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Οι ευκαιριακοί τυχοδιώκτες ως "εργαλείο" των πολιτικών ή το
"Σύνδρομο του Γερόλυμπου" μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και με
λίγο Ζαχόπουλο και Ορφανό !!!
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! 

(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Πολύ ευχαρίστως, με κλικ εδώ!)
Όταν γνωρίζει κανείς τον Γιώργο Γερόλυμπο όσο τον γνωρίζω εγώ και όταν αυτός
αποτελούσε και αποτελεί σημαίνων στέλεχος στον τομέα του Αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας,
τότε δεν χρειάζεται καμιά άλλη πληροφορία για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κώστα Καραμανλή! Την
... βάψαμε !!! Από το 1995 γνώριζα ότι θα έσκαγε η βόμβα Ζαχόπουλου! Ήταν θέμα χρόνου!
«Η υπόθεση Ζαχόπουλου δεν είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας. Είναι ένα έκτακτο γεγονός, το
οποίο ρίχνει φως σε μια κομματικοποιημένη και διεφθαρμένη ηγεσία στο χώρο της δημόσιας
διοίκησης»,
παρατήρησε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αλαβάνος, σε δηλώσεις του μετά τη
συνάντηση που είχε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Πολιτισμού.

Από τότε που δεν μπόρεσε να τον γλιτώσει ο Καραμανλής και τον
σουτάρισε η Αγγελοπούλου από το 2004, ο Γερόλυμπος έγινε το "μαύρο
πρόβατο" που ο "γιδοβοσκός" έπρεπε να κάνει πάλι "άσπρο", διότι έχει την
υποστήριξη "βασικού" όχι μετόχου αλλά "βαρόνου" (το ίδιο είναι!) και ήταν το
αδίστακτο μυαλό που γένναγε ιδέες δημιουργίας νέων αθλητικών ομοσπονδιών
και αρπαγής παλαιών ομοσπονδιών από το ΠΑΣΟΚ με στόχο να αρπάξει η Νέα
Δικτατορία τη διοίκηση της Ολυμπιακής Επιτροπής. Παρόμοια μυαλά γέννησαν
και τα κόλπα των ομολόγων και άλλα!
Η υπόθεση "ξέπλυμα Γερόλυμπου" πήγε καλά και σήμερα ο Γιώργος Γερόλυμπος, το
"αθλητικό αυτό τέρας", που γέννησε και έθρεψε το άθλιο κομματικό αλισβερίσι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και
Νέας Δημοκρατίας (εναλλάξτε ελεύθερα το υποκείμενο με το αντικείμενο),:
1) Ελέγχει την ομοσπονδία του ερασιτεχνικού καράτε με επιχορήγηση 200 εκατ. δρχ. το χρόνο
και γραφεία στο ΟΑΚΑ. Όταν κατηγορήθηκε για "περίεργη μη καταχώρηση" ποσού 47 εκατ. δρχ.
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επιχορηγήσεων στον απολογισμό του 1999, έτρεξε ο Ορφανός με τον Μεντεσίδη να τον γλιτώσουν
με εικονικό έλεγχο της πλάκας. Τους τα έχω γράψει κατάμουτρα και κανείς δεν κουνήθηκε τρία
χρόνια τώρα! Αν είστε άντρες, δώστε μου να τον ελέγξω εγώ
με την εποπτεία εισαγγελέα και σας υπόσχομαι το καλύτερο
κελί στο ... Πουλί!!! Είστε "καθαροί¨? Ανοίγετε τα οικονομικά
της ΕΛΟΚ! Είστε "βρώμικοι"? Επικαλείστε τον ... "μπάρμπα
σας τον ψεύτη"! Συμβαίνει το δεύτερο!
2) Αρπάζει την ομοσπονδία Χόκεϋ με συλλόγους
καράτε και χώνεται από το Χόκεϋ στην ΕΟΕ (αυτό παλιό).
3) Ελέγχει την ομοσπονδία κέρλινγκ, που δημιούργησε
ο ίδιος με συλλόγους καράτε, με επιχορήγηση από τη ΓΓΑ και
γραφεία στο ΟΑΚΑ, (όπου γράφω "ελέγχει" σημαίνει ότι
διαχειρίζεται και τα οικονομικά χωρίς έλεγχο!).
Όλα εν γνώσει των αφεντικών του Ορφανού και
Καραμανλή! Και μετά μου λένε εμένα για νταβατζήδες του
αθλητισμού!!! Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό ... κεφάλα!
Κέιβαν Γκάζι:
4) Είναι γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας
Κι άλλος Ιππότης της
Ομοσπονδίας του ερασιτεχνικού καράτε, της οποίας Στρογγυλής Τραπέζης! Από
τα οικονομικά κανείς δεν ξέρει από πού ελέγχονται, "Αρχιτεχνικός του Καράτε"
εχρίσθη εν μιά νυκτί
με γραφεία στο ΟΑΚΑ και έξοδα να πληρώνονται από "Αρχιτεχνικός του Τρίαθλου"
από την Α.Μ. ... Ελισάβετ του ...
τον Ελληνικό λαό,
ΟΑΚΑ. Ήθελα νά 'ξερα, ποιός
5) Είναι γενικός γραμματέας της Πανευρω– εφεύρε το ... Άγιο Δισκοπότηρο
παϊκής Ομοσπονδίας του ερασιτεχνικού καράτε, της ? (Δηλαδή τις επιχορηγήσεις
στον Αθλητισμό!)
οποίας τα οικονομικά κανείς δεν ξέρει από πού
ελέγχονται, με γραφεία στο ΟΑΚΑ και έξοδα να πληρώνονται από τον Ελληνικό λαό,
6) Είναι πρόεδρος (πρόσφατα σχετικά) στο Τρίαθλο με γραφεία στο ΟΑΚΑ και με το αριστερά
διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο τρίαθλο δεν παρέλειψε να εγγράψει τους πιστούς του "συλλόγους
καράτε για όλες τις δουλειές", ώστε να ελέγχει τη διοίκηση (ακόμα και έναν Πέρση τεχνικό του
καράτε, τον Κέιβαν Γκάζι, για όλες τις δουλειές του καράτε τον "βάφτισε" τεχνικό υπεύθυνο του
τρίαθλου) και ελέγχει τις επιχορηγήσεις του. (Βλέπετε την αριστερή φωτό στο
http://www.triathlonhellas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=27)
Πρόσφατα
συγκρούστηκε με τον γενικό γραμματέα του τριάθλου, διότι μεταξύ άλλων διαχειρίζεται μόνος του,
με e-banking παρακαλώ πράγμα που προφανώς απαγορεύεται, την επιχορήγηση της ομοσπονδίας.
Όλα εν γνώσει των αφεντικών του Ορφανού και Καραμανλή! Και μετά μου λένε εμένα για
νταβατζήδες του αθλητισμού!!! Εδώ κοντεύουνε να πείσουνε τον ... πετεινό ότι αυτός είναι ο ...
κεφάλας!
7) Είναι διευθυντής αθλημάτων (?) στη Διεθνή Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων με
γραφεία στο ΟΑΚΑ, θέση πλήρους απασχόλησης με μισθό και ασυμβίβαστη με τις υπόλοιπες
θέσεις του. Μερικοί λένε ότι έχει αρνηθεί τον μισθό, αλλά αυτό ή είναι ψέμα ή γεννάει αυθόρμητα
την υποψία ότι βγάζει περισσότερα με άλλους τρόπους! Ποιός αρνείται το μισθό της δουλειάς που
κάνει όλη την ημέρα κάθε μέρα??? Ο μηχανικός? Ο δικηγόρος? Ο δημοσιογράφος? Ο τραπεζικός?
Ο εισαγγελέας? Ο δικαστής?
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Μόνον η ... Αγία Σουλπικία
των Καράτε-ΧόκεϋΣόφτμπολ-ΚέρλινγκΤρίαθλου-Athens2004Μεσογειακών και βάλε!
8) Είχε (ή και ακόμα
έχει) μετατρέψει την ομοσπονδία καράτε σε μαγαζί του
"Γερόλυμπος Α.Ε.", όταν είχε
τον επικεφαλής υπάλληλο
της ομοσπονδίας ταυτόχρονα
και Διευθύνοντα Σύμβουλο
της επιχείρησής του MEGA
HELLAS από την οποία πούλαγε είδη καράτε κατά παράβαση του
αθλητικού νόμου, αλλά και τον λογιστή των επιχειρήσεών του
ταυτόχρονα και λογιστή της ομοσπονδίας καράτε με επιχορήγηση
200 εκατ. δρχ. δημόσιου χρήματος το χρόνο για δεκαπέντε χρόνια!!!
9) Είναι μέλος της εκτελεστικής
επιτροπής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στην οποία χώθηκε αρχικά ως
αντιπρόσωπος του χόκεϋ μέχρι που τον έδιωξε ο συνεταίρος του Τσόγκας από το Χόκεϋ,
μετέπειτα σαν αντιπρόσωπος του σόφτμπολ
μέχρι που αυτό κηρύχθηκε "έκπτωτο" από
τους Ολυμπιακούς και τώρα φρόντισε να
αρπάξει το τρίαθλο για να διατηρήσει τη θέση του στην ΕΟΕ, απόδεικνύοντας για χιλιοστή φορά την ανηθικότητα στην οποία κολυμπάει ο μαρμάρινος Ναός του Αθλητικού Ιδεώδους, τρομάρα στα
πατζάκια τους!
10) θα ρωτήσω για τα άλλα γιατί δεν τα ξέρω όλα!

