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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Πρώτη δημοσίευση 20/9/2014. Ενημέρωση 22/9/2014 και
Αρχική
Επικαιρότητα
23/9/2014 !!!
Καταχωρήσεις στο karate.gr

Διοργανώσεις

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!!!

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

Το Λαμόγιο Μπουλούμπασης
και το βιβλίο του "Karate Way"!
(Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων άρθρων και σχετικών 2000
περίπου σελίδων!)
Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός Καραλαμόγιων από Χόμπι!
Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, τέως Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτ. Πρόεδρος!
Διευθυντής της Πρώτης Σχολής Προπονητών των ΕΛΟΚ/ΓΓΑ!!!
Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων!
Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!!
Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ!!!

Εισαγωγή
1) Κάθε καθηγητής πανεπιστημίου, όταν θέλει να δώσει ένα βιβλίο του στους φοιτητές του, δίνει τα
χειρόγραφά του στο ειδικό εκδοτικό τμήμα του πανεπιστημίου και πληρώνεται τα πνευματικά του δικαιώματα,
ενώ στη συνέχεια το βιβλίο εκδίδεται με έξοδα του δημοσίου, ώστε να δίνεται ΔΩΡΕΑΝ στους φοιτητές.
2) Αν το βιβλίο έχει ήδη εκδοθεί από ιδιωτική εκδοτική επιχείρηση, τότε "κοστολογείταί" από ειδική
ομάδα του Υπουργείου Παιδείας, το αγοράζει το Υπουργείο από την εκδοτική επιχείρηση και το δίνει
ΔΩΡΕΑΝ στους φοιτητές όποιας σχολής πανεπιστημίου έχει εγκριθεί ότι είναι απαραίτητο.
3) Αυτά μου είναι απόλυτα γνωστά, διότι από το 1976 είχα εκδοτική εταιρεία που έβγαζε βιβλία για
πανεπιστήμια, τα οποία διαθέτονταν στους φοιτητές μέσω Υπουργείου Παιδείας.
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Στο Θέμα μας
Στην υπό κρίση Σχολή Προπονητών Καράτε,
ΟΛΟΙ οι διδάσκοντες των θεωρητικών μαθημάτων
ανέβασαν την διδαχθείσα και εξεταστέα ύλη στο
διαδίκτυο, ώστε να είναι διαθέσιμη ΔΩΡΕΑΝ στους
υποψήφιους προπονητές!
Στην ανωτέρω ενέργεια εντάχθηκαν ΟΛΟΙ
ΕΚΤΟΣ του Καραλαμόγιου Χρήστου Μπουλούμπαση, α)
προέδρου της ΕΛΟΚ, β) Διευθυντή της Σχολής
Προπονητών και ταυτόχρονα γ) παράνομου διδάσκοντα,
ο οποίος έχοντας ήδη εκδώσει το βιβλίο του για τα
μπάζα με τίτλο "Karate Way" (δεξιά) και βάζοντας στο
πρόγραμμα της Σχολής αυτό το Σαββατοκύριακο
πολλές ώρες ενός ανύπαρκτου μαθήματος δήθεν "Θεωρίας Καράτε" (ανύπαρκτου διότι τέτοιο μάθημα δεν
διδασκόταν ποτέ και δεν διδάσκεται σε καμιά σχολή ή σύλλογο καράτε!), επιχειρεί να πουλήσει το βιβλίο αυτό
στους μαθητές της Σχολής. Η εκβιαστική αυτή απάτη, που πρέπει να σταματήσει πριν καν μπει σε εφαρμογή,
γίνεται α) με την "δια των δικών του ανθρώπων διαρροή" του μυστικού ότι από το βιβλίο αυτό θα "πέσουν
ερωτήσεις", οπότε έτσι όλοι θα εκβιαστούν να το αγοράσουν, και β) δια της διάθεσης του βιβλίου όχι από τον
ίδιο, αλλά από το Καραλαμόγιο Άρη Κραββαρίτη (ή "όπου γλέντι και χορός η ... Βασίλω πρώτη!"), δεύτερο
διδάσκοντα (!) στο ίδιο μάθημα, ώστε να "κρατηθεί στο ύψος του ο συγγραφέας"!!!
Η προγραμματισμένη αυτή απάτη και ο μηχανισμός της με στόχο την εξαντλητική οικονομική αφαίμαξη
των μαθητών της Σχολής προφανώς είναι ιδέα και εντολή του Αρχι-Καραλαμόγιου Γιώργου Γερόλυμπου,
δικτάτορα της ΕΛΟΚ, με τη σύμφωνη άποψη και συμμετοχή της Καραλαμόγιου συζύγου του Εμμανουέλας
Ποντίδα-Γερολύμπου α) Αναπληρώτριας Προέδρου της ΕΛΟΚ και β) μέλους της Επιτροπής Διοίκησης της
Σχολής και με την ανοχή του Καραλαμόγιου Γιώργου Κοσμίδη α) μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και β) μέλους της
Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής και γ) επίσης παράνομου διδάσκοντα!!!

