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Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .

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

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

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr, σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός ιστότοπος", που
γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής
Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα
δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων
τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για
τον αθλητισμό, τον οποίο χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!!
Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων άρθρων και
σχετικών 3000 περίπου σελίδων!
(Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και διαβάζουν το
τελευταίο άρθρο του!!!)

Ο τυχόν Διαχειριστικός και Λογιστικός Έλεγχος στην ΕΛΟΚ
πρέπει να στοιχειοθετήσει ΤΗΝ "Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία ...
... με σκοπό τον προσπορισμό και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από παράνομες
δραστηριότητες"!

Επικαιροποιημένο την 7/9/2016!
Μέρος Α΄, Διαχειριστικός Έλεγχος! - Μέρος Β΄, Οικονομικός Έλεγχος!
Όλος ο κόσμος του καράτε γνωρίζει την αλήθεια των επόμενων τεκμηριωμένων στοιχείων,
τα οποία δίνονται δημοσίως στους Ελεγκτές με σκοπό όχι να επηρεάσουν την κρίση τους, αλλά
να διευκολύνουν το έργο τους. Ο Έλεγχος είτε το θέλετε είτε όχι παρακολουθείται από το
σύνολο αθλητών και φιλάθλων του καράτε και όχι μόνο!

Think!

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!!!
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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.

Να μη μας λέτε ότι δεν σας τα είπαμε!

Επιτέλους, μπήκαν οι Ελεγκτές στην ΕΛΟΚ!
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Σε όλα τα επόμενα να προσθέσετε ότι το Καράτε θα συμπεριλαμβάνεται στα Ολυμπιακά
Αθλήματα για τους Ολυμπιακούς του 2020 στο Τόκιο! Γι' αυτό το λόγο η ΕΛΟΚ θα πρέπει να
"καθαριστεί" από τα λαμόγια εν ριπή οφθαλμού! Προσοχή στην καταγραφή των ευρημάτων, διότι
θα ακολουθήσει ποινική δίωξη των υπευθύνων της ΕΛΟΚ από ενδιαφερόμενα άτομα και
συλλόγους!
Για να κάνετε τον έλεγχο θα πρέπει να βγάλετε τον Γερόλυμπο από τα γραφεία της ΕΛΟΚ ως
μη έχοντα καμιά θεσμική θέση και να σας παρέχουν εξηγήσεις οι υπόλοιποι! Άλλωστε με
απόφαση των ΔΣ της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας του Καράτε έχει κηρυχθεί, μόνον
αυτός στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα όλων των αθλημάτων, ως Persona non Grata, με
αποτέλεσμα να μην μπορεί να συμμετέχει σε κανένα όργανο και καμιά εκδήλωση όλων των
εθνικών ομοσπονδιών καράτε κατά τον απαράβατο αυτό κανόνα της δύο υπερκειμένων
ομοσπονδιών!!!
Όπως, επίσης, μην τολμήσετε να μας παρουσιάσετε καμιά Έκθεση Ελέγχου για τα μπάζα
παρόμοια με τις βλακείες που μας παρουσίασαν οι συνάδελφοί σας Νικόλαος Γιώτης και
Ειρήνη Πενταράκη το 2001 (με κλικ εδώ)!!!

1 - Η Δομή του αθλήματος του Καράτε! (περιληπτικά)

Πολλά αθλήματα (τρέξιμο, ακόντιο, ξιφασκία, σκοποβολή, κτλ.) προέρχονται από αρχαίες ή νεότερες
μαχητικές τέχνες. Το Καράτε είναι ένα από αυτά.
Γεννήθηκε κατά τον Μεσαίωνα στην Κίνα, μελετήθηκε περί το 1800-1900 στην Οκινάουα,
μεταφέρθηκε και αναπτύχθηκε μετά το 1920 περίπου στην Ιαπωνία και από εκεί διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο
μετά το 1950.
"Kara-te" σημαίνει "άδειο χέρι" και έχει το νόημα "άοπλο χέρι", δηλαδή χέρι χωρίς όπλο, με τη
μεταφορική έννοια της σύγκρουσης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αντιπάλων που δεν κρατούν κανένα όπλο!
Όλες οι "μαχητικές τέχνες" στην Ιαπωνία λέγονταν "bu-jutsu" και ο στόχος τους ήταν, φυσικά, η
εξόντωση του αντιπάλου. Για παράδειγμα, "ju-jutsu" είναι η τέχνη του να νικάς υποχωρώντας στη δύναμη του
αντίπαλου, "ken-jutsu" είναι η τέχνη του ραβδιού, "bo-jutsu" είναι η τέχνη του κονταριού, "iai-jutsu" είναι η
τέχνη του σπαθιού, "karate-jutsu" είναι η τέχνη σε σύγκρουση χωρίς όπλα, κτλ. Μετά την εξάπλωση των
πυροβόλων όπλων και την απαγόρευση όλων των άλλων όπλων στους πολίτες, οι μαχητικές τέχνες
μετατράπηκαν σε "μαχητικές πειθαρχίες" ή "bu-do" και κατ' αναλογία οι προηγούμενα αναφερόμενες
μετατράπηκαν σε "ju-do", "ken-do", "bo-do", "iai-do", "karate-do", κτλ. και διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο ως
πολιτιστική κληρονομιά της Ιαπωνίας. Στις μαχητικές αυτές πειθαρχίες τηρούνταν όλα τα στοιχεία
εκπαίδευσης και αγώνων, που τηρούνται και στις μαχητικές τέχνες, τα οποία είναι η προπόνηση με τις χιλιάδες
επαναλήψεις των τεχνικών και των συνδυασμών τους με κανονισμούς, που προσομοιάζουν με τις συνθήκες
πραγματικής συμπλοκής ζωής ή θανάτου, αλλά και οι σκληροί αγώνες, όπου υποτίθεται ότι ο κάθε αγωνιζόμενος
αγωνίζεται στην ουσία για τη ζωή του!
Όταν το Καράτε διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο, τότε όλοι διαπίστωσαν ότι δεν είναι σαν το τρέξιμο ή το
κολύμπι ή όποιο άλλο άθλημα, στο οποίο μπορούν να εξασκηθούν όλοι σε αυτό! Ο κύριος λόγος ήταν η
μακροχρόνια και σκληρή προπόνηση, η οποία αποτυπωνόταν στην πορεία του κάθε "μαθητή-αθλητή" με την
αξιολόγηση των Νταν (βαθμών) όσον αφορά στο επίπεδο της τεχνικής του κατάρτισης. Τα παραδοσιακά στυλ
καράτε, που προέρχονται από την Ιαπωνία, διατήρησαν τους αυστηρούς κανόνες της μαχητικής τέχνης, αλλά
πολλά στυλ-μαϊμού σε όλο τον κόσμο κατέβασαν την σκληρότητα της προπόνησης και των αγώνων για να
προσελκύσουν μεγαλύτερα πλήθη ενδιαφερομένων στοχεύοντας στην οικονομική εκμετάλλευση τόυ καράτε.
Έτσι, δημιουργήθηκαν περί το 1975 οι δύο παγκόσμιες ομοσπονδίες, η ITKF (International Traditional Karate
Federation) και η WUKO (World Union of Karate Organizations) [σήμερα WKF = World Karate Federation]
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με την επιθυμία να αναγνωριστούν από την ΔΟΕ (Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή) και το καράτε τους ως
Ολυμπιακό Άθλημα!
Η ΔΟΕ αναγνώρισε το 1993 σε σύνοδό της την ITKF ως την παγκόσμια ομοσπονδία που καλύπτει το
"παραδοσιακό καράτε" και την WKF ως την παγκόσμια ομοσπονδία που καλύπτει το "μοντέρνο καράτε"! Η
ITKF, όμως, ήταν συνέχεια των παραδοσιακών στυλ καράτε και διατήρησε την αξιολόγηση της τεχνικής
κατάρτισης των ασχολουμένων με βάση τις μαύρες ζώνες (Νταν), ενώ η WKF γεννήθηκε στην ουσία το 1975
και δεν είχε καμιά παράδοση αξιολόγησης μαύρων ζωνών (Νταν), δηλαδή δεν είχε Νταν, ΄λοπως δεν έχει και
σήμερα.
Η παγκόσμια WKF, λοιπόν, ως αρμόδια για το μοντέρνο καράτε ή "σπορ-καράτε" δεν έχει αξιολόγηση
μαύρων ζωνών (Νταν), πράγμα που αποδεικνύεται και από τη ανυπαρξία σχετικών κανονισμών διδασκόμενης
ύλης και εξετάσεων, και συνεπώς η ελεγχόμενη ΕΛΟΚ ως μέλος της WKF επίσης δεν πρέπει να έχει
τεχνική αξιολόγηση μαύρων ζωνών (Νταν)!
Αυτό το γεγονός είχε εντοπιστεί και κατανοηθεί από τα διοικητικά συμβούλια του 1990 (μέλος των
οποίων ήμουν και εγώ) και είχαμε αποφασίσει σε βάθος χρόνου 2 ετών να αποσυνδέσουμε το καράτε της ΕΛΟΚ
(τότε ΕΟΕΚ) από τα παραδοσιακά στυλ. Με την επικράτηση, όμως, του Γερόλυμπου στην ΕΟΕΚ από το 1994 η
προηγούμενή μας απόφαση περί αποσύνδεσης του καράτε της ΕΟΕΚ από τα νταν αντιστράφηκε και εφαρμόστηκε
ακριβώς το αντίθετο, μόνο που, ελλείψει της έννοιας των νταν στους κανονισμούς της παγκόσμιας,
δημιουργήθηκαν "εικονικές ψευδο-ομοσπονδίες" δήθεν "ψευδο-παραδοσιακών στυλ", οι οποίες με δικές τους
πλέον ανύπαρκτες νομικά και φορολογικά, και άρα παράνομες, οργανώσεις έβαλαν σε εφαρμογή την αξιολόγηση
των καρατέκα με ψευδο-ντάν. Ο Γερόλυμπος, λοιπόν, εγκαθίδρυσε την "Πυραμίδα της Απάτης των Νταν" δια
μέσου των επόμενων Ψευδο-ομοσπονδιών:
1 - KOI = Kobe Osaka International = με επικεφαλής τους Γιώργο Τσόγκα και Ανδρέα
Παπαδημητρόπουλο.
2 - SKIF-Hellas = Shotokan Karate International - Hellas = με επικεφαλής τους Νικήτα
Ζαρουχλιώτη και Κέιβαν Γκάζι.
3 - Άλλο Shotokan = με επικεφαλής τους Γιώργο Σανιώτη, Γιώργο Μπίκα και Άρη Κραββαρίτη,
4 - Wado-ryu = με επικεφαλής τους Χρήστο Μπουλούμπαση και Γρηγόρη Βόβλα.
5 - Goju-ryu = με επικεφαλής τον Πέτρο Πάση.
6 - Shito-ryu = με επικεφαλής αρχικά τους Γιώργο Τσόγκα και Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο και στη
συνέχεια τον Παναγιώτη Χονδροματίδη.
7 - Kyokushinkai - με επικεφαλής τον Γιώργο Κοσμίδη.
8 - ISSO = International Shito-ryu Shotokan Organization = προσωπική ομοσπονδία του
Γερόλυμπου με επικεφαλής τον Κέιβαν Γκάζι στην Ελλάδα και τον γιό του Ντάριο Γκάζι στην Αγγλία.
Παρατήρηση: Από ότι βλέπουμε, κάθε μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ ήταν αρχηγός και σε μια δική του ψευδοομοσπονδία, σήμα κατατεθέν της "Δομής και Ιεραρχίας της Εγκληματικής Οργάνωσης" για την εκμετάλλευση
της ΕΛΟΚ και του Καράτε!!!
Με αυτό τον τρόπο η ΕΛΟΚ έχει εγκαθιδρύσει την "Πυραμίδα της Απάτης των Νταν" δια μέσου
των Ψευδο-ομοσπονδιών, δηλαδή της "τεχνικής αξιολόγησης" δια μέσου δήθεν των παραδοσιακών στυλ
καράτε, και άρα την ανάγκη για τους αθλητές, τους προπονητές και τους διαιτητές να αξιολογούνται τεχνικά
πρώτα από τις ψευδο-ομοσπονδίες, με στόχο την οικονομική τους απομύζηση από αυτούς που διαχειρίζονται
την κάθε ψευδο-ομοσπονδία και την ταυτόχρονη χειραγώγηση των τεχνικών, των συλλόγων, της ΕΛΟΚ και του
αθλήματος. Αυτό αποτελεί την μακροχρόνια βασική και καραμπινάτη απάτη του Γερόλυμπου και του Συρφετού
που διοικεί την ΕΛΟΚ από το 1995, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί αναμφίβολη εκτροπή της ΕΛΟΚ από τον σκοπό
του αρχικού καταστατικού της, με το οποίο πήρε την ειδική αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ!
Στο θέμα των Νταν θα επανέλθουμε.
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2 - Η παράνομη Δομή της παράνομης ΕΛΟΚ! (περιληπτικά)

