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

Πρώτη δημοσίευση 19/3/2015. Τελευταία ενημέρωση 

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

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

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

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

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

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

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

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

δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων 

τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για 

τον αθλητισμό, τον οποίο χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 

 Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων 

άρθρων και σχετικών 2000 περίπου σελίδων!  

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

διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)  

 

 

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

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

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

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

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

Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!!! 
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Επίτιμος Πρόεδρος: Ελέγχει τους πάντες και 
τα πάντα. Με την ΕΛΟΚ να λειτουργεί σαν 

δική του επιχείρηση παίρνει τις εισπράξεις ... 
  

 
... και αρμέγει την 
ομοσπονδία επί 

είκοσι χρόνια τώρα 
... 

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

διαπλεκόμενων 
υπαλλήλων της και 

πολιτικών 
προϊσταμένων ...  

 

 
  

... και παρ' όλο που 
έχει χαρακτηριστεί ως 
Persona non Grata στο 

Παγκόσμιο Καράτε! 

 
Μπουλούμπασης, 

Πρόεδρος 
Ανδρείκελο! 

 
Γερολύμπου, 

Αναπληρώτρια 
Προέδρου, Σαλονάτη 

Σύζυγος Επίτιμου! 

 
Δημητριάδης, 

Γενικός 
Γραμματέας, 

Εκμεταλλευτής 
Καναπέκα! 

 
Χανικιάν, Β'  

Αντιπρόεδρος 
Πού βόσκει 
αυτός??? 

 
Βόβλας, Ταμίας, 

Παράνομο 
Καραλαμόγιο! 

 
Ράλλης, Ειδικός 

Γραμματέας 
Παράνομος 

Βλάκας! 

 
Γκουβούσης, Έφορος 

Υλικού 
Παράνομος Βλάκας! 

 
Καρβούνης, 

Εφορος 
 Εθν. Ομάδων  

Αρχι-Καραλαμόγιο 
Αστυνομικός! 

 
Χονδροματίδης, 

Πρόεδρος  
Τεχν. Επιτροπής, 

Εκπαιδευτής- 
Μαϊμού! 

 
Πάσης, Γάιδαρος ... 

Σουπιά! 
Ειδική ράτσα 

Γκότζου-ρύου! 

  

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

και διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)  
 

   

Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όσους ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση στην Ελληνική 

Ομοσπονδία Καράτε!!!  

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

απευθύνεται και σε εσάς!!!  
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Η Κυβέρνηση και ο Υπουργός της "Θεωρίας του Τζόγου" 

εφαρμόζουν την πολιτική  

της Ρώσικης Ρουλέτας για την ανάκαμψη της Χώρας!!! 

 
Ο 

πρωθυπουργός 
της 

Κωλοτούμπας 
Αλέξης Τσίπρας 

 
Ο Υπουργός  
Πολιτισμού & 
Παιδείας της 

Κωλοτούμπας 
Αριστείδης 
Μπαλτάς 

 
Ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού της 
Κωλοτούμπας 

Σταύρος Κοντονής 

 
Ο Γενικός 

Γραμματέας 
Αθλητισμού της  
Κωλοτούμπας  

Ιούλιος Συναδινός 

 
"Το χρέος που περπατάει" 

αποτελεί 
την αιχμή του ... δόρατος της 

χώρας μας!!! 

 

 

Όλες τις παρανομίες της ΕΛΟΚ τις έχουν οι επίορκοι πολιτικοί 

προϊστάμενοι και οι επίορκοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού στα συρτάρια και στα ντουλάπια τους εδώ και είκοσι 

χρόνια, κλείνουν εσκεμμένα μάτια και αυτιά στις καταγγελίες 

επιδεικνύοντας έτσι εγκληματική αδιαφορία και απόλυτη συνενοχή!!!  

 

 Δευτέρα 30/3/2015, 11:00 π.μ.  

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

του ΣΥΡΙΖΑ!!!  
  

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

και παράνομης διαγραφής αντιφρονούντων συλλόγων!!! 

 
  

Η Διαγραφή των Συλλόγων 

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

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

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

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

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

φίλος του Μπουλούμπαση!!! 

Διαγράφηκαν οι σύλλογοι:  

1 - Του Γιώργου Κοσμίδη (ιδρυτικός σύλλογος της ΕΛΟΚ) 

2 - Του Τάσου Πανουσόπουλου (ιδρυτικός σύλλογος της ΕΛΟΚ) 

3 - Του Γιάννη Κανέλλη (ιδρυτικό μέλος της ΕΛΟΚ) 

4 - Των Εκπαιδευτηρίων Δούκα (ιδρυτικός σύλλογος της ΕΛΟΚ) 

5 - Της Φραντζέσκας Στρατούλη (Μυτιλήνη)  

Το σκηνικό ήταν εξόφθαλμα στημένο κατά τα πρότυπα της ... Σικελικής Μαφίας! Ο ... 

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

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

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

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

προηγούμενα δεν αποδίδει!!! [Εκτός από τα προηγούμενα υπάρχει και το (5) ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ... 

ΑΕΡΑ, αλλά αυτό μόνο σε εμένα το κάνει!!!]  
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Στα μέλη της Μαφιόζικης Φαμίλιας το είχε ξεκαθαρίσει από νωρίς: αν δεν ψηφίσεις, μωρή κότα, τη 

διαγραφή των συλλόγων, όπως λέω εγώ, τότε θέλω την παραίτησή σου τη Δευτέρα στο γραφείο μου! Τι να 

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

Κάποιες Κότες το έπαιξαν ... λειράτες και 

αντέταξαν: "Ό,τι άλλο θέλεις, αλλά διαγραφή συλλόγου 

ΔΕΝ μου πάει να ψηφίσω!"  

Η απάντηση ήταν έτοιμη: "Τότε ΔΕΝ θα στείλεις 

αντιπρόσωπο!" Και ΔΕΝ έστειλαν!  

