
 
 

 Μοντέρνο Καράτε  

 
9/10/16-

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

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

 

 
9/10/16-

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

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

 
  

2/10/16-
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

30/9/16-Εκλογές 
ΕΛΟΚ-ΑπΗλ: Κέρδη 
και Ζημίες, Ευσεβείς 
Πόθοι και Βλακείες, 
Βαριές Αποφάσεις και 
... (δεν το λέω!)  

 
26/9/16-Εκλογές 

ΕΛΟΚ-ΑπΗλ: Το 
χρονικό ενός πολυ-
αναμενόμενου 
εγκλήματος! 

ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Επικαιρότητα 

Αναγνώριση 

Στυλ Καράτε 

Βιογραφικά 

Γυμναστήρια 

Σινεμά 

Ιατρικά 

Τεχνικά 

Ιστορικά 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Δικαστήρια 

Π.Ο.Π.Κ. 

ITKF - ETKF 

ΕΛΟΚ-WKF 

Αθλητικά 

Πολιτικά 

Άσκηση 

Διατροφή 

Πωλήσεις 

Διοργανώσεις 

Υποστήριξη 

ΓΓΑ = Ο Οίκος 
της Μεγάλης 

ΑΝΟΧΗΣ: 

 

Στηρίξτε το 

karate.gr  

με 20 

€/έτος! 
 

 DKP  
 videos  

 by Tim Pers  

 

 

Ο ιστότοπος αυτός κατασκευάζεται, συντηρείται και εμπλουτίζεται (από τον 
Αύγουστο 2004 στην Αθήνα) από τον  Ευθύμιο Περσίδη,  Ηλ/γο-Μηχ/γο Μηχανικό, 

πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε. 

Κινητό 6999-500500  και email:  e.persidis@karate.gr.  

Από 1/8/2004 μέχρι 30/9/2015, 353.000 "μοναδικοί ανά μήνα" επισκέπτες 
επισκέφθηκαν αυτό τον ιστότοπο με 468.000 επισκέψεις τους!  

Με κλικ εδώ κρατήστε αυτή τη σελίδα στα Αγαπημένα (Favorites). 

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστοχώρου karate.gr διατίθεται 
στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση σε 
οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς τη 

γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη.  Copyright © 1945-2045 Ευθύμιος Περσίδης. 

 ΔΥΝΑΜΙΚΟ από το 1977 έως το 1994. - Δωρεάν τα τεύχη σε pdf. Για να 
μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι "Αχάριστοι"! 

Το karate.gr είναι η ιστορία του παραδοσιακού καράτε μαζί με τη μοντέρνα του 
εξέλιξη στην Ελλάδα. Παρέχει ΔΩΡΕΑΝ όλα τα 96 τεύχη του περιοδικού ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ, που προηγήθηκε, από το 1977 έως το 1994. Περιέχει τα 
κυριότερα γεγονότα της ΕΛΟΚ και όλα της ΠΟΠΚ! Γράφει πάντα και ανελέητα την 

αλήθεια χωρίς να έχει "πουληθεί" στην εμπορικότητα και χωρίς να έχει υποκύψει σε 
απειλές, εκβιασμούς και δικαστικό κυνηγητό από ανεγκέφαλους.  Αν όλα αυτά σας 

ικανοποιούν και θέλετε να τα βρίσκετε κάθε μέρα στον υπολογιστή σας, υποστηρίξτε 
τη συντήρηση αυτής της μακροχρόνιας προσπάθειας με 20 €/έτος! 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ 

WEBSITES 
 Διαφημιστείτε εδώ  

CyberGym  

"Διατροφική 

Ζώνη" 

eurokarate  

ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ 

Πόθεν Έσχες 

  

budokai 

  

 

budokan 

Persona non 
Grata 

  

  

  

Το Βίντεο 

της συμφωνίας 

ITKF / WUKO 

 

Πωλούνται 

Domain 

Names 

 
 Διαφημιστείτε 

εδώ  
  

  

 Παραδοσιακό 
Καράτε  

 
 

12/8/16-

Ενημέρωση 
1/9/16-
Απαράδεκτη η 
Απορριπτική 
διάταξη του 
Εισαγγελέα κ. 
Ευάγγελου 
Ιωαννίδη για τη 
δεύτερη μήνυσή 
μου κατά του Π. 
Δρακόπουλου! 

