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

Πρώτη δημοσίευση 2/3/2014.    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!!! 

 

 Sun Tzu:  "The Art of War!"  
  "Ο κάθε πολίτης είναι ερασιτέχνης ψεύτης, που κοκκινίζει, όταν τον 

πιάνουν να λέει ψέματα! "Πολιτικός" είναι ο ψεύτης, που έχει το 

χάρισμα να αντικαθιστά αστραπιαία και εξ ενστίκτου ένα ψέμα του, που 

μόλις αποκαλύφθηκε, με ένα άλλο πιο πιστευτό!  

 
Ο υπουργός 

Πολιτισμού κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

 
Ο υφυπουργός 

Αθλητισμού κ. Γιάννης 
Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού κα Κυριακή 
Γιαννακίδου 

 Οι Αρμόδιοι Υπεύθυνοι των παρανομιών της ΕΛΟΚ !!!  

  Δεν μπορεί η Σκύλα της Διαφθοράς και η Χάρυβδη της Διαπλοκής να τελειώνουν τη σύνταξη των 

συνταξιούχων στις 10 του μηνός και τον υπόλοιπο μήνα οι άνθρωποι αυτοί, που στήριξαν την 

κοινωνία με τη δουλειά τους 40 και 50 χρόνια, να απαγγέλλουν ... Ελύτη και Καβάφη! Όποιοι 

"ζωοφιλόζωοι" λαμόγια θέλουν να ταΐζουν τα ανωτέρω "κατοικίδια" του δημοσίου (εννοώ την Σκύλα 

και την Χάρυβδη!) πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους τις ζωοτροφές! Όποιοι κι αν είναι, 

όποιους προστάτες κι αν έχουν!!!  

  ΕΛΟΚ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ:  

 Ακόμα μια μεγαλειώδης Απάτη των Πολιτικών!  
 Το παρόν δημοσίευμα αποστέλλεται με email προς την ΓΓΑ !  

(Εκτυπώστε σε PDF με περιθώρια 1 εκ. αριστερά-δεξιά και 2 εκ. πάνω-κάτω.) 

../index.html
../01news/010contg.htm
../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/
http://www.karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
http://www.karate.gr/04curric/Curric1-Pers.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!  

  

 

 Στοιχεία του Νόμου 3861/2010  

 
 

 

Στην αριστερή παράγραφο φαίνεται ότι στις 
υποχρεώσεις του νόμου εμπίπτουν όσοι φορείς 

επιχορηγούνται τουλάχιστον κατά 50% του 
προϋπολογισμού τους. Εκτός του ότι αυτό είναι 

επιεικώς "πολιτική απάτη" (γιατί δηλαδή, αν 
επιχορηγούνται με το 49% παύει αυτό να είναι 

δημόσιο χρήμα?), αν η ΕΛΟΚ εξαιρείται, αυτό θα 
πρέπει να το αποδεικνύει κάθε χρόνο δημοσιεύοντας 

την απόδειξη αυτή! Ειδάλλως η δουλειά βρωμάει! 
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Ο νόμος 3861/2010 ορίζει ότι κάθε δημόσιος ή αυτοδιοικητικός οργανισμός που διαχειρίζεται 

δημόσιο χρήμα οφείλει να δημοσιεύει στον ιστότοπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (και 
στον δικό του, αν έχει) λεπτομερείς και καταληπτούς μηνιαίους και ετήσιους οικονομικούς 
απολογισμούς καθώς και όλες τις πράξεις που σχετίζονται με την διαχείριση των οικονομικών του. 
Την υποχρέωση αυτή προφανώς έχει και η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (ΕΛΟΚ). Μια έρευνα, 
όμως, έδειξε ότι η ΕΛΟΚ σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα από το 2010 μέχρι σήμερα έχει αναρτήσει 
στο διαδίκτυο έξι μόνο τέτοιες πράξεις, δηλαδή μόνο δύο μήνες του 2010 και τέσσερις μήνες του 
2011, όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα, ενώ κάπου βρήκαμε και έναν τελείως περίεργο και 
ακατάληπτο απολογισμό του 2010! 
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Συγκεκριμένα, βρήκαμε τους απολογισμούς μόνο των επομένων μηνών και τίποτα άλλο! 
Νοέμβριος 2010, Δεκέμβριος 2010, Ιανουάριος 2011, Φεβρουάριος 2011, Μάρτιος 201 και 
Απρίλιος 2011. , καθώς και του έτους 2010!  

Επίσης, από την επόμενη διαδικτυακή πληροφορία επιβεβαιώνεται ότι οι δημοσιευμένες 
κανονιστικές πράξεις είναι συνολικά έξι! 