Η διαγραφή των συλλόγων γίνεται με πλειοψηφία 

των τριών τετάρτων, δηλαδή οι ψήφοι για την διαγραφή 

πρέπει να είναι υπέρ-τριπλάσιοι από εκείνους για την μη διαγραφή. Αυτό σημαίνει ότι για 

το σύνολο των ψήφων υπέρ της μη διαγραφής έπρεπε να βρεθούν τριπλάσιοι ψήφοι σύν 

ένας υπέρ της διαγραφής! Συνεπώς, οι ψήφοι υπέρ της διαγραφής ενεργούσαν υπέρ 

αυτής, αλλά και οι ηθελημένα απόντες, που αν πήγαιναν θα ψήφιζαν υπέρ της μη 

διαγραφής, με την απουσία τους ενήργησαν εντονότερα υπέρ της διαγραφής, αφού 

στέρησαν μία ψήφο υπέρ της μη διαγραφής, η οποία θα ισοδυναμούσε με προσπάθεια εξεύρεσης τριών ψήφων 

υπέρ της διαγραφής!!! 

Με άλλη διατύπωση: αυτοί που ψήφισαν υπέρ της διαγραφής των συλλόγων έδωσαν ΜΙΑ ψήφο στον 

Γερόλυμπο, ενώ αυτοί που θα ψήφιζαν υπέρ της ΜΗ διαγραφής και ΔΕΝ πήγαν έδωσαν ΤΡΕΙΣ ψήφους στον 

Γερόλυμπο υπέρ της διαγραφής!!! Βλήματα!!!  

Αλλά τι σημαίνει διαγραφή πέντε συλλόγων? Σημαίνει ότι οι αθλητές πέντε συλλόγων (50 έως 100 

αθλητές για κάθε σύλλογο) χάνουν την επαφή με το άθλημα, 2-3 προπονητές για κάθε σύλλογο μένουν χωρίς 

δουλειά και πέντε σύλλογοι κλείνουν!!! Αυτό ζήτησε ο Γερόλυμπος και το ΔΣ/ΕΛΟΚ να ψηφιστεί και αυτό 

ψήφισαν οι μαλάκες!!! 

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

μέρος, αλλά στην ουσία η "μη ψήφος" τους αντιστοίχησε σε τρεις ψήφους υπέρ της διαγραφής, αντί για μία αν 

εξαρχής ήταν παρόντες και υπέρ της διαγραφής!!! Τέλος, τα Λαμόγια, τι άλλο, ... Δαγκωτό!!! 

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

ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ!!!  
  

 Να ... χαρώ τα παντελόνια που φοράτε, το μυαλό που κουβαλάτε και το καράτε που κάνετε, όρθια γαϊδούρια!!!  
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 Φωτό από το 1990 περίπου, όλοι μπροστά στο φακό του περιοδικού "ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ"!  

 Ακόμα κι αν τέσσερις βγήκαν καθάρματα, δεν πειράζει! Βγήκαν σωστοί οι υπόλοιποι! Και πάλι η αναλογία είναι 

καλή!!!  

 

 Η Πυραμίδα των Απατεώνων-Νοθευτών της Γενικής Συνέλευσης  

 και υποστηρικτών του Γερόλυμπου, οι οποίοι με την παρουσία τους ή την απουσία 

τους υπερψήφισαν τις διαγραφές!!!  

 Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Γερόλυμπος:  76 σύλλογοι ψήφισαν υπέρ της 

διαγραφής των πέντε συλλόγων!!!  
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 Δεν μπορείτε να ισχυρισθείτε ότι ΔΕΝ γνωρίζετε! ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΛΟΙ και ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ στη 

μεγάλη αθλητική απάτη ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ και επί πολλά χρόνια!!! Στηρίζετε το Αρχι-Καραλαμόγιο αριστερά και 

τους συνενόχους του για δικά σας προσωπικά οφέλη εύνοιας και ιδιαίτερης 

μεταχείρισης!  Με την ψήφο του συλλόγου σας του δίνετε τη δύναμη να εφαρμόζει τα 

αρρωστημένα του βίτσια επί των αντιπάλων του! Είσαστε το ίδιο ένοχοι με αυτόν!!!  

Έχετε απόλυτη υποχρέωση να συμμετέχετε ΝΟΜΙΜΑ στις Γενικές 

Συνελεύσεις και με την ψήφο σας να επιβάλλετε το ΔΙΚΑΙΟ στην πορεία της 

ομοσπονδίας και στη συγκεκριμένη περίπτωση είχατε υποχρέωση να παρουσιαστείτε 

και να ψηφίσετε υπέρ της ΜΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ των πέντε συλλόγων!!! Τους κλείσατε τα 

"σπίτια" εν ψυχρώ!!!  

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

Εσείς δεν είσαστε "δάσκαλοι του καράτε"! Εσείς είσαστε "απατεώνες του καράτε"! 

Αυτή την ηθική της ΑΠΑΤΗΣ διδάσκετε στους μαθητές σας???  
  

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

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

ΔΕΝ δίνουν τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης!  

 
Τι προκύπτει τώρα??? 

Για το Αρχι-Καραλαμόγιο αριστερά ούτε ψύλλος στον κόρφο του! 

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

Η Γενική Συνέλευση ήταν καραμπινάτα παράνομη για τους λόγους που ήδη έχω 

αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μου (με κλικ εδώ), αλλά και για όσους αναφέρω και 

εδώ!!! Τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά και οι "μαϊμούδες" αντιπρόσωποι των συλλόγων, 

που ψήφισαν, βρίσκονται εκτεθειμένοι σε μηνύσεις για αθλητικά και ποινικά αδικήματα 

αλλά και αγωγές για δυσφήμηση συλλόγων και επιχειρήσεων!!! 