Μπουλούμπασης
Καραλαμόγιο και
ως παράνομος
διδάσκων!
40 € το βιβλίο ρε
Λαμόγιο!!!

Γερολύμπου
Καραλαμόγιο και
διότι
ως μέλος της
Επιτροπής
Διοίκησης
προωθεί τα
οικογενειακά
συμφέροντα!

Κραββαρίτης
Καρα...Βασίλω!
Πωλητής του
βιβλίου της
αφαίμαξης!

Κοσμίδης
Καραλαμόγιο!
"Περάστε την
κόρη μου για να
πουλήσετε
βιβλίο!"

Γερόλυμπος
ΑρχιΚαραλαμόγιο!
Μίζα από το κάθε
τι, ακόμα και από
το βιβλίο!!!

Τώρα θυμήθηκα και κάτι που έχω παραλείψει στο προηγούμενο άρθρο μου:
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Όταν ο Μπουλούμπασης
Ρε απατεώνες καρχαρίες, τα
συγκέντρωσε τους έχοντες
κατασπαράξατε τα παιδιά, ρέεεε!!!
πρόβλημα με τις απουσίες για να
τους πει να βρουν τους
Να σας κάνω από τώρα το λογαριασμό?
"ρουφιάνους" ώστε να σβήσει τις
Ορίστε: Με 50 ευρώ το νόμιμο
απουσίες και να τους περάσει,
ημερομίσθιο για 8 ώρες εργασίας με τα
τους είπε επίσης ότι θα πρέπει να ασφαλι-στικά μαζί, η ώρα έρχεται στα
τσοντάρουνε και άλλα χρήματα
6,25 €! Για 200 ώρες διδασκαλίας
ώστε να πληρωθούν οι
ανεξαρτήτως διδάσκοντα η δαπάνη είναι
διδάσκοντες για τις ώρες
1.250 € για κάθε ένα από τα 4 τμήματα, που χωρί-στηκαν οι 240
μαθημάτων που θα επαναληφθούν. υποψήφιοι προπονητές, και άρα η συνολική δαπάνη είναι 1.250 € Χ 4 =
Αλλά αυτό είναι προφανώς
5.000 € !!! Επομένως, από τα 240 άτομα Χ 250 € = 60.000 €, που
παράνομο, διότι έτσι οι
πλήρωσαν οι μαθητές ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (πληρώνεις ακριβώς ό,τι
"τσοντάροντες" θα υπερβούν το
παίρνεις) βάσει του νόμου και με μόνη δικαιολογημένη δαπάνη τις αμοιβές
εκ του νόμου όριο των 250 €! Επί των διδασκόντων, πρέπει να επιστρέψετε στους μαθητές τα 55.000 €
πλέον, οι απόντες θα έπρεπε να
πίσω, απατεώνες!!!
παρακολουθήσουν επαναλήψεις
ΚΑΡΑ-ΛΑΜΟΓΙΑ, ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ !!!
των μαθημάτων που ο καθένας
Νομικό Δικαίωμα να ζητήσει λογαριασμό για κάθε διοργάνωση της
απουσίασε, πράγμα αδύνατο!
ΕΛΟΚ έχει ο καθένας, που πληρώνει έστω και ένα ευρώ για τη
Συνεπώς οι έχοντες απουσίες άνω συμμετοχή του σε αυτήν!!!
των 10 ωρών χάνουν κατά τον
νόμο το δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις και άρα κόβονται. Για μερικούς είναι προφανώς άδικο, αλλά δεν
υπάρχει νόμιμη θεραπεία! Το πρόβλημα αυτό και η λύση του έπρεπε να είχαν προνοηθεί εκ των προτέρων.
Επιπρόσθετα όλων των άλλων, εκ της δήλωσης αυτής του Μπουλούμπαση προκύπτει ότι τα
πεζοδρομιακά αυτά Λαμόγια έχουν φέρει ήδη τα έξοδα της Σχολής ίσα-ίσα με τα έσοδά της. Αυτό είναι ένα
τρομερό σημείο Αρπαχτής που θα πρέπει η ΓΓΑ να ελέγξει ως εποπτεύων φορέας, αλλά και ο καθένας