 

Συνεπώς, σε σύγκριση με τις αθλητικές ομοσπονδίες του επόμενου πίνακα από τον ίδιο 
διαδικτυακό τόπο, οι οποίες έχουν δημοσιεύσει εκατοντάδες τέτοιες κανονιστικές πράξεις, η ΕΛΟΚ 
έχει γραμμένους κανονικά και τους νόμους και την κυβέρνηση και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

και τους Έλληνες Πολίτες! Ταυτόχρονα η ΓΓΑ την επιχορηγεί κανονικά και 
χωρίς κανένα έλεγχο αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι είναι μια 
άχρηστη και διαπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία, που λειτουργεί ως η 
Αυτοκρατορία της Κομματικής Εύνοιας και Λαμογιάς, με δεδομένο ότι ο 
Δικτάτορας της ΕΛΟΚ Γιώργος Γερόλυμπος είναι επί εικοσαετία ένα 
από τα χαϊδεμένα παιδιά της Νέας 
Δημοκρατίας, ενώ πλέον διοικεί την 
ΕΛΟΚ με ... remote control από 
απόσταση ως "εκτός ΕΛΟΚ" και 
πρόεδρος του τρίαθλου!!! Και όχι μόνο 
την ΕΛΟΚ, αλλά και το χόκεϋ 

παλιότερα, και το σόφτμπολ και το κέρλινγκ και κάθε άθλημα 
μέσω του οποίου έμπαινε στην Ολυμπιακή Επιτροπή!!! 

Μα καλά δεν υπάρχει τσίπα καθόλου σε αυτή τη ΓΓΑ! 
Δεν υπάρχει καμιά αξιολόγηση για καμιά ομοσπονδία ή 
γίνεται αυτό μόνο για τον Γερόλυμπο και την ΕΛΟΚ? Δίνουν τα λεφτά κάθε προϋπολογισμού 
χωρίς να ελέγχουν κανένα απολογισμό? Παίρνουν τους απολογισμούς και τους πετάνε σε 
ένα συρτάρι και αφήνουν το ... συρτάρι να κάνει τον έλεγχο! Μα τόσο άχρηστοι είσαστε επί 
τέλους! Αν δεν μπορείτε να κάνετε σωστή δουλειά, τότε βάλτε λουκέτο! Τα λεφτά των 
συνταξιούχων, των μισθωτών, των ανέργων, των επαγγελματιών, τις υποσχέσεις του 
πρωθυπουργού, την κρίσιμη κατάσταση της χώρας, το μέλλον των παιδιών μας, όλα μα όλα 
τα έχετε γραμμένα εκεί που δεν πιάνει η μελάνη??? Καλύτερα κλείστε το και αφήστε 
ελεύθερες τις ομοσπονδίες να επιβιώσουν μόνες τους, ώστε ο πραγματικός αθλητισμός να 
καθορίσει και την επιβίωσή τους! Αν υπάρχουν σύλλογοι με αθλητές για κάθε άθλημα, να 
επιβιώσουν, και αν δεν υπάρχουν τότε να κλείσουν! Όχι να μας παίρνετε και το τελευταίο μας 
ευρώ και να το δίνετε για δική σας ψηφοθηρία! Γαϊδουριά επιτέλους! 

http://www.karate.gr/14elok/14-img4/elok-diavg-1011.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img4/elok-diavg-1012.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img4/elok-diavg-1101.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img4/elok-diavg-1102.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img4/elok-diavg-1103.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img4/elok-diavg-1104.pdf
http://www.karate.gr/14elok/14-img4/elok-diavg-1012apol.jpg
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Και ιδού πόσες κανονιστικές πράξεις έχουν δημοσιεύσει οι σωστές ομοσπονδίες! 

 

 

  

Με αυτά τα δεδομένα, κανένας έλεγχος δεν μπορεί να 
γίνει από τον Πολίτη στα οικονομικά της ΕΛΟΚ κατά το 
πνεύμα του νόμου 3861/2010, ενώ ταυτόχρονα το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΛΟΚ αρνείται να δίνει στους συλλόγους-μέλη 
της τους ετήσιους απολογισμούς ακόμα και πριν από τις 
τακτικές γενικές συνελεύσεις, ώστε να ενημερώνονται οι 
αντιπρόσωποί τους πριν κληθούν να ψηφίσουν την έγκριση ή 
όχι αυτών. Επί πλέον αυτών, οι γενικές συνελεύσεις 
νοθεύονται στους νόμιμους "έχοντες δικαίωμα ψήφου", όπως 
νοθεύτηκαν και οι εκλογές του Νοεμβρίου 2012, με 
αποτέλεσμα η ΕΛΟΚ να διοικείται είκοσι χρόνια από την 
Απάτη και τη Λαμογιά με τις Ευλογίες της ΓΓΑ!!! 