Ειδικότερα, 1) η πρόσκληση της ΓΣ 

ήταν παράνομη, 2) η ημερομηνία διεξαγωγής 

της ήταν παράνομη, 3) το προεδρείο της ΓΣ ήταν παράνομο, 4) 

πολλοί αντιπρόσωποι συλλόγων ήταν παράνομοι, 5) οι κατηγορίες 

κατά των διαγραφέντων συλλόγων ήταν παράνομες, 6) η διεξαγωγή 

της υποτιθέμενης "Δίκης", της οργανωμένης από το φασιστόμουτρο 

ήταν παράνομη, 7) όλη η διεξαγωγή της ΓΣ ήταν παράνομη, 8) η 

έγκριση των απολογισμού και ισολογισμού ήταν παράνομη!!! 9) Τα 

Πρακτικά γράφονταν παράνομα, και, κυρίως, 10) το μουστάκι του ... 

Μπουλούμπαση ήταν παράνομο, διότι τα μουστάκια τα ... φοράνε άντρες με παντελόνια και όχι ... χορεύτριες ... 

του χορού της κοιλιάς!!! 

Συνεπώς, για το ΔΣ/ΕΛΟΚ, τους "μαϊμούδες" αντιπροσώπους των συλλόγων 

και τους συλλόγους θα έχουμε περιπέτειες σε δικαστήρια, που έρχονται, αλλά ίσως 

και τιμωρία από την Παγκόσμια για την ΕΛΟΚ!!! Ήδη η ΕΛΟΚ δεν γίνεται δεκτή 

στην Βαλκανική, επειδή ο απατεώνας Γερόλυμπος άρπαξε το Ταμείο της και την 

κοπάνησε! Είναι προφανές ότι οι πέντε σύλλογοι θα διαμαρτυρηθούν στις 

υπερκείμενες ομοσπονδίες για τη διαγραφή τους, η οποία έλαβε χώρα για καθαρά 

εκδικητικούς λόγους και για λόγους συμψηφισμού της με το κλέψιμο του Ταμείου της 

Βαλκανικής από τον Γερόλυμπο! Είναι προφανές ότι ο Γερόλυμπος γνωρίζει ότι 
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βρίσκεται σε αδιέξοδο και ενώ εντός Ελλάδος θα εφαρμόζει τη διαγραφή των συλλόγων με απόκλισή τους από 

τους αγώνες, εκτός Ελλάδος θα υποκρίνεται και θα λέει ότι ... ΔΕΝ τους διέγραψε!!! Αλλά αυτά θα τα δούμε 

και πιο κάτω. 

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

της ΓΣ για να ... κατατοπιστούν οι αντιπρόσωποι και να εκφέρουν τις "υπαγορευμένες" απόψεις τους!!! 
  

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

εποπτεύουσα τις αθλητικές ομοσπονδίες Γενική Γραμματεία Αθλητισμού παίζει το ... πουλί της! 

Ο κύριος σκοπός της Γενικής Συνέλευσης ήταν η έγκριση του Απολογισμού (με κλικ εδώ) και του 

Ισολογισμού (με κλικ εδώ) του 2014. Με τη διόγκωση του θέματος της διαγραφής των συλλόγων και με την 

ταυτόχρονη στέρηση της ευχέρειας εξέτασης των Απολογισμού και 

Ισολογισμού της ομοσπονδίας από τους συλλόγους, διότι ενώ το νόμιμο 

είναι να δίνονται μαζί με την πρόσκληση για ΓΣ, στην προκείμενη 

περίπτωση δόθηκαν (όπως πάντα!) παράνομα πέντε λεπτά μόνο πριν από 

τη ΓΣ, πράγμα που αποτελεί λόγο ακύρωσής της, προφανώς για να 

καλυφθούν οι παράνομες εγγραφές τους, επιχειρήθηκε και επετεύχθη να 

περάσει ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός χωρίς καμιά παρατήρηση και 

συζήτηση και χωρίς κανένα πραγματικό λογαριασμό και αποδεικτικά 

στοιχεία! Καραμπινάτη είναι βέβαια η παρανομία όλων των μελών του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά και της Ελεγκτικής Επιτροπής, κατά το ότι τα δύο αυτά 

υπό έλεγχο επίσημα έγγραφα που αποτυπώνουν τα οικονομικά ενός 

ολόκληρου έτους της ομοσπονδίας ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ, δεδομένου ότι μόνον τα ονόματα, που 

φέρουν κατωτέρω ΔΕΝ είναι νομικά αρκετά!!!! 

Ήθελα να ήξερα ποιοί κόπανοι συνέταξαν και ποιά βλήματα 

αποδέχθηκαν και ψήφισαν αυτόν τον Απολογισμό και αυτόν τον Ισολογισμό, οι 

οποίοι καταπίπτουν σε οποιοδήποτε δικαστήριο και εξ αυτών ακυρώνεται 

ολόκληρη η Γενική Συνέλευση!!! 

Απομένει στα σαΐνια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που το ... 

κωλοβαράνε επί είκοσι χρόνια, αφού ποτέ δεν έκαναν οικονομικό και 

διαχειριστικό έλεγχο στην ΕΛΟΚ, ενώ έδιναν εν ψυχρώ παχυλές 

επιχορηγήσεις από το δημόσιο χρήμα στον ευνοούμενο και διαπλεκόμενο 

Γερόλυμπο, να ελέγξουν την αμαρτωλή ομοσπονδία! Αλλά οι εποχές άλλαξαν και πλέον δεν υπάρχει δεκάρα, 

οπότε οι μάγκες της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και αυτής που θα την ... αντικαταστήσει, θα στύψουν τη μύγα 

να βγάλουν ξύγκι, οπότε τρέμετε λαμόγια!!!  

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

συλλόγων, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως ... χιμπατζήδες με πλαστές βεβαιώσεις (ποινικό αδίκημα) είναι 

περισσότερο από βέβαιο ότι η εγκυρότητά της θα καταπέσει σε οποιοδήποτε δικαστήριο!!! 

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

του 2014: 

 
Δώσανε ένα φύλλο χαρτί για τον Απολογισμό ύψους κοντά στις 300.000 €!!! Γελοιότητες!!! 
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1) "Έσοδα χρήσης ως ανάλυση 280.981 €": Είδατε καμιά ανάλυση βρε ζωντόβολα, όσοι ψηφίσατε αυτόν 

τον Απολογισμό??? 