 

23/7/2016 - 
Αρνείται 
κάθε 

συμβιβασμό ο Π. 
Δρακόπουλος!  

 
4/8/14-Να 

γιατί και πώς τα 
λαμόγια των ΓΓΑ 
και ΕΛΟΚ 
κατέστρεψαν την 
ΠΟΠΚ!  

 
 Προσωπικές 
Εμπειρίες, 
Σκέψεις και 
Συμπεράσματα 
επί της Έκθεσης 
Ελέγχου 
Μισθοδοσίας 
του 
προσωπικού της 
ΓΓΑ!  

ΚΑΡΑΤΕ, ΑΡΧΙΚΗ, Παραδοσιακό Καράτε, Ερασιτεχνικό Καράτε, ΠΟΠΚ, ΕΛΟΚ...... 1/4
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20/9/16-Απόλυτα 

Άκυρη η Γενική 
Συνέλευση 
Αρχαιρεσιών στην 
Ελληνική Ομοσπονδία 
Καράτε Απατεώνων-
Ηλιθίων! Απατεώνες 
εναντίον Ηλιθίων: 15 
γκολ - 10 αυτογκόλ και 
μια "Ζαλισμένη 
Ειρηνοδίκης"! 

 
11/9/2016-Από 

Ρεσιτάλ της Απάτης σε 
Ρεσιτάλ Ποινικών 
Διώξεων η σημερινή 
Γενική Συνέλευση της 
ΕΛΟΚ!  

 

 
6/9/16-TZA!!! 

1/9/16-Καλό, καλό, 
καλό ... Κορυδαλλό!  

26/8/16-Εκλογές 
στην ΕΛ. Ο. Καράτε! 
Όταν τα "γιδοπρό-
βατα" εκλέγουν τον 
"Τσοπάνη" τους!  

 

 
16/7/16-Συνέντευξη 

Μπουλούμπαση στο 

15/1/16-Η 
Συμμορία Γ. & Ε. 

Γερόλυμπου 
4/1/16-Καράτε και 

Τρίαθλο 
28/12/15-

Korydallos Belly 
Dance 

9/12/15-
Σχιζοφρενής 
Δολοφόνος 

30/11/15-Κυνηγός 
Παρανόμων 

21/11/15-
Γκανγκστερική 

ΕΛΟΚ! 
29/10/15-ΕΛΟΚ 

& ΣΥΡΙΖΑ 
Καταστροφείς 

19/10/15-
Παρανομίες ΔΣ! 

12/10/15-
Παρανομίες 

ΣχοΠρο! 
7/9/15-Ακύρωση 

Διαγραφών 
30/8/15-Παράνομο 

ΔΣ 
4/8/15-Δίκη 
Διαγραφών 

 
  

 ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& Ολυμπιακή Επιτροπή  

 
15/3/16-Ξαφνικά μας 

επαναπρόκυψαν και οι αρπαχτές 
από το περίφημο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα "Αθήνα '97"! Αλλά 

κύριοι Δικαστές, σας διέφυγε το 
Αρχι-καραλαμόγιο, όπως 
αποδεικνύεται από τα επόμενα! 

  (λόγω αρμοδιότητας!) 

 
22/1/16-Υποθάλπουν τον Αθλητικό 

Εγκληματία στην Ελληνική Ολυμπιακή 
Επιτροπή! 

 

 
1/2/16-Απληροφόρητοι και 

Ανεγκέφαλοι οι "Ημίθεοι" της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής! 