 
Εσείς δημιουργείτε αυτά τα πλήθη και 

μυαλό δεν βάζετε! Εσείς δημιουργήσατε 
ακόμα και τη Χρυσή Αυγή! 
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Είναι γελοίο να θεωρείται από τη ΓΓΑ ετήσιος απολογισμός το 

επόμενο "λογιστικό φύλλο" για τα ... μπάζα, στο οποίο δεν γράφεται 
ουσιαστικά τίποτα, ενώ κάθε απόδειξη κάθε εσόδου και κάθε δαπάνης 
χαρακτηρίζεται από "όνομα", "ημερομηνία", "αιτιολογία" και "ποσό"! Μια 
επιτροπή από τρεις έντιμους ελεγκτές του ΣΔΟΕ θα σας είχε κρεμάσει 
ανάποδα!!! Μόνο η Αυτοκρατορία της Λαμογιάς μπορεί να δεχθεί έναν 
τέτοιο απολογισμό!!! 

 

Ένας διαρρήκτης της νύχτας μπαίνει στο σπίτι σου και σου παίρνει την 
τηλεόραση το λάπτοπ και τη ... μπιζουτιέρα και όπως είναι φυσικό ΔΕΝ ΣΟΥ 

ΑΦΗΝΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ για αυτά που πήρε!!! Ένας κλέφτης της ημέρας, που του εμπιστεύεσαι ένα 
ταμείο, όταν θέλει να πάρει ένα ποσό, επειδή νομίζει ότι το ... "δικαιούται" λόγω μαεστρίας ή 
εξυπνάδας, το παίρνει και σου αφήνει μια απόδειξη στη θέση του για ... φυστίκια Αιγίνης, ας πούμε! 
Συνεπώς, όταν κάνουμε έλεγχο, κάνουμε έλεγχο για όλα τα ενδεχόμενα ακόμα και όταν πρόκειται για 
τον αδελφό μας!!! Τουλάχιστον να έχουμε φάει τα ... φυστίκια Αιγίνης!!! 

 

Αλλά ας δούμε με μάτι ελεγκτή έστω και έναν μοναδικό οικονομικό απολογισμό, τον επόμενο 
απολογισμό του 2010, που τους ξέφυγε και δημοσίευσαν στο διαδίκτυο. Ο απολογισμός είναι της 
τάξεως των 285.000 ευρώ, αρκετά ζουμερός και αποδεδειγμένα ακατάληπτος, όπως θα αποδείξω 
στα επόμενα. Σε κάθε έλλειψη στα επόμενα ενδέχεται να υπεισέρχεται δόλος απόκρυψης της 
δυνατότητας ελέγχου καθώς, διότι μπορεί να έχει γίνει παρανομία αρκετά μεγάλη ώστε να έχει ως 
συνέπεια την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου!!!  

  

ΕΣΟΔΑ 

Στα Έσοδα φαίνονται 118.550 € επιχορηγήσεις της ΓΓΑ, Ελλείψεις: Δεν δείχνουν εσκεμμένα 
τα επί μέρους ποσά και τις ημερομηνίες εισροής στο 
Ταμείο της ΕΛΟΚ! 

Έσοδα από εισφορές μελών 23.510 €, Ελλείψεις: 
Δεν δείχνουν εσκεμμένα ποίων ετών ήταν οι συνδρομές 
και από πόσα μέλη κάθε έτος! 

Λοιπά Έσοδα με ανάλυση 143.034 €, Ελλείψεις: 
Το ποσό είναι τεράστιο και η ανάλυση απαραίτητη.  

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! Τόσο 

άχρηστοι είσαστε εσείς της ΓΓΑ!  

 
Χρήστος 

Μπουλούμπασης. 
πρόεδρος ΕΛΟΚ 

 
Καλή η Τζιοκόντα (ΓΓΑ!) στο ... Μουσείο της 

Διακυβέρνησης, αλλά αν ... βρωμάνε τα πόδια 
της ποιος τη βάζει στο σπίτι του? 
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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???  

  

ΕΞΟΔΑ: Διοικητικές Δαπάνες 

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

 
Αμοιβές λογιστή, νομικού κτλ. 17.217 €, Ελλείψεις: Θυμίζω ότι τον 

λογιστή τον έφερε ο Γερόλυμπος στην ΕΛΟΚ! Εδώ πρέπει να παρέχονται 
ονομαστικά τα ποσά που πήρε ο καθένας και οι ημερομηνίες που τα πήρε! Πού 
ξέρω εγώ αν ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ δεν είναι ο δικηγόρος του 
Γερόλυμπου στις μηνύσεις του εναντίον μου και πληρώνεται από την ΕΛΟΚ??? 

