Βεβαίωση της ΕΛΟΚ προς το Υπουργείο Ναυτιλίας/Αρχηγείο 

Λιμενικού ότι ο Παπαδόπουλος είναι "εθνικός προπονητής ανωτάτου επιπέδου" στο κλιμάκιο 

Βόρειας Ελλάδας για την περίοδο 2014-2015! Και αυτή είναι επίσης μια ψευδής βεβαίωση, αφού ο 

Παπαδόπουλος ΔΕΝ έχει ούτε δίπλωμα εμπειρικού προπονητή από τη ΓΓΑ, την οποία ζήτησε ο 

Παπαδόπουλος, την εξέδωσε η ΕΛΟΚ, υπογράφουν ο Πρόεδρος Μπουλούμπασης και η γραμματέας 

της ΕΛΟΚ Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου και σκοπό έχει να εξαπατήσει το Υπουργείο 

Ναυτιλίας/Αρχηγείο Λιμενικού! Δηλαδή η ΕΛΟΚ εκδίδει για δεύτερη φορά 

"μια τρίτη ψευδή βεβαίωση" (τρίτο ποινικό αδίκημα), που αποτελεί στοιχείο 

εγκλήματος, και ο Παπαδόπουλος "αποδέχεται και χρησιμοποιεί αυτό το 

προϊόν εγκλήματος" (τέταρτο ποινικό αδίκημα)! Δηλαδή η απάτη πάει 

σύννεφο! Εγώ θα τους έβαζα όλους φυλακή! 

γ) Το από 1 /2/2016 email του Κώστα Παπαδόπουλου με το οποίο 

ζητάει βεβαίωση από την ΕΛΟΚ ότι είναι ... "εθνικός προπονητής" για να 

την χρησιμοποιήσει στην υπηρεσία του! 

δ) Το από 23/2/2016 διαβιβαστικό email της ΕΛΟΚ προς τον 

Κώστα Παπαδόπουλο με το οποίο του διαβιβάζει τη βεβαίωση που ζήτησε: 

ε) Την από 23/2/2016 Βεβαίωση της ΕΛΟΚ προς το Υπουργείο Ναυτιλίας/Αρχηγείο 

Λιμενικού ότι ο Παπαδόπουλος είναι "εθνικός προπονητής ανωτάτου επιπέδου" στο κλιμάκιο 

Βόρειας Ελλάδας για την περίοδο 2015-2016! Αυτή είναι επίσης μια τρίτη ψευδής βεβαίωση, αφού 

ο Παπαδόπουλος ΔΕΝ έχει ούτε δίπλωμα εμπειρικού προπονητή από τη ΓΓΑ, την οποία ζήτησε ο 

Παπαδόπουλος, την εξέδωσε η ΕΛΟΚ, υπογράφουν ο Πρόεδρος Μπουλούμπασης και η γραμματέας 

της ΕΛΟΚ Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου και σκοπό έχει να εξαπατήσει το Υπουργείο 

Ναυτιλίας/Αρχηγείο Λιμενικού! Δηλαδή η ΕΛΟΚ εκδίδει για τρίτη φορά "ψευδή βεβαίωση" 

(πέμπτο ποινικό αδίκημα), που αποτελεί στοιχείο εγκλήματος, και ο Παπαδόπουλος "αποδέχεται 

 
Ήθελα να ήξερα τι λένε για όλα αυτά οι 

δύο "στρατηγοί" του ΚΙΜΕ-ΒΑΣ ο 
Αρχηγός Γιώργος Μπίκας και ο 

Δικολάβος Σπύρος Δρακόπουλος ή 
"έγκριτοι νομικοί κύκλοι"! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1610/papadop-1.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1610/papadop-1.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1610/papadop-2.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1610/papadop-2.pdf
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και χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν εγκλήματος" (έκτο ποινικό αδίκημα)! Δηλαδή η απάτη πάει 

σύννεφο! Εγώ θα τους έβαζα όλους φυλακή! 

 Για την Επιτροπή της ΓΓΑ που 

Ελέγχει την ΕΛΟΚ:  Τις ψευδείς βεβαιώσεις 

τις βλέπετε! Σκεφθείτε πόσες τέτοιες ή 

παρόμοιες "ψευδείς βεβαιώσεις 

εξυπηρέτησης" έχει εκδώσει η ΕΛΟΚ τα 

τελευταία είκοσι χρόνια! Έτσι ακριβώς τους 

παίρνει σε αντάλλαγμα τις λευκές 

βεβαιώσεις των αντιπροσώπων συλλόγων ο 

Γερόλυμπος, βάζει δικούς του ανθρώπους 

ως αντιπροσώπους συλλόγων στις ΓΣ και 

αυτοί ψηφίζουν ότι θέλει ο Γερόλυμπος στις 

Γενικές Συνελεύσεις, όπως προϋπολο-

γισμούς, απολογισμούς, διαγραφές μη αρε-

στών συλλόγων, υποψηφιότητες αρχαιρε-

σιών και ό,τι άλλο εξυπηρετεί τον 

Γερόλυμπο! Θα πρέπει να διαβάσετε και όλη 

την αλληλογραφία για τέτοιου είδους 

παραβάσεις της αθλητικής και ποινικής 

νομοθεσίας και να βρείτε τα ποινικά 

αδικήματα που έχουν διαπραχθεί και αν αυτό 

δεν το κάνετε, αυτομάτως είσαστε υπόλογοι 

για καραμπινάτη "παράβαση καθήκοντος"!! 
  

Και τέλος ψάχνοντας στο διαδίκτυο 

βρίσκει ο καθένας πολύ εύκολα, άρα ο 

Γερόλυμπος τα γνωρίζει και τα έχει ήδη, 

ότι ο Παπαδόπουλος είναι προπονητής στο 

σύλλογό του "Αθλητικός Σύλλογος Καράτε 

Λακκώματος", όπως αποδεικνύεται και από την άνω και τις επόμενες φωτογραφίες! 
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Εκ των ανωτέρω είναι φανερό ότι στην πραγματικότητα ο Κώστας Παπαδόπουλος έχει δικό 

του σύλλογο, είναι παράνομα προπονητής στον σύλλογό του, γιατί δεν έχει δίπλωμα προπονητή από 

τη ΓΓΑ, παίρνει παράνομα παράνομες βεβαιώσεις από την ΕΛΟΚ για την υπηρεσία του ότι είναι 

"εθνικός προπονητής υψηλού επιπέδου" χωρίς να είναι ούτε καν προπονητής και θέλει να μπει από 

το πουθενά και εκπρόσωπος της ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ! Ε, όχι ρε φίλε, ζητάς πολλά από τη ζωή!!! 

 

Και αυτόν τον Κώστα Παπαδόπουλο τον επέλεξε το ΚΙΜΕ-ΒΑΣ, με προσωπική 

επιλογή του Μπίκα, να εκπροσωπήσει το Καράτε στην Ελληνική Ολυμπιακή 

Επιτροπή! Τι λέτε ρε λαμόγια??? 

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τον ηρωισμό των 34 συλλόγων που ψήφισαν 

ΚΙΜΕ και έσπασαν το απόστημα των Γερόλυμπου και Μπουλούμπαση στην 

ΕΛΟΚ-ΑπΗλ!!! Την επόμενη φορά θα είναι περισσότεροι!!! Εδώ αναγνωρίζω τον 

Μπίκα που τους συνένωσε!!!  

Άιντε να πηγαίνουμε για επαναληπτικές! Και μη φοβάστε τίποτα, γιατί έρχονται 

οι Εισαγγελείς!!!  

Μόνο μία περίπτωση υπάρχει για δίκαιες και αμερόληπτες εκλογές:  

 Να τις οργανώσει Προσωρινή Διοίκηση με οπωσδήποτε τον Περσίδη μέσα και 

να γίνουν με απλή αναλογική!!! 
 

 
  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
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Πρώτη δημοσίευση 18/11/2016.    Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

Καταχωρήσεις στο 

karate.gr  

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

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο 

Facebook, Twitter, κτλ.! 

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ 

ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

Το www.karate.gr,  σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού 

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

ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και 

επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα 

κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις 

τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, 

όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο 

χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου 

αλληλένδετων άρθρων και σχετικών 3000 περίπου σελίδων!  
 (Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και 

διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)  

 

 Από σήμερα μέχρι την Έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο την 1-8-2020  

 έχουμε ακόμα 1347 ημέρες και το Ελληνικό Καράτε βρίσκεται σε τέλμα!!!  
  

 

 ΕΛΟΚ: μια καταδικασμένη ομοσπονδία και από την διοίκησή της 

και από την αντιπολίτευση και από την ΓΓΑ!  

 

 
Το Σύμπαν και η 

Βλακεία των 

Ανθρώπων δεν 

έχουν όρια, αλλά για 

το πρώτο δεν είμαι 

βέβαιος! 

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

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

Πρόεδρος!  

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

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

Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ και την 

ΓΓΑ!!! 

"Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι λέφτερος." 

 

http://www.karate.gr/index.html
http://www.karate.gr/01news/010contg.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/20sales/2011g.htm
http://www.karate.gr/21promot/2121.htm
http://www.karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
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Το karate.gr λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα με βάση και στόχο την αλήθεια και 

το δίκαιο χωρίς επιρροές, υπαγορεύσεις και μεσάζοντες. Ειδικεύεται στην Έρευνα με 

Φαντασία, Ανίχνευση των Πληροφοριών, Ενδελεχή Aνάλυση των Πληροφοριών, Επιβεβαίωση 

των Πληροφοριών με Αποδεικτικά Στοιχεία και, τέλος, με Ορθή Απόδοση της Βαρύτητας σε 

κάθε Αποδεικτικό Στοιχείο. 

Όταν το karate.gr αναδημοσιεύει κάποια ξένη είδηση ή πληροφορία, τότε μνημονεύει 

και την πηγή της. Αν δεν μνημονεύεται η πηγή κάποιας είδησης ή πληροφορίας, τότε αυτή 

αποτελεί αποτέλεσμα αποκλειστικής έρευνας και επεξεργασίας του karate.gr. 

 

 Ανίκανη και Άχρηστη ΓΓΑ!  

Από την 1-9-2016, που εξέδωσε ο Σταύρος Κοντονής την εντολή διαχειριστικού και 

οικονομικού ελέγχου της ΕΛΟΚ, δεν έχουμε ακόμα κανένα αποτέλεσμα! Έχουν περάσει δυόμιση 

μήνες και τα ξεφτέρια της Επιτροπής Ελέγχου δεν έχουν τελειώσει ακόμα ή μήπως έχουν τελειώσει 

και γίνεται μαγείρεμα και αλισβερίσι με την διεφθαρμένη ΕΛΟΚ για μια θέση ακόμα στην Ολυμπιακή 

Επιτροπή? Όπως είχα γράψει με κλικ εδώ: 

  

Η Ομοσπονδία Ποδηλασίας (ΕΟΠ) είχε τεθεί υπό διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο από 

το Ελεγκτικό Συμβούλιο της ΓΓΑ (Δελτίο Τύπου της ΓΓΑ: http://gga.gov.gr/grafeio-

tupou/deltia-tupou/2068-2016-09-05-16-44-20 )! 

Οι έλεγχοι τελείωσαν πριν την 5-9-2016 και το αποτέλεσμα ήταν να βρεθούν 

διαχειριστικές και οικονομικές ατασθαλίες, όπως πολυ-διαφημίζεται από τη ΓΓΑ, τις οποίες οι 

Κοντονής και Συναδινός ψάχνουν τώρα σε ποιούς να τις "αποδώσουν"! (Δεν είναι περίεργο? Ποιούς 

ψάχνουν? Δεν τους έχουν?) Στο μεταξύ κόπηκε και η επιχορήγηση της ομοσπονδίας Ποδηλασίας, 

ενώ ο φάκελος πήγε σε οικονομικό εισαγγελέα! Πήγε?  

Πολύ περιέργως, όμως, ενώ η "απόδοση ευθυνών" δεν έχει γίνει ακόμα, ήδη 

πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση (την 24-9-2016) και εκλογή εκπροσώπου της Ποδηλασίας 

στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή! Εκπρόσωπος της Ποδηλασίας στην ΕΟΕ "εκλέχθηκε χωρίς 

αντίπαλο", πράγμα που σημαίνει "στημένη δουλειά", ο Ιάκωβος Φιλιππούσης, Διευθυντής του 

γραφείου του Υφυπουργού Σταύρου Κοντονή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ενώ ο 

προηγούμενος πρόεδρος της ΕΟΠ εκλέχθηκε μόλις αναπληρωματικός! Για δες βρε κάτι 

συμπτώσεις!!!  

 
Κοντονής 

 
Φιλιππούσης 

 
Συναδινός 

 
Βασιλειάδης 

  

Ο Ελέγχων την ΕΟΠ Φιλιππούσης βρέθηκε ξαφνικά και από το πουθενά εκπρόσωπός 

της στην Ολυμπιακή Επιτροπή χωρίς να έχει καμιά προηγούμενη σχέση με την ΕΟΠ!  

Αναρωτιέμαι αν ο Ιάκωβος Φιλιππούσης ήταν εγγεγραμμένος σε σύλλογο της ποδηλασίας 

με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται ένα χρόνο πριν από την "εμφάνιση μπαλαντέρ", που έκανε 

http://www.karate.gr/14elok/144161018.htm
http://gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/2068-2016-09-05-16-44-20
http://gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/2068-2016-09-05-16-44-20
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τώρα, και παρακολουθούσε έμπρακτα και με εμμονή ως φίλαθλος το άθλημα της ποδηλασίας! 

Αναρωτιέμαι ακόμα κι αν ξέρει ... ποδήλατο, έστω και με δύο ... βοηθητικές ρόδες!  