Η ΕΛΟΚ είναι μια αθλητική ομοσπονδία, που λειτουργεί με βάση το νόμο 2725/1999 και τις
τροποποιήσεις του μεν, αλλά και με βάση όλους τους άλλους νόμους της χώρας μας. Συνεπώς κάθε λειτουργία
της θα πρέπει να είναι σύννομος με όλους τους νόμους είτε αυτοί είναι αθλητικοί είτε είναι φορολογικοί είτε
είναι άλλοι.
Όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος και το καταστατικό της ΕΛΟΚ, η ομοσπονδία έχει μέλη της συλλόγους,
που αναπτύσσουν το καράτε, και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που προκύπτει από εκλογές στο τέλος
κάθε ολυμπιακού έτους και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των συλλόγων-μελών της. Το
Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει Επιτροπές για κάθε τομέα των δραστηριοτήτων της ομοσπονδίας. Οι υποχρεώσεις
της ομοσπονδίας είναι η διοργάνωση Πανελλήνιων και διασυλλογικών αγώνων για κάθε κατηγορία βάσει των
κανονισμών αγώνων της Παγκόσμιας και η συμμετοχή της ΕΛΟΚ ως μέλος σε κάθε υπερκείμενη διεθνή
ομοειδή ομοσπονδία, όπως είναι η Παγκόσμια, η Πανευρωπαϊκή, η Μεσογειακή και η Βαλκανική με σκοπό τη
συμμετοχή της εθνικής ομάδας της χώρας μας στους αγώνες αυτών των υπερκείμενων ομοσπονδιών. Φυσικά
θα πρέπει η ΕΛΟΚ να αντιμετωπίζει με βάση αντικειμενικούς και δημοκρατικούς κανονισμούς τα οργανωτικά
και εσωτερικά της προβλήματα, ώστε να λειτουργεί ισότιμα για όλα τα μέλη της και να αναπτύσσεται
απρόσκοπτα. Εννοείται ότι κατά τη λειτουργία της η ΕΛΟΚ διαχειρίζεται πρώτον τις παροχές, την εύνοια, τις
διευκολύνσεις και τα προνόμια που παρέχει το κράτος στην ίδια, στους συλλόγους της, στους προπονητές της
και στους αθλητές της, και δεύτερον τις υπό οποιαδήποτε μορφή οικονομικές επιχορηγήσεις που της παρέχει
το κράτος σε χρήμα ή/και σε είδος.
Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να λειτουργούν σύννομα με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΛΟΚ, το οποίο θα απαλλάσσεται από αυτή την ευθύνη με έγκριση των διοικητικών και οικονομικών
πεπραγμένων του κάθε τέλος έτους από την Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των συλλόγων-μελών του,
αλλά ακόμα και αυτό δεν φτάνει, αφού με χειραγωγούμενους συλλόγους το αθλητικό έγκλημα διαπράττεται και
συντηρείται επ' αόριστον, πράγμα που σημαίνει ότι η εποπτεύουσα τον αθλητισμό αρχή, δηλαδή η ανύπαρκτη
ΓΓΑ, πρέπει να ελέγχει τακτικά και σύννομα την ΕΛΟΚ!
Αυτό είναι όλο το απλούστατο σύστημα διοίκησης και λειτουργίας της ΕΛΟΚ, η οποία υποτίθεται ότι
εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!
Η όπως ανωτέρω περιγράφεται ΕΛΟΚ υπέβαλε το 1986 τον φάκελό της, τον οποίο συνέταξα εγώ ο
Θύμιος Περσίδης ως γενικός της γραμματέας τότε, για ειδική αθλητική αναγνώριση στην Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, ως την εποπτεύουσα των αθλητικών ομοσπονδιών κρατική αρχή, και έλαβε αυτή την αναγνώριση
το 1990, όταν ήταν σε ισχύ το ιδρυτικό της καταστατικό και χωρίς ακόμα να έχει διατυπώσει και καταθέσει
τον Εσωτερικό της Κανονισμό, τον οποίο έφτιαξε μετά 4-5 χρόνια.
Αλλά η ΓΓΑ ποτέ μα ποτέ δεν έλεγξε την ΕΛΟΚ από το 1990 μέχρι σήμερα σε καμιά της
δραστηριότητα! Και όταν κάποτε την έλεγξε οικονομικά και μόνο επρόκειτο για έναν καραμπινάτα κατά
παραγγελία "διεφθαρμένο και εικονικό έλεγχο" της πλάκας ίσα-ίσα για να ξελασπώσει δικαστικά τον Γερόλυμπο
ο κολλητός του Θωμάς Μεντεσίδης (διευθυντής τότε του Ελεγκτικού Συμβουλίου της ΓΓΑ), κατά παραγγελία
του διεφθαρμένου υφυπουργού αθλητισμού Γιώργου Ορφανού.
Στην πραγματικότητα, όλα τα ανωτέρω τυπικά χαρακτηριστικά τα αναφερόμενα στη λειτουργία της
ΕΛΟΚ λειτουργούν καραμπινάτα και προκλητικά παράνομα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι Γενικές Συνελεύσεις, όλες οι Επιτροπές, όλο το σύστημα αγώνων,
όλη η διαιτησία, όλοι οι προπονητές, όλες οι συνεργασίες με τους εξωτερικούς συνεργάτες, όλα τα έσοδα
και όλα τα έξοδα έχουν διαστρεβλωθεί από την αληθινή και νόμιμη λειτουργία τους προς απατηλές
καταστάσεις με στόχο το οικονομικό όφελος αυτού που ιδιοποιείται ολόκληρη την ομοσπονδία! Και αυτός
είναι ο Γιώργος Γερόλυμπος!
Απευθυνόμενος στους ανθρώπους της ΓΓΑ ή άλλου φορέα, που κάνουν σήμερα Διαχειριστικό και
Λογιστικό Έλεγχο, θα ήθελα να τους τονίσω ότι θα πρέπει να ξεχάσουν όσα ήξεραν για ελέγχους αυτού του
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είδους, ώστε να διαπιστώσουν τυχόν κλασικές παραβάσεις ψιλών γραμμάτων του αθλητικού νόμου ή
αδεξιοτήτων στη διαχείριση των οικονομικών! Ο πραγματικός έλεγχος της ΕΛΟΚ αποτελεί "σύγκρουση με το
οργανωμένο αθλητικό έγκλημα" και θα πρέπει έχει τον προσανατολισμό της αποκάλυψης μιας "Εγκληματικής
Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία με σκοπό τον προσπορισμό και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από
παράνομες δραστηριότητες" καθώς και την στοιχειοθεσία των επί μέρους αδικημάτων με κατεύθυνση την
... Ποινική Δικαιοσύνη!
Αλλά ας δούμε με λεπτομέρειες όλα τα όργανα διοίκησης της ΕΛΟΚ, τα σημεία παρανομιών τους και
πού θα πρέπει να αναζητηθούν τα αποδεικτικά στοιχεία για την διευκόλυνση της δουλειάς των ... Εισαγγελέων.
Πολλοί θεωρούν αντικείμενο κύριου ελέγχου τον λογιστικό τομέα μιας ομοσπονδίας, αλλά θα διαφωνήσω. Η
οικονομική διαχείριση είναι αποτέλεσμα της διοικητικής διαχείρισης και αφορά σε αριθμούς και στις
προσθαφαιρέσεις τους, τις οποίες ένας λογιστής τις προσέχει να είναι σωστές. Πολυετείς και πολλαπλές
οικονομικές υπεξαιρέσεις υπό τον τύπο όχι της απλής και ευκαιριακής "αρπαχτής" (γνωστή παλιά έννοια της
μιας φοράς) αλλά της καλοστημένης και πολυετούς "αρμεχτής" (νέα και εν προκειμένω υφιστάμενη έννοια της
συνεχούς αφαίμαξης!) προετοιμάζονται από τη διοίκηση με αποφάσεις του ΔΣ, καλύπτονται φυσικά με
παραστατικά μαϊμού, των οποίων ναι μεν οι προσθαφαιρέσεις είναι πάντα σωστές, αλλά ο συσχετισμός τους με
τις διοικητικές αποφάσεις αποδεικνύουν την προγραμματισμένη αφαίμαξη των οικονομικών της ΕΛΟΚ με
ταυτόχρονη προγραμματισμένη αύξηση των εσόδων της με παράνομους τρόπους και από παράνομες πηγές, ώστε
οι επίσης παράνομες υπεξαιρέσεις να αποφέρουν μεγαλύτερα κέρδη στον ... "Μαγαζάτορα"! Συνεπώς, όπως θα
δούμε, στη διοίκηση ανήκει το κλειδί της υπεξαίρεσης, αλλά και της πολυετούς κερδοφορίας!