Ορφανός και Γερόλυμπος ήταν
και είναι ... "κώλος και βρακί"
κατά τη σοφή λαϊκή ρήση στην
αρπαγή
και
χειραγώγηση
αθλητικών
ομοσπονδιών!!!

(Ευχαριστούμε τις κυρίες που
ποζάρισαν αυθόρμητα για
αυτήν την Πολιτική
φωτογραφία! Επελέγη η φωτό
της κυρίας Μαριάνθης, διότι
αποδίδει απόλυτα την
πραγματικότητα!)

Όλα αυτά με τη ... βούλα Ορφανού και την ... πανωβούλα Καραμανλή, οι οποίοι μην αντέχοντας
να τους τα "χώνω" του έδωσαν εντολή να μου αρπάξει το www.karate.gr για να μην δημοσιεύω! Με
καταγγέλλει, λοιπόν, η ΕΛΟ Καράτε στην ΕΕΤΤ για να μου πάρουν την ιστοσελίδα με έγγραφο που
υπέγραψαν τα τσιράκια του Γερόλυμπου Παπαδημητρόπουλος και Μπίκας, πρόεδρος και
γραμματέας της ΕΛΟΚ, οι οποίοι δεν ξέρουν πούθε πέφτει το ... Ίντερνετ! Στην ακρόαση της ΕΕΤΤ
(δύο φορές) δεν ήρθαν οι υπογράφοντες πρόεδρος και γραμματέας της ΕΛΟΚ, αλλά ήρθε μόνος
μάρτυρας ο (εκτός ΕΛΟΚ υποτίθεται) κινών τα νήματα Γερόλυμπος με τον δικηγόρο της ΕΛΟΚ
Δημήτρη (?) Μπαλασόπουλο και ανάμεσα στις κοτσάνες που διατύπωσαν σχετικά με την
παραπλεύρως πυραμίδα της απάτης: α) ομολόγησαν την κρυφή ανάμειξη του Υπουργού εναντίον μου
και β) δεν δίστασαν να απειλήσουν έμμεσα την επιτροπή με τα επόμενα (από τα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά):
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1)" Εμείς καταθέσαμε και μήνυση και αγωγή κατά
του Περσίδη και θα δικάσουμε σε ένα χρόνο. Αλλά
μπορείτε να μου απαντήσετε τι να κάνουμε , όταν
έρχεται ο Υπουργός και λέει στη Διοίκηση: "Ή

παίρνετε μέτρα _δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει πώς_ ή
θα σας κόψουμε την επιχορήγηση, θα σας
εξαφανίσουμε όλους!"

Τι να κάνουμε όταν μας επιπλήττει, λέγοντας :

"Δεν έχετε κανένα δικαίωμα εσείς να με βάζετε εμένα

αρχηγό της "πυραμίδας" των απατεώνων μαζί με του
Μαξίμου", αφού ο κ. Περσίδης έχει όλους τους

Υπουργούς των 15 τελευταίων χρόνων; "
(ΣΣ: αναφέρονται στην φωτό δεξιά και στο ...
κλικ εδώ!), και
2) Μπαλασόπουλος: "Θέλουμε μία απάντηση ...
Τι θα απαντήσουμε στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό; Τι πρέπει να πούμε;
Πρόεδρος: Δεν θα πάρετε απάντηση από εμάς.. !
Μπαλασόπουλος: Εγώ το θέτω το ερώτημα.

(Βάζω μια παρένθεση εδώ με ... κλικ την 23-3-08 !!!)
Και δεν σταμάτησε εκεί ο Καραμανλικός και Ορφανικός Γερόλυμπος! Σε μία ασυγκράτητη
έκφραση του αθλητικού ιδανικού του δικού του και των αφεντικών του χρησιμοποιεί τα πιόνια του
Παπαδημητρόπουλο και Μπίκα στην ΕΛΟΚ για να διαγράψει από την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε
τα σωματεία που είναι ταυτόχρονα και μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε!
Από πού και έως πού έχουν αυτές οι κότες του καράτε δικαιοδοσία να διαγράφουν συλλόγους και
να σταματούν τα παιδιά τους από τον αθλητισμό μόνο και μόνο επειδή οι σύλλογοι αυτοί θέλουν να
είναι και μέλη σε μια άλλη αθλητική ομοσπονδία άλλου αθλήματος??? Αυτός είναι ο αθλητισμός του
Ορφανού και του Καραμανλή! Πού ακούστηκε αυτό?
Ποιό φασιστόμουτρο, ποιός κομπλεξάρας της κακιάς συμφοράς, σε όποιο επίπεδο και αν
βρίσκεται, για να ικανοποιήσει τη δική του διεστραμμένη ... αυτοϊκανοποίηση, που πεταλώνει
τζιτζίκια στον ανήφορο, διανοείται να διαγράψει ένα ολόκληρο σωματείο με τους διοικητικούς του
και τους αθλητές του (τα παιδιά που κάνουν αθλητισμό) από ομοσπονδία, επειδή μόνο και μόνο αυτό
το σωματείο είναι μέλος κάποιας άλλης αθλητικής ομοσπονδίας άλλου αθλήματος?
Τριάντα χρόνια διοικητικός σε ομοσπονδίες και δεν έχω συναντήσει ούτε ακούσει κάτι τέτοιο
ποτέ και πουθενά!
Είναι απίστευτο και όμως αληθινό και αποδεικνύεται από το επόμενο έγγραφο (εξώδικο προς
τον σύλλογο) και άλλα παρόμοιά του με την ταπεινή μου παρατήρηση πως ο Γερόλυμπος προσπάθησε
να φτιάξει ... χειροποίητη γιαουρτόπιτα την Πρωτοχρονιά και επειδή του ... έκοψε η μαρέγκα, στις
2 του Ιανουαρίου 2007, η πρώτη δουλειά του έτους ήταν να αρχίσει να διαγράφει από την ΕΛΟΚ
συλλόγους, που ήταν μέλη και της ΠΟΠΚ!!! (Υπάρχουν και οι έτοιμες από το σούπερ μάρκετ,
μεγάλε!) Κάπου πήρε το αυτί μου ότι με παρόμοιο τρόπο διέγραψαν και τους συλλόγους του Τσόγκα
και τη φάγανε στα δικαστήρια! Μεγάλος ... μπούφος όποιος σκέφθηκε κάτι τέτοιο!
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Η Πορεία του Γερόλυμπου στο Καράτε: 2004-2015