Τι δεν καταλαβαίνετε??? Είναι προφανές ότι δούλεψε το αρχαίο ρητό της διαπλοκής: "ή 

πάτε φυλακή ή εγώ εκπρόσωπος"!!! Η ρεμούλα και η αρπαχτή του προηγούμενου προέδρου και 

του προηγούμενου ΔΣ της ΕΟΠ με το ανάλογο "πολιτικο-γκανγκστερικό παζάρι" έγινε 

"αντιπροσώπευση Φιλιππούση στην ΕΟΕ" και όλοι ζήσαν καλά και εμείς ... χειρότερα, διότι ο 

αθλητισμός βιάζεται από όλες τις πάντες!  

Σήμερα και μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης την 4-11-2016 ο Σταύρος Κοντονής 

έγινε υπουργός στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Φιλιππούσης, αυτοδικαίως ... "λήξας", "άρπαξε" 

μια θέση στην ΕΟΕ και μια θέση παρατηρητή στην προσωρινή διοίκηση της ΕΠΟ, ο Συναδινός 

παρέμεινε ΓΓΑ και νέος υφυπουργός αθλητισμού έγινε ο Γιώργος Βασιλειάδης, τον οποίο και 

θα περιλάβω αργότερα!!!  

 

Σας το είχα ξαναγράψει από την 26-8-2016! 
Είχα γράψει αυτό: "Στην ενότητα αυτή είχα πολλά να γράψω, αλλά επειδή διακρίνω μια απομόνωση 

από τους ανθρώπους που βοηθάω και αυτό το θεωρώ απόλυτη αχαριστία, θα τα ξαναπούμε μετά 

τις εκλογές! Άλλωστε τα ξέρετε όλα και δεν με χρειάζεστε! Είμαι περίεργος για το αποτέλεσμα!"  

Και το αποτέλεσμα ήταν απόλυτη αποτυχία! 

Περίμενα υπομονετικά πολύ καιρό για να δω τις εξελίξεις μέσα και έξω από την ΕΛΟΚ 

πριν γράψω τις απόψεις μου για να μην προσπαθήσουν να ρίξουν σε μένα οποιοιδήποτε τις 

αποτυχίες τους, αλλά δεν πάει άλλο! Η "Αλλαγή στο Καράτε" είναι καυτό θέμα για όλους μας και 

επειδή επί είκοσι χρόνια (από το 1995!) είμαι ο μόνος που επαναστάτησε και αντιτάχθηκε 

σταθερά και μόνιμα για αυτήν και την υποστήριξα με προσωπικές μακροχρόνιες θυσίες και 

περιπέτειες είναι πολύ φυσικό να θεωρώ προσωπική προσβολή, όταν μερικοί επί χρόνια 

συνεργάτες του Γερόλυμπου και συνένοχοι στα αθλητικά του εγκλήματα το παίζουν "αγνές 

παρθένες", που μόλις ξυπνήσανε από το λήθαργο, και αμέτοχοι στο έγκλημα! Αυτοί θέλουν τώρα 

να ηγηθούν μιας δήθεν εξυγίανσης βασιζόμενοι σε παράλογες και λανθασμένες στρατηγικές, αλλά 

ταυτόχρονα απομονώνοντας και εμένα και το www.karate.gr από κάθε ενέργειά τους! Δεν έχουν 

εκτιμήσει ότι τον Γερόλυμπο ΕΓΩ τον κατρακύλησα από το θρόνο του, στον οποίο εκείνοι τον 

ανέβασαν, και όχι οι 37 σύλλογοι ή όποιος άλλος κουνάει τον πισινό του! Η κάθε ουσιαστική 

αντίσταση στον Γερόλυμπο από εμένα γεννήθηκε και γιγαντώθηκε! Η αχαριστία είναι μεγάλη 

προσβολή! Την κριτική δεν την αντέχουν όσοι κάνουν απάτες και όσοι κάνουν βλακείες! Εσείς 

ανήκετε και στις δύο κατηγορίες! 

 

Οικτρή αποτυχία του ΚΙΜΕ! Και στραβός είναι ο γιαλός και στραβά αρμενίζετε! 
Το ΚΙΜΕ στις εκλογές απέτυχε οικτρά και τώρα τρέχει με πολυέξοδα και λανθασμένα 

δικαστήρια να διορθώσει τα αδιόρθωτα! 

Πολλές φορές τον τελευταίο καιρό σε συζητήσεις με μέλη του ΚΙΜΕ είχα ρωτήσει αν έχουν 

αξιόλογους υποψήφιους για τις εκλογές, που να μπορούν να συγκρουστούν και να μπορούν να 

τραβήξουν κόσμο με εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους. Η απάντηση ήταν καταφατική, αλλά δεν μου 

έλεγαν ονόματα, και έτσι περίμενα το ψηφοδέλτιο του ΚΙΜΕ. Λίγο πριν από το ανωτέρω άρθρο μου 

της 26-8-2016 κοινοποιήθηκαν οι υποψήφιοι του ΚΙΜΕ και απογοητεύθηκα από τα πρόσωπα 

πράγμα που το έγραψα στο άρθρο μου αυτό! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1611/filipousis-1.pdf
http://www.karate.gr/14elok/144160826.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160826.htm
http://www.karate.gr/14elok/144160826.htm
http://www.karate.gr/
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Οι υποψήφιοι του ΚΙΜΕ ήταν οι επόμενοι (με δική 

μου σειρά): 

1) Μπίκας Γεώργιος, οικονομολόγος, πρόεδρος του 

συλλόγου καράτε Άνω Νέας Σμύρνης, 

2) Χρήστου Ηλίας, πρώην μέλος διαιτησίας της 

Παγκόσμιας, πρώην αντιπρόεδρος διαιτησίας της 

Ευρωπαϊκής, πρώην πρόεδρος διαιτησίας Βαλκανικής, μέλος 

του συλλόγου Νέου Φαλήρου, 

3) Σταυριανίδης Σταύρος, πρώην πρόεδρος 

ΕΚΚΕΒΕ, (δεν δηλώθηκε ο σύλλογός του), 

4) Σταυροπιερράκος Πέτρος, πτυχιούχος ΗΥ, 

πρόεδρος του συλλόγου Τζούντο Καράτε Αθηνών (Τετσούο 

Οτάκε), 

5) Φυλακτός Αθανάσιος, Ms οικονομολόγος, 

πανευρωπαϊκός πρωταθλητής καράτε, (πρόεδρος συλλόγου Κραββαρίτη) 

6) Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, πλωτάρχης Λ.Σ., παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε, από 

το σύλλογο Λακκώματος Χαλκιδικής, 

7) Κοσμίδου Ευδοξία, πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια καράτε, από το σύλλογο του Γιώργου 

Κοσμίδη, 

8) Δαμάσκος Χρήστος, πανευρωπαϊκός πρωταθλητής καράτε, οικονομολόγος, (δεν 

δηλώθηκε ο σύλλογός του), 

9) Τετελένης Στέφανος, Η/Μ ΕΜΠ, πανευρωπαϊκός πρωταθλητής καράτε, (δεν δηλώθηκε 

ο σύλλογός του), 

10) Τσαμουρλίδης Ηρακλής, αστυνομικός, πανευρωπαϊκός πρωταθλητής καράτε, (δεν 

δηλώθηκε ο σύλλογός του), 

11) Φωτάκου Αικατερίνη, δικηγόρος, Γ.Γ. Φιλαθλητικού Συλλόγου Σκάλας, 

12) Ανδρεανίδης Παρασκευάς, πρόεδρος του συλλόγου Νέου Φαλήρου, καθηγητής ΤΕΦΑΑ, 

13) Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, Γεωπόνος, πρόεδρος του συλλόγου Λεόντων Νέας 

Σμύρνης, 

14) Βουζέκης Παναγιώτης, επιχειρηματίας (δεν δηλώθηκε ο σύλλογός του), 

15) Γαλανού Μαριάνθη, επιχειρηματίας, (δεν δηλώθηκε ο σύλλογός της), 

16) Τανούρης Ευστάθιος, πρώην πρόεδρος ΕΚΚΕΒΕ, (δεν δηλώθηκε ο σύλλογός του), 
  

Από τους ανωτέρω μόνο οι (1) και (2) έχουν εμπειρία στη διοίκηση ομοσπονδίας και 

κανένας άλλος, ενώ μόνο ο (2) έχει ευρύτερη εμπειρία και από τη λειτουργία και διοίκηση των 

διεθνών ομοσπονδιών και της διεθνούς διαιτησίας, πράγματα που αποτελούν μοναδικά προσόντα! 

Αυτοί είναι και οι μόνοι άξιοι υποψήφιοι! 

Ο (16) απεδείχθη να είναι προπονητής και να μην έχει το δικαίωμα της υποψηφιότητας για 

μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ! Μεγάλο λάθος το ότι τον έβαλαν υποψήφιο! 

Με βάση, όμως, τους ίδιους συλλογισμούς νομιμότητας έπρεπε και οι Μπίκας, Χρήστου, 

Σταυριανίδης και Σταυροπιεράκος να είχαν καταθέσει τα δικά τους διπλώματά προπονητή, ώστε 

να έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για το ΔΣ/ΕΛΟΚ, πράγμα που δεν το έκαναν! 

Ταυτόχρονα βέβαια έπρεπε και από τον αντίπαλο συνδυασμό να καταθέσουν τα διπλώματά τους 

προπονητή οι Μπουλούμπασης, Ποντίδα-Γερολύμπου και Χονδροματίδης και μάλιστα διότι αυτοί 

εκλέχθηκαν κιόλας! Αλλά τίποτα από αυτά δεν έγινε, πράγμα που σημαίνει "σιωπηρή συμφωνία 

παράβασης του νόμου" μεταξύ των δύο συνδυασμών, πράγμα και ανήθικο και παράνομο! Γιατί να 
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κυνηγάμε επί τρία χρόνια (εγώ είκοσι χρόνια) τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ για την παρανομία να είναι 

ταυτόχρονα και προπονητές? Γιατί να την πληρώνουν μόνον ο Γιώργος Κοσμίδης, που παραιτήθηκε, 

και ο Γιώργος Καρβούνης, που εξέπεσε?  

Συνεπώς, ο συνδυασμός ΚΙΜΕ δεν είναι συνδυασμός "κάθαρσης" της διαφθοράς, αλλά 

"συναλλαγής" με τη διαφθορά!  

Οι (3), (4) και (5) ασχολούνται πολλά χρόνια με το 

καράτε και την ομοσπονδία και θα μπορούσαν με βοήθεια από πιο 

πεπειραμένους να σταθούν σε ΔΣ. 

Οι (6), (7), (8), (9) και (10) έχουν μαύρα μεσάνυχτα από 

διοίκηση ομοσπονδίας και κανένας δεν θα έπρεπε να 

πειραματιστεί με άσχετους στην κεφαλή της ΕΛΟΚ στη μοναδική 

προ-ολυμπιακή περίοδο, που διανύουμε! Το "πρωταθλητής" 

(χεστήκαμε!) σημαίνει "πολύ καλός αθλητής" και δεν μπορεί με 

τίποτα να θεωρηθεί προσόν διοικητικού! Είναι απλή επίδοση 

αθλητή και τίποτα παραπάνω! Υπάρχουν πολλοί απλοί αθλητές 

και όχι πρωταθλητές πολύ πιο μορφωμένοι και με περισσότερα 

διοικητικά προσόντα από τους δήθεν "πρωταθλητές"! Τώρα αν μερικοί κλακαδόροι φωνάζουν "ο 

Παπαδόπουλος θα πάει το καράτε στα ουράνια", ο Παπαδόπουλος βγαίνει 

φωτογραφίες με διάφορους διοικητικούς της Παγκόσμιας και ο 

Δρακόπουλος τις δημοσιεύει σαν υπέρτατο προσόν, αυτά είναι για τα 

παραμύθια της ... Χαλιμάς! 

Το ίδιο και οι (11), (12), (13), (14) και (15) έχουν μαύρα μεσάνυχτα 

από διοίκηση ομοσπονδίας και κανένας δεν θα έπρεπε να πειραματιστεί με 

άσχετους στην κεφαλή της ΕΛΟΚ στη μοναδική προ-ολυμπιακή περίοδο, 

που διανύουμε! 

Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε ότι μόνο οι 

Μπίκας και Χρήστου μπορούν να επιβιώσουν και να συγκρουστούν με 

τον Γερόλυμπο και τα τσιράκια του στο σκληρό περιβάλλον της διοίκησης 

της ΕΛΟΚ, διότι μόνο αυτοί γνωρίζουν όλη την ιστορία της ΕΛΟΚ! 

Έτσι, με τις παρούσες συνθήκες ως προς το "εφικτό", δηλαδή με δύο μόνο μέλη στο ΔΣ 

από το ΚΙΜΕ, όλοι οι υπόλοιποι ανωτέρω, πλην Μπίκα και Χρήστου, αποδεικνύεται ότι είναι ... 

γλάστρες!!!  

Συνεπώς, η στρατηγική του ΚΙΜΕ με τις παρούσες συνθήκες ως προς το "εφικτό" θα 

έπρεπε να είναι να μπουν οι Μπίκας και Χρήστου στο ΔΣ/ΕΛΟΚ και κάθε άλλο ήταν μεγάλο λάθος 

του άσχετου "Αρχηγού"! Με δύο θηρία στο ΔΣ ο Γερόλυμπος με τέσσερεις λέξεις: "θα είχε ... 

κλάσει μέντα"! 

Τέλος, η εκπροσώπηση στην ΕΟΕ ήταν δευτερεύον θέμα! Αλλά ακόμα 

και αν ήταν δευτερεύον θέμα, πάλι λανθασμένα το χειρίστηκαν 1) ο Μπίκας ως 

προς την επιλογή του Παπαδόπουλου, και 2) οι απαράδεκτοι Μπίκας και 

Δρακόπουλος την ημέρα των εκλογών κατά την επίβλεψη της σύνταξης του 

Πρακτικού των Εκλογών, με αποτέλεσμα ο Παπαδόπουλος να είναι ανύπαρκτος 

στο Πρακτικό! 