Τα παράνομα όργανα της παράνομης διοίκησης της παράνομης ΕΛΟΚ:
α) Το κυρίαρχο όργανο διοίκησης της ΕΛΟΚ, το οποίο δεν φαίνεται πουθενά, είναι ο "Ιδιοκτήτης της"
ή "Μαγαζάτορας", ο ίδιος ο Γιώργος Γερόλυμπος!
Αντιπρόεδρος από το 1994, πρόεδρος από το 1997 (?) και ψευδο-Επίτιμος
Πρόεδρος από το 2003 (παραιτήθηκε από πρόεδρος για να αρπάξει το Τρίαθλο!),
οπότε και έβαζε στις θέσεις του προέδρου δικούς του αχυρανθρώπους, ο Γιώργος
Γερόλυμπος μετέτρεψε την ΕΛΟΚ σε μια μαφιόζικη οργάνωση, από την κάθε λειτουργία
της οποίας αντλεί σαν κυριολεκτικά λυσσασμένος οικονομικό κέρδος!
Εσείς οι Ελεγκτές, που ελέγχετε την ΕΛΟΚ, προσαρμοστείτε άμεσα στις
έννοιες που περιγράφω, διότι θα χάσετε το τρένο και δεν θα καταλαβαίνετε τίποτα!
Δεν υπάρχει κανένα δικό μου προσωπικό μίσος κατά αυτού του "αθλητικού
εγκληματία", αλλά διακατέχομαι από μια απόλυτη και κυρίαρχη εμμονή να μην αφήσω
το τέρας της απάτης και της διαφθοράς να επιβληθεί σε μια ομοσπονδία που εγώ
έφτιαξα! Δεν μπορεί να χωρέσει στο μυαλό μου πώς ένας άνθρωπος, έστω και τόσο
απόλυτα διεφθαρμένος, μπορεί να επιβάλει τις απάτες του και τις παρανομίες του σε ένα σύνολο 100.000
ανθρώπων, που είναι οι ασχολούμενοι τα τελευταία είκοσι χρόνια με το καράτε αθλητές, γονείς, προπονητές,
σύλλογοι και άλλοι! Είναι αδύνατο να αποδεχθώ τη σαπίλα και την αδιαφορία για αυτή τη σαπίλα, που
χαρακτηρίζουν την κοινωνία μας!
Ο Γιώργος Γερόλυμπος δεν είναι εύκολος αντίπαλος, διότι προβλέπει, προετοιμάζει, προγραμματίζει,
καλύπτεται, δεν υπογράφει, δεν φαίνεται, βάζει άλλους μπροστά, αντιστέκεται, απειλεί, εκδικείται, εξοντώνει
και άλλα πολλά! Για μένα, όμως, είναι ο πιο εύκολος αντίπαλος, διότι τον αντιμετωπίζω χρόνια, τον γνωρίζω,
ξέρω τι έχει κάνει, ξέρω πώς το έχει κάνει, ξέρω που βρίσκονται τα αποδεικτικά στοιχεία για την κάθε του
παρανομία, γνωρίζω περισσότερα από αυτόν και κυρίως ... τον θεωρώ ως την απόλυτη ... Κότα και τον έχω
κατα-γραμμένο!
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Ο Γιώργος Γερόλυμπος, από χρόνια "αθλητικός επιχειρηματίας", έχει με δική του ευθύνη και δική
του επίβλεψη διαβρώσει τους πάντες και τα πάντα σε κάθε λειτουργία της ΕΛΟΚ, οι οποίοι βέβαια δεν
απαλλάσσονται των δικών τους ευθυνών!
Παρακολουθήστε, λοιπόν, πώς έχει στηθεί να λειτουργεί το όλο σύστημα της ΕΛΟΚ από τον Γιώργο
Γερόλυμπο:
β) Την ΕΛΟΚ υποτίθεται ότι την διοικεί η Γενική Συνέλευση
των αντιπροσώπων των συλλόγων-μελών της!
Φαινομενικά την ΕΛΟΚ την διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο
(ΔΣ), αλλά το ΔΣ λογοδοτεί κάθε τέλος έτους στην Γενική Συνέλευση
(ΓΣ), ενώ το ΔΣ εκλέγεται στο τέλος κάθε ολυμπιακού έτους (δηλ.
κάθε τέσσερα χρόνια) από την ΓΣ. Συνεπώς, όποιος έχει στο τσεπάκι
του το ΔΣ δεν έχει απαραίτητα και την ΓΣ, αλλά όποιος έχει στο
τσεπάκι του την ΓΣ, τότε έχει και το ΔΣ! Και ο Γερόλυμπος είχε και
έχει στο τσεπάκι του την ΓΣ! Πώς? Ως εξής:
Ο Γερόλυμπος από το 1990, που εκλέχθηκε μέλος στο ΔΣ
της ΕΛΟΚ φρόντισε να αποκτήσει δύναμη μέσα στο ίδιο το ΔΣ την οποία επέκτεινε σταδιακά σε όλες τις
επιτροπές, μέχρι να φθάσει στον έλεγχο των διεφθαρμένων Τεχνικών του καράτε αξιοποιώντας τις εύνοιες και
παροχές:
1) των βαθμών Νταν προς αυτούς,
2) των τίτλων σε Επιτροπές,
3) της τοποθέτησης των υψηλόβαθμων Τεχνικών ως "υπευθύνων συλλόγων" ως εξεταστές με αμοιβή
για "κάρτες καταλληλότητας" αθλητών (μια ακόμα απάτη του) και σε Επιτροπές Εξεταστών με οικονομικό
όφελος,
4) των διπλωμάτων διαιτητών, προπονητών, εκπαιδευτών, μαύρων
ζωνών και άλλων προνομιακών θέσεων επίσης με οικονομικό όφελος.
Όλα αυτά αποτελούσαν το "καρότο"!
Ταυτόχρονα, όμως, κυριολεκτικά στερούσε κάθε τι από τα ανωτέρω σε
κάθε αντιστεκόμενο στην απληστία του, εξόντωνε εντός και εκτός της ΕΛΟΚ
όποιον του αντιστεκόταν ή διαφωνούσε μαζί του άτομο ή/και σύλλογο με όπλο
τους ίδιους τους Τεχνικούς, αλλά και την Δικαστική Επιτροπή (άλλη απάτη του
αυτή).
Αυτά όλα αποτελούσαν το "μαστίγιο"!
Έτσι, με "καρότο" και "μαστίγιο", κτίστηκε μια αυτοκρατορία πειθήνιων
"υπηκόων" του, ατόμων και συλλόγων Αθήνας και Επαρχίας, οι οποίοι πλέον είχαν φθάσει στο εξευτελιστικό
σημείο να του δίνουν ακόμα και λευκές βεβαιώσεις αντιπροσώπων των συλλόγων τους για τις ΓΣ, ώστε να
βάζει εκείνος όποιους ήθελε, με αποτέλεσμα να χειραγωγεί τις Γενικές Συνελεύσεις! Είχε πλέον φθάσει στην
... τελειότητα!
Με αυτό τον τρόπο και χωρίς να κατέχει καμιά
Ταυτόχρονα με τον Έλεγχο βρίσκονται σε εξέλιξη θεσμική θέση στην ΕΛΟΚ, ήταν μόνο Επίτιμος Πρόεδρος
και οι φετινές εκλογές της ΕΛΟΚ. Αν ψάξετε τις (από το 2003), χειραγωγούσε την ΓΣ της ΕΛΟΚ με
βεβαιώσεις αντιπροσώπων, θα βρείτε ότι αποτέλεσμα να χειραγωγεί τους πάντες και τα πάντα!!!
παραπάνω από τις μισές είναι παράνομες, όπως
Ο Γερόλυμπος "προήδρευε" σε όλες τις ΓΣ,
ήταν και στις εκλογές του 2012!
αλλοίωνε το εκλογικό σώμα και έβγαζε όποιους ήθελε στις
εκλογές, ακόμα και αντιπροσώπους συλλόγων που δεν είχαν
δικαίωμα ψήφου, ενώ ενδιάμεσα περνούσε όπως ήθελε τα πεπραγμένα του ΔΣ, τους απολογισμούς και
προϋπολογισμούς, αλλά και όποιες διαγραφές αντιφρονούντων συλλόγων και ατόμων αυτός ήθελε! Οι
αντιφρονούντες σύλλογοι και άτομα δεν προλάβαιναν να αντιδράσουν, διότι μέχρι την τελευταία στιγμή έκρυβε
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και τους συλλόγους, που είχαν δικαίωμα ψήφου στην κάθε συνεδρίαση, ενώ το ΔΣ είχε την υποχρέωση να τους
γνωστοποιεί, αλλά και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους απολογισμούς και τους προϋπολογισμούς της
ΕΛΟΚ!
Είναι, όμως, προφανές ότι υπάρχουν ακλόνητα αποδεικτικά στοιχεία ότι όλες οι ΓΣ ήταν
παράνομες και νοθευμένες και θα πρέπει να ακυρωθούν ή ακόμα και η ακύρωσή τους έχει παραγραφεί
από το νόμο, θα πρέπει να κριθούν παράνομες οι αποφάσεις τους, διότι αντίκεινται στους νόμους της
χώρας! Προφανώς, αν οι αποφάσεις γενικών συνελεύσεων είναι αντίθετες με τους νόμους της χώρας, το
αδίκημα αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να παραγράφεται! Αν αποδειχθεί, επίσης, ότι η όλη διαστρέβλωση της
πολυετούς διοίκησης της ΕΛΟΚ οφείλεται στην "Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για τον
προσπορισμό και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος", τότε όλα τα περί παραγραφών ανατρέπονται!
γ) Όπως είπαμε, με την ΓΣ στο τσεπάκι ο Γερόλυμπος έβγαζε στις εκλογές σαν ... κουνέλια από το
καπέλο μόνο δικά του άτομα στο ΔΣ της ΕΛΟΚ.
Με αυτό τον απλό ανωτέρω τρόπο και με τη συνδρομή μιας στρατιάς ηλιθίων "υπηκόων" του ο
Γερόλυμπος ήταν μεν εκτός ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά χωρίς να φαίνεται διοικούσε όπως αυτός ήθελε την ΕΛΟΚ, αφού
με την ΓΣ στο τσεπάκι (και αυτό ίσχυε στην πραγματικότητα, αφού ... προήδρευε σε κάθε ΓΣ, καραμπινάτα
παράνομα, αφού ταυτόχρονα ήταν και πρόεδρος της ομοσπονδίας Τριάθλου, η οποία έχει πάρει το δρόμο
για τον καταλογισμό κακουργημάτων!) έβγαζε στις εκάστοτε νοθευμένες εκλογές όποιους αυτός ήθελε στο
ΔΣ και την Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ)!
Με το ΔΣ στο τσεπάκι (και αυτό ίσχυε στην πραγματικότητα, αφού ... προήδρευε και σε κάθε
συνεδρίαση του ΔΣ!) προφανώς και έφτιαχνε τις επί μέρους επιτροπές όπως αυτός ήθελε! Στην ουσία έκανε
ότι ήθελε και έβαζε τους ηλιθίους να υπογράφουν σαν να ήταν δικές τους αποφάσεις!!!
Η μανία της "επίδειξης της κυριαρχίας του" δια του "προεδρεύειν" σε κάθε συνεδρίαση κάθε
οργάνου της ΕΛΟΚ μαζί με την παρουσία του ως μοναδικού μάρτυρα σε κάθε δικαστήριο της ΕΛΟΚ εναντίον
κάθε αντιδίκου της, αφού βέβαια όλοι οι άλλοι θα τα έκαναν σαν τα μούτρα τους, αποτελούν και τις βασικές
αποδείξεις της πληθωρικής παρουσίας του ως ο "Νονός της Ημέρας" για την ΕΛΟΚ και το καράτε, αφού μόνο
τον εαυτό του εμπιστεύεται και μόνον αυτός γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες του κάθε ζητήματος της ΕΛΟΚ.
Άλλωστε πώς θα αφήσει σε άλλον την οργάνωση "του δικού του μαγαζιού" και την υπεράσπιση "του δικού του
μαγαζιού"!!! Όπως βέβαια είναι φυσικό δεν αφήνει σε κανέναν άλλο και τις ... εισπράξεις "του δικού του
μαγαζιού"!
Αν θέλαμε να αποτυπώσουμε σε ένα οργανόγραμμα τη "Δομή και Ιεραρχία της Εγκληματικής
Οργάνωσης" που λέγεται ΕΛΟΚ, θα παίρναμε το επόμενο, αφού όλες οι εντολές διοίκησης έχουν αρχή και
επιβλέποντα τον Γερόλυμπο με ενδιάμεσους λίγους διοικητικούς και πολλούς τεχνικούς του αθλήματος!
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Βέβαια τον έφαγε η αλαζονεία του "ανέγγιχτου" (αυτού που δεν τολμούσε να τον αγγίξει κανείς), αφού
για παράδειγμα σαν Δικαστική Επιτροπή έβαζε τέσσερεις δικηγόρους, που ήταν ο ένας πάνω στον άλλο στο ίδιο
γραφείο και όχι όπως ορίζει ο νόμος μέλη διαφόρων συλλόγων-μελών της ΕΛΟΚ, και άλλα τέτοια!
δ) Φυσικά με την ΓΣ στο τσεπάκι ο Γερόλυμπος έβγαζε στις εκλογές σαν
κουνέλι από το καπέλο και την Εξελεγκτική Επιτροπή με δικούς του ανθρώπους!
ε) Και φυσικά με το ΔΣ πλέον στο τσεπάκι ο Γερόλυμπος όριζε όλες τις
Επιτροπές της ΕΛΟΚ (Τεχνική, Δικαστική, Εξεταστών, Διαιτησίας, Οργανωτική
Αγώνων και Υπεύθυνη Αγώνων) με όποια άτομα εκείνος ήθελε!
ζ) Και επίσης φυσικά με τους υψηλόβαθμους τεχνικούς στο τσεπάκι ο
Γερόλυμπος έκανε ό,τι ήθελε στους εξεταστές, προπονητές, εκπαιδευτές και
μαύρες ζώνες συμπληρώνοντας έτσι όλη την έκταση και την ένταση της παράνομης
επιρροής του σε κάθε άτομο και σύλλογο της ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα να εδραιώνει
ακόμα περισσότερο μέρα με την ημέρα την αυτοκρατορία του!
η) Και όλα αυτά γίνονταν επί 20 χρόνια, όταν επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ήταν μια άκρως εξέχουσα διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη υπηρεσία από τον
πολιτικό της προϊστάμενο μέχρι τον τελευταίο της υπάλληλο! Από αυτούς ποιόν να πιάσω και ποιόν να αφήσω!
Όλοι τα ίδια σκατά ήτανε!