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

όσοι ψηφίσατε αυτόν τον Απολογισμό??? 

Η παράληψη των ειδικών αναλύσεων αποτελεί λόγο ακύρωσης της ΓΣ. 

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

Κατευθείαν στις τσέπες τους!!! Η ετήσια διακίνηση 300.000 € δεν μπορεί να έχει τόκους μόνο 20 €!  

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

5) "Λοιπά έσοδα με ανάλυση": Από ποιές πηγές προέρχονται αυτά τα έσοδα 

και γιατί δεν αναφέρονται διεξοδικά αφού το ποσό είναι αυτό που στηρίζει στην 

ουσία την ομοσπονδία?  

ΔΕΝ δόθηκε καμιά ανάλυση για 189.685 €, ποσό ιδιαίτερα μεγάλο και άρα 

αποτελεί λόγο ακυρότητας! Από όσα γνωρίζω τα ποσά αυτά μαζεύονται με 

παράνομο τρόπο εκβιαστικά από γονείς και αθλητές και ο ισολογισμός τους με τα 

έξοδα αποκρύπτεται εσκεμμένα!!! 

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

ρούπε-ρούπεπεεεε!!!  ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΑΠΑΤΗ!!!  

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

τις συμμετοχές των μαθητών της αποτελούν αυτόνομο ταμείο και μάλιστα πληρώθηκαν "ανταποδοτικά" 

(νόμος) πράγμα που σημαίνει ότι, αφού αφαιρεθούν τα πραγματικά έξοδα της Σχολής, τα υπόλοιπα λεφτά 

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

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

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

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

της ΓΣ να καθιστά και την τελευταία παράνομη!!! 

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

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

 



Κότες, Τούβλα και Λαμόγια διέγραψαν παράνομα συλλόγους! Εκτέθηκαν σε μηνύσεις και αγωγές!  

Στο χείλος του γκρεμού ΕΛΟΚ και ΔΣ! 10/19 

http://www.karate.gr/14elok/144150319.htm 9 Οκτωβρίου 2016 

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

όταν απολύσατε τους προηγούμενους πέντε υπαλλήλους σας, επειδή δεν τους χρειαζόσασταν? Μήπως τους 

απολύσατε για να αποφύγετε την επιχορήγηση της ΓΓΑ και άρα τον έλεγχο των οικονομικών σας από τη 

ΓΓΑ??? Μήπως τους απολύσατε για να μην βλέπουν την απογείωση των παρανομιών σας??? 

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

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

υποθέσεις είχε η ΕΛΟΚ και δώσατε 13.000 € σε νομικούς??? Μήπως η ΕΛΟΚ πλήρωνε τα δικαστήρια του 

Γερόλυμπου εναντίον του Περσίδη και της Παγκόσμιας και τους δικηγόρους της μαϊμούς Δικαστικής 

Επιτροπής για να τιμωρεί τους αντιφρονούντες??? Επιδείξανε αποδείξεις και υποθέσεις της ΕΛΟΚ, που 

διευθετήθηκαν με τη βοήθεια νομικών??? 

 
9) "Φως-Νερό-Ταχ. Τέλη = 1.193 €": Φως-νερό είναι πληρωμένα από το στάδιο! Ταχ. Τέλη δεν 

υπάρχουν, αφού πλέον όλοι χρησιμοποιούν email!!! 

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

Ποίου τα κινητά πληρώνει η ΕΛΟΚ? Μήπως σίγουρα του Γερόλυμπου??? 

"Μαϊμούδένια έξοδα"!  

11) "Συνεδριάσεις ΔΣ - Γεν. Συνελεύσεις = 14.069 €":  Υπέρογκο ποσό!!!   Σε 

ποιά τσέπη πήγαν αυτά???  "Μαϊμούδένια έξοδα"!  

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

εκτύπωσης που κάνει 4 € τα 500 φύλλα! 10 πακέτα (5.000 φύλλα) το μήνα να 

παίρνετε, μόνο 40 € το μήνα θέλετε, δηλ 480 € το χρόνο! Τα άλλα τι γίνονται??? 

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

καμιά, έκδοση = καμιά, συνδρομές 2 Χ500 € = 1000 €! Τα άλλα τι γίνονται??? "Μαϊμούδένια έξοδα"!  

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

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

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

γυναικών, κτλ. Τα λεφτά τους πληρώνονται "μαύρα"??? Κάθε ανακοίνωση αποστολής έχει και το όνομα του 

εθνικού προπονητή! Τι απάτη παίζεται εδώ? 

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

ΑΘΛΗΤΕΣ ... ΚΑΡΑΛΑΜΟΓΙΑ!!!  "Μαϊμούδένια έξοδα"!  
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17) "Διοργάνωση περιφερειακών κτλ. = 65.030 €":  ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ??? ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ 

ΑΘΛΗΤΕΣ ... ΚΑΡΑΛΑΜΟΓΙΑ!!! "Μαϊμούδένια έξοδα"!  

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

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

τις συμμετοχές των μαθητών της αποτελούν αυτόνομο ταμείο και μάλιστα πληρώθηκαν "ανταποδοτικά" 

πράγμα που σημαίνει ότι, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της Σχολής, τα υπόλοιπα λεφτά κατανέμονται πάλι στους 

μαθητές της Σχολής και επ' ουδενί λόγο πάνε σε άλλο ταμείο!!! ΟΧΙ μόνο ακυρώνεται η ΓΣ, αλλά ΠΑΤΕ 

ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΑΠΑΤΗ!!!  
 

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

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

 

Συμπέρασμα: Η ΕΛΟΚ αποτελεί μια συμμορία, η οποία εξαπατά τους συλλόγους, 

τους αθλητές, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλες τις άλλες αθλητικές 

ομοσπονδίες και όλη τη χώρα!!! Κάποτε θα πρέπει να κάτσουν στο σκαμνί αυτοί οι 

"κύριοι"!!! 
 

  

 Νέα της Τελευταίας ώρας!!!  
  