Είναι φανερό, όμως ότι στην πραγματικότητα ο σκληρός πυρήνας του 

ΚΙΜΕ είναι οι "προπονητές" Γιώργος Μπίκας, Άρης Κραββαρίτης και Κώστας 

Γκουβούσης! Αυτοί επηρέασαν από δέκα μαθητές τους ο καθένας και έβγαλαν 

 
Ήθελα να ήξερα τι λένε για όλα 

αυτά οι δύο "στρατηγοί" του ΚΙΜΕ-
ΒΑΣ ο Αρχηγός Γιώργος Μπίκας 

και ο Δικολάβος Σπύρος 
Δρακόπουλος ή "έγκριτοι νομικοί 

κύκλοι"! 

 
Φυσικά, ό,τι γράφω για την 

ΕΛΟΚ και κάθε επίδοξη 

διοίκησή της αφορά και τον 

Υφυπουργό Αθλητισμού 

Γιώργο Βασιλειάδη! 
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30 συλλόγους για το ΚΙΜΕ. Με ακόμα 7 συλλόγους του Ηλία Χρήστου και του 

Σπύρου Δρακόπουλου μαζεύτηκαν οι 37 σύλλογοι, που ψήφισαν ΚΙΜΕ! Πώς, 

όμως, οι μέχρι το μεδούλι Γερολυμπικοί Μπίκας, Κραββαρίτης και Γκουβούσης 

έγιναν εχθροί του Γερόλυμπου? Είναι απλό: ο Μπίκας είχε απομονωθεί από 

τον Γερόλυμπο εκτός διοίκησης από τις εκλογές του 2008, ενώ ταυτόχρονα 

έχει ... καρασεβντά με την καρέκλα του προέδρου (έστω και με ... τρία πόδια, 

έστω και την ... ψάθα της, ρε παιδιά!), ο Κραββαρίτης έχει και αυτός 

παραμεριστεί ελαφρώς, ενώ από το 1995 υποστήριζε πρώτος κάθε παρανομία 

του Γερόλυμπου με το αζημίωτο, εξ ου και ... "Βασίλω η Πρώτη", και ο 

Γκουβούσης τα είχε δώσει όλα στον Γερόλυμπο (την 

αντιπροσώπευση του συλλόγου του για 15 χρόνια και 

ακόμα και τον γιό του ως μέλος του ΔΣ και εικονική 

υπογραφή των Πρακτικών του ΔΣ) και είχε πάρει το 

"εθνικός προπονητής" για 15 χρόνια χωρίς ... δίπλωμα 

προπονητή, ενώ ταυτόχρονα ο χωρίς φραγμούς 

Αρχιαπατεώνας Γερόλυμπος χρησιμοποιούσε τους 

συλλόγους τους σε καραμπινάτα παράνομες πράξεις με 

κίνδυνο (ακόμα και σήμερα) να τους βάλει φυλακή! 

Και φυσικά μετά από τη δίκαιη κριτική, που 

άσκησε στους ανωτέρω μεγαλο-προπονητές ο Θύμιος 

Περσίδης και το www.karate.gr προφανώς η κοινή 

τους απόφαση ήταν να απομονώσουν και τον Περσίδη 

και το www.karate.gr! Κούνια που σας κούναγε! 

Εσείς όλοι βγάλατε λεφτά από το καράτε, ενώ 

σε εμένα το καράτε μου χρωστάει! Και αν δεν το 

καταλαβαίνετε μόνοι σας, θα σας κάνω εγώ να το 

καταλάβετε!  

 

 Καρασεβντάς Μπίκα για την καρέκλα! Ήταν το κλίμα στραβό, τό 'φαγε κι ο 

γάιδαρος!  

Δεν θα αναφερθώ στους Κραββαρίτη και Γκουβούση, διότι έχω 

εξαντλήσει τα θέματα με αυτούς και τους θεωρώ και ασήμαντους πλέον! Θα 

αναφερθώ, όμως, στον Γιώργο Μπίκα, τον "αρχηγό της κίνησης κάθαρσης" 

στο καράτε και την ΕΛΟΚ! 

Ο Γιώργος Μπίκας ήταν από τα πρώτα βήματα της ομοσπονδίας (από 

το 1990 νομίζω) μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Στο τέλος του 1994, οπότε έκανε το 

πραξικόπημά του ο Γερόλυμπος και "κατέλαβε την ομοσπονδία" ήταν με το 

μέρος μου εναντίον του, πράγμα που κράτησε ένα με ενάμιση χρόνο. Μετά 

"εντάχθηκε" στους ισχυρούς, δηλαδή στο πλευρό του Γερόλυμπου λόγω 

συμφέροντος. 

Φυσικά, ως υψηλόβαθμος στο καράτε ενέδωσε (κορόιδο ήταν?) στην φόλα που έριξε ο 

Γερόλυμπος σε όλους τους υψηλόβαθμους να δίνουν νταν στα στυλ Σότοκαν, Γουάντο-ρύου, Σίτο-

ρύου, Γκότζου-ρύου και Κυόκουσιν-κάι και να παίρνουν 150 ευρώ το κεφάλι με σημερινές τιμές 

με αντάλλαγμα να του δίνουν τους συλλόγους τους για την εκμετάλλευση της ΕΛΟΚ! Το αλισβερίσι 

υποταγής στον Γερόλυμπο των πραγματικών δασκάλων των στυλ έναντι της "μίζας" των 150 ευρώ 

http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/
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ανά κεφάλι και άλλων οικονομικών, διοικητικών και τεχνικών παροχών ήταν οργανωμένο, είχε 

συμφωνηθεί και ο "αδιάφθορος" Μπίκας ήταν "μέσα" σε αυτό το αλισβερίσι!  

Και ήταν τέτοια η υποταγή όλων των "μεγαλο-δασκάλων" στον Γερόλυμπο, ώστε χωρίς 

καμιά αντίρρηση είχαν δεχθεί παλιότερα σαν ισάξιό τους τον Γιώργο Τσόγκα με 5-6 νταν-μαϊμού 

στο Σίτο-ρύου, στη συνέχεια τον Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο, που δεν ήξερε να δέσει τα βρακιά 

του, με κατευθείαν από το τίποτα 5-6 νταν-καρα-μαϊμού στο Σίτο-ρύου και πρόεδρο της ΕΛΟΚ, στη 

συνέχεια και σήμερα τον Παναγιώτη Χονδροματίδη με 5-6 νταν-ανθυπο-μαϊμού πάλι στο Σίτο-ρύου 

και τελευταία την ανύπαρκτη ομοσπονδία-μαϊμού ISSO (International Shotokan Shito 

Organization, όπου με Shotokan εννοεί την ομάδα του SKIF και με Shito εννοεί την ομάδα του 

Χονδροματίδη) καθαρά ομοσπονδία "τσέπης" του Γερόλυμπου με αρχηγό το τσιράκι του και 

απατεώνα Κέιβαν Γκάζι, της οποίας τα απόλυτα μηδενικής αξίας διπλώματα ισχύουν όσο και των 

άλλων στυλ μέσα στην ΕΛΟΚ!!! Και κανένας από τους παλιούς "μεγαλο-δασκάλους" δεν έβγαζε 

τσιμουδιά! 

Βεβαίως, αυτή η εξαγορά της ηθικής των "δασκάλων" όπως 

τους λένε οι μαθητές τους, "απατεώνων εκμεταλλευτών των ίδιων 

τους των μαθητών" όπως είναι στην πραγματικότητα, είναι και η βάση 

της καταστροφής της ΕΛΟΚ και του καράτε. 

Εσείς οι "μεγαλο-δάσκαλοι" καταστρέφετε την ΕΛΟΚ εδώ 

και είκοσι χρόνια! Όλοι και χωρίς καμιά εξαίρεση!  

  

Ο Γιώργος Μπίκας και πολλοί άλλοι λένε δεξιά-αριστερά 

στο μιλητό και ποτέ μπροστά μου ότι ο "Περσίδης δεν αγαπάει το 

καράτε" και ταυτίζουν τον εαυτό τους με το καράτε! Η αλήθεια 

είναι ότι ο Περσίδης "δεν αγαπάει τους απατεώνες του καράτε"! Και αυτοί οι ίδιοι είναι οι 

απατεώνες του καράτε! Γιατί? Ορίστε γιατί: 

  

Ένα δίπλωμα καράτε σε στυλ καράτε εκδίδεται από συγκεκριμένο οργανισμό, δίνεται με 

συγκεκριμένους κανόνες από συγκεκριμένους εξεταστές και καταγράφεται σε συγκεκριμένο μητρώο 

του οργανισμού που το εξέδωσε! Κανένα δίπλωμα από όλα όσα έχουν δώσει στους μαθητές τους 

όλοι αυτοί οι αυτο-ονομαζόμενοι "δάσκαλοι" στα στυλ καράτε είκοσι χρόνια τώρα δεν είναι τυπικά 

γνήσιο! Και δεν είναι τυπικά γνήσιο διότι 1) δεν υπάρχουν οι νόμιμες ομοσπονδίες-οργανισμοί με 

όνομα, έδρα, οργάνωση, καταστατικό, φορολογική υπόσταση κτλ., που να δίνουν νόμιμα αυτά τα 

διπλώματα,  2) δεν έχουν καμιά δικαιοδοσία και από κανένα οι υποτιθέμενοι "δάσκαλοι" να 

παριστάνουν τους "εξεταστές" και να δίνουν τέτοια διπλώματα,  3) δεν υπάρχουν δηλωμένα μητρώα 

τέτοιων διπλωμάτων από νόμιμους οργανισμούς, 4) τα 150 ευρώ που εισπράττονται για αυτά τα 

διπλώματα είναι "κατάμαυρα" και πάνε σε τσέπες χωρίς να δικαιολογούνται πουθενά, αφού αυτές 

οι ψευδο-ομοσπονδίες είναι φορολογικά ανύπαρκτες, και 5) οι ίδιοι οι αυτο-αποκαλούμενοι 

"εξεταστές" δεν έχουν από πουθενά τα διπλώματα, που ισχυρίζονται σήμερα ότι έχουν!  

Για παράδειγμα, το Σότοκαν, όπως διαφημιζόταν για παράδειγμα το 2004 ως 

"ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΕΛΛΑΔΟΣ (JKA) με κλικ εδώ, ποτέ δεν ΥΠΗΡΞΕ ΝΟΜΙΜΟ "ΣΟΤΟΚΑΝ 

ΚΑΡΑΤΕ ΕΛΛΑΔΟΣ" και ποτέ δεν είχε την έγκριση της J.K.A.! Το ίδιο ισχύει και για όλα τα άλλα 

στυλ Γουάντο-ρύου, Σίτο-ρύου, Γκότζου-ρύου και Κυόκουσιν-κάι! Συνεπώς, όλοι οι μεγάλοι 

"δάσκαλοί σας" είναι κοινοί απατεώνες και σας παίρνουν τα 150 ευρώ για διπλώματα μαύρων ζωνών 

σε ανύπαρκτα στυλ και τα βάζουν στην τσέπη τους!  

http://www.karate.gr/11dikast/yero-pdf/y05-040501-DS-shot.pdf
http://www.karate.gr/11dikast/yero-pdf/y05-040501-DS-shot.pdf
http://www.karate.gr/11dikast/yero-pdf/y05-040501-DS-shot.pdf
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Για αυτό και μόνο το λόγο η ΓΓΑ θα πρέπει να αφαιρέσει την αθλητική αναγνώριση 

από την ΕΛΟΚ!  

  

Και εδώ έρχεται η δεύτερη απάτη να συμπληρώσει την 

πρώτη: η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΜΑΥΡΕΣ 

ΖΩΝΕΣ και παρ' όλα αυτά ο Γερόλυμπος για να τους βγάζει 

χαρτζιλίκι και να έχει στο τσεπάκι του τους "μεγαλο-δασκάλους" 

έχει εγκαθιδρύσει στην ΕΛΟΚ ένα παράνομο σύστημα εξετάσεων 

για μαύρες ζώνες (ακόμα και με παράνομους εσωτερικούς 

κανονισμούς) κατά το οποίο προ-απαιτείται η κτήση μιας ζώνης 

από κάποιο στυλ για να πάρει κανείς ισότιμη ζώνη από την ΕΛΟΚ! 

Και φυσικά ξαναπληρώνει ο κάθε αθλητής 150 ευρώ για τη ζώνη 

της ΕΛΟΚ, τα οποία αυτά δεύτερα 150 ευρώ για τον ίδιο λόγο πάνε 

όλα στην τσέπη του Γερόλυμπου! Δηλαδή, αν 10 "μεγαλο-δάσκαλοι" 

παίρνουν από 20Χ150=3000 ευρώ το χρόνο για τις μαύρες ζώνες στα στυλ τους, ο Γερόλυμπος 

παίρνει 10Χ3000=30.000 ευρώ το χρόνο για τις μαύρες ζώνες, που δίνει η ΕΛΟΚ, μέσω βέβαια 

του ταμείου της ΕΛΟΚ, που κρατάει ο ίδιος, πράγμα που εγκρίνεται με τον ετήσιο απολογισμό της 

ΕΛΟΚ, που φυσικά ψηφίζουν οι "μεγαλο-δάσκαλοι" και οι μαθητές τους, που και αυτοί οι τελευταίοι 

φιλοδοξούν να γίνουν κάποτε ... "μεγαλο-δάσκαλοι"!!!  

Είκοσι χρόνια τώρα γίνεται αυτό το αλισβερίσι στο οποίο συμμετέχει και ο "κυνηγός 

της διαφθοράς" Γιώργος Μπίκας! 

Και για αυτόν, επίσης, τον λόγο η ΓΓΑ θα πρέπει να 

αφαιρέσει την αθλητική αναγνώριση από την ΕΛΟΚ!  