μαθητής της Σχολής έχει δικαίωμα να ελέγξει ως έχων έννομο συμφέρον!!! Και μάλιστα ΤΩΡΑ, που ζητάνε
και άλλα λεφτά!!! Ας σημειωθεί ότι, αν εξισώσουμε (ανταποδοτικά) τους μισθούς των διδασκόντων με τα
δίδακτρα, που πλήρωσαν οι υποψήφιοι προπονητές, τότε στους διδάσκοντες έρχεται 250 € Χ 240 άτομα =
60000 € : 4 τμ. : 200 ώρ. = 75 € την ώρα! Ποιός ... καριόλης παίρνει μέσα στη σημερινή κρίση 75 € την
ώρα???
Δηλαδή, έχουν πάρει 250 € Χ 240 άτομα = 60.000 € και αν πουλήσουν και το βιβλίο, τότε άλλα 200
αντίτ. Χ 40 € = 8.000 € (αν τα στοιχεία είναι σωστά)!!!
Θα το βρω το βιβλίο και θα ασκήσω την δέουσα κριτική μου!
Σε επόμενο άρθρο θα μετρήσω τις ώρες διδασκαλίας για κάθε διδάσκοντα και θα βρούμε τα ποσά
πληρωμής με βάση την τιμή ώρας, ώστε να παρακολουθήσουμε τα έξοδα της Σχολής, δεδομένου ότι κανένα
άλλο έξοδο δεν δικαιολογείται πλην των αμοιβών των διδασκόντων!
Μην παίρνετε το βιβλίο μέχρι να αποφανθεί επί του θέματος η ΓΓΑ! Αν κάποια θέματα του βιβλίου κριθούν
απαραίτητα, τότε να τα ανεβάσει ο Μπουλούμπασης στο δίκτυο για να είναι διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ στους
μαθητές της Σχολής, ακριβώς όπως έκαναν και όλοι οι άλλοι διδάσκοντες!!! Αρκετά έχει φάει ο
Μπουλούμπασης από την ΕΛΟΚ και το Καράτε!!!
Τα επόμενα κλασικά βιβλία καράτε, που έχω εκδώσει εδώ και 30 χρόνια και κυκλοφορούν σε 30 γλώσσες σε
όλο τον κόσμο, έχουν κοστολογηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και δίνονται ΔΩΡΕΑΝ σε φοιτητές ΤΕΦΑΑ, η
δε λιανική τους τιμή είναι γύρω στα 16 € !!!
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Ενημέρωση Δευτέρα, 22-9-2014, 09:00, τελευταίες πληροφορίες και νέες
παρατηρήσεις:
1) Την πώληση του βιβλίου του
Μπουλούμπαση την αποτρέψαμε πριν καν
εκδηλωθεί! Τώρα κάνει τα βιβλία ... γαργάρα!
(Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί το
"Karate News" γράφει "ύστερα από τον
καταιγισμό σχολίων και καταγγελιών" και δεν
γράφει "ύστερα από τις καταγγελίες του
karate.gr"??? Ποιος άλλος καταγγέλλει???)
2) Ανακοινώθηκε στους Μουλαβασίλη και
Μερμυγκούση ότι κόβονται από τη Σχολή λόγω
ορίων ηλικίας και εκείνοι απειλούν με μηνύσεις!
Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα κάθαρσης και γερή
κατραπακιά στον Διαφθορέα Συνειδήσεων
Γιώργο Γερόλυμπο, αφού αποδεικνύει ότι πλέον
ΔΕΝ περνάνε οι απατεωνιές του!!!
Πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν οι Δημητριάδης και Γκουβούσης λόγω ψευδούς βεβαίωσης της ΕΛΟΚ για
την "πενταετή αθλητική τους ενασχόληση με το καράτε και φυσικά δεν μιλάμε για την ήδη κομμένη Κοσμίδου!!!