 

 
30/7/15-Ενημέρωση 

27/7/15-Θεωρίες Συνομωσίας!!! 
21/7/15-Κοντονής και 
Συναδινός: Αθώοι λόγω 
βλακείας? 

 
16/7/15-Μαζέψτε τους 

Κοντονή και Συναδινό: 
Υποθάλπουν τους 
αθλητικούς και οικονομικούς 

εγκληματίες της ΕΛΟΚ! 

 

  ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:   
 Βράχια ή Γκρεμό?  

 Τι προτιμάτε?  

 
1/9/16-Αύγουστος 2016 - 

Πολιτικές Ειδήσεις - Πηγή: "Πρώτο 
Θέμα". 

 

 
1/8/16-Ιούλιος 2016 - Πολιτικές 

Ειδήσεις - Πηγή: "Πρώτο Θέμα". 

 

 
1/7/16-Ιούνιος 2016 - Πολιτικές 

Ειδήσεις - Πηγή: "Πρώτο Θέμα". 

 

 
20/9/15-Η προεκλογική 

περίοδος ΣΕΠ-2015 των 
βουλευτικών εκλογών. 

 

Στηρίξτε το 

karate.gr  

με 20 €/έτος! 
 

 

 
25/1/2013 - Η 

Απόφαση 
174/17-1-2013 
στην Αίτηση των 
Δρακόπουλου-
Προκοπίου-
Μπάκου για 
προσωρινή 
διοίκηση ΠΟΠΚ. 

 
30/12/2012 - 

Μητρώο Νταν 
Μαύρων 
Ζωνών  της 
ΠΟΠΚ 
/ανανεώνεται 
συνεχώς! 

 
15/12/12 - 

ΝΕΑ ΑΙΡΕΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΟΠΚ.  

 
12/12/12 - 

"Διατηρητέο" 
Μνημείο 
Παρανομιών, 
Ψεύδους και 
Δικηγορικής 
Κακοήθειας η 
νέα προσπάθεια 
Μπάκου-
Δρακόπουλου 
και ... 
γαρνιτούρας να 
υφαρπάξουν τη 
Διοίκηση της 
ΠΟΠΚ!!! 

 
5/12/12 - Νέα 

αίτηση 

ΚΑΡΑΤΕ, ΑΡΧΙΚΗ, Παραδοσιακό Καράτε, Ερασιτεχνικό Καράτε, ΠΟΠΚ, ΕΛΟΚ...... 2/4
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karate.gr! Εκλογές 
στην ΕΛΟΚ ή ο 
Τσοπάνης ... σαλαγάει 
τα Πρόβατα! SE7EN: 
Τα Εφτά Θανάσιμα 
Αμαρτήματα! 

 

 
9/7/16-

Γενική 
Γραμματεία: 
Καρέτα-

Καρέτα!  ΕΛΟΚ: 
Χαβούζα Αρπακτικών 
και Ηλιθίων! 

 
28/6/16-

Τρεις μήνες 
πέρασαν 
χωρίς καμιά 
αλλαγή! 
Κράτος-μπουρδέλο! 
Πολίτες-ζώα! 

 
12/3/16-Νέες 

Προσθήκες! 

8/3/16-
"Γερόλυμπος Ε.Ο.Δ.Ι. 
Α.Ε." και Γενική 
Γραμματεία 
Αθλητισμού! 

 

 
22/2/16-

Υποθάλ-πουν 
τον Αθλητικό 
Εγκληματία στην 

18/5/15-Κανένα 
ενδιαφέρον για τα δεινά του 
Καράτε και της Σχολής 
Προπονητών από τους 

Κοντονή και Συναδινό! Γιάννης Δρίβας ο 
συνδετικός κρίκος Γερόλυμπου - 
Συναδινού! 