  

Και ορίστε ένα μικρό ιστορικό του Γιώργου Μπίκα, ο οποίος 

θεωρεί ότι η ΕΛΟΚ του χρωστάει την καρέκλα του προέδρου! 

Ο Γιώργος Μπίκας ήταν από τα πρώτα βήματα της 

ομοσπονδίας (από το 1990 νομίζω) μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Στο τέλος 

του 1994, οπότε έγινε το πραξικόπημα του Γερόλυμπου και "κατέλαβε 

την ομοσπονδία" ήταν με το μέρος μου εναντίον του, πράγμα που 

κράτησε 2-3 μήνες. Μετά "εντάχθηκε" στους ισχυρούς, δηλαδή στο 

πλευρό του Γερόλυμπου! 

Κάποια από τα επόμενα (ή προηγούμενα?) χρόνια έλλειψε στην 

επαρχία λόγω δουλειάς, αλλά όταν ήρθε και πάλι στην Αθήνα 

εντάχθηκε στο πλευρό του Γερόλυμπου δηλώνοντας πλήρη υποταγή. 

Η χρονική του πορεία στις συγκρούσεις μου με τον Γερόλυμπο 

καταδεικνύεται από τις πρόθυμες υπογραφές υπέρ διαγραφών 

συλλόγων της ΕΛΟΚ, που ήταν μέλη της ΠΟΠΚ (Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε) και τις πρόθυμες μαρτυρίες εναντίον μου και υπέρ του 

Γερόλυμπου στις δικαστικές μας συγκρούσεις! 

Πραγματικά, όταν το 2004 η ΕΛΟΚ επιχείρησε να μου αρπάξει το όνομα χώρου 

www.karate.gr και την "έφαγε", ο Γιώργος Μπίκας υπέγραψε την απόπειρα υφαρπαγής ως γενικός 

γραμματέας της ΕΛΟΚ, όπως αποδεικνύεται από το επόμενο έγγραφο. Δηλαδή, ο Μπίκας ενήργησε 

ως πιόνι του Γερόλυμπου! 

 
Εσείς οι "μεγαλο-δάσκαλοι" 
ευθύνεστε για τις απάτες του 
Γερόλυμπου και του Κέιβαν 
Γκάζι με τα διπλώματα της 
ανύπαρκτης ISSO! (με κλικ 

μεγαλώνει!) 

http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/14elok/14-img1611/dipl.isso-2.jpg
http://www.karate.gr/14elok/14-img1611/dipl.isso-2.jpg
http://www.karate.gr/14elok/14-img1611/dipl.isso-2.jpg
http://www.karate.gr/14elok/14-img1611/dipl.isso-2.jpg
http://www.karate.gr/14elok/14-img1611/dipl.isso-2.jpg
http://www.karate.gr/14elok/14-img1611/dipl.isso-2.jpg
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Επίσης, το 2007 ως γενικός γραμματέας της ΕΛΟΚ, όπως βλέπετε και κατωτέρω, 

υπέγραφε παράνομα εξώδικα για τη διαγραφή συλλόγων της ΕΛΟΚ, που ήταν μέλη και της ΠΟΠΚ, 

πράγμα καραμπινάτα παράνομο, διότι πρώτον η ΠΟΠΚ καλλιεργεί το τελείως διαφορετικό άθλημα 

"Παραδοσιακό Καράτε" από την ΕΛΟΚ, η οποία καλλιεργεί το "μοντέρνο καράτε", με βάση 

αποφάσεις Πρωτοδικείου, Εφετείου και Αρείου Πάγου και δεύτερον ο κάθε σύλλογος έχει 

δικαίωμα να ιδρύει τμήματα σε όσα διαφορετικά αθλήματα θέλει! Δηλαδή, ο Μπίκας παρανόμησε 

επανειλημμένα ως γραμματέας της ΕΛΟΚ για χάρη του Γερόλυμπου! 

http://www.karate.gr/11dikast/popk-pdf/popk-el-960111-72PR.pdf
http://www.karate.gr/11dikast/popk-pdf/popk-el-000511-3914EF2.pdf
http://www.karate.gr/11dikast/popk-pdf/popk-el-030129-110AP.pdf
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Τέλος, ο Γιώργος Μπίκας ως μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ ποτέ δεν έφερε αντίρρηση στις 

παράνομες αρνήσεις κατά τα γούστα του Γερόλυμπου στις αιτήσεις εγγραφής νέων συλλόγων 

στην ΕΛΟΚ, καθώς και στις παράνομες τροποποιήσεις καταστατικού και εσωτερικού κανονισμού 

της ΕΛΟΚ κατά τις ορέξεις του Γερόλυμπου! 
  

Χονδρικά στα δικαστήρια μεταξύ εμού και του Γερόλυμπου:  
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Σε μία από τις μηνύσεις του Γερόλυμπου εναντίον μου ο Γιώργος 

Μπίκας ήρθε ως πρόθυμος μάρτυρας υπέρ του Γερόλυμπου και στον ανακριτή 

κατέθεσε τα επόμενα ψεύδη την 19-12-2007 (και με κλικ εδώ από τη 

δικογραφία): 

«Με τον μηνυόμενο παλαιότερα ήμασταν στην 
ομοσπονδία του καράτε, εκείνος γενικός γραμματέας και 
εγώ ως μέλος του ΔΣ. Ο μηνυτής ήταν πρόεδρος της 
ομοσπονδίας μας και ήδη επίτιμος.  

Ο μηνυόμενος με σκοπό να πλήξει την τιμή 
και την υπόληψη του μηνυτή διαδίδει εν γνώσει του 
ψευδή πράγματα εις βάρος του μηνυτή, μέσω της 
ιστοσελίδας που διαθέτει στο διαδίκτυο με τα στοιχεία 
www.karate.gr.  

Είναι ψευδέστατο ότι ο μηνυτής είχε προσωπική γνωριμία 
αλληλοεξυπηρετήσεων με τους Φούρα και Έξαρχο. Είναι φυσικό και επόμενο ως πρόεδρος της 
ομοσπονδίας να επισκεπτόταν τους ανωτέρω (υφυπουργό αθλητισμού και γεν. Γραμματέα 
αντιστοίχως) για θέματα που αφορούσαν 
την ομοσπονδία του καράτε και σε καμιά 
περίπτωση η όποια συνεργασία στα 
αθλητικά θέματα δεν σήμαινε σχέσεις 
διαπλοκής και αλληλοεξυπηρετήσεως. 

Ο μηνυτής ουδέποτε σφρά-
γισε τις υπηρεσίες του στο άθλημα με 
οποιαδήποτε κομματική σφραγίδα για 
να «δικαιολογεί» τον αποδιδόμενο σ’ 
αυτόν από τον μηνυόμενο χαρα-
κτηρισμό «κομματικού σαλτιμπά-
γκου», χαρακτηρισμού ιδιαιτέρως βα-
ρέως και μειωτικού για το πρόσωπο 
του μηνυτή.  

Ο μηνυτής είναι ιδιαιτέρως 
αξιόλογο πρόσωπο, του οποίου οι 
υπηρεσίες προς το άθλημα και οι 
ικανότητές του αναγνωρίστηκαν τόσο 
από τον Ευρωπαϊκό όσο και από τον 
Παγκόσμιο χώρο του αθλήματος έτσι 
ώστε περισσότερο της δεκαετίας να 
είναι εκλεγμένος γενικός γραμματέας 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.  

 

Ο μηνυτής ουδεμία ωφέλεια 
έχει «απομυζήσει» από την 
ενασχόλησή του από τις θέσεις που 
κατά καιρούς κατείχε και κατέχει, 
αντιθέτως παραμελεί την οικογένειά 
του και τις προσωπικές του 
επιχειρήσεις, οι οποίες θα του 
απέφεραν πολλά περισσότερα εάν τις 
επέβλεπε με τον ίδιο ζήλο.  

Ως προς το διαδιδόμενο από τον 
μηνυόμενο «περί περίεργης μη καταχώ-
ρησης ποσού 47 εκατ, δρχ. στον 

 
Φυσικά, ό,τι γράφω 

για την ΕΛΟΚ και 

κάθε επίδοξη 

διοίκησή της αφορά 

και τον Υφυπουργό 

Αθλητισμού Γιώργο 

Βασιλειάδη! 

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) 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1611/m1-071219-bikanakr.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img1611/m1-071219-bikanakr.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://www.karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
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απολογισμό του 1999" καταθέτω ότι είναι εν γνώσει του μηνυόμενου ότι αυτό είναι ψευδές καθόσον 
έχει διενεργηθεί έλεγχος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ορκωτούς λογιστές και ΣΔΟΕ και 
δεν διαπιστώθηκε οιαδήποτε ατασθαλία.  

Επί της υπόθεσης αυτής έχει εκδοθεί η με αριθμό 8754/2007 απόφαση του Εφετείου 
Αθηνών, η οποία εκήρυξε ενόχους τους Γεώργιο Τσόγκα και Γεώργιο Παναγιωτίδη για το αδίκημα 
της δυσφήμησης σε βάρος του μηνυτή.  

Ο μηνυτής ουδέποτε ανέπτυξε παράπλευρες επιχειρηματικές δραστηριότητες για την 
ανάληψη της προμήθειας συστημάτων ασφαλείας των αγώνων 2004.» 

  

Μιλάμε για ... ύμνο στον Γερόλυμπο!  

Την ημέρα της δίκης και ενώ ο Γιώργος Μπίκας ήταν μεν μάρτυρας του 

Γερόλυμπου, αλλά μου είχε πει ότι δεν θα καταθέσει εναντίον μου, κατέθεσε τελείως 

άλλα ψεύδη στο δικαστήριο την 11-4-2011 με κλικ εδώ από την απόφαση, και 

καθαρογραμμένα κατωτέρω με την δικαιολογία ότι δεν μπορούσε να αλλάξει την αρχική 

του κατάθεση στον ανακριτή: 
  

«Ήμουν γενικός γραμματέας. Ο κος Περσίδης μπορεί να λέει ότι 
θέλει. Κανένας δεν απέδειξε τίποτα, διότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Ο κ. 
Γερόλυμπος λείπει πάνω από 7-8 χρόνια. [Εννοεί από τη διοίκηση της 
ΕΛΟΚ! Εσείς είδατε ποτέ να λείπει από την ΕΛΟΚ ο Γερόλυμπος?] Ο κ. 
Γερόλυμπος έχει φτάσει στην κορυφή του καράτε. Είχαμε γνώμη, είχαμε 
ενέργειες ως Διοικητικό Συμβούλιο. Αν είναι ψεύτικα είναι συκοφαντικά, αν 
είναι αληθινά πρέπει να τα αποδεικνύει. Ήμουν τελωνειακός, τώρα 
συνταξιούχος. Τώρα εγώ δεν έχω και τις καλύτερες σχέσεις με τον κ. 
Γερόλυμπο. [Σκέψου και να τις είχε!] Εγώ με τον κατ/νο ήμασταν παλιοί φίλοι, 
έχει γράψει και για μένα στο site, εγώ δεν μπήκα να δω τι γράφει για μένα. 

Δεν έχω μπει στο site ποτέ. Δεν είμαι πιόνι κανενός. Ήμουν μέλος, παραιτήθηκα και έφυγα από 
την Ελλην. Ομοσπ. Καράτε. Ο κ. Γερόλυμπος είναι στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή. Έκανε 
κουμάντο και δίνει κατευθύνσεις. Το παραδοσιακό και το ερασιτεχνικό είναι ένα. [Οι 
αποφάσεις Εφετείου και Αρείου Πάγου τι λένε, βρε ζώον?] 

[Εδώ τον ρώτησα, όπως είχα δικαίωμα, αν παρόλο που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις 
εκλογές του 2008, γιατί παραιτήθηκε.]  

Είναι προσωπικοί οι λόγοι και σηκώθηκα και έφυγα. Στις εκλογές βγήκα πρώτος σε 
ψήφους στην ΕΛΟΚ.  

[Εδώ τον ρώτησα αν κατηγορήθηκε ο Γερόλυμπος για "περίεργη μη καταχώρηση 47 εκατ. 
δρχ. στον απολογισμό του 1999. Άλλωστε τότε ήταν μέλος του ΔΣ.] 

Εγώ δεν το ξέρω αυτό, αλλά αθωώθηκε από τα Δικαστήρια. [Πώς ήξερε ότι αθωώθηκε 
και δεν ήξερε ότι κατηγορήθηκε?]  

[Εδώ τον ρώτησα αν οι αθλητές της ΕΛΟΚ δίνουν για Νταν πρώτα στα στυλ και πληρώνουν 
και μετά στην ΕΛΟΚ και ξαναπληρώνουν για το ίδιο Νταν!]  

Αν θέλουν δίνουν για Νταν. Δεν πληρώνουν στα στυλ καράτε, στην ομοσπονδία 
πληρώνουν.» 

  

Τα ίδια είπε ο Μπίκας και στο Εφετείο την 28-11-2011! 

Τα ψέματα του Γιώργου Μπίκα στα ανωτέρω είναι υπογραμμισμένα και αυταπόδεικτα! Οι 

πρώτοι, που διαπιστώνουν ότι είναι ψεύτης, είναι όλοι όσοι τον ... πλήρωσαν για να δώσουν 

εξετάσεις κάποιας μαύρης ζώνης σε αυτόν ή στο Σότοκαν! Δεύτερον γνωρίζουν ότι ήταν παράνομο 

μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ όλοι όσοι τους έκανε μαθήματα στο σύλλογό του, αφού ήταν προπονητής τους 

και η συμμετοχή του στο ΔΣ απαγορευόταν από το 1999! Τρίτον γνωρίζουν ότι κατέθετε ψέματα 

όλοι όσοι ... έκαναν την ίδια δουλειά με αυτόν ως "δάσκαλοι" σε κάποιο στυλ καράτε! Τέλος, για να 

http://www.karate.gr/14elok/14-img1611/m1-110411-bikdik.pdf
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μην κουραζόμαστε, το βλέπει και η κουτσή Μαρία ότι η μια κατάθεση διαφέρει από την άλλη, αλλά 

και οι δύο έχουν στόχο να καταδικαστώ! 