1 - Σε εξέλιξη βρίσκεται το 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καράτε της WKF 

στην Κωνσταντινούπολη! Η Ελληνική Ομάδα 

βρίσκεται εκεί με την κατωτέρω σύνθεση και 

συνοδούς τους Χρήστο Μπουλούμπαση 

(πρόεδρο-λαμόγιο ΕΛΟΚ) και Κέυβαν Γκάζι 

(γερολυμπικό λαμόγιο ΕΛΟΚ!)! 

2 - Ταυτόχρονα έχουν μεταβεί στο 

πρωτάθλημα και οι Ηλίας Χρήστου και Γιάννης 

Κανέλλης λόγω των αθλητικών και 

προσωπικών σχέσεων που έχουν οι ίδιοι με 

τους ιθύνοντες του παγκόσμιου καράτε, αλλά 

και της εκτίμησης που χαίρουν από τους 

διεθνείς παράγοντες του αθλήματος! 

3 - Έχουμε την αίσθηση, χωρίς να 

επιβεβαιώνεται ακόμα, ότι θα γίνει 

διαμαρτυρία προς τη διοίκηση της Παγκόσμιας 

για την παράνομη και γκαγκστερική πρόσφατη 

διαγραφή των πέντε συλλόγων από τον 

"Αρρωστημένο"! Και όποιον πάρει ο ... Χάρος!!!  

4 - Αυτό προκύπτει από την 

αχαρακτήριστη συμπεριφορά του Πέρση 
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Κέυβαν Γκάζι (ανέκδοτο: δεν είμαι εγώ ρατσιστής, αυτός είναι ... Πέρσης!), ο οποίος κατά πληροφορίες 

διαδίδει μεταξύ των αθλητών της εθνικής ομάδας ότι οι Ηλίας Χρήστου και Γιάννης Κανέλλης θα ... 

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

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

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

τελειώσει και θα είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα, και ΟΧΙ ΤΩΡΑ στη διάρκεια των αγώνων και πριν παίξουν! 

Συνεπώς, αυτό το βλήμα ο Πέρσης Κέυβαν Γκάζι χτυπάει ασυνείδητα την ψυχολογία των αθλητών πριν από 

τους αγώνες για να πέσει η απόδοσή τους και να δώσει ψευδή ερείσματα στον "Αρρωστημένο" εναντίον των 

αντιπάλων του! 

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

αθλητές και για αυτό να μην έχουν καμιά αμφιβολία! 

6 - Στη χθεσινή Συνεδρίαση της Ολομέλειας των αντιπροσώπων των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών 

Καράτε ο ... Μαλάκας ο Γερόλυμπος "τράβηξε και άλλο λαχείο", διότι το μίσος που κλείνει μέσα του δεν τον 

αφήνει να διορθώσει τα εγκληματικά του ελαττώματα (!!!):  Το Κογκρέσο της Ευρωπαϊκής τον ανακήρυξε 

επίσης "Persona non Grata", όπως ακριβώς και της Παγκόσμιας!  

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

και η ΕΛΟΚ είναι στη μαύρη λίστα της Παγκόσμιας, της Ευρωπαϊκής και της 

Βαλκανικής, διότι με το αιτιολογικό "ότι στράφηκαν εναντίον των συμφερόντων της" 

διέγραψε πέντε συλλόγους της, επειδή αθλητές και προπονητές τους πήραν 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ μέρος σε Βαλκανικούς Αγώνες χωρίς την άδεια τη δική της παρ' όλο 

που έγιναν δεκτοί με την άδεια της Βαλκανικής και της Παγκόσμιας! Ακόμα όμως, και 

αν παραλείψουμε ότι α) οι αθλητές ιδιωτικά ΔΕΝ είναι οι σύλλογοι και β) ότι οι 

σύλλογοι είναι αυτόνομοι και αυτοδιοίκητοι, ακόμα και τότε παρατηρούμε ότι η ΕΛΟΚ 

θεωρεί ενέργειες εναντίον των συμφερόντων της τις ενέργειες που υπάγονται υπέρ 

των συμφερόντων των τριών υπερκείμενων αυτής ομοσπονδιών, των οποίων είναι (ή 

οφείλει να είναι) μέλος, και επομένως ενεργεί ΑΝΤΙΘΕΤΑ προς τα συμφέροντα των 

υπερκείμενων αυτής ομοσπονδιών!!! 

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

διαγραφή των συλλόγων, τους λέω πως αν ήμουν στη θέση του Αντόνιο Εσπίνος χωρίς δεύτερη σκέψη θα 

έλεγα για την ΕΛΟΚ "Διάγραψέ τα τά ... κωλόπαιδα!!!", πράγμα που απεύχομαι να συμβεί, παρ' όλο που σας 

χρειάζεται!!! 

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

χασάπικο και στην Κωνσταντινούπολη τους χορεύει ... το χορό της κοιλιάς!) βρεθούν μπροστά 

σε πιθανή διαγραφή της ΕΛΟΚ από την Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια θα κρύψουν τα κεφάλια 

τους, όπου βρουν, δηλώνοντας ότι ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ, αλλά όλα ήταν μια 

παρεξήγηση στη ... μετάφραση!!! 

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

στους ηλίθιους, που την ψήφισαν "με την απουσία τους"!!!  

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

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

144141107.htm
144141107.htm


Κότες, Τούβλα και Λαμόγια διέγραψαν παράνομα συλλόγους! Εκτέθηκαν σε μηνύσεις και αγωγές!  

Στο χείλος του γκρεμού ΕΛΟΚ και ΔΣ! 13/19 

http://www.karate.gr/14elok/144150319.htm 9 Οκτωβρίου 2016 

 
 

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

πραγματικά η ΕΛΟΚ αποφάσισε τις διαγραφές, το γύρισε στο ... χορό της 

κοιλιάς λέγοντας "Δεν τους διαγράψαμε, μια μικρή τιμωρία τους δώσαμε!"   
Από "Αυτοφωράκιας", ... "Χορεύτρια του Χορού της Κοιλιάς"!!! 