Συγχαρητήρια στον πρόεδρο Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο (6ο Νταν Σίτο-ρύου της
κακιάς συμφοράς) και τον γραμματέα Γιώργο Μπίκα (το θαύμα της Πτηνοτροφίας! Έχετε δει
άλλη ... κότα δύο μέτρα!!!) της ΕΛΟΚ! Υπακούοντας τυφλά στη διεστραμμένη εκδικητικότητα
του Γερόλυμπου εναντίον της ΠΟΠΚ και εμού και του Μαρτάκη διαγράφουν παράνομα τον
σύλλογο του Μαρτάκη από την ΕΛΟΚ με παράνομες και ανύπαρκτες (και ηλίθιες!)
κατηγορίες αποκλείοντας τα παιδιά του συλλόγου από τον αθλητισμό!
Να μην ενοχλείστε, λοιπόν, όταν σας λέω "κότες του καράτε"! Για τι περνιόσατε? Για ...
σαμουράι???
{ Παρένθεση:
Το "Με τιμή" μου αρέσει:
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1) από τον "τιμημένο" πρόεδρο της ΕΛΟΚ που έχει 6 Νταν στο Σίτορύου παίρνοντας για κάθε κύου και δύο νταν ... δώρο, όπως στα
αποσμητικά (!),
2) από τον "τιμημένο" γενικό γραμματέα της, ο οποίος όταν
αποδέχεται τον πρόεδρο για έκτο νταν είναι σαν να έχει τα δικά του νταν
... χεσμένα, ... με το συμπάθιο!!!
Εδώ που τα λέμε, δεν έχει και άδικο να τους έχει αυτή την
εκτίμηση!
3) Ο πιο "τιμημένος", όμως, είναι πάντα ο ίδιος ο Γιώργος
Γερόλυμπος, ο οποίος ανακήρυξε ο ίδιος ... τον εαυτό του "επίτιμο
πρόεδρο" με απόφαση ΔΣ και όχι ΓΣ, όταν ακόμα ήταν μέλος του ΔΣ και
ενώ ακόμα παρέμενε μέλος του ΔΣ.
Κλείνει η παρένθεση! }

Ο καταδικός μας, όμως, "κατάδικος" Γερόλυμπος ήταν "καταδικασμένος να πετύχει", όπως
είχε ... αυτοπροφητέψει! (Η φωτό-σαλόνι με το ένα χέρι στην τσέπη (!) και το άλλο να δείχνει το
"ποιός είναι" (!) είναι από περιοδικό του χώρου του καράτε, το οποίο χρηματοδότησε για την
προβολή του το 1995!) Φυσικά όλοι του οι ισχυρισμοί αποτελούν παραποιημένες αλήθειες ή και
ασύστολα ψεύδη!
Την αλήθεια για την ιστορία του καράτε θα την βρείτε στο βιβλίο "Ένα Λιοντάρι, Χίλιες Κότες
και μια Eurόκοτα!", που κυκλοφορεί στα καλά βιβλιοπωλεία!
Ο δικός μας Γερόλυμπος άντεξε στο χρόνο γιατί είναι μια "αλεπού" σε χώρο που κυκλοφορούν
πολλές "κότες" (εννοώ το καράτε!), αλλά άλλοι "Γερόλυμποι" (πάνω από 40-50!) σε άλλους τομείς
της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας δεν άντεξαν την πίεση των παράνομων πράξεών τους
και "αποκόπηκαν" κατά καιρούς από το σώμα των κυβερνώντων για να "σωθεί το πλοίο". Άλλοι
πήδηξαν από το πλοίο, άλλους "τους πήδηξαν" από το πλοίο, άλλοι πήδηξαν από μπαλκόνια και
έπεται συνέχεια!
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Η Πορεία του Γερόλυμπου στο Καράτε: 2004-2015

"Φύκια για μεταξωτές κορδέλες"!

Δεν βρέχει στην ΕΛΟΚ!
Σας φτύνουνε οι μαθητές σας!
Ανώνυμη επιστολή προς το karate.gr!
Αγαπητή Σύνταξη,
Είμαι ένας μαθητής και ασχολούμαι με το SHOTOΚAN KARAΤΕ
5 χρόνια. Ετοιμάζομαι να δώσω εξετάσεις για μαύρη ζώνη 1ο DAN τον
Μάιο στην Ελληνική Oμoσπoνδία Καράτε - ΕΛΟΚ. Μου είπαν, όταν
ρώτησα, ότι για να έχω δικαίωμα να δώσω εξετάσεις θα πρέπει να
πάρω πρώτα τη μαύρη ζώνη από το SHOTOΚAN. Ρώτησα, πώς; Μου
είπαν στην Ομοσπονδία (που έμαθα μετά ότι είναι ιδιωτική και δεν έχει
αναγνώριση από το Κράτος) των «δασκάλων» Mπίκα, Κραβαρίτη και
Otake. Σκέφτηκα λοιπόν δύο πράγματα:
Μήπως αυτοί που θέλουν να ονομάζονται και «δάσκαλοι»
εκμεταλλεύονται χρηματικά τη Κρατική Ομοσπονδία; Δεύτερον θέλουν
να σε βάλουν να πληρώνεις δύο φορές. Τη πρώτη τα λεφτά πάνε στη
Ο Ιάπωνας Τετσούο Οοτάκε σε
τσέπη των τριών, τη δεύτερη στης Ομοσπονδίας;
Γιατί να χρειάζονται μεσίτες που παίρνουν μίζα αλλιώς δε σε
αφήνουν να δώσεις στην
ΕΛΟΚ;

εξώφυλλο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ!
Ήταν το πρώτο θύμα του
Γερόλυμπου στην έφοδο του
τελευταίου να αρπάξει την
ΕΛΟΚ το 1994 και σήμερα
κάνει τον ... ψόφιο κοριό και
συμπλέει με τον σύλλογό του
υπό την "προεδρία" του ...
Μπίκα!