 
Να μου επιτρέψετε για τους νεότερους και για να καταλαβαίνετε όλοι το "ποιός κρίνει ποιόν", να θυμίσω ότι 

όταν ο Γιώργος Μπίκας περνούσε από αθλητής σε προπονητής, εγώ ήμουν ήδη πάνω από δέκα χρόνια 

διοικητικός στο καράτε! Κατά το διάστημα 1980-1986 Γενικός Γραμματέας στην "Αστική Εταιρεία Σότοκαν 

Καράτε" και κατά το 1986-2001 Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος στην ΕΛΟΚ, τότε ΕΟΕΚ! (Το 1992 

Διευθυντής της Σχολής Προπονητών Καράτε της ΓΓΑ!) 

Από το 2008, οπότε βγήκε πρώτος σε ψήφους ο Μπίκας και ο Γερόλυμπος του ζήτησε την 

παραίτησή του και εκείνος ως "λαπάς" του την έδωσε", ο Γιώργος Μπίκας έμεινε εκτός ΔΣ/ΕΛΟΚ 

με φροντίδα φυσικά του Γερόλυμπου. Σκόπευε να πάρει μέρος στις εκλογές του 2012 με τον Γιώργο 

Σανιώτη, αλλά ο Γερόλυμπος κατά την πάγια τακτική του τους πρόλαβε και τους εξοβέλισε από 

υποψήφιους με ψευδείς κατηγορίες και με τη βοήθεια της μαϊμού-Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ 

και του νομικού της συμβούλου Δημήτρη Μπαλασόπουλου, ο οποίος σήμερα είναι μέλος του ΔΣ. Για 

αυτή την εξέλιξη τους είχα προειδοποιήσει ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά δεν "παίρνουν" με τίποτα! 

Κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ κατέφυγαν στο ΑΣΕΑΔ και κέρδισαν, 

αλλά οι εκλογές είχαν πλέον περάσει! Ταυτόχρονα είχαν ασκήσει και αγωγή κατά της ΕΛΟΚ για 

ακύρωση των εκλογών, αν δεν απατώμαι, αλλά παρ' όλο που θα την κέρδιζαν, αφού είχαν κερδίσει 

στο ΑΣΕΑΔ, πήγε ο Μπίκας και την ακύρωσε! Γιατί αυτό? Ανταλλαγή εξυπηρετήσεων με τον 

Γερόλυμπο? Όλα τα βλέπετε γραμμένα λεπτομερώς με κλικ εδώ! 

 Δεν μπορούμε, επίσης, να μην παρατηρήσουμε ότι τη Σχολή Προπονητών Καράτε του 

2014 την παρακολούθησαν και οι δύο γιοί του Γιώργου Μπίκα και ενώ 37 άτομα από 

αντιπολιτευόμενους συλλόγους κόπηκαν αδίκως από τη Σχολή Προπονητών πάντα από τον 

http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm
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Σχιζοφρενή Γερόλυμπο, στις ίδιες συνθήκες οι δύο γιοί του Γιώργου Μπίκα πέρασαν και οι δύο και 

πήραν δίπλωμα προπονητή! Αυτό για μένα σημαίνει "κρυφή συμφωνία μερικής ανοχής μεταξύ 

Γερόλυμπου και Μπίκα": "Θα τραβήξεις την αγωγή και θα σου περάσω τα παιδιά σου στην 

επόμενη Σχολή Προπονητών"! Πράγμα που και συμφωνήθηκε και έγινε!  

Συνεπώς και για να μην τα πολυλογούμε, τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο Γιώργος 

Μπίκας είναι αναξιόπιστο πρόσωπο για να ηγηθεί μιας τόσο μεγάλης αλλαγής, όπως είναι η 

"κάθαρση στο Καράτε και στην ΕΛΟΚ"! 
  

Ο Γιώργος Μπίκας και πολλοί άλλοι λένε δεξιά-αριστερά για να με διαβάλλουν έμμεσα, 

στο μιλητό και ποτέ μπροστά μου, ότι ο "Περσίδης δεν αγαπάει το καράτε" και ταυτίζουν τον 

εαυτό τους με το καράτε! Η αλήθεια είναι ότι ο Περσίδης "δεν αγαπάει τους απατεώνες του 

καράτε"! Και αυτοί οι ίδιοι είναι οι απατεώνες του καράτε! 

Εσείς όλοι βγάλατε λεφτά από το καράτε, ενώ σε εμένα το καράτε μου χρωστάει! Και 

αν δεν το καταλαβαίνετε μόνοι σας, θα σας κάνω εγώ να το καταλάβετε!  

 

 Στα νύχια του Γερόλυμπου ΚΙΜΕ και Δικολάβος!  
 

Ας αρχίσουμε από τον "Δικολάβο" Σπύρο Δρακόπουλο και για το 

ΚΙΜΕ θα προκύψουν εύκολα τα συμπεράσματα! 

Ο Σπύρος Δρακόπουλος εμφανίστηκε σε εμένα λίγο καιρό πριν από 

τη δίκη μου με τον Γερόλυμπο την 11-4-2011 και προσφέρθηκε να έρθει 

μάρτυρας στη δίκη αυτή υπέρ εμού και κατά του Γερόλυμπου, επειδή γνώριζε 

όλη την αλήθεια και επειδή ο Γερόλυμπος είχε αδικήσει απαράδεκτα και 

καταφανώς τον γιό του! Τον πίστεψα και τον δέχθηκα με πάντα στο πίσω 

μέρος του μυαλού μου ότι μπορεί να ήταν "φυτευτός" από τον Γερόλυμπο κατά 

την πάγια συνήθεια του δεύτερου να φυτεύει κατασκόπους και δολιοφθορείς στο αντίπαλο 

στρατόπεδο! Περίμενα πώς και πώς τη μαρτυρία του για να με ενισχύσει παρατηρώντας, όμως, 

ταυτόχρονα ότι πριν από την εκδίκαση και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου μαζί με τον Μπίκα, 

ο οποίος ήταν μεν μάρτυρας του Γερόλυμπου αλλά μου είχε πει ότι δεν θα καταθέσει εναντίον μου, 

είχαν πιάσει εκτεταμένη συζήτηση με τον Γερόλυμπο! Φυσικά η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι με 

"πουλάνε" και οι δύο, διότι ο μάρτυρας ενός κατηγορούμενου δεν έχει καμιά δουλειά να πιάνει 

εκτεταμένη συζήτηση με τον μηνυτή ακριβώς πριν από τη δίκη. Ήταν προφανές ότι ο Γερόλυμπος, 

μανούλα μοναχή σε τέτοια, τους έταζε ό,τι θέλανε πριν από τη δίκη για να με θάψουν! Και αυτό 

έγινε! Ο Σπύρος Δρακόπουλος, που ισχυριζόταν ότι με τη μαρτυρία του θα με απαλλάξει, έδωσε 

την επόμενη μαρτυρία (από τα πρακτικά της δίκης): 
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Στα ανωτέρω το σωστό είναι "Εγώ δεν είμαι τεχνικός. Οι κατηγορίες είναι σοβαρές." 

Φυσικά δεν κάλεσα τον Δρακόπουλο σαν μάρτυρά μου στο Εφετείο! 

Είναι προφανές ότι τα ανωτέρω, που κατέθεσε ο Δρακόπουλος, δεν με βοηθούσαν σε 

τίποτα! Αν ήθελε να καταθέσει αυτά, τότε τι σόι μάρτυρας υπεράσπισης ήταν? Αντίθετα στα μάτια 

των δικαστών η ανωτέρω μαρτυρία από μάρτυρα του κατηγορούμενου αποδεικνύει ότι ο 

κατηγορούμενος δεν έχει κανέναν μάρτυρα για την υπεράσπισή του! 

Αυτή η μαρτυρία του Δρακόπουλου επιβεβαίωσε ότι έγινε αλισβερίσι μεταξύ Γερόλυμπου 

και Δρακόπουλου! Στις επόμενες δίκες μου με τον Γερόλυμπο ο Δρακόπουλος ήταν παρών πριν 

από την δίκη και συζητούσε με τον Γερόλυμπο έντονα για τον τρόπο με τον οποίο θα με 

αντιμετώπιζε ο δεύτερος ή και για άλλα. Σίγουρα πάλι κάτι θα 

έπαιρνε από τον Γερόλυμπο! 

Κύλησαν τα χρόνια και τα δημοσιεύματά μου άρχισαν να 

εμπλουτίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, η επιχορήγηση της 

ΕΛΟΚ μηδενίστηκε, οι αθλητές και οι γονείς άρχισαν να 

πληρώνουν από την τσέπη τους και τότε μόνο κατάλαβαν ότι 

δεν γνώριζαν πού πάνε τα λεφτά τους, η δυσαρέσκεια κατά του 

Γερόλυμπου άρχισε να διογκώνεται και ο κόσμος άρχισε να 

πείθεται ότι στην ΕΛΟΚ πραγματοποιούνται καραμπινάτες 

παρανομίες, όλα όπως περιγράφονται στα άρθρα μου (με κλικ 

εδώ) με τα οποία κατακεραύνωνα τον Γερόλυμπο! 
  

Κατά το τέλος του 2013 - αρχές 2014 ο Σπύρος Δρακόπουλος έκανε δεύτερη επαφή μαζί 

μου! Μετανιωμένος για τη στάση του μου ζήτησε χίλια συγνώμη, που δεν είχε καταλάβει με τι 

άνθρωπο είχε να κάνει, μου έδωσε στοιχεία κατά του Γερόλυμπου, έκανε και με άλλους κινήσεις 

εναντίον του και ήταν τόσο δραστήριος και τόσο πειστικός, που αποφάσισα να συνεργαστώ πάλι μαζί 

του, πάντα κρατώντας στο πίσω μέρος του μυαλού μου την πιθανότητα να είναι πάλι "φυτευτός" 

του Γερόλυμπου! Βλέπετε, έχω ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, που δεν έχει κανένας άλλος: τραβάω 

σαν μαγνήτης τους απατεώνες τόσο πολύ που ακόμα και όταν ξυπνάω το πρωί, βγαίνω στο μπαλκόνι 

να δω αν ο ήλιος ανέτειλε από την ... ανατολή, γιατί κι αυτός μπορεί να είναι μεγάλη ... κουφάλα και 

να μας την κάνει από τη ... δύση!!! Μη γελάτε! Αυτός που θα σας ρίξει ανεπανόρθωτα, είναι αυτός 

που του έχετε τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη! 

 
Ήθελα να ήξερα τι λένε για όλα αυτά 
οι δύο "στρατηγοί" του ΚΙΜΕ-ΒΑΣ ο 

Αρχηγός Γιώργος Μπίκας και ο 
Δικολάβος Σπύρος Δρακόπουλος ή 

"έγκριτοι νομικοί κύκλοι"! 

http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
http://www.karate.gr/14elok/140cont.htm
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Σε αυτή τη δεύτερή του εμφάνιση ο Δρακόπουλος 

ήταν "ντοπαρισμένος" κατά του Γερόλυμπου. Μου αποκάλυψε 

μυστικά και άρχισε να κάνει κινήσεις και επαφές εναντίον του 

τόσες και τέτοιες, που δεν είχε κάνει κανένας άλλος μέχρι 

τότε! Ακόμα και για τις εκλογές της ΕΛΟΚ του 2012 μου 

αποκάλυψε ότι όντας "υπήκοος" του Γερόλυμπου τότε, είχε 

φέρει στις εκλογές τον εαυτό του και τέσσερα άλλα άτομα 

συγγενείς του σαν αντιπροσώπους συγκεκριμένων πέντε 

συλλόγων, που είχαν δώσει λευκές βεβαιώσεις 

αντιπροσώπων στον Γερόλυμπο, και ο Γερόλυμπος του είχε 

εμπιστευτεί τη θέση του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής, που είναι κορυφαίος ρόλος σε Γενική 

Συνέλευση Αρχαιρεσιών!!! Αυτά, μάλιστα, δήλωνε ότι ήταν πρόθυμος να τα καταθέσει σε 

οποιοδήποτε δικαστήριο, άσχετα αν μέχρι σήμερα δεν τα έχει καταθέσει ακόμα! 

Και σε αυτό το σημείο αρχίζει η μοναδικά περίεργη συμπεριφορά του 

Σπύρου Δρακόπουλου: 

Άρχισε να παίζει τον "ενδιάμεσο" ή "μεσάζοντα"! Άρχισε 

εμφανιζόμενος πάντα με την ιδιότητα του αντιπροσώπου του συλλόγου των 

Εκπαιδευτηρίων Δούκα και διεκδικούσε τα δικαιώματα του συλλόγου του. 