Ο Χρήστος Μπουλούμπασης, 7 νταν Koil-Ryu στον ... χορό της κοιλιάς 
(φανταστείτε τον):  

"Δεν τους διαγράψαμε, μια μικρή τιμωρία τους δώσαμε", δήλωσε ο ψεύτης στην 
Ευρωπαϊκή! 

 

Δεν μπορεί να καταγγέλλονται τέτοια συγκλονιστικά γεγονότα 

σε αθλητική ομοσπονδία και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να 

κάνει πως δεν βλέπει και δεν ακούει, όταν μάλιστα συνεργάτες 

του σημερινού Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού έχουν τα παιδιά 

τους στο καράτε!!! 

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

Karate News  

25 Μαρτίου στις 9:59 μ.μ.  

Το Karate-News δημοσιεύει επιστολή του κ. Ηλία Χρήστου. 

Αγαπητοί φίλοι. 

Κυκλοφορούν διάφορα ανυπόγραφα σχόλια στο διαδίκτυο που αναφέρονται στο πρόσωπό μου με 

προφανή σκοπό να διαστρεβλώσουν την αλήθεια και να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη του Καράτε για μια 

ακόμη φορά. Δεν θα έμπαινα καν στον κόπο να απαντήσω, όχι γιατί είμαι υπεράνω, αλλά γιατί έχω την 

βεβαιότητα ότι όποιος με προσοχή παρακολούθησε την διαδρομή 

των γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας Γενικής 

... Συνέλευσης - φιάσκο, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Ο 

λόγος λοιπόν που μπαίνω σε αυτή την διαδικασία είναι ότι 

αμφισβητείται ακόμη και το δικαίωμα μου να έχω φίλους μετά από 

όλη την πολυετή διαδρομή μου στο χώρο του Παγκόσμιου Καράτε.  

Δεν κατάλαβα, πρέπει να απολογηθώ για ιδιωτικά μου 

ταξίδια; Ευτυχώς που δεν είμαι αθλητής συλλόγου γιατί θα 

κινδύνευε, σύμφωνα με την προσφιλή τακτική της ΕΛ.Ο.Κ, να 

διαγραφεί ο σύλλογος που ανήκω.  

Συγγνώμη που δεν πήρα την άδεια σας αγαπητοί κύριοι της 

διοίκησης της ΕΛ.Ο.Κ. Θα το έχω υπόψη μου την επόμενη φορά 

και θα σας ρωτάω με ποιους επιτρέπεται να μιλάω, με ποιους όχι 

και ποιοι θα είναι η φίλοι μου! Εντάξει μπαμπά; Δεν φταίω εγώ 

εάν βλέπετε παντού φαντάσματα και συνωμοσίες, αλλά είναι 

γνωστό ότι ο καθένας κρίνει εξ' ιδίων τα αλλότρια. Δεν είμαστε 

όλοι ίδιοι, μην κρίνετε με βάση τις δικές σας πρακτικές. Ελπίζω 

επίσης να σταματήσετε αυτή την παιδική πατριδοκάπηλη 

https://www.facebook.com/pages/Karate-News/1513911668820683
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επιχειρηματολογία, λες και απευθύνεστε στο κοινό του Ελληνικού Καράτε σαν να είναι παιδάκια.  

Όταν διαγράφατε συλλόγους, προφανώς αυθαιρετώντας, μέσα από μια καταφανώς χειραγωγούμενη 

γενική συνέλευση, είμαι βέβαιος ότι ΕΣΕΙΣ ειδικά ξέρατε ότι ενδεχομένως θα τεθείτε μπροστά στις ευθύνες 

σας από τις υπερκείμενες διεθνείς ομοσπονδίες του Καράτε. Εσκεμμένα το αποσιωπήσατε προβάλλοντας την 

εικόνα ότι λόγω "αυτοδιοίκητου" παίρνουμε χωρίς επιπτώσεις ότι απόφαση θέλουμε καταστρατηγώντας όλα 

όσα προβλέπονται από καταστατικά και αθλητική νομοθεσία. Τουλάχιστον όποιος τα επικαλείται αυτά 

απευθυνόμενος στους εγχώριους "ιθαγενείς", όπως πιστεύετε ότι είναι ο κόσμος του Ελληνικού Καράτε, 

απαντά με παρρησία όταν ερωτάται από κύκλους των υπερκείμενων ομοσπονδιών (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

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

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

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

απαντήσεις και το μόνο που κάνετε είναι να ρίχνετε λάσπη στον ανεμιστήρα. Οι δικές μου απόψεις έχουν 

εκφραστεί και χωρίς να παριστάνω τον σωτήρα, διεκδικώ το αναφαίρετο δικαίωμα μου να θέτω ερωτήματα, να 

κάνω κριτική στα κακώς κείμενα αλλά και να επικροτώ οτιδήποτε θετικό. 

Μετά τιμής 

Ηλίας Χρήστου. 

 

 Karate News 

1 Απριλίου στις 2:30 μ.μ.  

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

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

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

συγκεκριμένο κατάπτυστο, ψευδέστατο, και άκρως συκοφαντικό «σχόλιο-λασπολογία» καταδεικνύει με τον πιο 

ηχηρό τρόπο τον συντάκτη και εμπνευστή του !!! Αβίαστα αναγνωρίζει ο καθένας τον άνθρωπο, στον οποίον 

συντρέχουν (συνθέτοντας έτσι την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του) αναγνωρίσιμα από όλους μας 

χαρακτηριστικά και ιδιότητες, όπως : ψεύτης, αλαζών, άφιλος, δολοπλόκος, υπερφίαλος, άδικος, αδίστακτος, 

αχάριστος, φιλοχρήματος, συμφεροντολόγος, ανεπάγγελτος και πάσχων από υπερβολική διόγκωση του εγώ !!! 

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

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

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

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΤΕ, αλλά δεν τολμάτε, είτε λόγω 

συμφερόντων είτε λόγω φόβου, να παραδεχτείτε, να 

καταγγείλετε και να απαλλαγείτε από την ρυπογόνα 

παρουσία του». 