Ο πατέρας μου
είναι ένας φτωχός εργάτης, και εγώ το Καράτε το
Αφήστε με εμένα να λέω από την κακία μου αγαπάω, αλλά δεν έχει λεφτά, ούτε θέλει, ούτε θεωρεί
διάφορα!
δίκαιο μου είπε να τους πληρώσει δύο φορές για μία
Οι "κορδέλες" (μαύρες ζώνες) που σας
ζώνη. Σκέφτηκα να πάω να δώσω έτσι χωρίς να δώσω
πουλάνε οι Παπαδημητρόπουλος, Μπίκας,
πρώτα στο SHOTOΚAN, ο δάσκαλός μου, μου είπε ότι
Κραββαρίτης, Οτάκε, Μπουλούμπασης,
Κοσμίδης, Πάσης, Γκάζι και λοιποί είναι
θα με κόψουν διότι και στις εξετάσεις που κάνει η ΕΛΟΚ
πραγματικά ... "μεταξωτές"! Αν σας μυρίζουν είναι οι ίδιοι εξεταστές.
λίγο σαν ... "φύκια" (!) είναι γιατί ... οι
Σκέφτηκα ότι το στήσανε καλά το μαγαζί για να
μεταξοσκώληκες είχαν κάνει μπάνιο στη ...
μας
τα
παίρνουν δύο φορές.
θάλασσα!
Σκέφτηκα μήπως και ο δάσκαλός μου παίρνει
μίζα που μας σπρώχνει να δώσουμε πρώτα στο SHOTOΚAN.
Ρωτάω, είναι δίκαιο αυτό το πράγμα; Είναι νόμιμο; Γιατί να πληρώνω δύο φορές τους ίδιους
και να με κρίνουν δύο φορές οι ίδιοι εξεταστές; Μία φορά δεν φτάνει να καταλάβεις ότι κάποιος αξίζει
ή όχι τη μαύρη ζώνη;
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Παπαδημητρόπουλος και ο κ. Γερόλυμπος (που κάτι
είναι στη Παγκόσμια Ομοσπονδία) τι λένε γι' αυτό το θέμα στους εξεταστές Otake, Μπίκα,
Κραβαρίτη; Είναι νόμιμο να είναι οι ίδιοι εξεταστές και να εξετάζουν για ιδιωτικό και για κρατικό
δίπλωμα.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Με αυτή την επιστολή η προαναφερόμενη "Πυραμίδα της Απάτης" επιβεβαιώνεται και
"βελτιώνεται" στην ακόλουθη μορφή με τις κάτωθεν αυτής επεξηγήσεις:
Η πυραμίδα της απάτης στο χώρο του καράτε της ΕΛΟΚ!
1- Στην κορυφή ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος
Ορφανός, ο οποίος καλύπτει και υποστηρίζει τις παρανομίες
του κολλητού του Γερόλυμπου με αντάλλαγμα να έχει
πολιτικό έρεισμα στο επίπεδο των ομοσπονδιών, συλλόγων
και απλών ψηφοφόρων.
2- Αποκάτω ο Γερόλυμπος (σαλτιμπάγκος των αθλητικών
ομοσπονδιών ΕΛΟΚ, ΕΦΕΟΖ, ΕΟΠΕΚ, ΕΟΧ, ΕΟΚ, ΕΟΠΚ,
ΕΟΣ, BKF, EKF, WKF και άλλων) ο οποίος με τις πλάτες του
Ορφανού ελέγχει το ΔΣ και τους Τεχνικούς της ΕΛΟΚ και
διαχειρίζεται ανέλεγκτα διοικητικά και οικονομικά το
ανθρώπινο και το υλικό δυναμικό της.
3- Αποκάτω το ΔΣ της ΕΛΟΚ του οποίου ένα-ένα τα άτομα
απολαμβάνουν των προσωπικών τους προνομίων σαν άτομα
και σαν σύλλογοι-σχολές έναντι του αποκάτω επιπέδου των
αρχιεκπαιδευτών και των τεχνικών, "πληρώνοντας" τον
Γερόλυμπο με την ανοχή τους στις εξώφθαλμες οικονομικές
και διοικητικές παρανομίες του.
3α- Να που επιβεβαιώνεται και η εκμετάλλευση όλων των
αθλητών της ΕΛΟΚ δια των παράπλευρων, παράνομων,
ψευτο-ομοσπονδίων των δήθεν παραδοσιακών στυλ καράτε
από τους Γερόλυμπο, Παπαδημητρόπουλο, Μπίκα,
Κραβαρίτη, Οτάκε, Τσόγκα, Σανιώτη, Κέυβαν Γκάζι, Ζαρουχλιώτη, Μπουλούμπαση,
Κοσμίδη, Πάση κτλ. Η ΕΛΟΚ δεν έχει να διδάξει τίποτα για το καράτε παρά μόνο
κανονισμούς αγώνων. Το καράτε το διδάσκουν οι παρα-ομοσπονδίες παριστάνοντας
τα "παραδοσιακά στυλ", ενώ οι εκπαιδευτές και οι σύλλογοι-επιχειρήσεις τους
εισπράττουν από αυτό για την εκπαίδευση και τις ζώνες. Αλλά για τις ζώνες
ξαναεισπράττει και η ΕΛΟΚ απο όλους τους αθλητές-κορόιδα με τις "ευλογίες" και
την επιχορήγηση του Γιώργου Ορφανού, ο οποίος ήδη αντικαταστάθηκε από τον
Γιάννη Ιωαννίδη τώρα, και της ΓΓΑ !!!
4- Οι Αρχιεκπαιδευτές (αρχηγοί στυλ!!!) και οι δήθεν τεχνικές επιτροπές: άνθρωποι
με τίτλους από το ΔΣ για προσωπική αυτοπροβολή και οικονομικές απολαβές από
εξετάσεις, σεμινάρια και διαιτησίες αγώνων. Πώς να μην στηρίζουν με τους
συλλόγους τους ένα τέτοιο ΔΣ που τους δίνει "Φαΐ"???
5- Με την υποστήριξη του προηγουμένου επιπέδου λειτουργούν και κονομάνε οι
προπονητές, οι διαιτητές και οι σύλλογοι-σχολές. Ένα πτυχίο εμπειρικού προπονητή είναι σήμερα μια
οικονομική λύση για πολλούς που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Πληρώνουν όσο-όσο μια μαϊμού τεχνική
κατάρτιση στους αφέντες του πιο πάνω επιπέδου για να μπορέσουν με τη σειρά τους να στήσουν μια σχολή
και να εισπράττουν από τα κορόιδα του αποκάτω επιπέδου.
6- Αθλητές, γονείς και φορολογούμενοι που δίνουμε με εμπιστοσύνη τα λεφτά μας στους συλλόγους για να
γυμναστούν τα παιδιά μας και την εμπιστοσύνη μας στον κάθε Ορφανό να τα διοικήσει αξιοκρατικά την
ανάπτυξη του αθλητισμού (επιχορηγήσεις ομοσπονδιών, θέσεις αθλητών στο δημόσιο, εισαγωγές αθλητών
στα πανεπιστήμια) και εκείνος διευκολύνει τους διάφορους Γερόλυμπους για την εξασφάλιση της
επανεκλογής του και ό,τι άλλο!!!

Ρώτησα και μου απάντησαν ότι υπάρχουν Παγκόσμιες Ομοσπονδίες του SHOTOKAN που δίνουν
πτυχία στoυς μαθητές τους αναγνωρισμένα από το εξωτερικό (π.χ. μου είπαν μια μεγάλη Ομοσπονδία
λέγεται JKA).
Τότε σκέφτηκα ότι μήπως το δίπλωμα που μας δίνουν είναι της JΚA τότε αξίζει τον κόπο διότι είναι
αναγνωρισμένο σ' όλο τον κόσμο. Ρώτησα πάλι «είναι το δίπλωμα αυτό JΚA» μου απάντησαν ότι «όχι είναι
εδώ ένα ελληνικό χαρτί δικό τους».
Μα τότε γιατί να δώσω δύo φορές και να πληρώσω δύο φορές;
Τι να κάνω; Και άλλοι συναθλητές μου έχουνε το ίδιο πρόβλημα. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε το
Καράτε. Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε με τους ίδιους, δασκάλους που άλλα μας λένε και άλλα κάνουν και
βλέπουν μόνο την τσέπη τους. Όλο για την ηθική και τον σεβασμό μας μιλάνε μα αν αυτοί δεν σέβονται
τους εαυτούς τους και κλέβουν μ' αυτόν τον πρόστυχο τρόπο τους μαθητές τους και το Κράτος τότε
πώς θα τους σεβαστούμε;
Σας ευχαριστώ και ελπίζω να δημοσιεύσετε το γράμμα μου ολόκληρο χωρίς να κόψετε κάτι. Μόνο αν
μπορείτε να το σχολιάσετε.