3) Οι υποψήφιοι για την Σχολή Προπονητών συνδέονται ευθέως με το άρθρο μου (με κλικ εδώ) για τις
νοθευμένες εκλογές της ΕΛΟΚ της 3-11-2012. Η εκτεταμένη νοθεία σε εκείνες τις εκλογές υλοποιήθηκε δια
των λευκών βεβαιώσεων αντιπροσώπευσης των συλλόγων που έδωσαν στον Γερόλυμπο οι ελεγχόμενοι από
αυτόν σύλλογοι, ώστε να βάλει δικά του άτομα και να κερδίσει τις εκλογές, πράγμα για το οποίο η "ωραία
κοιμωμένη αντιπολίτευση" δεν έκανε τίποτα!
Ο επόμενος πίνακας είναι από το ανωτέρω άρθρο και δείχνει με ΝΑΙ στην στήλη των ΛΕΥΚΩΝ
βεβαιώσεων τους συλλόγους (της επαρχίας κυρίως) που έδωσαν λευκές υπογεγραμμένες βεβαιώσεις και τα
άτομα (από Αθήνα) που έβαλε ο Γερόλυμπος σε αυτές. Βάσει του αθλητικού νόμου 2725/1999, όμως, ένας
αθλητής δεν μπορεί να είναι αντιπρόσωπος συλλόγου σε εκλογές και εξ αυτού έπεται ότι ένας αντιπρόσωπος
συλλόγου ΔΕΝ μπορεί να πάρει βεβαίωση "πενταετούς αθλητικής ενασχόλησης με το καράτε" από την ΕΛΟΚ!
Ούτε μπορεί κάποιος να αλλάζει ιδιότητα από αθλητής σε αντιπρόσωπο, από διαιτητή σε προπονητή, από
έντιμο σε ... λαμόγιο και από λαμόγιο σε έντιμο κάθε μήνα ανάλογα με τις ανάγκες του Γερόλυμπου.
Το νόμιμο είναι: όταν κάποιος δηλώνει μια συγκεκριμένη ιδιότητα ήδη αποποιείται κάθε άλλη
ασυμβίβαστη με αυτήν και μάλιστα αυτό πρέπει να γίνεται με γραπτή δήλωση βεβαίας ημερομηνίας! ΔΕΝ
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ΜΠΟΡΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΑ!!! Όταν, λοιπόν, τώρα η ΕΛΟΚ δίνει βεβαιώσεις "πενταετούς αθλητικής
ενασχόλησης με το καράτε" σε αντιπροσώπους συλλόγων που ψήφισαν την 3-11-2012, τότε είναι σαν να
ομολογεί με αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία ότι την 3-11-2012 όλοι αυτοί ήταν αθλητές και άρα και εκείνη
την ημέρα έκανε νοθευμένες εκλογές και οι τωρινές βεβαιώσεις είναι πλαστές!!!
Με συγχωρείς Γερόλυμπε, αλλά, με την οικειότητα που έχει αναπτυχθεί μεταξύ μας είκοσι χρόνια τώρα,
... αυτοαποδεικνύεσαι ... μαλάκας, διότι ομολογείς δημοσίως και με αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία ότι και εσύ
ως ηθικός αυτουργός και η ΕΛΟΚ ως φυσικός αυτουργός και νοθευμένες εκλογές κάνατε το Νοέμβριο του
2012 και πλαστές βεβαιώσεις εκδώσατε τώρα για τη Σχολή Προπονητών!!!
Εσείς της αντιπολίτευσης ... αλλάξτε πλευρό και συνεχίστε τον ... ύπνο της ¨ωραίας κοιμωμένης!!!
Περαιτέρω, αντιγράφω περιληπτικά από το ανωτέρω άρθρο το τμήμα του πίνακα με τις ΛΕΥΚΕΣ
βεβαιώσεις για συμπεράσματα:
ΑΜ ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
212 Βέροια
231 Φλώρινα
ΑΘΗ-Νίκαια
307
(Χονδροματίδη)
322 Μαντούδι
150 Χανιά