Είναι φυσικό κ. Ηλία Χρήστου να ενοχλεί την 

«συμμορία» η παρουσία σας και η οποιαδήποτε πράξη 

σας. Δυστυχώς για κάποιους, είστε αγγλομαθής, 

σοβαρός, ευθύς και φιλαλήθης. Γνωρίζετε την σαθρή 

πραγματικότητα του Ελληνικού Καράτε. Είστε αρεστός 

και αγαπητός ως προσωπικότητα στους διεθνείς 

κύκλους του Καράτε. Απολαμβάνετε τον σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφουν στο πρόσωπο σας σημαντικοί 

και έντιμοι άνθρωποι που «ψάχνουν» το ταμείο της πρώην Βαλκανικής και που νομίμως ζητούν την συνδρομή 

των θεσμοθετημένων Αρχών του τόπου μας. ΚΥΡΙΩΣ όμως είστε αντιπολίτευση, δεν υποτάσσεστε στους 

αχρείους και δεν συμπλέετε με την προσπάθεια επιβολής σκοταδισμού, τρομοκράτησης, εξόντωσης, 

εκφοβισμού, εξαπάτησης και διεθνούς απομόνωσης καθώς και απαξίας, που λυσσαλέα επιχειρείται σήμερα 

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

https://www.facebook.com/pages/Karate-News/1513911668820683?fref=nf
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Πρέπει να κατανοήσετε κ. Ηλία Χρήστου ότι εσείς και όσοι μοιράζεστε το ίδιο όνειρο για να αλλάξει το 

κάδρο του αθλήματος στη χώρα μας, δεν «αρέσετε» στο σάπιο κατεστημένο που δημιούργησε ο κατάπτυστος 

ηγέτης τους. Είστε το εμπόδιο στην εφαρμογή των ανίερων σχεδίων τους. Λυσσαλέα (πλην ματαίως) θα 

αγωνιστούν με όπλα την συκοφαντία, το ψεύδος, την παραπληροφόρηση, την λασπολογία, την τρομοκράτηση, 

τον εκφοβισμό, την απειλή, τις παράνομες - απατηλές παροχές και την δημιουργία ψευδαισθήσεων, να 

«διασωθούν» και να αποφύγουν τις συνέπειες των πράξεων και έργων τους. 

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

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

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

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

Ας μας πει λοιπόν ο «Μέγας Ψεύτης» και «Αρχιερέας της διαπλοκής» ποιοι διέγραψαν συλλόγους, ποιοι 

διενήργησαν παράνομες εξετάσεις στη σχολή Προπονητών, ποιοι υιοθέτησαν και λειτούργησαν 

(αποδεδειγμένα πλέον) παράνομες δικαστικές επιτροπές, ποιοι απειλούσαν την εκάστοτε αντιπολίτευση με 

δημιουργία άλλης Ομοσπονδίας, ποιοι με την λογική του ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΩ χειραγωγούσαν, 

διαιτητές, συλλόγους, έστηναν πρωταθλήματα, επέλεγαν, σύμφωνα με τα συμφέροντα του, Εθνικές ομάδες, 

μεθόδευαν την Μοριοδότηση «δικών τους» αθλητών, εξασφάλιζαν επιδοτήσεις «δικών τους» συλλόγων, 

επέλεγαν τόσα χρόνια τους ίδιους παράνομους ομοσπονδιακούς προπονητές και τόσα άλλα που σύντομα θα 

διερευνηθούν !!! 

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

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

ήμουν υπερήφανος αν την «κάθαρση» και την αλλαγή του κάδρου και της εικόνας του Καράτε στην Ελλάδα, 

επιτύγχαναν Έλληνες παράγοντες!!! Προσωπικά σαν Έλληνας θα συνδράμω στην προσπάθεια οποιαδήποτε 

«ξένης διοργάνωσης» με προστατεύσει από τον άνθρωπο και την παρέα του που προσπαθούν να με κάνουν 

όμοιο τους ώστε να χαρακτηριστώ ως «διεθνές λαμόγιο» και να ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. 

 

 Προσθήκη-2, 6/4/2015: Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο των Εκπαιδευτηρίων 

Δούκα!  

 

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

 

 Ο Γιάννης Κανέλλης μας την έκανε ... 

πισωγυριστή!!!  

Είχα αναδημοσιεύσει την ανάρτηση αριστερά του 

Karate News και την έβγαλα μόλις έμαθα την 

"προδοσία" του Γιάννη Κανέλλη, ο οποίος, από 

εκεί που τον έβριζε, ξανάγινε "παπαγαλάκι" του 

Γερόλυμπου! Αλλά δεν μου φτάνει αυτό! Θέλω 

δικαίωση για τις προβλέψεις μου!  Πρώτον, σας τα 

έλεγα: ο άνθρωπος αυτός έχει αποδειχθεί 

δεκαπρόσωπος! Δεύτερον, και με όλα όσα 

δημοσιεύονται παραπάνω, το καράτε, όπως έχει 

καταντήσει σήμερα, μπορεί να πάρει μέρος στον 

διαγωνισμό τραγουδιού "Asia's Got Talent" 

(κάτω) και με ελπίδες για ... πλασάρισμα σε 

πρώτες θέσεις!!! Μαέστρος του τρίτου φύλου ο ... 

Γερόλυμπος!!!  Δεν πιστεύω η Κωνσταντοπούλου 

να με πει "σεξιστή"!!!  
   

 Παρασκευή 17-4-2015 - Η απαράδεκτη αντίδραση του Γιάννη Κανέλλη  

Την ίδια ημέρα της ανωτέρω δημοσίευσης (δηλ. την 14-4-2015) και στις 12:54 μμ, με πήρε τηλέφωνο ο 

Γιάννης Κανέλλης από το κινητό του 6944-827205 και με ... εξύβρισε χυδαιότατα! Εξύβρισε χυδαιότατα 

εμένα τον ίδιο και όλα τα προσφιλή μου πρόσωπα!!! Γνωρίζοντας τον άνθρωπο αυτόν και και την κενότητα του 

χαρακτήρα του είμαι βέβαιος ότι το τηλεφώνημα αυτό το έκανε μπροστά σε ακροατήριο για να επιδείξει το 

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

υπόθεση. Συνεπώς ο Γιάννης Κανέλλης με εξύβρισε χυδαιότατα από το τηλέφωνο ενώπιον 5-10 ατόμων, τα 

οποία θα το διέδωσαν επίσης προς 50-100 άλλα άτομα! 