Φίλε Μαθητή του Καράτε της ΕΛ.Ομ.Κορόιδων
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Όπως μαθαίνετε στο σχολείο, η "μίζα" βάζει μπροστά τη "μηχανή"! Δηλαδή, το "εύκολο χρήμα"
γεννάει την "απάτη" ("μηχανή")! Και η απάτη χωρίζει τον κόσμο στους έξυπνους και στα κορόιδα!
Και αυτοί είναι οι "έξυπνοι"!
Έχουμε δεκατρία χρόνια που καταγγέλουμε τις παρανομίες της ΕΛΟΚ και του Γερόλυμπου
στον αθλητισμό, οι οποίες γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη των υπουργών αθλητισμού, οι οποίοι στο
κάτω-κάτω είναι και άσχετοι με το θέμα του καράτε.
Επειδή το καράτε της ΕΛΟΚ και της WKF είναι ένα διεθνές κλωτσοσκούφι χωρίς ιστορία, χωρίς
φιλοσοφία και χωρίς τεχνική, και άρα χωρίς μαύρες ζώνες αλλά μόνο με νίκες και ήττες στους αγώνες
του, διατηρούνται παρανόμως από την ΕΛΟΚ τα παραδοσιακά στυλ Σότοκαν, Γουάντο-Ρύου, Σίτορύου, Γκότζου-ρύου κτλ. υπό μορφή παράπλευρων ψευτοομοσπονδιών της ΕΛΟΚ, νομικά
παράνομων, αθλητικά παράνομων και φορολογικά παράνομων, ώστε να γίνεται εκμετάλλευση των
μαθητών-αθλητών στις εξετάσεις για ζώνες.
Επειδή η ύπαρξή τους ευνοείται από τη διοίκηση της ΕΛΟΚ, αφού τις παραομοσπονδίες αυτές
τις εκμεταλλεύονται τα ίδια τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ χρησιμοποιώντας αυτές για να διαιωνίζουν
την εξουσία τους στην ΕΛΟΚ,
Επειδή οι παραομοσπονδίες αυτές δεν είναι αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού και επειδή το Παραδοσιακό Καράτε ελέγχεται και καλύπτεται μόνο από την επίσημη
Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, πρόεδρος της οποίας είναι ο Θύμιος Περσίδης,
Επειδή το καράτε της ΕΛΟΚ και της WKF δεν έχει να προσφέρει τίποτα από αυτά που
προσφέρει το Παραδοσιακό Καράτε στους αθλητές,
Επειδή η WKF γεννήθηκε εδώ και τριάντα χρόνια ενώ το Παραδοσιακό Καράτε υπάρχει
τετρακόσα χρόνια,
Επειδή καμιά άλλη ομοσπονδία του κόσμου μέλος της WKF εκτός από την ΕΛΟΚ δεν κάνει
εξετάσεις για μαύρες ζώνες, αλλά αναγνωρίζει απευθείας τα Νταν Μαύρων Ζωνών όλων των
συστημάτων καράτε παραδοσιακών και ... σκουπιδιών,
Επειδή η τεράστια και πολύχρονη αυτή αθλητική, οικονομική και κοινωνική απάτη
βαρύνει όλα τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΛΟΚ από το 1994 και έχει στηθεί από τον Γιώργο
Γερόλυμπο και άλλους συμμετέχοντες ή και τηρούντες την ... "Σιωπή των Αμνών" εις βάρος
των αθλητών, των γονιών, των συλλόγων και άρα του δημοσίου συμφέροντος ...
... καθώς και για άλλους πολλούς λόγους, τονίζω για άλλη μια φορά ότι:
Το σύνολο των διοικούντων την ΕΛΟΚ και τις Παραομοσπονδίες έχουν στήσει την
απαράδεκτη απάτη των διπλών εξετάσεων μαύρων ζωνών και στις Παραομοσπονδίες και
στην ΕΛΟΚ (Ελληνική Ομοσπονδία Κορόιδων) για το ίδιο τεχνικό επίπεδο μαύρων ζωνών, παρά
τα τεράστια ποσά των επιχορηγήσεων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και με γνώση και
ανοχή αυτής, μόνο και μόνο για να ελέγχουν/αρμέγουν συστηματικά τους αφελείς μαθητές τους.
Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα από τον κορυφαίο ειδικό στο Καράτε!
Κλικ στις εικόνες και συνεχίζεται!

Ίδρυση και Πορεία της
ΕΟΕΚ. (1977 – 1994)

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF
(1995-2004)
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Δίκες με την ΕΛΟΚ.
Επικράτηση στην
ΠΟΠΚ(2004-2012)

Οι Δίκες με τον Γερόλυμπο. (2004-2013)

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο Καράτε: 2004-2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"Κλειδώνω, αμπαρώνω κι ο κλέφτης είναι μέσα !"
Δείγμα Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΟΚ: Οι 8 στους 13 είναι τεχνικοί των ψευτο-παρα-ομοσπονδιών!
Κραυγαλέα απάτη, διότι διοικούν "αφιλοκερδώς" την ΕΛΟΚ για να αρμέγουν "άκρως φιλοκερδώς" αθλητές,
γονείς, προπονητές και συλλόγους μέσω των ψευτο-παρα-ομοσπονδιών ! Και ως γνωστόν, όταν τρώμε
όλοι, τότε επιβάλλεται και η ... "Σιωπή των ..Αμνών"!

Επί δεκαπέντε χρόνια εφαρμόζεται από την ΕΛΟΚ η απάτη να πληρώνουν όλοι οι
μαθητές καράτε στα διάφορα στυλ (παραομοσπονδίες) για να μάθουν καράτε, να
πληρώνουν χωριστά στα ίδια στυλ για να πάρουν μαύρες ζώνες και να ξαναπληρώνουν για
δεύτερη φορά στην ΕΛΟΚ για να πάρουν του ίδιου επιπέδου μαύρες ζώνες.
Το κυριότερο, μάλιστα, είναι ότι:
1) Οι ζώνες που παίρνουν από τα υποτιθέμενα και αυτο-προβαλόμμενα ως "παραδοσιακά
στυλ καράτε" Σότοκαν, Γουάντο-ρύου, Σίτο-ρύου, Γκότζου-ρύου, Κυόκουσιν-κάι κτλ. είναι για τα
σκουπίδια, διότι με αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων (και του Αρείου Πάγου) ΜΟΝΟΝ η ΠΟΠΚ
ελέγχει και διοικεί το Παραδοσιακό Καράτε στην Ελλάδα, ενώ η έννοια "παραδοσιακό στυλ καράτε"
ταυτίζεται προφανώς με την έννοια "Παραδοσιακό Καράτε"! Δηλαδή, όσοι ισχυρίζονται ότι
κάνουν "παραδο-σιακό καράτε" ή "παραδοσιακό στυλ καράτε" και δεν είναι μέλη της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ), είναι απλά ψεύτες, ενώ οι
παραομοσπονδίες Σότοκαν, Γουάντο-ρύου, Σίτο-ρύου, Γκότζου-ρύου, Κυόκου-σιν-κάι κτλ.
εξαπατούν τους μαθητές τους πουλώντας τους την ανύπαρκτη πλέον έννοια των
"παραδοσιακών στυλ καράτε"! Άσε που με τα χρόνια και με την αποκοπή τους από τα αρχηγεία
των αντίστοιχων γιαπωνέζικων ομοσπονδιών έχουν καταντήσει ρετάλια χωρίς αξία στα αζήτητα,
δηλαδή υπολείμματα χωρίς την εποπτεία μεγάλων δασκάλων και χωρίς την τυπική κάλυψη από τις
αυθεντικές ομοσπονδίες της Ιαπωνίας.
2) Οι ζώνες που παίρνουν από την ΕΛΟΚ είναι επίσης για τα σκουπίδια διότι το καράτε της
ΕΛΟΚ ΔΕΝ έχει τεχνικές διαβαθμίσεις εφόσον σαφώς ΔΕΝ είναι παραδοσιακό καράτε, αλλά
καθαρά και μόνο αθλητικό, δηλαδή έχει μόνο νίκες και ήττες στους αγώνες του. Συνεπώς, οι ζώνες
που παίρνουν από την ΕΛΟΚ είναι μόνο και μόνο για να μην τους ... πέσει το παντελόνι στον
αγωνιστικό χώρο! Τώρα, να πληρώνει και να δίνει κανείς εξετάσεις στον Οτάκε, τον Μπίκα, τον
Σανιώτη, τον Κραβαρίτη, τον Παπαδημητρόπουλο, τον Τσόγκα, τον Γκάζι, τον Μπουλούμπαση, τον
Κοσμίδη, τον Πάση και όλους τους άλλους για να μην του ... πέφτει η ζώνη στον αγωνιστικό χώρο
μου φαίνεται κομματάκι αστείο!
Τέλος, επειδή αναφέρεις και τον Γερόλυμπο (κάτω φωτό), σου απαντώ ότι όλα ξεκινούν από
τον Γερόλυμπο και καταλήγουν στον Γερόλυμπο. Κινούμενος ανάμεσα στον αθλητικό χώρο του
Μεγάλου Μάστερ της Τέχνης του Καράτε Βασίλη Ζαχόπουλου, που τον έφαγε μια γυναίκα, (Θεός
σχωρέστον !) και στον κομματικό και πολιτικό χώρο του Μεγάλου Μάστερ της Αρχαιολογικής Τέχνης
Χρήστου Ζαχόπουλου, που τον έφαγε επίσης μια γυναίκα (η Τσέκου του !), ο Γερόλυμπος (που
τον σιγοτρώει επίσης μια γυναίκα: ... η Τσέπη του !) έχει εγκαθιδρύσει το σύστημα της ανωτέρω
πυραμίδας της πολύχρονης απάτης με αποτέλεσμα να είναι ο μόνος που ασχολείται σούπερεπαγγελματικά επί δέκα επτά χρόνια με το καράτε και τον αθλητισμό έχοντας ωφεληθεί
περιουσίες ολόκληρες από τριπλές και τετραπλές θέσεις του στον αθλητισμό και τις παράπλευρες
αθλητικο-εμπορικές του απασχολήσεις με τις ευλογίες των πολιτικών του προστατών Φούρα,
Φλωρίδη, Έξαρχου, Λιάνη, Ορφανού, Κουκοδήμου, Μεϊμαράκη, Μητσοτάκη, Καραμανλή.
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Φωτό: Αριστερά ο Βασίλης Ζαχόπουλος εν μέσω
Τσόγκα και Μόρρις, αρχηγών του ψευτο-Σίτο-ρύου
που ήθελαν να αφομοιώσουν τους συλλόγους του
Ζαχόπουλου στην απάτη του ψευτο-Σίτο-ρύου.
Σήμερα τη θέση του Τσόγκα στην απάτη του Σίτορύου την έχει πάρει ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ
Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος και τη συνεχίζει
ακάθεκτος.