Έγραφε καταγγελίες προς την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ και τις υπέγραφε ως 

"Θοδωρής Αθανασόπουλος", ο οποίος εργάζεται ως προπονητής στον 

σύλλογο Εκπαιδευτηρίων Δούκα! Άρχισε να καταγγέλλει την ΕΛΟΚ με 

κείμενά του στο www.karate.gr άλλοτε ως γονιός αθλητή και άλλοτε ως 

αντιπρόσωπος του συλλόγου του και άλλοτε για λογαριασμό άλλων συλλόγων 

βάζοντας να τα υπογράφουν άλλοι! Συγκρούστηκε ανοιχτά με τον 

Γερόλυμπο και άλλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και στα γραφεία της ΕΛΟΚ και σε 

αγωνιστικούς χώρους!  Έκανε επαφές με υπαλλήλους και διευθυντές στη 

ΓΓΑ ως αντιπρόσωπος συλλόγων και έδειχνε ότι εκφράζει και ελέγχει το σύνολο της 

αντιπολίτευσης στην ΕΛΟΚ! Κέρδισε την εμπιστοσύνη άλλων συλλόγων (Τάσου Πανουσόπουλου, 

Γιάννη Πανουσόπουλου, Ηλία Χρήστου, Γιώργου Κοσμίδη, Σοφοκλή Τσαβδάρη, κτλ.) και με την 

κάποια δήθεν εμπειρία του σε νομικά κείμενα κατάφερε να τους εξηγεί νομικές ενέργειες και να 

τους εκπροσωπεί σε νομικές πράξεις! Έπαιρνε με αιτήσεις συλλόγων άλλων έγγραφα από τη ΓΓΑ, 

τα οποία δεν έδειχνε σε κανένα και τα κρατούσε μόνο για τον εαυτό του! Παρουσίαζε μαζί με τον 

Μάχο Κυρλόγλου αποδεικτικά στοιχεία έρευνας και άρθρων του www.karate.gr σαν δικά τους σε 

καταγγελίες τους για το Τρίαθλο στη ΓΓΑ! Άρχισε να παρεμβάλλεται μεταξύ συλλόγων και ατόμων 

από τη μια μεριά και δικηγόρων, που όριζαν στις υποθέσεις τους με την ΕΛΟΚ από την άλλη, σε 

τέτοιο βαθμό ώστε οι δικηγόροι να παίρνουν εντολές για τους πραγματικούς τους πελάτες από τον 

Δρακόπουλο, ενώ ταυτόχρονα κρατούσε μόνο για τον εαυτό του τα δικόγραφα αλλά και τα έγγραφα 

των αντιδίκων που προέκυπταν από τις δίκες. Κατάφερε να του εμπιστευθούν μερικοί τους 

κωδικούς τους στο Facebook και να αναρτά δικά του κείμενα σε λογαριασμούς άλλων. Και λοιπά, 

και λοιπά, και λοιπά!!! Ακόμα και ο Γιώργος Μπίκας που δεν του είχε αρχικά καμιά εμπιστοσύνη, 

σήμερα του έχει εμπιστευθεί εν λευκώ τη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων των 37 συλλόγων 

της αντιπολίτευσης, δηλαδή τις τύχες του ΚΙΜΕ! Ή να είναι κανείς μαλάκας ή να μην είναι! Ακόμα 

ένα δε, που μου κάνει εντύπωση, είναι το ότι για αμοιβές δικηγόρου για δουλειές, που κατά τη γνώμη 

μου δεν ξεπερνούν τα 1000 ευρώ πήρε το αυτί μου μια συγκέντρωση χρημάτων περί τα 50 ευρώ 

 
Φυσικά, ό,τι γράφω για 

την ΕΛΟΚ και κάθε 

επίδοξη διοίκησή της 

αφορά και τον Υφυπουργό 

Αθλητισμού Γιώργο 

Βασιλειάδη! 

http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/
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από κάθε ένα από τους 37 συλλόγους! Με δυό λόγια ο Σπύρος Δρακόπουλος επεδίωξε και 

κατάφερε να πατρονάρει τους πάντες προς κάθε κατεύθυνση!!!  

  

Παράλληλα με όλες αυτές τις δραστηριότητές του ο Σπύρος Δρακόπουλος έχει πάρει μαζί 

με τους Τάσο Πανουσόπουλο και Νίκο Γούγουλα και την αντιπροσώπευση της Japan Karate 

Association (J.K.A.) στην Ελλάδα και διοργανώνουν μάλιστα σεμινάριο με Ιάπωνες δασκάλους 

αρχές Δεκεμβρίου στο στάδιο Δαΐς των Εκπαιδευτηρίων Δούκα! Θεωρώ πολύ καλή αυτή την 

δραστηριότητα, αλλά ο Δρακόπουλος αρχίζει και έχει διοικητικά, οργανωτικά και οικονομικά 

συμφέροντα επιχειρηματία στο καράτε! 

Με δυό λόγια σήμερα ο Σπύρος Δρακόπουλος εμφανίζεται ως "Δικολάβος" μεταξύ 

δικηγόρων και ενδιαφερομένων στις δίκες όλων εναντίον της ΕΛΟΚ, συντάκτης κειμένων 

διαμαρτυρίας και καταγγελιών από όλους προς την ΓΓΑ, συνομιλητής για λογαριασμό όλων με 

την ΓΓΑ και της ΓΓΑ προς όλους, κειμενογράφος σε αναρτήσεις πολλών από όσους διατηρούν 

λογαριασμό στο Facebook, συμβουλάτορας επί παντός νομικού ζητήματος, επόπτης-

διαχειριστής των εκλογών της 11-9-2016 (όπου τα έκανε κυριολεκτικά θάλασσα), στρατηγός 

της πολιτικής του ΚΙΜΕ (το οποίο το οδηγεί στην καταστροφή), επιχειρηματίας του καράτε και 

ποιός ξέρει τι άλλο! 

Να μην τα πολυλογώ, με δεδομένο τον απόλυτο αυτό συγκεντρωτισμό στη διάθεση του 

συγκεκριμένου και μόνου ατόμου η σύγκρουσή μας ήταν αναπόφευκτη και έγινε στα μέσα Οκτωβρίου, 

όταν του εξέθεσα όλα αυτά ενώπιον και άλλων και του ζήτησα να ακουμπήσει στο τραπέζι όλα τα 

έγγραφα που είχαν προκύψει από τις έρευνες που είχε κάνει και τις δίκες που κυλούσαν, και 

κρατούσε μυστικά και μόνο για τον εαυτό του, όπως ακριβώς γνωστοποιούσα 

και εγώ όλα τα στοιχεία που πρόεκυπταν από δικές μου έρευνες!  

Αρνήθηκε έντονα και με φτηνές δικαιολογίες την αυτονόητη αυτή 

υποχρέωσή του και αυτό με έπεισε ότι ο άνθρωπος αυτός συγκεντρώνει 

δύναμη στα χέρια του για να τη χρησιμοποιήσει σε "συναλλαγές" για 

δικούς του σκοπούς και όχι για το συμφέρον όλων! Νομίζει ότι θα τον 

αφήσω να το κάνει! Θα το δούμε!  

Συνεπώς, δημιουργούνται εύλογα τα επόμενα δραματικά 

ερωτήματα: 

1) Ισχυρίζεται ότι έχει στοιχεία από τη ΓΓΑ, τα οποία κρατάει κρυφά, ότι στις Γενικές 

Συνελεύσεις του Φεβρουαρίου 2016 και Σεπτεμβρίου 2016 (εκλογών) ψήφισαν σύλλογοι, που 

δεν είχαν δικαίωμα ψήφου! Γιατί δεν τα χρησιμοποίησε για να τις ακυρώσει? Γιατί δεν μας τα 

δείχνει? 

2) Ισχυρίζεται ότι πήρε δικαστικά τα Πρακτικά της ΓΣ του Φεβρουαρίου 2016, και τα 

κρατάει κρυφά, τα οποία είναι γεμάτα παρανομίες! Γιατί δεν την ακύρωσε? Γιατί δεν μας τα 

δείχνει? 

3) Γνωρίζει απόλυτα ότι στη ΓΣ εκλογών του Σεπτεμβρίου 2016 έγιναν 25-30 

παρανομίες τόσο βαριές, ώστε η κάθε μια από αυτές να αποτελεί λόγο ακύρωσης των εκλογών! 

Γιατί δεν ακύρωσε άμεσα τη ΓΣ και τις εκλογές? Γιατί δεν ζήτησε όλο το ΚΙΜΕ προσωρινή 

διοίκηση με δεδομένες τις καραμπινάτα παράνομες με σωρεία παρανομιών εκλογές του 2012 

και του 2016, όπως τους έχω τονίσει σαν μόνο όπλο κατά ου Γερόλυμπου? Γιατί οδηγεί τις 

νέες εκλογές στο 2017, οπότε ο Γερόλυμπος με τη διοίκηση στα χέρια του θα είναι δυνατότερος 

και το ΚΙΜΕ τόσο πιο αδύνατο, ώστε να μη βγάλει κανένα στο ΔΣ/ΕΛΟΚ? 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Απόλυτα Παράνομες οι Εκλογές ΕΛΟΚ 2012 και 2016. 

189 / 204 

4) Έχει πέσει από δίπλα σε όλους (επιχείρησε την ίδια τακτική και με εμένα και 

απέτυχε!) και τους έχει πείσει να τους αντιπροσωπεύει σε κάθε τους διοικητική ή/και δικαστική 

ενέργεια κρατώντας ό,τι μπορεί κρυφό από τα μάτια των άλλων και απαιτώντας τυφλή 

εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του! Γιατί εφαρμόζει αυτή τη μοναδικά παράλογη στρατηγική? 

5) Είναι πραγματικά φανατικός κατά του Γερόλυμπου και αφελής ταυτόχρονα ή είναι 

ένας επικίνδυνος "φυτευτός κατάσκοπος ή δολιοφθορέας" του Γερόλυμπου στις τάξεις της 

Αντιπολίτευσης!!! 
  

Με όλα τα ανωτέρω στο μυαλό μας, ας δούμε πού και πώς επιβεβαιώνονται από τον 

κατωτέρω πόλεμο ανακοινώσεων, που έχει ανοίξει στο Facebook, με ημερομηνιακή σειρά και 

με τα σχετικά δικά μου σχόλια βέβαια! Αν μη τι άλλο έχει ιδιαίτερη πλάκα η αφέλεια των 

απατεώνων και διπρόσωπων! Θα δείτε ότι όλα συνηγορούν υπέρ των απόψεών μου! 
  

Και ας αρχίσουμε για παράδειγμα από την 
επόμενη ανάρτηση του Karate News για τους 
παγκόσμιους στην Αυστρία: (σχόλια κατά την αρίθμηση) 

Η ανάρτηση αυτή έγινε μετά την δική μου 
σύγκρουση με τον Σπύρο Δρακόπουλο στα μέσα 
Οκτωβρίου και μετά τη δημοσίευση του άρθρου μου της 
24/10/2016, όπου τοποθετήθηκα κατά της επιλογής του 
Παπαδόπουλου ως υποψήφιου εκπροσώπου του ΚΙΜΕ 
για την ΕΟΕ και κατά του Δρακόπουλου ως 
αποτυχημένου εκπροσώπου του ΚΙΜΕ στην 
καταμέτρηση των ψήφων στις εκλογές.  

Το κείμενο της ανάρτησης γράφηκε από τον 
Δρακόπουλο και όχι από τον διαχειριστή του Karate 
News, διότι αρχικά περιείχε παράγραφο εναντίον μου 
και εναντίον του www.karate.gr, η οποία στη συνέχεια 
αφαιρέθηκε. Αυτό σημαίνει ότι ο διαχειριστής του Karate 
News του έχει δώσει τους κωδικούς του λογαριασμού 
του στο Facebook! Αυτό θα αποδειχθεί και στα επόμενα. 

  
1-2-3) Είναι φανερή η υποστήριξη του 

Παπαδόπουλου, πράγμα που δεν είναι καθόλου κακό, 
αλλά με παραμύθια, πράγμα που είναι κακό! 

  

 

4) Πέρασε ένας μήνας κοντά και ακόμα δεν έχουμε 
δει τις "εντυπώσεις που αποκόμισε ο Παπαδόπουλος 
από το Παγκόσμιο"! 

5) Τις φωτογραφίες τις έστειλε ο Παπαδόπουλος 
στον Δρακόπουλο και εκείνος τις ανήρτησε, αλλά δεν 
έχουν καμιά βαρύτητα. Αλλοίμονο αν όποιος βγαίνει 
φωτογραφία με τον Εσπίνος, θα εκπροσωπεί και το 
καράτε στην ΕΟΕ! Είπε ο Κώστας Παπαδόπουλος στον 
Εσπίνος ότι η αντιπολίτευση έβαλε στο ΔΣ/ΕΛΟΚ μόνο 
τον Μπίκα, ο οποίος δεν θα δει συνεδρίαση στον αιώνα 
τον άπαντα? 

 

http://www.karate.gr/
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6) Ακολουθεί το κείμενο (6) από τον "Σπύρο 
Χρήστου", ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Σπύρο 
Δρακόπουλο! ("Χρήστος" είναι το πατρώνυμό του!) Λέει 
τα ίδια παραμύθια της βασικής ανάρτησης, που ήταν και 
αυτή δική του! 

7) Ακολουθεί κείμενο του Σταύρου Σταυριανίδη, 
που αμφιβάλω αν είναι δικό του! Θα δούμε πιο κάτω 
γιατί. 

8) Ακολουθεί κείμενο που υπογράφει ο Τάσος 
Πανουσόπουλος! Τέτοιο κείμενο, όμως, δεν μπορεί να 
το έγραψε ο Τάσος Πανουσόπουλος, αλλά ο Σπύρος 
Δρακόπουλος, στον οποίο ο Τάσος Πανουσόπουλος 
έχει δώσει τους κωδικούς του λογαριασμού του 
για να γράφει με το όνομα "Τάσος 
Πανουσόπουλος"! 

9) Ξαναγράφει ο Σπύρος Δρακόπουλος ως 
Σπύρος Χρήστου και απαντάει στον εαυτό του, που είχε 
γράψει προηγουμένως ως Τάσος Πανουσόπουλος!  

Αρρώστια είναι, θα περάσει!!! 

10) Εδώ χώνεται και ο Ntinos Dellas, νέο φρούτο, 
ο οποίος τα χώνει σε "συγκεκριμένη λασποσελίδα", που 
δεν είναι άλλη από το www.karate.gr, που απέρριψε τον 
Παπαδόπουλο, και τονίζει "την πίκρα του συντάκτη" 
ειρωνευόμενος εμένα!  