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αβραάμ
Βόβλας

ΛΕΥΚΟ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΜ
ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
354 ΑΘΗ-Πετρούπολη
275 Καρδίτσα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Μανωλάκη
Μάρκου ??

ΛΕΥΚΟ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Γερόλυμπος

ΝΑΙ

367 Αίγιο

Μηλιά

ΝΑΙ

Κέιβαν Γκάζι
Γκέντζογλου
Δήμας
Δημήτρης******
Δήμας
Διονύσης*******

ΝΑΙ
ΝΑΙ

391 Χανιά
316 Ανδραβίδα

Μονεμβασίου
Μοχάμαντ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

368 Πύργος

Μπεντέβης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

424 ΑΘΗ-Μαρούσι

Μπουλούμπαση
Αφρ.

ΝΑΙ

Δημητριάδης

ΝΑΙ

127 ΑΘΗ-Καλλιθέα

Παπαγεωργίου

ΝΑΙ

Ζάρας

ΝΑΙ

91

Κατερίνη

ΝΑΙ

218 ΑΘΗ-Ίλιον

Ζουμποπούλου

ΝΑΙ

263 Καναλάκι Πρεβέζης

178 Ψαχνά
269 Αγκαθιά

ΝΑΙ
ΝΑΙ

249 Τυμπάκι Κρήτης
228 Αριδαία

ΝΑΙ

375 Σκύδρα

Παυλίδης

ΝΑΙ

251 Ηράκλειος

Καβακοπούλου
Καίσαρης
Καλαντζής
Ιωάννης****
Καρκασλί

Παπαδημητρίου
Παπαδημητρίου
(υπάλ)
Παπαδόπουλος
Πάσης

ΝΑΙ

411 Κυδωνία Κρήτης

ΝΑΙ

379 Ηράκλειο

Καρουζάκης

ΝΑΙ

319 Κέρκυρα

296 Ξηροβρύση/Χαλκίδα
268 Πλατύ Ημαθίας
132 ΑΘΗ-Περιστέρι

Καρυτινός
Κάτσικας
Κόνταλης

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

234 Μοσχάτο
317 Ηράκλειο
323 Μαργαρίτι/Θεσπρωτία

267 Έδεσσα

Κοσμίδου

ΝΑΙ

376 ΑΘΗ-Γουδή

Λαγόγερος
Λεκαράκου
Λιβάνιος
Λυγερού

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

463 ?????????????
361 Βραχάτι
353 Σαλαμίνα
459 ?????????????

Περβανίδης
Ράλλης
(Μπουλούμπ.)
Ρέτσας
Σιαμπάνη
Σκυλαρίκης
Τζίμα
Ευαγγελία********
Τσανγκαλίδου Η.
Τσανγκαλίδου Μ.
Χαρίσης
Χονδροματίδης

172 Ν. Αρτάκη
179 Χαλκίδα
ΑΘΗ-Αγ.
Παρασκευή
192 Καλαμάτα
431

445 Αιγείρα

347
239
64
432

Ηράκλειο
ΑΘΗ-Αιγάλεω
ΑΘΗ-Καλλιθέα
Ηράκλειο

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Με απλή σύγκριση του ανωτέρω πίνακα με τον Πίνακα Υποψηφίων στη Σχολή Καράτε της ΕΛΟΚ
βλέπουμε ότι:
α) Ο Δημήτρης Δήμας ψήφισε στις εκλογές της ΕΛΟΚ της 3-11-2012 ως αντιπρόσωπος του
συλλόγου με ΑΜ 172 και συνεπώς η βεβαίωση "πενταετούς αθλητικής ενασχόλησης με το καράτε" που
του εξέδωσε η ΕΛΟΚ είναι πλαστή, αφού τον είχε δεχθεί ως αντιπρόσωπο συλλόγου!!!
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β) Ο Διονύσης Δήμας ψήφισε στις εκλογές της ΕΛΟΚ της 3-11-2012 ως αντιπρόσωπος του
συλλόγου με ΑΜ 179 και συνεπώς η βεβαίωση "πενταετούς αθλητικής ενασχόλησης με το καράτε" που
του εξέδωσε η ΕΛΟΚ είναι πλαστή, αφού τον είχε δεχθεί ως αντιπρόσωπο συλλόγου!!!
γ) Ο Ιωάννης Καλαντζής ψήφισε στις εκλογές της ΕΛΟΚ της 3-11-2012 ως αντιπρόσωπος του
συλλόγου με ΑΜ 445 και συνεπώς η βεβαίωση "πενταετούς αθλητικής ενασχόλησης με
το καράτε" που του εξέδωσε η ΕΛΟΚ είναι πλαστή, αφού τον είχε δεχθεί ως
αντιπρόσωπο συλλόγου!!!
δ) Η Ευαγγελία Τζίμα ψήφισε στις εκλογές της ΕΛΟΚ της 3-11-2012 ως
αντιπρόσωπος του συλλόγου με ΑΜ 376 και συνεπώς η βεβαίωση "πενταετούς
αθλητικής ενασχόλησης με το καράτε" που της εξέδωσε η ΕΛΟΚ είναι πλαστή, αφού
την είχε δεχθεί ως αντιπρόσωπο συλλόγου!!!
Θυμίζω ότι το γνωστό Λαμόγιο ο Πέρσης Κέιβαν Γκάζι, ο οποίος στο δικαστήριο
Γερόλυμπου κατά Περσίδη κατέθεσε ότι είναι προπονητής με σύμβαση στον σύλλογό του στους
Αμπελοκήπους (Αθήνας), ενώ στις εκλογές του ΝΟΕ '12 εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος του συλλόγου
322 (Μαντούδι) και ψηφίζει, στη Σχολή Προπονητών Καράτε εμφανίζεται ως διδάσκων τους υποψήφιους
προπονητές, ενώ στις εκλογές είχε ψηφίσει!!! Δηλαδή έχει κάνει δύο παρανομίες, τη μια αντίστροφη της
άλλης!!! Τουτέστιν ΛΑΜΟΓΙΟ ΟΛΚΗΣ!!!
Η ΓΓΑ οφείλει να κόψει όλους τους ανωτέρω από τη Σχολή Προπονητών, διότι έχουν πλαστά
δικαιολογητικά!!! Προφανώς δε, είναι πιόνια του Γερόλυμπου και διέπραξαν αποδεδειγμένα το αδίκημα της
νόθευσης των εκλογών της ΕΛΟΚ, πράγμα για το οποίο με κατάλληλη καταγγελία στην ΕΦΙΠ τους αφαιρείται
η Φίλαθλη Ιδιότητα και δεν θα μπορούν ούτε στα γυμναστήριά τους να μπούνε!!! Και η τιμωρία αυτή σας
χρειάζεται!!! ΛΑΜΟΓΙΑ!!!