3 - Η "Δομή και Ιεραρχία της Εγκληματικής Οργάνωσης"! (περιληπτικά)
Γιώργος Γερόλυμπος: Έχει τη θέση του ψευδο-Επίτιμου Προέδρου της ΕΛΟΚ,
αλλά στην ουσία έχει μετατρέψει την ΕΛΟΚ σε ιδιοκτησία του υπό στυγνή εκμετάλλευση!
Όπως περιγράφεται σχηματικά στο παραπάνω οργανόγραμμα, διοικεί και εκμεταλλεύεται
τους πάντες και τα πάντα μέσα στην ΕΛΟΚ.
Είναι ο υπεύθυνος για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού και του Εσωτερικού
Κανονισμού της ομοσπονδίας και άρα ο απόλυτος υπεύθυνος για κάθε δια του Καταστατικού
και του Εσωτερικού Κανονισμού ευθεία ή/και εκ του πλαγίου εκτροπή της ΕΛΟΚ από τον
αρχικό της σκοπό, όπως αυτός ήταν διατυπωμένος στο ιδρυτικό της Καταστατικό με το
οποίο και έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ.
Αυτός είναι λόγος για τον ΓΓΑ να κηρύξει έκπτωτο το ΔΣ της ΕΛΟΚ!
Ο Γερόλυμπος, λοιπόν, διοικεί την ΕΛΟΚ σαν προσωπική του επιχείρηση, βάζοντας δικούς του
διοικητικούς ή/και τεχνικούς σε κάθε πόστο, εξαιρώντας και εξοντώνοντας αντιπάλους του, οι οποίοι δεν
υποτάσσονται, από θέσεις στην ΕΛΟΚ ή/και διαγράφοντας τους συλλόγους τους από την ΕΛΟΚ, αποκομίζοντας
προσωπικό οικονομικό κέρδος από τις κλασικές περιοδικές νόμιμες διοργανώσεις της ομοσπονδίας, δηλαδή
διοργανώσεις αγώνων εσωτερικού, ταξίδια σε αγώνες εξωτερικού, σεμινάρια προπονητών, εξεταστών,
εξετάσεις μαύρων ζωνών, σχολές προπονητών και εκπαιδευτών, κτλ., αλλά και δημιουργώντας "νέα
κερδοφόρα προϊόντα" "υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ", όπως αγώνες και σεμινάρια-απάτες "ψευδο-παραδοσιακών
στυλ" (αυτό κι αν είναι απάτη!), όπου οι εισπράξεις από όλες αυτές τις εκδηλώσεις περνάνε πρώτα από το
ταμείο της ΕΛΟΚ και μετά με κατάλληλες τεχνικές περνάνε κατά ένα ποσοστό στην τσέπη του ή μπαίνουν
εξαρχής απευθείας στην τσέπη του!
Είναι προδιαγεγραμμένες οι απαντήσεις που θα σας δώσουν, κύριοι Ελεγκτές, όλοι μα όλοι οι
διοικούντες την ΕΛΟΚ, όταν τους ρωτήσετε "Σε ποιόν δώσατε τα λεφτά που εισπράξατε?" Όλοι θα σας πουν
"Τα δώσαμε στον Γερόλυμπο!"
Φυσικά και η ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το 2012 ήταν ιδέα και εφαρμογή του
Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη συμμετοχή της ΓΓΑ στην χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να
αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους της, ενώ σήμερα, παρ' όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα
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δικαστήρια, ο ίδιος αυτός Απατεώνας κρατάει τις εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του, αφού ο τραπεζικός
λογαριασμός της ΕΛΟΚ έχει κατασχεθεί από 1-1-2016, για να μην πάρουν τις αποζημιώσεις τους από τον
κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που αποδεικνύει "δόλο" και αποτελεί ποινικό αδίκημα!
Με την αλαζονεία του να ξεπερνά ακόμα και τα όρια της αλαζονείας του ... "Τέλειου Απατεώνα" με
μαφιόζους συνεργάτες και τους συλλόγους τους του καράτε είχε αρπάξει και την ομοσπονδία του Τριάθλου, στο
οποίο "εκλέχθηκε" και πρόεδρος, διακινδυνεύοντας τη νομιμότητα όλων των ΓΣ της ΕΛΟΚ στις οποίες
προήδρευε, αφού ως πρόεδρος του Τριάθλου απαγορευόταν να είναι "μέλος σε όργανο της ΕΛΟΚ", όπως ορίζει
το καταστατικό της ΕΛΟΚ, δηλαδή δεν μπορούσε να είναι ούτε πρόεδρος της ΓΣ (και ήταν πάντα) ούτε
αντιπρόσωπος συλλόγου, που πήρε μέρος στην ΓΣ (και ήταν πάντα)!
Ο Γερόλυμπος είναι ο μόνος άνθρωπος του αθλητισμού οποιουδήποτε αθλήματος, τον οποίο η
Παγκόσμια και η Πανευρωπαϊκή του καράτε έχουν χαρακτηρίσει "persona non grata" με αποφάσεις των
Γενικών τους Συνελεύσεων, δηλαδή "Αθλητικό Σκουπίδι στο Καράτε", ενώ ταυτόχρονα έχει αρπάξει και το
Ταμείο της Βαλκανικής του Καράτε, της οποίας ήταν Πρόεδρος για 18 χρόνια και τον κυνηγάνε να το πάρουν
πίσω, σπιλώνοντας με αυτό τον τρόπο το όνομα της Ελλάδας και όλων των Ελλήνων ως κοινών "κλεφτών"! Και
όλα αυτά, ενώ η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μόλις ξύπνησε!!!
Ο άνθρωπος αυτός ξεπερνάει κάθε τρελή φαντασία και κολυμπάει πλέον στη ... σχιζοφρένεια (πολύ
φοβάμαι ότι ο ... Θεός έχει δρομολογήσει το ... τσιπάκι του προς ... ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο μεριά!), διότι με απάτες,
που βγάζουν μάτι και κάποτε οπωσδήποτε θα αποκαλύπτονταν, επεδίωκε να βγάζει χρήματα εις βάρος της
ΕΛΟΚ από κάθε πράξη της μετατρέποντας τη διοίκηση και τα οικονομικά της ομοσπονδίας σε ένα πέλαγος
παρανομιών! Δηλαδή, ούτε η ομαδική θεραπεία στους ... ΑΑΑ τον γλυτώνουν ούτε η πιο πετυχημένη ... λοβοτομή
από ομάδα ειδικών! (ΑΑΑ = Ανώνυμοι Αυτοδημιούργητοι Απατεώνες!)
Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"!
Έχω αποδείξει ή όχι, κύριοι Ελεγκτές, ότι ο Γερόλυμπος είναι ο εμπνευστής, δημιουργός και
εκμεταλλευτής της "Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία με σκοπό τον προσπορισμό και το ξέπλυμα
μαύρου χρήματος από παράνομες δραστηριότητες"? Ποιόν άλλον δείχνουν τα χιλιάδες συνδυαζόμενα
πραγματικά γεγονότα? Αν μου πείτε ΟΧΙ, τότε έχετε πρόβλημα! Είναι ο ηθικός και φυσικός ταυτόχρονα
αυτουργός για όλες τις παρανομίες της ΕΛΟΚ! Λέω "και φυσικός" διότι όχι μόνο οργανώνει και υποδεικνύει τις
παρανομίες, αλλά σχεδόν πάντα τις γράφει και στο χαρτί και το βάζει κάτω από το χέρι του κάθε ηλίθιου
λέγοντάς του "Υπόγραψέ το, μαλάκα!" Το τελευταίο δεν του το λέει κατάμουτρα, αλλά εννοείται βέβαια! Και ο
υπογράφων ... το υπογράφει συμφωνώντας και με το περιεχόμενο του εγγράφου και με την ... νοητή προσφώνηση!
Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!
Εμμανουέλα Γερολύμπου-Ποντίδα: "Τέτοιουν άντραα, τέτοιουν άντραα, θα
πουλήσου κι του σπίτ' κι τη μάντραα! Μπέεε!"
Η τέλεια αφοσιωμένη σύζυγος! Μια φορά απατεώνας ο άντρας της? Δύο εκείνη!
Μέχρι προ ετών συμμετείχε υποστηρίζοντας τον σύζυγό της χωρίς να φαίνεται,
αλλά όταν του τελείωσαν οι διοικητικοί-πιόνια (τεχνικούς έχουμε κοτέτσια ολόκληρα ακόμα!)
τότε την έβγαλε στο φανερό αρχικά σαν αντιπρόεδρο, αλλά στη συνέχεια ως γενική γραμματέα
να βάζει την υπογραφή της σε όλα τα έγγραφα της ΕΛΟΚ! Η ίδια η σύνθεση του τελευταίου
ΔΣ, που ψηφίστηκε στο τέλος του 2012 έχει πέντε γκάνγκστερ και πέντε άχρηστους (αχ ρε
Παπαδημητρόπουλε, πόσο μας λείπεις!) και αναγκαστικά "θυσίασε" και τη γυναίκα του να
υπογράφει τις απάτες του εξακολουθώντας ο ίδιος να επιδιώκει να μην φαίνεται πουθενά!
Πάει και η ... Μπάρμπι? Την θυσίασε στον βωμό του χρήματος? Μήπως ισχύει το αντίθετο? Την
βλέπεται να ... "τραβάτε με κι ας κλαίω"? Δεν μου φαίνεται! Όταν η ... Μπάρμπι μπαίνει στη ΓΓΑ και βάζει τις
φωνές για να ψαρώσει τον Συναδινό (κι αυτός ... ψαρώνει!) να υπογράψει τα παράνομα διπλώματα προπονητών
αποδεχόμενος όλες τις πλαστογραφίες του ΔΣ της ΕΛΟΚ, που έχει αναδείξει η Επιτροπή Διοίκησης της
Σχολής, δεν μου φαίνεται να μη γνωρίζει τι κάνει!
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1000% συνεργός, συμμέτοχη και άρα συνένοχος η κυρία Εμμανουέλα Γερολύμπου-Ποντίδα,
κατέχοντας ενεργό δίπλωμα προπονητή έβαλε παράνομα υποψηφιότητα το 2012 (?) για μέλος του ΔΣ και
εκλέχθηκε πάλι παράνομα και έκτοτε διοικεί την ΕΛΟΚ από τις θέσεις
της αντιπροέδρου αρχικά και της γενικής γραμματέως μετέπειτα!
Είναι, επίσης, υπεύθυνη και για την ομαδική απόλυση των πέντε
υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το 2012, που ήταν ιδέα και εφαρμογή του
Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη συμμετοχή της ΓΓΑ
στην χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς
ελέγχους της, ενώ σήμερα, παρ' όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν
κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνη, που ο Γερόλυμπος κρατάει τις
εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις αποζημιώσεις
τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που
αποδεικνύει "δόλο" και αποτελεί ποινικό αδίκημα!
Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"!
Συνεπώς, η Εμμανουέλα Γερολύμπου-Ποντίδα, βασικό στέλεχος στη "Δομή και Ιεραρχία της
Εγκληματικής Οργάνωσης κτλ.", αρχικά αντιπρόεδρος και μετά γενική γραμματέας αποτελεί κύριο οργανωτή και
συνεργό σε όλες τις παρανομίες της ΕΛΟΚ κατέχοντας ... πανοραμική θα έλεγα θέση-κλειδί στη διοίκηση της
ομοσπονδίας! (Τον βλέπετε πόσο σατανικός είναι? Εκμεταλλεύτηκε την ίδια του τη γυναίκα βάζοντάς την πρώτα
στο ΔΣ ως αντιπρόεδρο δήθεν ότι δεν θα κάνει τίποτα και δεν κινδυνεύει από τίποτα, αλλά της φόρεσε τη
γραμματεία στη συνέχεια, όταν καρατόμησε τον ... βλάκα! Από την αρχή την είχε προγραμματίσει για αυτή τη
θέση! Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του επαγγελματία απατεώνα: εκμεταλλεύεται χωρίς κανένα ενδοιασμό
και τα πιο προσφιλή του πρόσωπα! Άλλωστε αυτά είναι και τα πιο ευάλωτα στην πειθώ του!)
Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!
Χρήστος Μπουλούμπασης: επί είκοσι πέντε χρόνια μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά
από το 1999 παράνομο μέλος και από το 2008 παράνομος πρόεδρος!
Ο Μπουλούμπασης από το 1977, που τον γνώρισα ήταν προπονητής του
συλλόγου του. Το 1992 πήρε από εμένα το δίπλωμα της Σχολής Προπονητών της ΓΓΑ
εξακολουθώντας να είναι προπονητής του συλλόγου του. Από την έκδοση του αθλητικού
νόμου 2725/1999 αυτομάτως έγινε παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, αφού ο νόμος
απαγόρευε σε προπονητές να μετέχουν στις διοικήσεις και αυτός παρέμενε προπονητής
του συλλόγου του! Αλλά τότε όλα τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ ήταν προπονητές και όλοι
έκαναν τα στραβά μάτια ο ένας για τον άλλο! Και φυσικά η ΓΓΑ ήταν στραβή από
μόνη της και από πάντα!!!
Το ότι ο Μπουλούμπασης ήταν πάντα προπονητής και άρα πάντα παράνομο μέλος του ΔΣ
αποδεικνύεται με πολλούς τρόπους! Ένας πρώτος τυπικός και αυτο-αποδεικνυόμενος συλλογισμός είναι ότι για
να βάζει κάθε φορά υποψηφιότητα για μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ έπρεπε να είχε "αποποιηθεί της ιδιότητας του
προπονητή" καταθέτοντας με βεβαία ημερομηνία το δίπλωμα του προπονητή στη δημόσια αρχή, η οποία το
εξέδωσε, δηλαδή την ΓΓΑ! Το έχει η ΓΓΑ σε ειδικό αρχείο αυτό το δίπλωμα του Μπουλούμπαση? ΟΧΙ βέβαια!
Το έχει η ΕΛΟΚ διάφανα σε δημοσιευμένο και μη στιγμιαία τροποποιούμενο αρχείο? ΟΧΙ βέβαια! Άρα ο
Μπουλούμπασης είχε πάντα την ιδιότητα του προπονητή και αυτό ήταν πάντα εν γνώσει της ΓΓΑ! Προφανώς,
αποδεικνύεται ότι η ΓΓΑ είναι "ο υπ' αριθμόν Ένα" Αθλητικός Εγκληματίας στο χώρο του Αθλητισμού, αφού
όλοι εκεί μέσα πληρώνονται από τον Έλληνα Πολίτη να εποπτεύουν τον ελληνικό αθλητισμό και εποπτεύουν ...
να μην πω τι! (Αν το εποπτεύουν και αυτό!) Δεύτερο αυτο-αποδεικνυόμενο στοιχείο είναι τα σεμινάρια υπό την
αιγίδα της ΕΛΟΚ στα οποία "διδάσκει" ο Μπουλούμπασης (με κλικ εδώ)! Πώς μπορεί να μην είναι προπονητής
και να διδάσκει σε σεμινάρια τεχνική του καράτε σε αθλητές και προπονητές! Τρίτο, μπήκε και "διδάσκων"

στη Σχολή Προπονητών 2014 της ΓΓΑ! Πώς διδάσκει τους υποψήφιους προπονητές τεχνική του
καράτε και ο ίδιος δεν είναι προπονητής!
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Ο Μπουλούμπασης είναι επίσης και υψηλόβαθμος τεχνικός και "αρχηγός" του στυλ Γουάντο-ρύου
Καράτε! "Αρχηγός" σημαίνει ότι ελέγχει τεχνικά όλο το στυλ του Γουάντο-ρύου (φωτό δεξιά)! Άλλη τεράστια
παρανομία, που αντίκειται με το πνεύμα του αθλητικού νόμου, ο οποίος θέλει του τεχνικούς έξω από διοικητικές
θέσεις, ώστε να μην χειραγωγούνται οι ομοσπονδίες! Δηλαδή, από ότι έλεγε ο αθλητικός νόμος αυτοί μέσα στην
ΕΛΟΚ έκαναν τα αντίθετα και η ΓΓΑ κοιμόταν με τα τσαρούχια!
Ως υψηλόβαθμος τεχνικός και ως αρχηγός στυλ, παρ' ότι μέλος του ΔΣ, ο Μπουλούμπασης ήταν και
προπονητής και υπογράφων δελτία καταλληλότητας αθλητών και εξεταστής και καθηγητής σεμιναρίων και
καθηγητής σχολών προπονητών και ... και ... και όλα αυτά με το αζημίωτο φυσικά! Υπέγραφε ότι χαρτί του έβαζε
ο Γερόλυμπος στο χέρι και σε αντάλλαγμα είχε την άδεια και τη στήριξη του ... Μεγάλου για τις παράνομες
αποδοχές του! Ο Γερόλυμπος του οργάνωνε και σεμινάρια και αγώνες μέσω της Sportdata του Πέτρου
Σκοπελίτη! Άλλο φρούτο αυτός: ιδιοκτήτης της Sportdata, αντιπρόεδρος στο σύλλογο του Μπουλούμπαση,
ψήφιζε για άλλους συλλόγους, εργαλείο του Γερόλυμπου στην εξόντωση των αντιπάλων του κτλ. Θα τον
δούμε πιο κάτω!
Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το 2012, που
ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη συμμετοχή της ΓΓΑ στην
χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους της, ενώ σήμερα, παρ' όλο που οι
πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνος, που ο Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της
ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις αποζημιώσεις τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό
της ΕΛΟΚ, πράγμα που αποδεικνύει "δόλο" και αποτελεί ποινικό αδίκημα!
Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"!
Τελικά, είναι φανερό και αυταπόδεικτο ότι ο Μπουλούμπασης είναι ενσυνείδητα συνένοχος σε όλες τις
παρανομίες της ΕΛΟΚ και μάλιστα έναντι συγκεκριμένων οικονομικών απολαβών από τις απάτες μέσα στην
ΕΛΟΚ, οι οποίες έπεφταν σαν το χαλάζι ακόμα και τα ... καλοκαίρια, και άρα αποτελεί βασικό στέλεχος της
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"Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία, κτλ.", που εκμεταλλεύεται την ομοσπονδία και το άθλημα! Οι
αποδείξεις για αυτό είναι πολλές και καταγραμμένες!
Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!
Παρένθεση: Το έγκλημα: (1) "Ξέπλυμα" (2) "μαύρου χρήματος" από (3) "παράνομες δραστηριότητες"!
Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση για να εξηγήσω την ανωτέρω ορολογία!
(3) Οι "παράνομες δραστηριότητες": Η ΕΛΟΚ δεν έχει τη δικαιοδοσία να οργανώνει σεμινάρια και
αγώνες του στυλ Γουάντο-ρύου αρχηγός του οποίου είναι ο Μπουλούμπασης, ενώ ταυτόχρονα ομοσπονδία
Γουάντο-ρύου δεν υπάρχει ούτε νομικά ούτε φορολογικά, και άρα όλες οι σχετικές δραστηριότητες ήταν
παράνομες και εισέπρατταν χρήμα!
(2) Το "μαύρο χρήμα": Κατά τις δραστηριότητες αυτές οι συμμετέχοντες πληρώνουν για τη συμμετοχή
τους και φυσικά δεν κόβεται καμιά απόδειξη, αφού τα έσοδα αυτά τα εισπράττει το ανύπαρκτο Γουάντο-ρύου,
πράγμα που αποτελεί διακίνηση "μαύρου χρήματος" εν αγνοία της φορολογικής αρχής!
(1) Το "ξέπλυμα": Το ανωτέρω μαύρο χρήμα το παίρνουν έστω μισό-μισό ο Μπουλούμπασης και ο
Γερόλυμπος. Ο Μπουλούμπασης το ξοδεύει σε παπούτσια, ρούχα, ... μουστάκι και μπιζού της γυναίκας του!
Αυτή η επιστροφή του μαύρου χρήματος ως νόμιμου στην κυκλοφορία στην αγορά αποτελεί "ξέπλυμα" από τον
Μπουλούμπαση. Ο Γερόλυμπος πληρώνει τον δικηγόρο Μουρνιανάκη, ο οποίος κόβει απόδειξη αμοιβής του, για
να δικάσει τις ... διαγραφές των συλλόγων και παίρνει και δυό ... ψεύτικα σκουλαρίκια της δικής του γυναίκας!
Και αυτή η επιστροφή του μαύρου χρήματος ως νόμιμου στην αγορά αποτελεί ξέπλυμα από τον Γερόλυμπο!
Τις πιάσατε τις έννοιες! Εδώ κλείνω την παρένθεση!