Ο Ntinos Dellas, όμως, είναι πρόσωπο 
ανύπαρκτο, διότι αν υπήρχε θα έγραφε το όνομά του με 
σωστά γράμματα ως "Dinos Dellas" και όχι 
ανορθόγραφα! Συνεπώς δεν είναι άλλος από τον Σπύρο 
Δρακόπουλο, που έχει φτιάξει και άλλο λογαριασμό για 
να πολλαπλασιάζει τις απόψεις του, και εδώ τα χώνει 
συγκεκριμένα στο www.karate.gr και στον Θύμιο 
Περσίδη!  

Πιο κάτω θα τσεκάρουμε την ταυτότητα του Ntinos 
Dellas! 

11) Αλλά, ο Θύμιος Περσίδης, όταν του τα 
χώνουνε, τότε τα "αντι-χώνει" και απαντάει όπως 
ταιριάζει στον Ntinos Dellas, που δεν είναι άλλος από 
τον Σπύρο Δρακόπουλο! 

12) Τέλος, νάσου και ο κλακαδόρος του Σπύρου 
Δρακόπουλου, ή Τάσου Πανουσόπουλου ή Ntinos 
Dellas ή ότι άλλο, κύριος Τηλέμαχος Κυρλόγλου, ο 
οποίος εδώ μεν δεν λέει τίποτα κακό παρά μόνο τη 
γνώμη του, αλλά γενικώς λειτουργεί ως εξαπτέρυγο του 
Δρακόπουλου! 

Συνεπώς, ο Δρακόπουλος γράφει με διάφορα 
ονόματα σε διάφορους λογαριασμούς στο Facebook με 
σκοπό να χειραγωγεί τις απόψεις των αναγνωστών!  

  
Πλάκα δεν έχουμε??? 

http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/
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Για τσεκάρισμα της ταυτότητας του Ntinos Dellas πάμε 

στον λογαριασμό του (κάτω και δεξιά) και βλέπουμε ότι το 

2015 ήταν ένθερμος οπαδός και αντιγραφέας του 

www.karate.gr! 

Τι έγινε και τώρα το λέει "συγκεκριμένη 

λασποσελίδα"? Ποιός είναι και ανεβάζει φωτογραφίες του στο 

Karate News σαν διαχειριστής του, ενώ μόνος συνομιλητής του 

είναι ο Σπύρος Χρήστου και ο Θόδωρος Αθανασόπουλος? 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ο Σπύρος 

Δρακόπουλος! 

Πρόσεχε, "ο έχων δύο πρόσωπα, κάποτε ξεχνάει ποιό 

είναι το αληθινό"! 

 

 

  

Ερχόμαστε στην επόμενη ανάρτηση του Karate 
News την οποία την υπογράφει ο Σταύρος 
Σταυριανίδης! 

Να μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω ότι το κείμενο 
αυτό είναι γραμμένο από τον Σταύρο Σταυριανίδη! Άντε 
να δώσω ένα 50%! 

Αν, όμως, έχω δίκιο, τότε ο Κυρλόγλου δεν 
καταλαβαίνει την έννοια του RESPECT, ο Δρακόπουλος 
χειροκροτεί τον εαυτό του για πολλοστή φορά και ο 
Σανιώτης την πάτησε! 

 

http://www.karate.gr/
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Και περνάμε στην αριστερή ανάρτηση στο Karate 
News, τη σχετική με το περιοδικό HotDoc και το 
εξασέλιδο άρθρο του για το Τρίαθλο και τα 
ενοχοποιητικά στοιχεία του, το οποίο Τρίαθλο πήγε 
στον Εισαγγελέα μετά από πληροφοριακό υλικό 
που έδωσαν και στη ΓΓΑ οι Σπύρος 
Δρακόπουλος και Τηλέμαχος Κυρλόγλου! Το ίδιο 
υλικό έδωσαν οι ίδιοι και στο HotDoc και μετά γράφουν 
ότι "τους εντυπωσίασε και τους προβλημάτισε!!!!  

  
Αλλά όλο αυτό το υλικό είναι κλεπτο-αντιγραφή 

των από 6-8 μήνες πριν εκτεταμένων άρθρων με 
στοιχεία έρευνας, ανάλυσης και συλλογισμών του 
www.karate.gr! Απλά οι δύο μάγκες τα κλεπτο-
αντέγραψαν και τα παρουσιάζουν ως δικά τους για να 
κάνουν τους σπουδαίους και να παίρνουν τα εύσημα με 
τη δουλειά των άλλων! 

  

 

Ας δούμε σε χρονική συνέχεια την επόμενη ανάρτηση του ΚΙΜΕ, που αναφέρεται στο "παράπονο" του 
Μπίκα επειδή τον έχουν πετάξει στο καλάθι των αχρήστων στην ΕΛΟΚ! 

Κυριολεκτικά εκπέμπει ... καρα-ηττοπάθεια! Ο Μπίκας συνειδητοποίησε ότι θα δει συνεδρίαση του ΔΣ μετά 
από ... 14 τετραετίες και βάλε! 

http://www.karate.gr/
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Τα παιδιάστικα ερωτήματα που θέτει ο Μπίκας στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του ΔΣ της ΕΛΟΚ είναι 
ερωτήματα που θα έθετε ο πιο άσχετος και απομακρυσμένος σύλλογος της ΕΛΟΚ και το κυριότερο είναι ότι δεν 

κοινοποιούνται στη ΓΓΑ, όπως έπρεπε για να διαμαρτυρηθεί εκ των υστέρων η Αντιπολίτευση ότι ήδη έχει 
καταγγείλει καταστάσεις και τίποτα δεν διορθώνεται! 

Αλλά ούτε αυτό έχει γίνει! 
 Αλλά τα ερωτήματα αυτά είναι τόσο παιδιάστικα, ώστε υποπτεύομαι ότι ΔΕΝ τα διατύπωσε ούτε ο Γιώργος 

Μπίκας, διότι ακόμα και για αυτόν είναι παροχημένης εποχής λόγω της εμπειρίας του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ. 
Τα ερωτήματα αυτά είναι γραμμένα από άτομο που δεν βρέθηκε ποτέ σε συνεδρίαση του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 
Και ένα μένει να είναι αυτό το άτομο! 
 Ο Ntinos Dellas!!! Χάχαχα !!!  

 Είναι περιττό να ασχοληθώ με τα επί μέρους θέματα! 

 Πρόκειται για επιστολή ψευδο-διαμαρτυρίας γραμμένη από άσχετο για χρονική κωλυσιεργία!  
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Ανάρτηση (αριστερά) καρα-γραμμένη από τον 
Σπύρο Δρακόπουλο (υπογράφει ως Γιώργος Μπίκας 
αυτή τη φορά), την οποία ή την έδωσε στον Μπίκα και 
την ανήρτησε ή ο Μπίκας του έδωσε τους κωδικούς του 
λογαριασμού του ΚΙΜΕ και την ανήρτησε ο ίδιος 
ο Δρακόπουλος!  

Αν συμβαίνει το δεύτερο, τότε η 
κατάσταση είναι θλιβερή και επικίνδυνη! 

  
(2) Μόνο ο Δρακόπουλος 

υποστηρίζει ακόμα ένθερμα την 
υποψηφιότητα Παπαδόπουλου για την 
ΕΟΕ! Όλοι οι άλλοι έχουν πεισθεί ότι 
αφού το όνομά του Παπαδόπουλου δεν 
γράφεται στο Πρακτικό των εκλογών εξ 
αυτού έπεται ότι για να αναβιώσει αυτή 
η επιλογή χρειάζονται νέες εκλογές!  

Και το κάνει αυτό ο 
Δρακόπουλος για να ισχυροποιήσει τη λανθασμένη 
άποψή του ότι η ακύρωση του Γερόλυμπου θα φέρει 
αυτομάτως τον Παπαδόπουλο! Έτσι θέλει να 
δικαιολογήσει τις χαμένες δίκες στις οποίες παρασύρει 
το ΚΙΜΕ! 

  

 
  
Ο καρασεβντάς του Γιώργου Μπίκα για την 

καρέκλα του προέδρου μετατράπηκε σε "καρασεβντά 
για έστω και μια συνεδρίαση του ΔΣ"! 

Θα κάνει μαύρα μάτια από το κλάμα για να δει 
συνεδρίαση! 

  
Κάνε ρε Γερόλυμπε ένα ΔΣ με τον Μπίκα μέσα, 

έστω για ... να πιείτε ένα καφέ και να φύγετε!!!!!!!!! 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Απόλυτα Παράνομες οι Εκλογές ΕΛΟΚ 2012 και 2016. 

195 / 204 

 
Για την αριστερή επιστολή του Γιώργου Μπίκα (υποτίθεται): 

 1) Θέλει να πει "Προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού" (ποιός άσχετος την έγραψε?) 

 2) Εννοεί "με την ιδιότητα του ανύπαρκτου μέλους του ΔΣ" καθώς και "στο επόμενο ΔΣ που πάλι δεν θα 

παρίσταμαι"! 
 3-4) Δεν τίθενται ερωτηματικά οι απόψεις ενός μέλους του ΔΣ. Τίθενται επιτακτικά! 
Γιατί να του απαντήσουν στα ερωτήματα?  
Θα απαντήσουν με αποφάσεις στις οποίες δεν θα συμμετέχει και αυτό είναι υπεραρκετό! 
 5) Καλά τι περιμένει τώρα?  
Αυτό το είχα πει από την πρώτη στιγμή της κριτικής των εκλογών και το γνωρίζουμε και όλοι! Αυτός το 

ρωτάει? Σημειώνω ότι ο Σπύρος Δρακόπουλος έχει πάρει με δικαστήριο που πλήρωσαν σύλλογοι τα Πρακτικά του 
Φεβρουαρίου 2016 και δεν τα δίνει σε κανένα! 

 6) Παιδαριώδη ερωτήματα, στα οποία κανένας δεν θα απαντούσε! 

 Πρόκειται για επιστολή ψευδο-διαμαρτυρίας γραμμένη από άσχετο για χρονική κωλυσιεργία!  
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Ο Γερόλυμπος θα χάσει και στο Εφετείο, αν πάει!  
Ταυτόχρονα, όμως, εμφανίστηκε με τρεις μεγαλο-

δικηγόρους σε απλό αίτημα προσωρινής διαταγής (!!!), 
οι οποίοι πληρώνονται από τα έσοδα της ΕΛΟΚ από 

αθλητές και συλλόγους! 

 

  
Αυτό αποδεικνύει ότι η ψυχολογία του είναι πλέον 

... ρετάλι! Μην τον βλέπετε με ύφος υπερσίγουρο για όλα! 
Φού να του κάνετε, θα πέσει κάτω κλαίγοντας! 

Φυσικά, όμως, όσο τα δικαστήρια τραβάνε, τόσο 
πληρώνουν δικηγόρους και οι σύλλογοι της 
αντιπολίτευσης! 

 

Όλο το επόμενο κείμενο είναι καραμπινάτα γραμμένο από τον 

Σπύρο Δρακόπουλο στον λογαριασμό του Karate News! 
Δεν χρειάζεται να κομπάζουμε για αυτονόητες κινήσεις, 

που έπρεπε να είχαν γίνει την ημέρα των εκλογών! 

 

Ήσασταν ανίκανοι να το δείτε εκείνη την ημέρα ή το 
αφήσατε επίτηδες να περάσει? Σε κάθε περίπτωση, 

όμως, είναι απαραίτητο να μοιραζόμαστε τα 
αποτελέσματα των ερευνών και σε καμιά περίπτωση να 
τα εκμεταλλευόμαστε προς ίδιον όφελος, όπως κάνει ο 

Δρακόπουλος! 
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Ακολουθεί η νικητήρια ανακοίνωση της ΕΛΟΚ! 

 
Αλλά (α) η νομιμότητα Γερόλυμπου ΔΕΝ υπάρχει, και το (β) αυτό προφανώς υπάρχει! 

  

 

Φυσικά ακολούθησε η βλακώδης 

κριτική Γερόλυμπου από το Facebook με την 

κλεμμένη ονομασία karate.gr αριστερά και 

κάτω. Προφανώς: 
Το (1) δεν ισχύει,  
το (2) θεωρώ ότι ισχύει,  
το (3) δεν ισχύει,  
το (4) ισχύει,  
το (5) δεν ισχύει. 
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Απάντηση στα ανωτέρω από τον Δρακόπουλο ως ... 

 

... ως Ηλίας Χρήστου στο Karate News! 

 

Όλο το ανωτέρω κείμενο 1 έως 5 είναι καραμπινάτα 

γραμμένο από τον Σπύρο Δρακόπουλο, που υπογράφει τώρα 

σαν Ηλίας Χρήστου, στο λογαριασμό του Karate News!  
Ακολουθούν ως συνήθως κάτω και πάλι δικά του 

κείμενα από 7 έως 10 πανηγυρισμού και επιβράβευσης 

... των δικών του πράξεων γραμμένα πάλι από τον ίδιο 

με διαφορετικά ονόματα κατά τον μόνιμο γελοίο τρόπο 

και με σκοπό να χειραγωγεί τις απόψεις των αναγνωστών!  
  

Αλλά η ουσία του πράγματος αποτελεί ταυτόχρονα και 

μια απόδειξη καραμπινάτης δικαστικής αποτυχίας, που γίνεται 

πλέον ιδιαίτερα ύποπτη! 
  
Στις 5/10/2016 υποβλήθηκε αίτηση συλλόγων για να 

ακυρωθεί η εκλογή Γερόλυμπου στην ΕΟΕ. Η δικάσιμη 

προσδιορίζεται βάσει νόμου μετά από 130 ημέρες. Συνεπώς η 

δικάσιμη της αγωγής θα προσδιοριστεί μετά την 15/2/2017! 
Πρώτο ερώτημα: γιατί άργησε 25 ημέρες να υποβληθεί 

αφού οι εκλογές έγιναν την 11/9/2016?  
Δεύτερο ερώτημα: Μόνο η εκλογή Γερόλυμπου ενοχλεί το 

ΚΙΜΕ και δεν τους ενοχλεί η καθολική επικράτησή του στην 

ΕΛΟΚ? 
  