Οι παρανομίες των διδασκόντων!

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

Από την
ΕΛΟΚ ΝΟΜΙΜΟΙ

Από την ΕΛΟΚ - Ευθέως ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ

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

Ζαρουχλιώτης

Βόβλας: μη αμειβόμενο μέλος του ΔΣ, πώς Γκουβούσης - Κοσμίδης
καταλαμβάνει αμειβόμενη θέση?
και οι δύο ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ

Αυλωνίτου /
Εργοφυσιολογία

Κραββαρίτης

Γκάζι Κέιβαν: πότε είναι ψευδομάρτυρας,
Ζαρουχλιώτης - Βόβλας
πότε ψηφίζει ως εκπρόσωπος συλλόγου και
Βόβλας παράνομος
πότε παριστάνει τον προπονητή!

Δημόπουλος /
Διατροφή

Σκαρογιάννης

Κουκούτση /
Πρώτες Βοήθειες
Παπαδήμας /
Πρώτες Βοήθειες

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

Κοσμίδης: μη αμειβόμενο μέλος του ΔΣ,
πώς καταλαμβάνει αμειβόμενη θέση?

Πέππας / Διατροφή

Πάσης: μη αμειβόμενο μέλος του ΔΣ, πώς
καταλαμβάνει αμειβόμενη θέση?

Τσολάκης /
Προπονητική

Χονδροματίδης: μη αμειβόμενο μέλος του
ΔΣ, πώς καταλαμβάνει αμειβόμενη θέση?

Σκαρογιάννης - Χονδροματίδης
Χονδροματίδης παράνομος

Συνεπώς, όλη η λειτουργία της Σχολής ήταν εκ βάθρων ΠΑΡΑΝΟΜΗ!!!
Από ότι καταλαβαίνετε στην Πυραμίδα της Απάτης οι τίτλοι από τη μέση προς τα πάνω αρχίζουν από τα
"Λαμόγια", τα οποία προβιβάζονται ανάλογα με τα χρόνια και τις ... φιλότιμες επιδόσεις τους στα
"Καραλαμόγια", αλλά με έναν και μοναδικό υπεράνω όλων ως ΤΟ "Αρχι-Καραλαμόγιο"!!! Από τη μέση και
κάτω, από κάτω από τα "Λαμόγια" οι προσθήκες πάνε ανάποδα και έχουμε τα "Κορόιδα", από κάτω τους τα
"Καρακορόιδα" και κάτω-κάτω τα "Αρχι-Καρακορόιδα"!!!

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

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

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

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

Θύμιος Περσίδης

www.karate.gr
Αρχική
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