Αλλά θα ανοίξω άλλη μία για τα τρέχοντα νέα (21-3-2016) μόνο με φωτό και με κλικ εδώ
διαβάστε τα στο Karate News:

Εδώ θα σημειώσω ότι προχθές (μετά την ακρόαση των αντιδίκων στο Πρωτοδικείο) η ημερήσια
αναγνωσιμότητα του karate.gr ξεπέρασε το διπλάσιο της μεγαλύτερης αυτού του μηνός! Αν οι Πρόεδροι των
Δικαστηρίων διαβάζουν karate.gr, τότε ο Γερόλυμπος έχει χάσει όλες τις μελλοντικές δίκες του!!!

Μανόλης Δημητριάδης: Ο "Ποτέ και Πάντα Αθλητής" εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο καράτε στις
εκλογές του 2008 ως υποψήφιος για το ΔΣ της ΕΛΟΚ. Αποτυχημένος κομπιουτεράς που έβαλε στόχο να
αρμέξει κι αυτός την ΕΛΟΚ και να πάρει και δίπλωμα προπονητή ο πανάσχετος! Οι τεχνικές του για να χτυπήσει
με το πόδι το πρόσωπο του αντιπάλου φθάνουν μέχρι το ύψος του ... γόνατου του αντιπάλου! Ο Γερόλυμπος τον
έβαλε από το 2008 στο ΔΣ και του έδωσε και τη θέση του γενικού γραμματέα της της ΕΛΟΚ λόγω των γνώσεών

http://www.karate.gr/14elok/144160321.htm

21 Μαρτίου 2016

"Γερόλυμπος Ε.Ο.Δ.Ι. Α.Ε." - Συμμορία με Δομή και Ιεραρχία! ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ!

14/29

του στους υπολογιστές. Απεδείχθη μαθητής-κανόνι του Γερόλυμπου, μπήκε αμέσως στο νόημα της
εκμετάλλευσης της ΕΛΟΚ και ήταν το δεξί του χέρι για 6-7 χρόνια! Συμμετείχε με την υπογραφή του χωρίς
κανένα ενδοιασμό σε όλες τις παρανομίες των Γερόλυμπου-Μπουλούμπαση και εξελίχθηκε σε σκληροπυρηνικό
"συμμορίτη" της συμμορίας εκμετάλλευσης της ΕΛΟΚ.
Όταν είδε το www.karate.gr να του τα βγάζει όλα στη φόρα διαισθάνθηκε το
τέλος και άρχισε τις στραβοτιμονιές κατά των συμφερόντων του Γερόλυμπου. Έβλεπε
να παίρνει ο Γερόλυμπος τη μερίδα του λέοντος και επαναστάτησε, κατά πληροφορίες,
αρχίζοντας να πηγαίνει ο ίδιος και να εισπράττει τις συμμετοχές των αθλητών στους
αγώνες της Βορείου Ελλάδας, να βάζει τις εισπράξεις στην τσέπη του και να μην δίνει
λογαριασμό σε κανέναν! Τον έφαγε, όμως, η Σχολή Προπονητών και η επιθυμία του να
πάρει δίπλωμα προπονητή (ήδη δίδασκε καράτε παράνομα σε σύλλογο των Βορείων
Προαστίων).
Ο Δημητριάδης απεδείχθη ανεγκέφαλος σε ... προχωρημένο στάδιο, όταν κατά τη
λειτουργία της Σχολής Προπονητών 2014 της ΓΓΑ εξέδωσε πληθώρα πλαστών
βεβαιώσεων αθλητή και άλλων δικαιολογητικών, τα οποία αυτά έγγραφα τα υπέγραφε μαζί με τον πρόεδρο
Μπουλούμπαση και τα οποία εντοπίστηκαν ως πλαστά από την Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής χωρίς, όμως,
η ΓΓΑ να προχωρήσει στην καταγγελία τους στον Εισαγγελέα! Αντίθετα ο Συναδινός έδωσε στους
πλαστογράφους διπλώματα!
Η σφοδρή του επιθυμία να παρακολουθήσει τη Σχολή Προπονητών και να πάρει δίπλωμα προπονητή
τον οδήγησε στο (1) να βάλει τις υπογραφές του προέδρου και τη δική του ως γραμματέα σε ψευδή βεβαίωση
της ΕΛΟΚ ότι ο ίδιος ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ αθλητής της ΕΛΟΚ συνεχώς από το 2006 μέχρι το 2015, ενώ ταυτόχρονα
η προσπάθειά του να αντικρούσει τις καταγγελίες του www.karate.gr ότι, επειδή ήταν ενεργός αθλητής, είχε
δηλώσει ψευδώς ότι δεν είχε κώλυμα ως υποψήφιος για το ΔΣ και στη συνέχεια ότι ήταν παράνομα εκλεγμένο
μέλος του ΔΣ, τον οδήγησαν στη φαεινή ιδέα (2) να βάλει τις υπογραφές του προέδρου και τη δική του ως
γραμματέα σε επίσης ψευδή βεβαίωση της ΕΛΟΚ ότι ο ίδιος ... ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ αθλητής της ΕΛΟΚ! Με αυτό
τον τρόπο πήρε το βραβείο του ... βλάκα από τον Γερόλυμπο, ο οποίος τον καθαίρεσε από τη θέση του γραμματέα
και έβαλε τη γυναίκα του ... την έξυπνη.
Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το 2012, που
ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη συμμετοχή της ΓΓΑ στην
χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους της, ενώ σήμερα, παρ' όλο που οι
πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνος, που ο Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της
ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις αποζημιώσεις τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό
της ΕΛΟΚ, πράγμα που αποδεικνύει "δόλο" και αποτελεί ποινικό αδίκημα!
Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"!
Όλα τα χρόνια της συμμετοχής του στη διοίκηση της ΕΛΟΚ ο Δημητριάδης συμμετείχε ενεργά και εν
πλήρη γνώση του σε όλες τις παρανομίες των Γερόλυμπου-Ποντίδας-Μπουλούμπαση γνωρίζοντας λόγω και της
μόρφωσής του και ειδικότερα ως γενικός γραμματέας της ΕΛΟΚ όλες τις λεπτομέρειες των εκ των νόμων

παρεκκλίσεων. Συνεπώς, ο Δημητριάδης ήταν βασικό μέλος της ελεγχόμενης Εγκληματικής
Οργάνωσης. Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!
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Γρηγόρης Βόβλας: Υπαρχηγός του συστήματος του Γουάντο-ρύου καράτε και
Ταμίας της ΕΛΟΚ. Προπονητής καράτε και αυτός και διδάσκων στη σχολή του και σε
σεμινάρια υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ! Επομένως παράνομο μέλος του ΔΣ. Ανέλαβε
Ταμίας παρ' όλο που δεν είχε τις γνώσεις οικονομολόγου, που απαιτούνται για αυτή
τη δουλειά, αφού τα οικονομικά της ΕΛΟΚ καταχωρίζονται σε Γ΄ Κατηγορίας
Λογιστικά Βιβλία! Ο Γερόλυμπος γνώριζε ότι ο Βόβλας ήταν εντελώς ανεπαρκής για
αυτή τη θέση και γι' αυτό τον επέλεξε, και ταυτόχρονα και ο Βόβλας το γνώριζε αυτό
άλλα ήθελε τα οφέλη που του υποσχέθηκε ο Γερόλυμπος! Κάπου για ένα χρόνο το
2015 (?) υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και φυσικά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του Ταμία της ΕΛΟΚ, αλλά ο Γερόλυμπος τον κράτησε σε αυτή τη θέση, αφού ακόμα και
μετά το εγκεφαλικό καταλάβαινε ό,τι ... καταλάβαινε και πριν το εγκεφαλικό!!! Αλλά το πρόβλημα
για την ΕΛΟΚ είναι μεγάλο, όταν ο Ταμίας δεν καταλαβαίνει τι γίνεται στα οικονομικά της, αφού για
όλες τις ταμειακές πράξεις απαιτείται η υπογραφή του Ταμία και ο Ταμίας δεν ήταν σε θέση να
υπογράφει υπεύθυνα για αυτό το διάστημα!