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

διαιτητής και διεθνής διαιτητής κρίθηκε ανωτέρω ως "δημόσιο πρόσωπο" στο χώρο του καράτε για τις 

αλλοπρόσαλλες επιλογές του. Αυτή, όμως, καθεαυτή η χυδαία πράξη του μιας χυδαιότερης εξύβρισης: 1) 

αποδεικνύει το πεζοδρομιακό υπόβαθρο του ίδιου του Γιάννη Κανέλλη, αλλά και 2) την ηθική απαξία στην 

οποία έχει υποβαθμιστεί το καράτε κάτω από την πολυετή διοίκηση των σημερινών διοικούντων.  

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

ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΠΟΤΑ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ!!! 

Νομικά δε, ο Γιάννης Κανέλλης παρέβη καραμπινάτα τον 

αθλητικό νόμο "περί βίας σε αθλητικούς χώρους και για αθλητικά 

θέματα" και, αν είχα ηχογραφήσει τις χυδαιολογίες του, τώρα θα 

του είχα αφαιρέσει ΑΥΤΟΜΑΤΑ την αθλητική ιδιότητα, ώστε να 

μη μπορεί να μπει ούτε στο γυμναστήριό του! Ταυτόχρονα, έγινε 

υποχείριο όλων όσων τον άκουσαν, διότι αν ένας από αυτούς 

εμφανιστεί σαν μάρτυρας, για τα λόγια που μου απηύθυνε, τότε θα 

έχει τις ίδιες συνέπειες! 

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

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

τον δέχθηκα στην προσπάθειά μας για την εξυγίανση του καράτε, και τον έβγαζα μάλιστα και 
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φωτογραφίες σαν την αριστερή για να τον προβάλω, 2) στη συνέχεια όλους αυτούς, μαζί και εμένα, 

μας πρόδωσε, γλείφοντας και πάλι τον Γερόλυμπο, 3) οι χυδαίες ύβρεις που μου απηύθυνε 

διαδόθηκαν σε όσους ήταν παρόντες στο τηλεφώνημα και από όλους αυτούς προς τα έξω πλήττοντας 

την προσωπικότητα μου, και 4) πιστεύω πως μόλις κάποιος παρανομεί εις βάρος σου, πρέπει άμεσα 

να αντιδράσεις, διότι θα το ξανακάνει πάλι και πάλι και θα το μάθει και σε άλλους να το κάνουν και 

αυτοί εις βάρος σου: 

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

αντιαθλητική και υβριστική συμπεριφορά του, και  

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

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

 

 Όσον αφορά στον Αρχι-Καραλαμογιόκοτα (!!!) δικτάτορα της ΕΛΟΚ, θυμίζουμε πάντα 

το:  

 

 Καρατόμηση του διεθνή παράγοντα του Καράτε Γιώργου 

Γερόλυμπου  από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Καράτε!!!  
 

English 

Version 

 

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

Σβήνουν τα ίχνη της!!!  

 ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ 

ΧΑΝΟΝΤΑΙ!!!  

  Πρόκειται για την ομοσπονδία της Αρπαχτής και της Αρμεχτής!!!  

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

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

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

[144141107.htm] Βρέμη 4-11-2014:... Πίσσα και Πούπουλα επιφύλαξαν 102 εθνικές 

ομοσπονδίες καράτε 102 χωρών στην Ελληνική υποψηφιότητα του 

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

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

όχι κουρεμένος, αλλά με κομμένο το... σκαλπ του!!! 

Αιτία η μακροχρόνια υβριστική και συκοφαντική συμπεριφορά του 

απέναντι στην Παγκόσμια και τους αξιωματούχους της, αλλά και η επί 

μακρόν άρνησή του να αποδώσει οικονομικό λογαριασμό για τη 

Βαλκανική Ομοσπονδία Καράτε κατά το υπέρ-δεκαπενταετές διάστημα 

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

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

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

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

144141127.htm
144141127.htm
144141127.htm
144141127.htm
144141107-engl.pdf
144141107-engl.pdf
144141107.htm
144141107.htm
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0-Γερόλυμπος 

ΑΦΑΝΗΣ 
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ 

 
1-Μπουλούμπασης 

Παράνομος Πρόεδρος 
διότι προπονητής! 

 
2-Γερολύμπου 

Αναπλ. Πρόεδρος 
Υπό έλεγχο! 

 
3-Δημητριάδης 
Παράνομος Γεν. 

Γραμ. διότι 
προπονητής! 

 

 
5-Βόβλας 

Παράνομος 
Ταμίας διότι 

προπονητής! 

 
6-Ράλλης Ειδικός 

Γραμματέας 

 
7-Γκουβούσης 

Παράνομος Έφορος 
Υλικού, διότι 
προπονητής! 

 
8-Καρβούνης 

Παράνομος Εφ. 
Εθν. Ομάδων, διότι 

προπονητής! 

 
9-

Χονδροματίδης 
Παράνομος 

Πρόεδρος Τεχν. 
Επιτροπής, 

διότι 
προπονητής! 

 
10-Πάσης 
Νόμιμη ... 
Σουπιά! 

Παράνομος, διότι 
προπονητής! 

 

 
12-Γκάζι, 

Διευθυντής 
αθλήματος, νόμιμος 

προπονητής, 
παράνομα 
ψηφίζει!!! 

 
13-Σκοπελίτης 

Ιδιοκτήτης 
"Sportdata", 
εξωτερικός 

συνεργάτης!!! 

 
14-

Χριστοδούλου 
"Η 

ElpidaTours!" 
εξωτερικός 

συνεργάτης!!! 

  

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!  

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 
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