Στη μέση ο επιλεγμένος
από τον πρωθυπουργό ...
"κασκαντέρ"
του
αθλητισμού
και
"εξουσιαστής"
των
αθλητικών ομοσπονδιών ΕΛΟΚ, ΕΦΕΟΖ, ΕΟΠΕΚ, ΕΟΧ, ΕΟΚ, ΕΟΠΚ, ΕΟΣ, BKF, EKF,
WKF, ΔΕΜΑ, ΕΟΕ και ποιός ξέρει ποιών άλλων.
Και όλα αυτά με φόντο το δημόσιο χρήμα να ρέει και να χάνεται, χάνεται, χάνεται ...
μας γελά και μετά χάνεται, χάνεται, χάνεται .
Για τους δεξιά, ... δεν χρειάζονται
συστάσεις!
Είναι
ο
υπουργός,
ο
επιλεγμένος από τον πρωθυπουργό ...
"φυτευτός υπερυπουργός" (είχαμε την
όρεξη να δούμε την ... κοιλιά του και σε ...
ροζ !) και ο "μηδενιστής της διαφθοράς"
πρωθυπουργός. (Αυτά μπορεί, αυτά κάνει,
αυτούς έχει, αυτούς βάζει. ... Αυτοί
είσαστε! Μάλλον για ... "διογκωτή της
διαφθοράς" θα πρέπει να μιλάμε! )
..
Κάτω μια μύγα ... πετάει για τον
πρωθυπουργό
και
ο
Ζαχόπουλος...
αλωνίζει τριάμισι χρόνια στο ΥΠΠΟ! Όλοι οι
... Δούρειοι στο ΥΠΠΟ πάνε!

Συμπέρασμα: ήξερε πολύ καλά τι έλεγε ο
Καραμανλής, όταν μιλούσε για "νταβατζήδες
της χώρας" και δεν άφηνε από τα χέρια του το
... Δούρειο ΥΠΠΟ του δημόσιου χρήματος: το
Υπουργείο Πολιτισμού στο οποίο υπάγεται
και το Υφυπουργείο Αθλητισμού! Εκεί γίνονται τα χοντρά ρουσφέτια!
Σε όλα τα υπουργεία η διαρροή του
δημόσιου χρήματος λέγεται "διαφθορά" και
καταδικάζεται, ενώ στο υπουργείο πολιτισμού (και αθλητισμού), όπου δεν είναι απλή
διαρροή αλλά ψηφοθηρική αιμορραγία προς
οικείους από την κεντρική αρτηρία της οικονομίας της χώρας κατευθείαν, λέγεται "χορηγίες",
μεγάλες πολιτιστικές διοργανώσεις, μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και εξυμνείται ως
"πολιτισμός και αθλητισμός", είναι μάλιστα και ... άκρατη και ... με αποφάσεις υπουργών!
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Είναι θέμα "dressing" που βάζεις στα ... πίτουρα του ελληνικού λαού και του τα σερβίρεις ως
πρωθυπουργός!
Οι βδέλλες της εξουσίας και του δημόσιου
χρήματος δεν αποτελούν "πολιτικό παρασιτισμό",
που λένε στα κανάλια, αλλά "πολιτική επιλογή με
κατευθυντήριο αρχηγείο" και την τελική, ολοκληρωμένη και ενσυνείδητη πολιτική του Κώστα Καραμανλή αποδεδειγμένη από "υπερπληθυσμό" απτών
αποδείξεων!
Ξυπνήστε, ... μεσημέριασε! Δεν έχει τίποτα
άλλο να δώσει ο άνθρωπος! Μόνο Γερόλυμπους και
Ζαχόπουλους!
Προσθήκη 23-3-08: ... και Ορφανούς!!!

Με βαθιά ιαπωνική υπόκλιση

Θύμιος Περσίδης
Πρόεδρος της ΠΟΠΚ
(Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Παραδοσιακής ... Καρπαζιάς!)

"Οβάλ Γραφείο" το είχε κάνει το
ΥΠΠΟ ο κολλητός
του πρωθυπουργού!

ΥΓ-1: Κοιτάξτε να πέσετε με τα μούτρα όλοι σας τώρα να εκδικηθήτε το παιδάκι, που έγραψε το
γράμμα. Μάλλον, όμως, θα πρέπει να αφήσετε κατά μέρος την αρπαχτή και να διδαχθείτε "καράτε",
δηλαδή τη διατύπωση της ελεύθερης σκέψης, από την αγνή ψυχή ενός παιδιού, κάτι που το έχετε
ξεχάσει τελείως!
ΥΓ-2: Αν θέλετε να χτυπήσετε κάποιον, ψόφιοι σαμουράι, ελάτε να χτυπήσετε εμένα που το
δημοσίευσα, όπως κάνετε δεκατρία χρόνια τώρα ογδόντα νοματαίοι όλοι ταυτόχρονα ομού μαζί,
από τη Γενική Συνέλευση του 1995, κατά την οποία, υποταγμένοι στον Γερόλυμπο, με βγάλατε έξω
από την αίθουσα για δημοσιεύσεις στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ για τις οποίες μου κάνατε και αγωγή και τα
δικαστήρια με αθώωσαν. Όλοι εσείς τους οποίους επί δεκαεπτά χρόνια στήριζα με το ΔΥΝΑΜΙΚΟ
εσάς τους ίδιους και τα γυμναστήρια του καράτε σας, από τα οποία τρώγατε ψωμί, με μόνο
αντάλλαγμα την απόλυτη αχαριστία σας!!! Ρωτείστε τον Μπίκα τι του είπε μπροστά μου ο Βασίλης
Ζαχόπουλος (που τον είχαν φέρει ο Γερόλυμπος και ο Τσόγκας για να με βρίσει), όταν βγήκαμε
από εκείνη τη Γενική Συνέλευση του 1995: "Ό,τι είναι όλοι αυτοί σήμερα, σ' αυτόν εδώ το
χρωστάνε!"
ΥΓ-3: Σας εξομολογούμαι πάντως ότι, από μια άποψη σας ευγνωμονώ κιόλας, διότι το να με
κάνετε να σας σιχαθώ απεριόριστα αποτέλεσε το καλύτερο αιτιολογικό για μένα για να κλείσω χωρίς
καμιά συναισθηματική φόρτιση το ΔΥΝΑΜΙΚΟ, το οποίο αν και ζημιογόνο το αγαπούσα και
δεκαεπτά χρόνια είχα δώσει το αίμα μου γι' αυτό!!!
ΥΓ-4:
Μην ψάχνετε σε ποιό πολιτικό κόμμα ανήκω. Δεν ανήκω σε κανένα. Έλληνας
απελπισμένος από τη δυσωδία είμαι!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub a17
Πρώτη δημοσίευση 23/8/2013
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Καταχωρήσεις στο karate.gr
Διοργανώσεις
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!