 
12/5/2015 - Κοντονής και 
Συναδινός: Υποθάλπουν 
τους αθλητικούς και 
οικονομικούς εγκληματίες 

της ΕΛΟΚ! 

 

27/4/2015 - "Εις το 
διηνεκές" το αθλητικό 
έγκλημα στον Οίκο της 
Μεγάλης Ανοχής!!! 

 

14/4/15 - Julius Συναδινέ: είσαι 
υποχρεωμένος από το νόμο εντός 

15 ημερών από την 
καταγγελία να κηρύξεις 
έκπτωτο το καραμπι-νάτα 
παράνομο ΔΣ/ΕΛΟΚ!!!  

 

 

 
Από 26/1/15 - Συγκυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ !!! 1/7/2015 - Πιο ... 
Σκατά ΔΕΝ γίνεται !!!  

 

 

 
10/5/15 - Η Πορεία 

της Ελλάδας προς την 
Καταστροφή με Οδηγό 

μια Ανίκανη Κυβέρνηση! 
========<>======== 

 Μάιος 2015! 3ο Δεκαήμερο. 

 Μάιος 2015! 2ο Δεκαήμερο. 

 Μάιος 2015! 1ο Δεκαήμερο. 

 Απρίλιος 2015! 

 Μάρτιος 2015!!! 

 Φεβρουάριος 2015! 

 

  

  

  

  

 

Δρακόπουλου 
για προσωρινή 
διοίκηση της 
ΠΟΠΚ με το 
κεφάλι του 
Βλάντιμιρ 
Γιόργκα στη ... 
λαιμητόμο!!! 

 

 ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΕ  

 
31/7/2016 - Ενημερωμένο 

Δικονομικό Ιστορικό των 
υποθέσεων ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου κατά 

πάντων! 

 

 
31/3/2016 - Ενημερωμένο 

Δικονομικό Ιστορικό των 
υποθέσεων Γερόλυμπου/ΕΛΟΚ κατά 

πάντων! 

 

 
28/12/15-Διπλή δικαστική ήττα 

της ΕΛΟΚ και του Γερόλυμπου! 

 

 
9/12/2015-Δικονομικό Ιστορικό 

των υποθέσεων Γερόλυμπου, ΕΛΟΚ 
και μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 
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Ελληνική Ολυμπιακή 
Επιτροπή! 

 

 
1/9/16-Ενημέρωση 

15/1/16-
Εγκληματική 
Οργάνωση 
Εκμετάλλευσης 
Αθλητικών 
Ομοσπονδιών έχει 
στήσει η "Συμμορία 
Γιώργου και 
Εμμανουέλλας 
Γερολύμπου και 
Συνεργατών Α.Ε.Α." 

 

 

"Persona non Grata", δηλ. "Ανεπιθύμητο Πρόσωπο" κηρύχθηκε ο 
Γερόλυμπος από την WKF! 

Yerolimpos has been declared by the WKF as “Persona non 
Grata” namely “Unacceptable Person” worldwide!!! 

 

21/11/2015-Παρά την κατά 
κράτος ήττα τους, εξακολουθούν να 
εκτοξεύουν γκανγκστερικές απειλές! 

 

 
7/9/2015-Οι Δίκες κατά της 

ΕΛΟΚ των τεσσάρων παράνομα 
διαγραμμένων συλλόγων από τους 
αχυράνθρωπους του Γερόλυμπου. 

ΜΕΡΟΣ-2 

 

 
3/8/2015-Οι Δίκες κατά της 

ΕΛΟΚ των τεσσάρων παράνομα 
διαγραμμένων συλλόγων από τους 
αχυράνθρωπους του Γερόλυμπου. 

ΜΕΡΟΣ-1 

 

 

26/5/2015 - Η Μελέτη 
των Σχετικών Εγγράφων 

των Μπουλούμπαση, 
Ποντίδας και Δημητριάδη 

στην Έγκλησή τους κατά Περσίδη! 
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