Ο Βόβλας είναι λόγω της ευαίσθητης θέσης του κύριος υπεύθυνος των οικονομικών (εσόδων
και εξόδων) της ομοσπονδίας. Εν πλήρη γνώση του ανέλαβε τη θέση του Ταμία και γνώριζε πλήρως
όλες τις οικονομικές ατασθαλίες, που ελάμβαναν χώρα μέσα στην ΕΛΟΚ. Από την άλλη μεριά η ΕΛΟΚ
είχε αναπτυγμένες δραστηριότητες, όπως αποδεικνύεται και από τα αγωνιστικά, σεμιναριακά και
εξεταστικά της ημερολόγια. Οι εισπράξεις των συμμετοχών των αθλητών σε αγώνες και σε σεμινάρια,
οι ετήσιες συνδρομές των συλλόγων-μελών της, οι εισπράξεις από εξέταστρα μαύρων ζωνών, η
οικονομική συνεργασία με την Sportdata, κτλ., οι σύννομες καταθέσεις όλων αυτών στον τραπεζικό
λογαριασμό της ΕΛΟΚ, οι σύννομες πληρωμές με επιταγές των δαπανών της ΕΛΟΚ, όπου απαιτούνται
οι τρεις υπογραφές των προέδρου, γραμματέα και ταμία, αλλά και οι παράνομες εισπράξεις παράνομων
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ποσών από παράνομες δραστηριότητες της ΕΛΟΚ και των ψευδο-στυλ καράτε αποτελούσαν ένα
απροσπέλαστο βουνό για τον Βόβλα, το οποίο εν γνώσει του ανέλαβε να καλύπτει, πλημμελώς βέβαια,
προς όφελος του Γερόλυμπου και για τα δικά του οφέλη, όποια και αν ήταν αυτά!
Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το
2012, που ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη συμμετοχή
της ΓΓΑ στην χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους της, ενώ
σήμερα, παρ' όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνος, που ο
Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις αποζημιώσεις
τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που αποδεικνύει "δόλο" και
αποτελεί ποινικό αδίκημα!
Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"!
Συνεπώς, ο Βόβλας είναι συνειδητά ενεργό μέλος της Συμμορίας των Εκμεταλλευτών της
ΕΛΟΚ, ακόμα και αν παραστήσει τον παρασυρμένο, ακόμα και για το διάστημα που ίσως ισχυριστεί ότι
είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο! Ας είχε δηλώσει παραίτηση από τη θέση του Ταμία, αλλά δεν το
έκανε! Ας τον είχε αποτραβήξει η οικογένειά του, αλλά δεν το έκανε! Αλήθεια, τότε ποιός υπέγραφε
όλα τα οικονομικά έγγραφα στη θέση του? Μήπως πλαστογραφούσε ο Γερόλυμπος την υπογραφή του
Βόβλα??? Μήπως και εν γνώσει του Βόβλα και της οικογένειάς του??? Κάτι που αποδεικνύεται
πανεύκολα!
Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!
Γιώργος Καρβούνης: Ο πιο θρασύς αυτο-διαφημιζόμενος παράνομος του ΔΣ
της ΕΛΟΚ! Καραμπινάτα διαφημιζόμενος ως προπονητής της Αστυνομίας και της Σχολής
του στου Ζωγράφου είχε το θράσος να παριστάνει τον εισαγγελέα σε κατά παραγγελία
Γερόλυμπου διαγραφές αντιφρονούντων συλλόγων και ατόμων. Είχε το θράσος του
παραβατικού αστυνομικού, που δεν πιάνεται μια και είναι ο ίδιος το όργανο του νόμου!
Έφθασε στο σημείο της τελειότητας, ενώ ήταν μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, να εισπράττει
ταυτόχρονα πληρωμές ... προπονητή από τη ΓΓΑ και μάλιστα με υπογραφή Κοντονή! Και
η ΓΓΑ κοιμόταν με τα τσαρούχια! (Και ακόμα κοιμάται!) Έπρεπε να το δημοσιεύσει το www.karate.gr,
ώστε να ξυπνήσουν και να του ζητήσουν τα λεφτά πίσω! Δηλαδή, αυτό δεν το ξέρω, αλλά ελπίζω να
το έκαναν! Κάπου σε όλη αυτή τη διαδικασία πληρωμών θα υπάρχουν και πλαστά δικαιολογητικά που
εξέδωσε η ΕΛΟΚ! Δεν μπορεί!
Ορκισμένος υποστηρικτής του Γερόλυμπου ακόμα και από το παράνομο σύστημα καράτε της
ομοσπονδίας SKIF του Σότοκαν Καράτε μαζί με τους Ζαρουχλιώτη και Γκάζι, η οποία βρισκόταν και
βρίσκεται σε "συμμοριακή συνεργασία" με τον Γεόλυμπο σε όλες τις διαδικασίες των μαύρων ζωνών,
των διαιτητών και προπονητών, των σεμιναρίων και των αγώνων τους, όλα υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ
και πάντα παράνομα, αφού όλοι οι σύλλογοί της ψήφιζαν όλες τις απαιτήσεις του Γερόλυμπου, έδιναν
εικονικούς αντιπροσώπους για συλλόγους που έδιναν λευκές βεβαιώσεις αντιπροσώπων, έκοβαν από
τη Σχολή Προπονητών τους μαθητές των αντιφρονούντων συλλόγων και τον βοηθούσαν στην αρπαγή
και διατήρηση της Ομοσπονδίας του Τριάθλου!!!
Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το
2012, που ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη συμμετοχή
της ΓΓΑ στην χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους της, ενώ
σήμερα, παρ' όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνος, που ο
Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις αποζημιώσεις
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τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που αποδεικνύει "δόλο" και
αποτελεί ποινικό αδίκημα!
Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"!
Ο Γιώργος Καρβούνης με προβληματίζει ιδιαίτερα, διότι ήταν γείτονάς μου στο παλιό μου σπίτι
και έβλεπα με ιδιαίτερη συμπάθεια την προσπάθειά του στη σχολή του, ενώ εκτιμούσα και την ιδιότητά
του ως αστυνομικού! Δεν μπορώ, όμως, να δεχθώ ότι ο "αστυνομικός" και φίλος του πολίτη είναι στην
ουσία συνεργός-αστέρι της παράνομης αρπαχτής, που έχει στήσει ο Γερόλυμπος στην ΕΛΟΚ!!! Είναι
συνεργός και ενσυνείδητος συνένοχος όλων των ανωτέρω και ακόμα περισσότερο, διότι αστυνομικός!!!
Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!
Παναγιώτης Χονδροματίδης: Ο άνθρωπος της νύχτας με τις μεθόδους της
νύχτας! Ήρθε στα δικαστήρια με φωτογραφική μηχανή να με φωτογραφίσει! Γιατί
άραγε? Σαν μπράβος της νύχτας ήθελε να απειλήσει εικονικά τη σωματική μου
ακεραιότητα ή πραγματικά με έχει στόχο. Δεν καταλαβαίνει ο βλάκας ότι αν πάθω κάτι
θα είναι ο πρώτος που θα μπουζουριάσει η Ασφάλεια?
"Μαϊμού-δάσκαλος" με χυδαία συμπεριφορά μέσα και έξω από την ΕΛΟΚ, που
εξευτελίζει το καράτε!
Ευτελές υποκατάστατο "δασκάλου" του στυλ Σίτο-ρύου Καράτε, δημιούργημα
του Γερόλυμπου, από τότε που τα "σπάσανε" με τον Τσόγκα, για να ελέγχει ακόμα ένα
στυλ καράτε, πράγμα που έχει αποτύχει. Καραμπινάτα παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, διότι ήταν και
είναι προπονητής του συλλόγου του, αλλά και σε σεμινάρια και στη Σχολή Προπονητών! Μένει κανείς
με ανοιχτό το στόμα με την αδιαφορία, την χοντροπετσιά και την διαφθορά της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, η οποία αποδεικνύεται από τη θρασύτητα με την οποία παρανομεί ολόκληρη η ΕΛΟΚ όχι
μόνο αδιαφορώντας για την εποπτεία της ΓΓΑ αλλά ρίχνοντάς της κατάμουτρα τις παρανομίες των
επαγγελματιών προπονητών-μελών του ΔΣ της βέβαιη ότι δεν πρόκειται να υποστεί τις συνέπειες
του αθλητικού νόμου! Τέσσερα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ ήταν διδάσκοντες στη Σχολή Προπονητών
2014 της ΓΓΑ εν γνώσει της ΓΓΑ και δύο ήταν μαθητές της!
Ενώ είναι προπονητής στο δικό του σύλλογο (307) - "Α. Σ. Κρόνος Νικαίας", ο Χονδροματίδης,
στις εκλογές του 2012 εμφανίστηκε με πλαστή βεβαίωση αντιπροσώπου ως εκπρόσωπος του συλλόγου
(459) - "Α. Σ. Μαχητικών Τεχνών Αυτοάμυνας Υπερίων", ο απατεώνας, δίνοντας την
αντιπροσώπευση του συλλόγου του (307) στον Μεγάλο Αρχηγό Γιώργο Γερόλυμπο πάλι με πλαστή
βεβαίωση, ενώ ο Μεγάλος Αρχηγός έχει μπλέξει τα ... μπούτια του (! σόρυ !), αφού στην ίδρυση του
κέρλινγκ εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος του συλλόγου καράτε (10) - "Φιλαθλητικός Σύλλογος Σκάλας"
και στην αρπαγή του τριάθλου εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος του συλλόγου (28) - "Κέντρο Καράτε
Σότοκαν Αμπελοκήπων" του Κέιβαν Γκάζι!
Ο Χονδροματίδης είναι ένα από τα πειθήνια "εργαλεία" του Γερόλυμπου συμμετέχοντας με
την υπογραφή του σε κάθε παρανομία της ΕΛΟΚ, διότι αυτή ήταν η κύρια δουλειά, που τον συντηρούσε
οικονομικά! Ανεβάζοντάς τον σε μαύρες ζώνες, τον επέβαλε στους συλλόγους Σίτο-ρύου της ΕΛΟΚ ο
Γερόλυμπος! Από το πουθενά βρέθηκε "αρχηγός" του Σίτο-ρύου καράτε συνθέτοντας μαζί με την
ανωτέρω SKIF των Ζαρουχλιώτη-Γκάζι-Καρβούνη κτλ. το τελευταίο φανταστικό δημιούργημα του
Γερόλυμπου: την ISSO (International Shotokan & Shito-ryu Organization), την οποία ο ...
καλλιτέχνης προόριζε για "προσωπική του" διεθνή ομοσπονδία καράτε, αλλά δεν του βγήκε!
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Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το
2012, που ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη συμμετοχή
της ΓΓΑ στην χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους της, ενώ
σήμερα, παρ' όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνος, που ο
Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις αποζημιώσεις
τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που αποδεικνύει "δόλο" και
αποτελεί ποινικό αδίκημα!
Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"!
Ο Χονδροματίδης είναι απόλυτα και ενσυνείδητα συνεργός και συνένοχος σε κάθε παρανομία
του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ!
Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!
Γιώργος Ράλλης: Μέλος του συλλόγου του Μπουλούμπαση και με μόνιμη
παρουσία στις συνεδριάσεις του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Παρ' όλο που ήταν μέλος του συλλόγου
αυτού στις εκλογές του 2012 εμφανίστηκε με πλαστή βεβαίωση αντιπροσώπου και
ψήφισε για λογαριασμό του συλλόγου (219) - "Α. Σ. Αγ. Ματθαίου Κέρκυρας", ο
απατεώνας!
Έβλεπε, γνώριζε και γνωρίζει στις λεπτομέρειες την παράνομη κατάσταση
που επικρατεί στην ΕΛΟΚ και τις παράνομες ενέργειες στις οποίες προέβαινε και
προβαίνει το διοικητικό της συμβούλιο συμμετέχοντας ενσυνείδητα στις παρανομίες!
Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το
2012, που ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη συμμετοχή
της ΓΓΑ στην χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους της, ενώ
σήμερα, παρ' όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνος, που ο
Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις αποζημιώσεις
τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που αποδεικνύει "δόλο" και
αποτελεί ποινικό αδίκημα!
Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"!
Συνεργός και συνένοχος των Μπουλούμπαση και Γερόλυμπου με την παρουσία του να
αποδεικνύεται από τις υπογραφές του στα Πρακτικά του ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!
Πέτρος Πάσης: Αρχηγός του στυλ Γκότζου-ρύου Καράτε και προπονητής
με δίπλωμα από τη ΓΓΑ από το 1992. Μέλος του ΔΣ για περισσότερα από είκοσι
χρόνια και προφανώς παράνομο μέλος από το 1999. Θρασύτατος παράνομος, διότι
παραμένει επί χρόνια παράνομα στο ΔΣ και το προβάλει διαφημιστικά ως προσόν του
ταυτόχρονα με το ότι είναι προπονητής της ΓΓΑ, ενώ γνωρίζει ότι ο νόμος το
απαγορεύει!
Προπονητής από πάντα στο σύλλογό του, προπονητής σε σεμινάρια,
εξεταστής μαύρων ζωνών, διδάσκων στη Σχολή Προπονητών 2014
αυτοδιαφημιζόμενος και σε δικό του ιστότοπο ως ταυτόχρονα προπονητής και
μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, συμμετέχει σε όλες τις αποφάσεις της ΕΛΟΚ με την σύμφωνη γνώμη του,
την παρουσία του και την υπογραφή του.
Και όχι συμμετέχει μόνο ο ίδιος στις παρανομίες του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ, αλλά υποκινεί
και τους μαθητές του να υπακούουν στον "Δικτάτορα" και να δίνουν λευκές βεβαιώσεις αντιπροσώπων
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των συλλόγων τους για να τοποθετεί δικούς του και να νοθεύει τις ψηφοφορίες στις Γενικές
Συνελεύσεις!
Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το
2012, που ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη συμμετοχή
της ΓΓΑ στην χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους της, ενώ
σήμερα, παρ' όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνος, που ο
Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις αποζημιώσεις
τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που αποδεικνύει "δόλο" και
αποτελεί ποινικό αδίκημα!
Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"!
Η συμμετοχή του στις παρανομίες του Γερόλυμπου αποδεικνύεται από τις υπογραφές του στα
Πρακτικά του ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!
Ηλίας Γκουβούσης: Αυτός είναι θύμα του πατέρα του Κώστα Γκουβούση
(δεξιά) πλαστογράφου "μαϊμού εθνικού προπονητή" και οι συμμετοχές του στις
συνεδριάσεις του ΔΣ θα είναι τόσο λίγες, αφού ζει στη Σκάλα Λακωνίας, ώστε να
έπρεπε να αντικατασταθεί από τον πρώτο αναπληρωματικό λόγω απουσιών βάσει του