Το Θεϊκό "Ξήλωμα"
του Γερόλυμπου (!!!)
από τις θέσεις του ΓΓ
των WKF και EKF!!!
Μέρος Πρώτο (ένας-ένας, μη σπρώχνεστε, ήρθε και η
μετάφραση στο Μέρος Δεύτερο !)
Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, Αναλυτής Δικαστικών Αποφάσεων!
(Μάστερ του Καράτε, Καρδινάλιος στο Βατικανό, Καλόγηρος Σαολίν,
Επαγγελματίας Κατηγορούμενος και "Αθωούμενος", Γκουρού της Δικαιοσύνης,
Φυσιογνωμιστής κατά συρροή Ψευταράδων, και ό,τι άλλο δηλώσω σε αυτή τη
χώρα!)

Από το http://www.henka-ryu.co.uk/blog/ κάτω (και
άλλα blogs και ιστοσελίδες)
στο οποίο αναφέρεται και
το http://www.karate.gr/14elok/145050915e.htm !!!
(ή http://www.karate.gr/14elok/145050915g.htm στα
ελληνικά)
Γνωρίστε τον Mr. George Yerolimpos από την επόμενη συνέντευξή
του σε Ρώσσικο web site!
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Το τελευταίο Link είναι το γνωστό
σας: http://www.karate.gr/14elok/145050915e.htm !!!

karate.gr

-

για όσους ξέρουν να διαβάζουν!

Ίδρυση και Πορεία της ΕΟΕΚ.
(1977 – 1994)

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF
(1995-2004)

Δίκες με την ΕΛΟΚ. Επικράτηση
στην ΠΟΠΚ. (2004-2012)

Οι Δίκες με τον Γερόλυμπο.
(2004 – 2013)

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο
Καράτε. (2004 – 2015)

Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ.
(2013 – 2016)
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Ίδρυση και Πορεία της ΕΟΕΚ.
(1977 – 1994)

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF
(1995-2004)

Δίκες με την ΕΛΟΚ. Επικράτηση
στην ΠΟΠΚ. (2004-2012)

Οι Δίκες με τον Γερόλυμπο.
(2004 – 2013)

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο
Καράτε. (2004 – 2015)

Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ.
(2013 – 2016)

Εγκληματική ΕΛΟΚ, Άχρηστη
ΓΓΑ. (2014 – 2016)

ΕΛΟΚ/ΓΓΑ: Απόλυτα Παράνομη η
Σχολή Προπονητών. (2014–2015)

Απόλυτα Παράνομες οι Εκλογές
ΕΛΟΚ 2012 και 2016. (2014–2018)

Και η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα συνεχίζεται!
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub a23
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ
Πρώτη δημοσίευση 24/8/2013
/ WKF .
Καταχωρήσεις στο karate.gr
Διοργανώσεις
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!

Το Θεϊκό "Ξήλωμα" του Γερόλυμπου
(!!!) από τις θέσεις του ΓΓ
των WKF και EKF!!!
Μέρος Δεύτερο ήρθε και η μετάφραση, (ένας-ένας, μη
σπρώχνετε λέμεεε!) Μέρος Πρώτο !
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! 

Ο Πόλεμος Εσπίνος-Γερόλυμπου μέρα με την ημέρα!

Συγχαρητήρια!!! Την έκανες!!!
Αποδεικτικό αποστολής και λήψης email προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
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1/8/2013 - Επιστολή του Γιώργου
Γερόλυμπου (με κλικ εδώ),
Γενικού Γραμματέα της WKF/WUKO
προς τον Ταμία της WKF/WUKO και τις
εθνικές ομοσπονδίες.

Μετάφραση:
Από το Γραφείο της Γραμματείας της WKF, 1 Αυγούστου 2013.
Αγαπητέ Πρόεδρε, σας αντιγράφω το e-mail μου προς τον Ταμία της
WKF για ενημέρωσή σας, διότι έλαβα πολλές ερωτήσεις από τα μέλη μας
σχετικά με την προσφορά της ολυμπιακής καμπάνιας της υποψηφιότητάς μας
για την ένταξη του αθλήματός μας στο ολυμπιακό πρόγραμμα.
Με σεβασμό

Γιώργος Γερόλυμπος
Γενικός Γραμματέας

From: "WKF Gen.Secretary" <yerolimpos@wkf.net>
Date: Thursday, August 1, 2013 1:13 AM
To: Mike Dinsdale <michaeldinsdale@btinternet.com>
Subject: Re:
Κύριε Ταμία
Ως γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε θα επιθυμούσα να
υποβάλω ένα επίσημο αίτημα για μια λεπτομερή κατανομή των δαπανών σε όλα θέματα σχετικά
με την ολυμπιακή καμπάνια της WKF των ετών 2010-13, διότι στις επαναλαμβανόμενες
τηλεφωνικές ερωτήσεις μου σε σας, δεν είχα καμία απάντηση. Επιπλέον θα ήμουν ευγνώμων
εάν θα μπορούσατε να κανονίσετε να μου στείλετε ένα αντίγραφο όλων των συμβάσεων,
ειδικότερα των συμβάσεων με τα μάσα μαζικής ενημέρωσης, και τα ονόματα όσων υπογράφουν
αυτές τις συμβάσεις.
Επιθυμώ να πιστοποιήσω ποιος εξουσιοδότησε αυτές τις επιχειρήσεις να ενεργήσουν εξ
ονόματος της WKF και εάν η απόφαση να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες τους λήφθηκε κατά
τρόπο δίκαιο και διαφανή. Μπορείτε να με ενημερώσετε ποιος προϋπολογισμός διατέθηκε σε
αυτές τις επιχειρήσεις και από ποιους. Σαν ταμίας υποθέτω ότι θα σας έχουν δοθεί τα
αντίγραφα αυτής της τεκμηρίωσης για τη διαδικασία της λογιστικής σας.
Έχω ρωτήσει τον Πρόεδρο για τις πληροφορίες σχετικά με την καμπάνια και είμαι πολύ
απογοητευμένος από την έλλειψη συνεργασίας που έχω λάβει μέχρι τώρα και γι’ αυτό υποβάλλω
αυτό το επίσημο αίτημα σε εσάς ως ταμία της WKF.
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Είμαι της άποψης ότι οι σοβαρές ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν, ειδικά γιατί ο
Πρόεδρος πήγε ενάντια στις επαγγελματικές συμβουλές που μας δόθηκαν στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και χρησιμοποίησε μια άπειρη στις ολυμπιακές υποψηφιότητες
ισπανική επιχείρηση για να παραγάγει ένα ευρέως επικριμένο προωθητικό βίντεο για την
παρουσίασή μας στην ΔΟΕ στην Αγία Πετρούπολη. Ένας σοβαρός κακός υπολογισμός κατά την
άποψή μου και μια απόφαση που συνέβαλαν αναμφισβήτητα στην αποτυχία μας.
Ως Γενικός Γραμματέας επιθυμώ να κρατήσω αποστάσεις από τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων που λήφθηκαν σε σχέση με την καμπάνια. Αποφάσεις που πιστεύω ότι, όταν
παρουσιαστούν, θα αποκαλύψουν ένα σχέδιο σοβαρής κακοδιαχείρισης από τον Πρόεδρο που
αγνοεί τις διαβουλεύσεις της εκτελεστικής επιτροπής.
Με φιλικούς χαιρετισμούς

George Yerolimpos
General Secretary

2/8/2013 - Επιστολή του Antonio Espinos Ortueta (με κλικ εδώ),
Προέδρου της WKF/WUKO, προς τις εθνικές ομοσπονδίες
της WKF/WUKO.