 
Ασφαλιστικές εισφορές 17217 €, , Ελλείψεις: Αυτές πρέπει απαραιτήτως 

να συνδέονται με την μισθοδοσία! 
  

ΕΞΟΔΑ: Λειτουργικές Δαπάνες 
 

Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά 17.533 €, Ελλείψεις: 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? Ξύπνα ρε 
Γραμματείααααααα!!!!!!!!!!!!!!!! Σου πήρανε τα σώβρακαααααα!!!!!!!!!!!!! 

 
Γραφική ύλη και καθαριότητα 2262 €: Μελέτη των αποδείξεων. 
 
Εξοπλισμός γραφείων 4.859 €, Ελλείψεις: Έλεγχος των αποδείξεων για "όνομα", 

"ημερομηνία", "αιτιολογία" και "ποσό" καθώς και των αντίστοιχων ίδιων αγορών προηγουμένων ετών, 
μη τυχόν αγοράζουν τα ίδια και τα ίδια!!! 

 
Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ. 3.443 €, Ελλείψεις: Ποιός, πότε, γιατί! Είναι ένας τομέας 

πολύ ρευστός και θέλει αποδεικτικά στοιχεία! 
 
Μηχανοργάνωση 1.046 €, Ελλείψεις: Τι πήραν, πότε και για ποια ανάγκη, διότι είκοσι χρόνια 

"μηχανοργανώνονται" και "αμηχανοργάνωτοι" είναι ακόμα!!! 
 
ΕΞΟΔΑ: Δαπάνες Εθνικών Ομάδων 
 

Επίσημες εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού 16.586 €, Ελλείψεις: Οι δαπάνες αυτές 
είναι πολύ ευαίσθητες και επειδή μπορούν να εντρυφήσουν αδιευκρίνιστα ποσά θα πρέπει να 
ελεγχθούν παράλληλα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του ΔΣ! 

 

 
Μανώλης 

Δημητριάδης, Γενικός 
Γραμματέας ΕΛΟΚ 

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

Ταμείο της ΕΛΟΚ! 
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ΕΞΟΔΑ: Δαπάνες Ανάπτυξης 

Διοργάνωση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (ανάλυση κατά κατηγορία) 92.490 €, 
Ελλείψεις: Εδώ τις ελλείψεις τις φωνάζουν οι ίδιοι, αλλά δεν τις δίνουν. Είναι η Ανάλυση κατά 
Κατηγορία και 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 παράνομες εκλογές της 3/11/2012 πάνε κάτω από 100 σωματεία 
και αυτά με μαϊμού αντιπροσώπους για να ψηφιστούν τα προτεινόμενα με πρόεδρο της ΓΣ τον 
Γερόλυμπο και να ξαναβγούν οι ίδιοι!!! Η ομοσπονδία βουλιάζει και όχι αναπτύσσεται!!! 

 

Οι Λαμογιές της ΕΛΟΚ έχουν πλέον "διεθνοποιηθεί" αφού 

έφτασαν μέχρι τη ... Ζούγκλα και τις διαβάσανε και τα πιθίκια! 

Μόνο στον Οίκο της Μεγάλης Ανοχής δεν ξέρουν ανάγνωση!!! 

Τα επόμενα χωρίς σχόλια και τα συμπεράσματα δικά σας! 

 
 

  

http://www.karate.gr/14elok/14-img4/elok_gga-249syl.pdf
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 Οι εργαζόμενοι κατέφυγαν στα δικαστήρια και θα βρουν το δίκιο τους λίγο πριν την ... 

σύνταξη και αν! 

 Βέβαια, στα αριστοκρατικά (κομματο)σαλόνια που περιφέρουν την ανυπαρξία τους οι 

ιθύνοντες της ΓΓΑ, την Λαμογιά την λένε αριστοκρατικά "δυσαρμονία"! Γαμώτο! Δεν 

γεννήθηκα ... Λουλού του Καναπέ κι εγώ (εννοώ ... κομματολουλού βέβαια!) κι ας 

ερχόμουνα σε ... "δυσαρμονία" με την ... ταπετσαρία (δηλαδή την υπόλοιπη κοινωνία)!!!  
 

 Θύμιος Περσίδης, R.E.D.  
 

www.karate.gr   

 Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 
  

  

  

  

 

http://www.karate.gr/
file:///C:/Users/Admin/Documents/My%20Web%20Sites/karate/index.html
file:///C:/Users/Admin/Documents/My%20Web%20Sites/karate/01news/010contg.htm
file:///C:/Users/Admin/Documents/My%20Web%20Sites/karate/14elok/140cont.htm