καταστατικού από την αρχή της θητείας του ΔΣ το 2012! (Κύριοι Γκουβούσηδες:
Θα αναλάβετε τις ευθύνες των πράξεών σας!)
Ο Γερόλυμπος χρησιμοποιούσε το όνομά του για να
εξασφαλίζει απαρτία στις συνεδριάσεις του ΔΣ και ο Ηλίας
Γκουβούσης υπέγραφε εν λευκώ τα Πρακτικά του ΔΣ. Αυτό τον
καθιστά το ίδιο συμμέτοχο και συνένοχο στις απάτες και παρανομίες του ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Αμείφθηκε παίρνοντας με πλαστά δικαιολογητικά δίπλωμα προπονητή της
ΓΓΑ από τη Σχολή του 2014, όπως και ο πατέρας του για 20 χρόνια ήταν και να
πληρώνεται ως εθνικός προπονητής της ΕΛΟΚ (με την άχρηστη ΓΓΑ να παίζει το ...
πουλί της!) χωρίς δίπλωμα προπονητή και μόλις το www.karate.gr διόγκωσε
δημοσιογραφικά αυτή την παρανομία εμφανίστηκαν οι υπάλληλοι της ΓΓΑ Ζαχαρόπουλος και
Ζαφειροπούλου και του εξέδωσαν ένα πλαστό δίπλωμα προπονητή δήθεν από το 1997! Ούτε για
φτύσιμο δεν κάνετε εκεί στη ΓΓΑ!!!
Ακόμα και η φοίτηση του Η. Γκουβούση στη Σχολή Προπονητών ήταν αμφιλεγόμενης
νομιμότητας, διότι οι μαθητές της Σχολής φοιτούν υπό την ιδιότητα του "αθλητή", όπως ακριβώς
δηλώνουν τα δικαιολογητικά τους, και όχι υπό την ιδιότητα του διοικητικού, ενώ αυτός ήταν
ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ.
Η "ευγνωμοσύνη" του Γερόλυμπου στην οικογένεια Γκουβούση οφείλεται στο ότι ο
Γερόλυμπος ήταν επί είκοσι χρόνια αντιπρόσωπος του "Φιλαθλητικού Συλλόγου Σκάλας" του Κώστα
Γκουβούση και σε αυτή του την αντιπροσώπευση όφειλε όλη του την καριέρα στο καράτε και στον
αθλητικό τομέα ως αθλητικός παράγοντας. Άλλωστε ο εν λόγω σύλλογος του Κώστα Γκουβούση ήταν
εργαλείο-ιδρυτικό μέλος της ομοσπονδίας-μαϊμούς του Κέρλινγκ, που ίδρυσε ο Γερόλυμπος, καθώς και
ιδρυτικό και αρπακτικό μέλος της μαϊμούς-ομοσπονδίας του Τριάθλου, που άρπαξε ο Γερόλυμπος!
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Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική
απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το 2012, που
ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει
κάτω από το 50% τη συμμετοχή της ΓΓΑ στην
χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους
οικονομικούς ελέγχους της, ενώ σήμερα, παρ' όλο που οι
πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι
υπεύθυνος, που ο Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της
ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις αποζημιώσεις
τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της
Το πλαστό δίπλωμα του Κώστα Γκουβούση
ΕΛΟΚ, πράγμα που αποδεικνύει "δόλο" και αποτελεί
(με κλικ μεγαλώνει!)
ποινικό αδίκημα!
Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"!
Ο Ηλίας Γκουβούσης γνώριζε πολύ καλά τον ρόλο του στο ΔΣ της ΕΛΟΚ, ενώ ταυτόχρονα
γνώριζε και έβλεπε τον ρόλο του πατέρα του ως εθνικού προπονητή χωρίς δίπλωμα μεν, αλλά με
παράνομες απολαβές δημόσιου χρήματος! Γνώριζε πολύ καλά ότι κάθε εξυπηρέτηση στον Γερόλυμπο
με την υπογραφή των Πρακτικών ΔΣ και άλλων εγγράφων πληρωνόταν σε χρήμα στον πατέρα του και
μάλιστα και αυτό αποτελεί επίσης "ξέπλυμα μαύρου χρήματος"! Συνεπώς, είναι ενσυνείδητος
συνένοχος του Γερόλυμπου.
Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!
Γρηγόρης Χανικιάν: Είναι το δεύτερο εγκεφαλικό στην ΕΛΟΚ σε χρονολογική
σειρά με πρώτο τον Παπαδημητρόπουλο, δεύτερο τον Χανικιάν και τρίτο τον Βόβλα!
(Άμα δείτε το ... μουστάκι του ... Μπουλούμπαση να κρέμεται κάτω από το ... αριστερό
αυτί του, τότε θα έχουμε το τέταρτο! Αστειεύομαι ρε!)
Τον Χανικιάν τον ψάρεψε ο Γερόλυμπος από τη γειτονιά του στην Πάχη των
Μεγάρων! Ευκατάστατος με τις φιλοδοξίες του τίποτα που ήθελε να είναι κάτι μπήκε
στο ΔΣ της ΕΛΟΚ από το 2008 (?)! Παρευρισκόταν ελάχιστα στις συνεδριάσεις και
θα επικαλεστεί "διπλό εγκεφαλικό", όταν του αποδοθούν ευθύνες για τις λαμογιές της
ΕΛΟΚ! Έχει μια αδυναμία ο Γερόλυμπος στους "εγκεφαλικά πειραγμένους"! Για παράδειγμα τον
Παπαδημητρόπουλο τον είχε "στείλει" κανονικά με τις παρανομίες που τον έβαζε να υπογράφει και
ταυτόχρονα τον έφερνε μάρτυρα στα δικαστήρια ισχυριζόμενος ότι τον κατάντησαν έτσι οι ... αντίδικοι!!!
Δεν έχει κανένα φραγμό, αλλά έχει φαντασία!
Είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την ομαδική απόλυση των πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ το
2012, που ήταν ιδέα και εφαρμογή του Γερόλυμπου, ώστε να μειώσει κάτω από το 50% τη συμμετοχή
της ΓΓΑ στην χρηματοδότηση της ΕΛΟΚ και να αποφεύγει τους οικονομικούς ελέγχους της, ενώ
σήμερα, παρ' όλο που οι πέντε υπάλληλοι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, είναι υπεύθυνος, που ο
Γερόλυμπος κρατάει τις εισπράξεις της ΕΛΟΚ στην τσέπη του για να μην πάρουν τις αποζημιώσεις
τους από τον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ, πράγμα που αποδεικνύει "δόλο" και
αποτελεί ποινικό αδίκημα!
Να προσθέσετε δε ότι δεν κάνει όπως όφειλε και δηλώσεις "Πόθεν 'Εσχες"!
Για τον Χανικιάν θα έλεγα ότι το μερίδιο της ευθύνης του θα πρέπει να αποδοθεί οπωσδήποτε
στον ίδιο, αλλά και άλλο τόσο στον Γερόλυμπο και την Ποντίδα, διότι γνωρίζοντας την κατάστασή του
(αν ελεγχθεί και είναι αληθινή) τον χρησιμοποίησαν με ξεχωριστή γαϊδουριά και σκληρότητα!
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Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!
Το ΔΣ μας τελείωσε και περνάμε στους "εξωτερικούς συνεργάτες":
Κέιβαν Γκάζι: Ξεχωριστή θέση στη "Δομή και Ιεραρχία της Εγκληματικής
Οργάνωσης" κατέχει ο Πέρσης Κέιβαν Γκάζι, ο οποίος ήρθε να μας διδάξει την
τεχνική του καράτε και την τεχνική της απάτης, λες και δεν ξέρουμε ... και από τα
δύο!
Δεν είναι μέλος του ΔΣ, αλλά είναι αεριτζής του καράτε και "σκλάβοςπολυεργαλείο" του Γερόλυμπου για κάθε δουλειά! Ο σύλλογός του (28) - "Κέντρο
Καράτε Σότοκαν Αμπελοκήπων" και ο ίδιος ανήκουν στην ομάδα του παράνομου
SKIF-Hellas των Ζαρουχλιώτη-Γκάζι-Καρβούνη κτλ. Συμμετέχει ολόψυχα στις
τρανταχτές παρανομίες του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ, που δεν αναμιγνύεται
άλλος. "Διευθυντής αθλήματος" στην ΕΛΟΚ, "γιδοβοσκός" των συλλόγων του SKIF, αρπακτικό του
στυλ Σότοκαν (αρπάζει συλλόγους από το παλιό Σότοκαν και τους βάζει στο SKIF), εξεταστής νταν
με απολαβές, διδάσκων σε σεμινάρια με απολαβές, διδάσκων στη Σχολή Προπονητών με απολαβές,
δίνει μαθητές του για θέσεις εικονικών αντιπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις, συμμετέχει και ο
ίδιος παράνομα ως μαϊμού-αντιπρόσωπος συλλόγων της επαρχίας. Για παράδειγμα, στις εκλογές του
2012 και παρ' όλο που είναι προπονητής στον δικό του σύλλογο συμμετείχε με πλαστή βεβαίωση
αντιπροσώπου ως εκπρόσωπος του συλλόγου (322) - "Αθλητικός Σύλλογος Κηρέως" από το
Μαντούδι Ευβοίας, ο απατεώνας! Είναι ο μεσάζων στην απάτη του τουριστικού πρακτορείου
"Elpida Tours", που παίρνει τα ταξίδια της εθνικής ομάδας, δίνει μαθητές του και συγγενείς του
για την αρπαγή και συντήρηση της Ομοσπονδίας Τριάθλου, κτλ., κτλ.
Άλλωστε ο σύλλογος του Κέιβαν Γκάζι ήταν εργαλείο-ιδρυτικό μέλος της ομοσπονδίαςμαϊμούς του Κέρλινγκ, που ίδρυσε ο Γερόλυμπος, καθώς και ιδρυτικό και αρπακτικό μέλος της
μαϊμούς-ομοσπονδίας του Τριάθλου, που άρπαξε ο Γερόλυμπος!
Δεν παίρνει αποφάσεις, αλλά είναι ένα από τα όργανα, που χρησιμοποιούνται για την
υλοποίηση όλων των παράνομων αποφάσεων, πράγμα που το κάνει με υπερβάλλοντα ζήλο, έχοντας
πάντα εμπιστοσύνη στο "αφεντικό" ότι θα τον "ταΐζει" και δεν θα τον εγκαταλείψει.
Συνεπώς, ο Κέιβαν Γκάζι συμμετέχει ως βασικό στέλεχος της Συμμορίας της Εγκληματικής
Οργάνωσης και φέρει ευθύνη για κάθε απάτη και παρανομία, στην οποία πήρε μέρος ως φυσικός
αυτουργός αλλά και ως ηθικός αυτουργός δημιουργώντας μια συνεργασία με τον Γερόλυμπο, που του
αποδίδει οικονομικές απολαβές.
Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!
Πέτρος Σκοπελίτης: Επιχειρηματίας εξωτερικός συνεργάτης της ΕΛΟΚ,
αλλά με κάποια περίεργα χαρακτηριστικά!
Είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Sportdata με υποψίες να καλύπτει τον
πραγματικό της ιδιοκτήτη Γιώργο Γερόλυμπο, στην ηλεκτρονική διαδικτυακή
πλατφόρμα της οποίας δηλώνονται όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές και άλλοι σε
αγώνες και σεμινάρια της ΕΛΟΚ και των μαϊμού-στυλ καράτε των μεγάλων μάστερ
του ΔΣ υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ. Κάθε εγγραφή χρεώνεται και από μισό ή ένα
ευρώ! Χοντρή δουλειά! Ως εξωτερικός συνεργάτης-προμηθευτής της ΕΛΟΚ και
ταυτόχρονα των συλλόγων, αφού από αυτούς πληρώνεται ο Σκοπελίτης, θα
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περίμενε κανείς να είναι μια απρόσωπη και αμέτοχη διαδικτυακή παρουσία η προμήθεια της οποίας
πρόκυψε από διαγωνισμό και επικυρώθηκε με συμβόλαιο και φυσικά είναι αντικειμενική, ισότιμη προς
την ΕΛΟΚ και τους συλλόγους και αμέτοχη σε εσωτερικές διαμάχες αντιπάλων παρατάξεων στην
ΕΛΟΚ!
Κάθε άλλο παρά αυτά συμβαίνουν!
Ο Σκοπελίτης είναι αντιπρόεδρος του συλλόγου του Μπουλούμπαση, πράγμα που μου
βρωμάει λαμογιά του Γερόλυμπου μέσω Μπουλούμπαση (αφού αυτός δεν έχει μυαλό για τέτοια) για
να εισπράττει μέρος των συμμετοχών όλων των αθλητών και άλλων από την Sportdata σε όλους τους
αγώνες και σεμινάρια της ΕΛΟΚ και όλων των στυλ! Η σκέψη είναι απλή και δεν θέλει φιλοσοφία! Ο
Νονός δεν "αγοράζει" για την ΕΛΟΚ αν δεν "βγάζει" για την πάρτη του! Ένα και Ένα κάνουν Ένα:
Αυτόν!!!
Ο Σκοπελίτης παρ' όλο που είναι προφανώς προμηθευτής της ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα
όλων των συλλόγων, έχει ψηφίσει (2012) ως αντιπρόσωπος του συλλόγου (401) - "Κέντρο Καράτε
Σότοκαν Ιλισίων" της Χριστοδούλου αντί αυτού στον οποίο είναι αντιπρόεδρος, πράγμα που μου
βρωμάει ότι ο Σκοπελίτης χρωστάει χάρες και για να τις εξοφλήσει γίνεται "εργαλείο" νόθευσης"
γενικών συνελεύσεων και εκλογών!
Ο Σκοπελίτης δεν είναι αντικειμενικός και ισότιμος προς την ΕΛΟΚ και τους συλλόγους, διότι
η διαδικτυακή του πλατφόρμα χρησιμοποιείται για την εκδικητική τιμωρία των αντιφρονούντων
συλλόγων από τον Γερόλυμπο και το ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Ο Σκοπελίτης παρά το κυνηγητό, που έχει φάει από το www.karate.gr, εδώ και δυό χρόνια
δεν έχει βγάλει τσιμουδιά και κάτι τέτοιο γίνεται μόνο ... "κατά διαταγή Γερόλυμπου"!
Εκ των ανωτέρω μου βρωμάει ότι ο Σκοπελίτης με την Sportdata εισπράττουν και ξεπλένουν
καραμπινάτα μαύρο χρήμα για τον Γερόλυμπο εκ πάσης Ελλάδος!!! Συνεπώς, ο Σκοπελίτης είναι μέλος
της Εγκληματικής Οργάνωσης με τον ... βαθμό του "εξωτερικού συνεργάτης", που βάζει ... λευκαντικό
στο πλυντήριο του μαύρου χρήματος!!!
Για όλα υπάρχουν αποδείξεις!
Η Ελπίδα Χριστοδούλου: Από μαθήτρια του Κέιβαν Γκάζι, ξαφνικά μας
προέκυψε Τουριστική Πράκτορας!
Η Ελπίδα Χριστοδούλου δηλώνει ότι έχει τελειώσει σχολή τουριστικών
επαγγελμάτων, αλλά η πλήρης επαγγελματική απασχόλησή της είναι μόνο και μόνο
το καράτε. Έχει δικό της σύλλογο και παίρνει μέρος η ίδια και μαθητές ή/και γονείς
από το σύλλογό της στις νοθευμένες γενικές συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, αλλά και στην
αρπαγή και συντήρηση της ομοσπονδίας του Τριάθλου και στις αρπαχτές και
αρμεχτές από αυτήν! Στενότατη φίλη του Κέιβαν Γκάζι και μέσω αυτού υποτακτική
του Γερόλυμπου.
Ξαφνικά και από το πουθενά χωρίς να
ασχολείται με το τουριστικό επάγγελμα
βρέθηκε
με
τουριστικό
γραφείο
στη
Μιχαλακοπούλου να παίρνει τα ταξίδια των
εθνικών ομάδων της ΕΛΟΚ με υπέρογκες τιμές
έναντι της πραγματικότητας! Μιλάμε για τα
αεροπορικά εισιτήρια και τα ξενοδοχεία, που η
ΕΛΟΚ βάζει τους αθλητές και τους γονείς να
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πληρώνουν για να παίξουν τα παιδιά τους σε αγώνες του εξωτερικού από τους οποίους παίρνουν μόρια
για τις ανώτερες και ανώτατες σχολές! Ποιός γονιός δεν θα πλήρωνε? Τα λεφτά πάντα μαύρα και χέρι
με χέρι!
Σατανικό μυαλό ο Γερόλυμπος? Μπα τίποτα σπουδαίο! Απλή σκέψη: "Δίνω στην Χριστοδούλου
πέντε νταν και δίπλωμα προπονητή, σύλλογο να τον δουλέψει, σεμινάρια να βγάλει χαρτζιλίκι και βάζω
τον Κέιβαν να την πείσει να της φτιάξω μια "Elpida Star Tours Μονοπρόσωπη ΕΠΕ", ώστε να αρμέγω
και από όλα τα ταξίδια των εθνικών ομάδων της ΕΛΟΚ στο εξωτερικό!!!
Συνεργός και συνένοχος καραμπινάτη η τύπισσα!!!
Για όλα υπάρχουν αποδείξεις μέσα στα λογιστικά και διαχειριστικά της ΕΛΟΚ!