Επειδή αργεί η απόφαση της αγωγής υποβλήθηκε αίτηση 

ασφαλιστικών μέτρων ακύρωσης της εκλογής Γερόλυμπου για 

να προφυλάξει τους τυχόν θιγόμενους από τυχόν ζημία λόγω της 

αργοπορίας της απόφασης της αγωγής.  
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Αυτή προσδιορίστηκε για την 17/1/2017! 
 Η καλύτερή σου για τον Γερόλυμπο! Ό,τι και να βγάλουν 

αυτές οι αποφάσεις, σας έχει περάσει στο 2017, στο οποίο οι 

συσχετισμοί ψήφων από 100 προς 34, που ήταν το 2016, θα 

γίνουν 120 προς 20, δηλαδή θα πάρετε κάτω από το 20% και άρα 

δεν θα βάλετε ούτε έναν στο ΔΣ στις εκλογές του 2017!!!  
Την πατήσατε κορόιδα!!! 
 Περαιτέρω, για την τυχόν ζημία από την αργοπορία της 

απόφασης των ασφαλιστικών, ταυτόχρονα με την αίτηση των 

ασφαλιστικών υποβλήθηκε και αίτημα προσωρινής διαταγής 

επείγουσας ρύθμισης της κατάστασης (δικάζεται σε δύο ημέρες 

από την υποβολή) μέχρι να βγει η απόφαση των ασφαλιστικών!  
Η απόφαση του προέδρου στο αίτημα αυτό, που 

δικάστηκε την 9/11/2016, (ήταν προφανής εκ των προτέρων) 

απέρριψε το αίτημα με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 

βλάβης για κανέναν έχοντα έννομο συμφέρον! 
Τρίτο ερώτημα: Καλά αυτό δεν το βλέπατε?  
 Εκτιμώ ότι το αίτημα απορρίφθηκε, διότι:  
1) από τα Πρακτικά των εκλογών δεν αποδεικνύεται 

ζημία για κάποιον, αφού αν ακυρωθεί ο Γερόλυμπος, τότε βγαίνει 

ο Μπουλούμπασης του ίδιου συνδυασμού,  
2) υποβάλατε λανθασμένα δικόγραφα, και  
3) υποστηρίξατε λανθασμένα την υπόθεση! 
Καλή χώνεψη! 
 Το συνολικό αποτέλεσμα είναι ύποπτο έως 

κατευθυνόμενο για εμένα λόγω εμπλοκής του συγκεκριμένου 

Δικολάβου! 

Κατευθείαν ανάρτηση του Σταύρου Σταυριανίδη στο 
Karate News! Μα τι γίνεται? Έχει και αυτός τους 

κωδικούς του λογαριασμού ή τα γράφει ο Δρακόπουλος 
και στο λογαριασμό του Σταυριανίδη και στο Karate 

News? Θα μας κουφάνεις!!! 
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Πάντως, αν τα έγραψε ο Σταυριανίδης τού παρατηρώ: 
1) Ήσουν και εσύ πρωτεργάτης, 2) έμεινες αμέτοχος 

στον εξοβελισμό άλλων (στη ΓΣ του 1995 σήκωσες το 
χέρι σου να με πετάξετε έξω από την αίθουσα, διότι 
εμπόδιζα τις παρανομίες σας), 3) 20 χρόνια κι εσύ 

κοιμόσουν με τα τσαρούχια,  

4) είσαι 100% συμμέτοχος στην κύρια ευθύνη για την 
κατάντια της ΕΛΟΚ, 5) ο οραματιστής οραματίζεται από 

την αρχή και όχι μετά 20 χρόνια λήθαργου! Ήταν ο 
Μπίκας οραματιστής ή είχε πέσει στο λήθαργο του ... 
αχυράνθρωπου, 6) αυτή η παράγραφος έχει γραφεί 

προφανώς από τον Δρακόπουλο, άρα όλο το κείμενο έχει 
γραφεί από τον Δρακόπουλο, ο οποίος εδώ υπογράφει 

σαν Σταύρος Σταυριανίδης, διότι ο Σταύρος Σταυριανίδης 
ποτέ δεν θα αποκαλούσε τον εαυτό του "μυθοπλασμένο 

χαρισματικό ακατανίκητο μεγαλοδάσκαλο"!!! 
Είσαστε τρελοί όλοι σας τελικά!!! 

Κάτω, συγκίνηση και RESPECT από όλους! 

 

Το κατωτέρω κείμενο με δήθεν "νομικές διευκρινήσεις" 
είναι καραμπινάτα γραμμένο από τον Σπύρο 

Δρακόπουλο ή "έγκριτοι νομικοί κύκλοι", ο οποίος 
εδώ υπογράφει ως Γιώργος Μπίκας, πράγμα, που 
σημαίνει ότι ο Δρακόπουλος κατάφερε όχι μόνο να πάρει 
και από τον Μπίκα τους κωδικούς του λογαριασμού του 

ΚΙΜΕ, αλλά και την άδεια να υπογράφει (ό,τι γράφει) με το 
όνομα του Μπίκα! 

  

Είσαστε για τα πανηγύρια!!! 
  

 

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τον ηρωισμό των 34 συλλόγων που ψήφισαν ΚΙΜΕ 

και έσπασαν το απόστημα των Γερόλυμπου και Μπουλούμπαση στην ΕΛΟΚ-ΑπΗλ 

(ΕΛΟΚ-Απατεώνων/Ηλιθίων)!!! Την επόμενη φορά θα είναι περισσότεροι!!! Εδώ 

αναγνωρίζω τον Μπίκα που τους συνένωσε!!!  

Άιντε να πηγαίνουμε για επαναληπτικές! Και μη φοβάστε 

τίποτα, γιατί έρχονται οι Εισαγγελείς!!!  

Μόνο μία περίπτωση υπάρχει για δίκαιες και αμερόληπτες εκλογές:  

 Να τις οργανώσει Προσωρινή Διοίκηση με οπωσδήποτε τον Περσίδη μέσα και να 

γίνουν με απλή αναλογική!!! 
 

 
  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 

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


 

 

 

Οι Πολιτικοί που πέρασαν από την ΓΓΑ. Μερικοί αρνήθηκαν 

με τον ένα ή άλλο τρόπο την αναγνώριση της ΠΟΠΚ! 

 

Υφυπουργοί: 

 
 

Γενικοί Γραμματείς: 

 

 

 

  



Τα τεύχη του περιοδικού “ΔΥΝΑΜΙΚΟ” 1977 – 1994. 

 
Νο 01/ΝΟΕ-77 

 
No 02/ΔΕΚ'77 

 
No 03/ΙΑΝ'78 

 
No 04/ΦΕΒ'78 

 
No 05/ΜΑΡ'78 

 
No 06/ΑΠΡ'78 

 
No 07/ΜΑΙ'78 

 
No 08/ΙΟΥΝ'78 

 
No 09/ΙΟΥΛ'78 

 
No 10/ΑΥΓ'78 

 
No 11/ΣΕΠ'78 

 
No 12/ΟΚΤ'78 

 
No 13/ΝΟΕ'78 

 
No 14/ΔΕΚ'78 

 
No 15\ΙΑΝ'79 

 
No 16/ΦΕΒ'79 

 
No 17/ΜΑΡ'79 

 
No 18/ΑΠΡ'79 

 
No 19/ΜΑΙ'79 

 
No 20/ΙΟΥΝ'79 

 
No 21/ΣΕΠ'79 

 
No 22/ΟΚΤ'79 

 
No 23/ΝΟΕ'79 

 
No 24/ΙΑΝ'80 

 
No 25/ΦΕΒ'80 

 
No 26/ΜΑΡ'80 

 
No 27/ΑΠΡ'80 

 
No 28/ΜΑΪ'80 

 
No 29/ΙΟΥΝ'80 

 
No 30/ΣΕΠ'80 

 
No 31/ΟΚΤ'80 

 
No 32/ΝΟΕ'80 

 
No 33/ΔΕΚ'80 

 
No 34/ΙΑΝ'81 

 
No 35/ΦΕΒ'81 

 
No 36/ΜΑΡ'81 

 
No 37/ΑΠΡ'81 

 
No 38/ΜΑΪ'81 

 
No 39/ΙΟΥΝ'81 

 
No 40/ΣΕΠ'81 

 
No 41/ΟΚΤ'81 

 
No 42/ΝΟΕ'81 

 
No 43/ΔΕΚ'81 

 
No 44/ΙΑΝ'82 

 
No 45/ΦΕΒ'82 

 
No 46/ΜΑΡ'82 

 
No 47/ΑΠΡ'82 

 
Νο 48/ΜΑΪ'82 

 
Νο 49/ΣΕΠ-

ΟΚΤ’82 

 
Νο 50/ΝΟΕ-

ΔΕΚ’82 

 
Νο 51/ΙΑΝ-

ΦΕΒ’83 

 
Νο 52/ΜΑΡ-

ΑΠΡ’83 

 
Νο 53/ΜΑΪ-

ΙΟΥΝ'83 

 
Νο 54/ΙΟΥΝ-

ΙΟΥΛ'83 

 
Νο 55/ΣΕΠ-

ΟΚΤ'83 

 
Νο 56/ΝΟΕ-

ΔΕΚ'83 
 

 

http://karate.gr/10dynam/dy-01d.pdf
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http://karate.gr/10dynam/dy-35d.pdf
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http://karate.gr/10dynam/dy-37d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-38d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-39d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-40d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-41d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-42d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-43d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-44d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-45d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-46d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-47d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-48d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-49d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-50d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-51d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-52d.pdf
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Τα τεύχη του περιοδικού “ΔΥΝΑΜΙΚΟ” 1977 – 1994. 

 
No57/ΔΕ'83-

ΙΑΝ84 

 
Νο58/ΦΕΒ-

ΜΑΡ'84 

 
Νο 59/ΑΠΡ-

ΜΑΪ'84 

 
Νο 60/ΜΑΪ-

ΙΟΥΝ'84 

 
Νο 61/ΙΟΥΝ-

ΙΟΥΛ'84 

 
Νο 62/ΣΕΠ-

ΟΚΤ'84 

 
Νο 63/ΝΟΕ-

ΔΕΚ'84 

 
Νο 64/ΜΑΡ-

ΑΠΡ'85 

 
No 65/ΑΠΡ-

ΜΑΙ'85 

 
Νο 66/ΜΑΙ-

ΙΟΥΝ'85 

 
Νο 67/ΙΟΥΝ-

ΙΟΥΛ'85 

 
Νο 68/ΣΕΠ'85 

 
Νο 69/ΟΚΤ'85 

 
Νο 70/ΔΕΚ'85 

 
Νο 71/ΙΑΝ'86 

 
Νο 72/ΜΑΡ'86 

 
No 73/ΙΟΥΝ'86 

 
Νο74/ΟΚΤ'86 

 
No 75/ΜΑΪ'87 

 
Νο 76/ΙΟΥΝ'87 

 
No 77/ΔΕΚ'87 

 
Νο 78/ΙΑΝ'88 

 
Νο 79/ΜΑΪ'79 

 
Νο 80/ΝΟΕ'88 

 
No 81/ΔΕΚ'88 

 
Νο82/ΦΕΒ'89 

 
Νο 83/ΜΑΪ'89 

 
Νο 84/ΝΟΕ'89 

 
Νο 85/ΙΟΥΝ'90 

 
No 86/ΔΕΚ'90 

 
No 87/ΜΑΙ'93 

 
Νο 88/ΙΟΥΝ'93 

 
No 89/ΣΕΠ'93 

 
Νο 90/ΟΚΤ'93 

 
No 91/ΔΕΚ'93 

 
No 92/ΙΑΝ'94 

 
No 93/ΜΑΡ'94 

 
No 94/ΑΠΡ'94 

 
No 95/ΜΑΙ'94 

 
No 96/ΟΚΤ'94 

 
No 97/ΝΟΕ'94 

Πρακτικά ΓΣ 
ΕΛΟΚ, 

ΔΩΡΕΑΝ ! 

Πρακτικά ΓΣ 
ΕΛΟΚ, 

ΔΩΡΕΑΝ !  
Αγωγή ΕΛΟΚ 

κατά 
Περσίδη,ΔΩΡ

ΕΑΝ για να 
μαθαίνετε! 

 
Αγωγή 

Γερόλυμπου 
κατά 

Περσίδη,ΔΩΡ
ΕΑΝ για να 
μαθαίνετε! 

 
Αγωγή Τσόγκα (6 νταν-

μαϊμού) και 
Παπαδημητρόπουλου (6 

νταν-ανθυπομαϊμού) κατά 
Περσίδη (6,5 νταν!), 

ΔΩΡΕΑΝ για να μαθαίνετε! 

 
Μήνυση 

Γερόλυμπου 
(ντιν νταν!) 

κατά 
ΠερσίδηΔΩΡΕ

ΑΝ για να 
μαθαίνετε! 
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http://karate.gr/10dynam/dy-64d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-65d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-66d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-67d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-68d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-69d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-70d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-71d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-72d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-73d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-74d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-75d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-76d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-77d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-78d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-79d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-80d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-81d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-82d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-83d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-84d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-85d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-86d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-87d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-88d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-89d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-90d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-91d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-92d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-93d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-94d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-95d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-96d.pdf
http://karate.gr/10dynam/dy-97d.pdf


Ίδρυση και Πορεία της ΕΟΕΚ.  
(1977 – 1994) 

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF 
(1995-2004) 

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

Οι Δίκες με τον Γερόλυμπο. 
(2004 – 2013) 

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

Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ. 
(2013 – 2016) 

Εγκληματική ΕΛΟΚ, Άχρηστη 
ΓΓΑ. (2014 – 2016) 

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

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

Και η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα συνεχίζεται! 

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