Οι νέες εξελίξεις είναι ότι:

Όλα τα ανωτέρω είχαν καταγγελθεί λεπτομερώς, όπως αποδεικνύουν οι ημερομηνίες, από τα
επόμενα άρθρα του www.karate.gr:
4/1/2016 - Ενημέρωση 1/9/2016 - Καράτε και Τρίαθλο: Το "Σύνδρομο του Γερόλυμπου" και
ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής!
15/1/2016 - Ενημέρωση 1/9/2016 - Εγκληματική Οργάνωση Εκμετάλλευσης Αθλητικών
Ομοσπονδιών έχει στήσει η "Συμμορία Γιώργου και Εμμανουέλας Γερολύμπου και
Συνεργατών Α.Ε.Α."
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4 - Τα Πρόσωπα της Διοίκησης, οι Τεχνικοί, οι Περιφερειάρχες, το "Ποίμνιο" και οι
Παρανομίες τους! (περιληπτικά)

Με βάση τα ανωτέρω και σε συμπλήρωση της "Δομής και Ιεραρχίας της Εγκληματικής Οργάνωσης"
που εκμεταλλεύεται την ΕΛΟΚ και το καράτε, μπορούμε πλέον να σχηματίσουμε τον επόμενο πίνακα για τα
μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης που μελετάμε! Βασικό εργαλείο υποταγής και εκμετάλλευσης είναι η
"Πυραμίδα της Απάτης των Νταν".
Επεξηγώ για άλλη μια φορά ότι η Παγκόσμια ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΤΑΝ, το καράτε σαν άθλημα έπρεπε
να είναι προσιτό σε κάθε Έλληνα αθλητή απαλλαγμένο από περιορισμούς, όπως το τρέξιμο, το κολύμπι, η
γυμναστική, η ποδηλασία, η πάλη κτλ. και δεν έπρεπε για κανένα λόγο να υπάρχει στην ΕΛΟΚ η έννοια των
μαύρων ζωνών με τα Νταν! Ο αθλητής έπρεπε να προπονείται από διπλωματούχο προπονητή και να παίρνει
μέρος σε αγώνες βάσει των κανονισμών της παγκόσμιας ομοσπονδίας και υπό την επίβλεψη και αξιολόγηση
πεπειραμένων διαιτητών. Ούτε πράσινες, μπλε, καφέ ζώνες, ούτε μαύρες με νταν! ΄Κανένας κανονισμός Νταν
δεν υπάρχει στους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, της οποίας μέλος είναι η ΕΛΟΚ! Μόνο στην
Ελλάδα οι απατεώνες της ΕΛΟΚ έχουν θεσπίσει τα Νταν δημιουργώντας την "Πυραμίδα της Απάτης των
Νταν", η οποία είναι εργαλείο υποταγής, εξάρτησης και αφαίμαξης! Από αυτήν απορρέουν οι εξαρτήσεις
των υψηλόβαθμων τεχνικών από το ΔΣ για να πάρουν μεγαλύτερα Νταν και στη συνέχεια για να αρμέγουν
τους μεσαίους και τους χαμηλόβαθμους καθώς και τους αθλητές και τους γονείς στους συλλόγους τους, των
μεσαίων τεχνικών από τους υψηλόβαθμους για να αρμέγουν τους χαμηλόβαθμους και για να αρμέγουν τους
αθλητές και τους γονείς στους συλλόγους τους και, τέλος, των χαμηλόβαθμων για να αρμέγουν τους αθλητές
και τους γονείς στους συλλόγους τους! Επίσης, τα Νταν έχουν παρανόμως θεσπιστεί ως απαραίτητη
προϋπόθεση για τα διπλώματα προπονητών και διαιτητών!
Η Πυραμίδα της Απάτης, λοιπόν, έχει στην κορυφή τον Γερόλυμπο, δεύτερο στρώμα τα μέλη
του ΔΣ των 6-7 νταν, που είναι και αρχηγοί στυλ καράτε, των οποίων στυλ τα νταν αποτελούν ...
προϋπόθεση για να πάρει κανείς νταν της ΕΛΟΚ (εδώ αποδεικνύεται καραμπινάτα η απάτη), τρίτο
στρώμα τους εκτός ΔΣ υψηλόβαθμους τεχνικούς των 5-6 νταν, τέταρτο στρώμα τους μεσαίους των 3-4
νταν, πέμπτο στρώμα τους χαμηλόβαθμους τεχνικούς των 1-2 νταν και έκτο και τελευταίο στρώμα τα
πανελλαδικά κορόιδα τους αθλητές και τους γονείς που πληρώνουν όλους τους από πάνω τους
απατεώνες!!!
Με αυτή την εξάρτηση να έχει επικρατήσει επί 20 χρόνια όλοι πλέον νιώθουν ευτυχισμένοι και αντί
να επιδιώκουν να "απεξαρτηθούν" από το σύστημα, χώνονται πιο βαθιά μέσα του προσπαθώντας
απεγνωσμένα να γίνουν "μέρος του συστήματος"! Μιλάμε για πραγματικό εθισμό σε ... "Μαρία Χουάνα!!!
Από αυτή την εξάρτηση, λοιπόν, έχουν προκύψει οι δουλοπρεπείς υποταγές στον Γερόλυμπο, οι
ψευδείς βεβαιώσεις αντιπροσώπων με σκοπό τη χειραγώγηση των Γενικών Συνελεύσεων, οι πλαστές
βεβαιώσεις του ΔΣ της ΕΛΟΚ για να παρακολουθήσουν οι μελλοντικοί σκλάβοι του Γερόλυμπου τη Σχολή
Προπονητών, το κυνηγητό ατόμων και συλλόγων και οι διαγραφές τους, οι παρανομίες στη Σχολή
Προπονητών του 2014 της ΓΓΑ, οι παράνομη σχολή "εκπαιδευτών" του 2016 της ΕΛΟΚ, και με δυο λόγια όλα
τα αμαρτήματα των απατεώνων και τα δεινά του αθλήματος και των αθλητών του!
Για να αποδώσουμε τη συμμετοχή των μελών (υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων) της υπό Έλεγχο
Εγκληματικής Οργάνωσης στις διάφορες παρανομίες υιοθετήσαμε τις επόμενες συντομογραφίες κατά
αλφαβητική σειρά και τις συνοψίσαμε στον επόμενο πίνακα (Suspects Wall) με την ταπεινή μας συγνώμη αν
ξεχάσαμε κανένα μπουμπούκι, που μας διέφυγε, αλλά πού θα πάει, θα το βρούμε στη διόρθωση:
ΑρΣτυ = Αρχηγός Στυλ
ΕργΔΣ = Εργαλείο Διαγραφής Συλλόγων
ΚαρΠλα = Καραμπινάτος Πλαστογράφος
ΝΜΔΣΦΑ = Νέο Μέλος ΔΣ για Φασίνα
Αμαρτιών
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ΣυνΠΠ = Συνεργός Πολλαπλών Παρανομιών
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ΠαρΠρο = Παράνομος Προπονητής
ΠΑΣυλ = Παράνομος Αντιπρόσωπος
Συλλόγου
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ΥπΕκβΓε = Υποκύψαντες στον Εκβιαστή Γερόλυμπο

Είναι αυτονόητο ότι οι "Υποτελείς" του ανθρώπου, που έχει χαρακτηριστεί ως "Αθλητικό Σκουπίδι", είναι οι
ίδιοι κάτι χειρότερο από "Αυτόν"!!!
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Για να κάνετε τον έλεγχο θα πρέπει να βγάλετε τον Γερόλυμπο από τα γραφεία της ΕΛΟΚ ως
μη έχοντα καμιά θεσμική θέση και να σας παρέχουν εξηγήσεις οι υπόλοιποι! Άλλωστε με
απόφαση των ΔΣ της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας του Καράτε έχει κηρυχθεί, μόνον
αυτός στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα όλων των αθλημάτων, ως Persona non Grata, με
αποτέλεσμα να μην μπορεί να συμμετέχει σε κανένα όργανο και καμιά εκδήλωση όλων των
εθνικών ομοσπονδιών καράτε κατά τον απαράβατο αυτό κανόνα της δύο υπερκειμένων
ομοσπονδιών!!!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 9-10-2016: Ά, Σόρυ, ... και κάτι που ξέχασα!
Ο Έλεγχος θα πρέπει να επεκταθεί προς τα πίσω μέχρι το 1995, διότι από τότε μέχρι το 2013
ο Γερόλυμπος ήταν Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε
από τις οποίες κατά πληροφορίες έπαιρνε προσωπική αποζημίωση για την απασχόλησή του περί τις
50.000 € κάθε χρόνο! Περιλάμβανε στις φορολογικές του δηλώσεις αυτό το κατάμαυρο χρήμα?
Ταυτόχρονα, πάλι κατά πληροφορίες, είχε εγκαταστήσει τη Γραμματεία
και των δύο αυτών ομοσπονδιών στην Αθήνα με ιδιαίτερο γραφείο και
υπάλληλο για αυτήν τη Γραμματεία, τα έξοδα της οποίας Γραμματείας εγώ
προσωπικά πιστεύω ότι τα εισέπραττε ΚΑΙ από την Παγκόσμια ΚΑΙ από την
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (το τελευταίο είναι βέβαιο!)! Περιλάμβανε στις
φορολογικές του δηλώσεις αυτό το κατάμαυρο χρήμα?
Ταυτόχρονα είχε στα χέρια του και το Ταμείο της Βαλκανικής του
Καράτε της οποίας ήταν πρόεδρος και το οποίο Ταμείο το εξαφάνισε και γι' αυτό
μας διέγραψαν από τη Βαλκανική! Περιλάμβανε στις φορολογικές του δηλώσεις
αυτό το κατάμαυρο χρήμα?
Και όλα αυτά όταν ταυτόχρονα ήταν για το διάστημα 1997 μέχρι 2004
Διευθυντής Αθλημάτων στο "Αθήνα 2004" από όπου έπαιρνε περί το 1,5 εκατ.
δρχ. το μήνα! Τα περιλάμβανε στις δηλώσεις εισοδήματος αυτά τα λεφτά?
Σημείωση: ως γνωστόν από το "Αθήνα 2004" τον έδιωξε κλοτσηδόν η
Γιάννα Αγγελοπούλου, διότι είχε ανοίξει παράπλευρες επιχειρηματικές δραστηριότητες για να πάρει
μέρος της ηλεκτρονικής ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων με εταιρεία-μαϊμού, που είχε ιδρύσει με
απατεώνα ελληνοαμερικάνο και απατεώνα γερμανό που αναζητούσε η Ιντερπόλ!!!
Αλλά άξιο διερεύνησης είναι και η πολεοδομική νομιμότητα ή μη νομιμότητα της ... παράνομης
εξοχικής βιλίτσας με τζάκι, παρακαλώ, και με πισίνα, παρακαλώ, ... πάνω στο κύμα, παρακαλώ, στην
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Πάχη των Μεγάρων, φωτό κατωτέρω, η απόκτηση, συντήρηση και ανακατασκευή της οποίας ενδέχεται
να είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της ασταμάτητης ροής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τις
ομοσπονδίες Καράτε (Παγκόσμιας, Ευρωπαϊκής, Βαλκανικής και Ελληνικής), Κέρλινγκ και Τριάθλου,
που εκμεταλλεύονταν ο Γερόλυμπος και η γυναίκα του προς το οικογενειακό τους Ταμείο!

Φωτό από το ... drone!

Φωτό από το ... καφέ!
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Φωτό από το drone πάλι!!

Φωτό από τη βάρκα, όπως και η επόμενη!
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Όλα τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενα ελέγχου νομιμότητας από την Επιτροπή
Ελέγχου της ΓΓΑ!
Υποκλίνομαι σεμνά και ... βγαίνω ... !!! (Προσωρινά!)
Μέρος Α΄, Διαχειριστικός Έλεγχος! - Μέρος Β΄, Οικονομικός Έλεγχος!

Αρχική

http://www.karate.gr/14elok/144160321.htm

Επικαιρότητα

Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
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