Μετάφραση:
2 Αυγούστου, 2013
ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ-ΜΕΛΗ
ΤΗΣ WKF

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Σας ευχαριστώ για τις συντριπτικές εκφράσεις της υποστήριξης
που έχω λάβει. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η Ολυμπιακή καμπάνια της WKF είναι ένα
πρότυπο και υπό αυτή τη μορφή έχει γίνει αντιληπτή από μια μεγάλη πλειοψηφία εθνικών
ομοσπονδιών και των μελών της Ολυμπιακής οικογένειας, και έχει δώσει μια πρωτοφανή
παγκόσμια άποψη για το καράτε. Επομένως έχω εκπλαγεί πραγματικά με αυτή την επιστολή του
Γενικού Γραμματέα, όπου παίρνει ξαφνικά αποστάσεις από τη διαδικασία. Ο ίδιος ήταν μέρος της
καμπάνιας και της ομάδας από την αρχή έως το τέλος, και ήταν ενεργά παρών στις συνεδριάσεις
του συντονισμού με την επιχείρηση, όπως επίσης στις παρουσιάσεις και άλλες δραστηριότητες,
όπου πάντα, όπως και το υπόλοιπο της ομάδας, εγκωμίαζε την πολύ αποδοτική και
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επαγγελματική εργασία που έγινε. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την μη ένταξή μας στη λίστα
των επίλεκτων. Οι κυριολεκτικές λέξεις του γενικού γραμματέα μετά από την τελευταία
παρουσίαση στην Αγία Πετρούπολη ήταν: "Όλα έγιναν πολύ καλά", "Το karate ήταν το
καλύτερο", κ.λπ.
Όλα στην WKF, όπως πάντα, έχουν γίνει με έναν καθαρό και διαφανή τρόπο. Ο Γενικός
Γραμματέας δεν ήταν μόνο ενήμερος κάθε απλής λεπτομέρειας αλλά υπήρξε και μέρος αυτής.
Από την αρχή είχε όλες τις πληροφορίες όλων σε σχέση με ολόκληρη την καμπάνια. Μπορεί
κάποιος να πιστέψει ότι τώρα ισχυρίζεται "έλλειψη συνεργασίας του Προέδρου"; Επίσης και τα
άλλα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της WKF είχαν ενημερωθεί με ακρίβεια και είχαν
συμμετάσχει σε όλες τις λεπτομέρειες. Το ίδιο με την Εκτελεστική Επιτροπή, όπου επίσης
φυσικά, όπως πάντα, όλα αναφέρθηκαν στην επόμενη συνεδρίαση, και το ίδιο πράγμα έγινε στη
Γενική Συνέλευση.

Αυτή η ξαφνική αλλαγή του κ. Γερόλυμπου, τον οποίο πρότεινα εγώ για τη θέση του
γενικού γραμματέα το 2010, αποτελεί μια σοβαρή παραβίαση στην απαραίτητη σχέση
εμπιστοσύνης με τον Πρόεδρο. Δεν είχε απευθύνει σε μένα ούτε ένα απλό τηλεφώνημα ούτε
ένα e-mail πριν στείλει την κατωτέρω χθεσινή του επικοινωνία.

Όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ομαλή λειτουργία της
WKF, και προκειμένου να διαφυλαχθεί το καθημερινό "τρέξιμο" της WKF, και κατά εφαρμογή
των άρθρων 14.7 και 13.8 του Καταστατικού έχω αποφασίσει να ανακαλέσω τον κ. Γερόλυμπο
από τη θέση του γενικού γραμματέα της WKF. Κατά συνέπεια, ο κ. Γερόλυμπος δεν είναι
πλέον ο Γενικός Γραμματέας της WKF και της EKF (Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε). Η
παρούσα απόφαση κοινοποιήθηκε μόλις στον κ. Γερόλυμπο και τίθεται άμεσα σε εφαρμογή. Ο
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, με την κύρια υποστήριξη του γραφείου του Αρχηγείου της
WKF, θα αναλάβει τα καθήκοντα της γραμματείας μέχρι το διορισμό ενός νέου Γενικού
Γραμματέα από την Εκτελεστική Επιτροπή μετά από πρότασή μου. Το ίδιο θα γίνει για την
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καράτε (EKF). Για όλη την επικοινωνία σε σχέση με τα ζητήματα
γραμματειών, παρακαλώ, να γράφετε στο wkf@wkf.com.es για την WKF και
στο ekf@ekf.com.es για την EKF.
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Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συνεχή σας υποστήριξη,

Antonio Espinοs
Πρόεδρος WKF και EKF
Γ/Boix Υ Morer, 15, BΊ β
28003 Μαδρίτη, Ισπανία , Τηλ.: (+ 34),91 535-9632 , Φαξ: (+ 34),91 535-9633, Email: wkf@wkf.com.es

3/8/2013 - Επιστολή του Γιώργου Γερόλυμπου (κάτω),
Γενικού Γραμματέα της WKF/WUKO προς τις εθνικές
ομοσπονδίες της WKF/WUKO, εναντίον του Antonio
Espinos Ortueta, Προέδρου της WKF/WUKO!(είναι η
επόμενη από το www.eventskarate.it)
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Μετάφραση 3/8/2013
Προς όλες τις Εθνικές Ομοσπονδίες-Μέλη της WKF
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Ο Πρόεδρος των WKF/EKF ενεργεί εντελώς παράνομα και έβαλε τις WKF/EKF και το
καράτε σε μια πολύ επικίνδυνη πορεία.
Στο καράτε έχουμε δημοκρατία και όχι τη δικτατορία του ενός. Έχω όλα τα δικαιώματα να
υποβάλω ερωτήσεις δεδομένου ότι έχω όλα τα δικαιώματα να εκφράσω τις απόψεις μου.
Στις Εκτελεστικές Επιτροπές των WKF/EKF αντιπροσωπεύω εσάς και όχι τον εαυτό μου.
Αρνούμαι να δεχτώ την παρούσα παράνομη απόφαση του Προέδρου των WKF/EKF. Έχω εκλεγεί
από το τελευταίο συνέδριο που με τίμησε με τον υψηλότερο αριθμό ψήφων και εκλέγομαι επίσης
ως Γενικός Γραμματέας από την Εκτελεστική Επιτροπή ομόφωνα. Μόνο το σώμα που με εξέλεξε
μπορεί να με αντικαταστήσει (άρθρα 13.8 & 12 των καταστατικών μας), σε μια επίσημη
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, μετά από μια λεπτομερή συζήτηση σχετικά με το θέμα,
όπου έχω το δικαίωμα να εκφράσω τη θέση μου και με μια μυστική ψηφοφορία, δεδομένου ότι το
ζήτημα είναι προσωπικό.
Μέχρι τότε παραμένω στη θέση μου ως Γενικός Γραμματέας υπηρετώντας την WKF με τον
καλύτερο τρόπο, όπως έκανα τα τελευταία 16 χρόνια. Ανανεώνω το αίτημά μου για την
οικονομική έκθεση που ζήτησα από τον ταμία και διατηρώ όλα τα δικαιώματά μου για
οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκλήθηκε στην προσωπικότητά μου με ενέργειες ή
αποφάσεις που έχουν ληφθεί ήδη ή θα ληφθούν.
Για την πληροφόρησή σας εξέφρασα πολλές φορές την πλήρη διαφωνία μου με τον τρόπο
που η καμπάνια πήγαινε και το σχέδιο της επιχείρησης που την ανέπτυσσε, πράγμα που έκανα
επίσης γραπτά στον Πρόεδρο τον περασμένο Φεβρουάριο. Αλλά επειδή η παρουσίαση ήταν ήδη
στο δρόμο της δεν είπα τίποτα, έκανα το καλύτερό μου για να υποστηρίξω την καμπάνια
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δεδομένου ότι δεν ήθελα να βλάψω την προσπάθειά μας. Τώρα είναι διαφορετικά, πρέπει να
μιλήσουμε ειλικρινά. Είμαι έτοιμος να πάρω όλες τις ευθύνες μου αλλά όχι τις ευθύνες των
άλλων. Για την πληροφόρησή σας επίσης δεν ήμουν παρών σε οποιαδήποτε από τις συνεδριάσεις
που ο Πρόεδρος έκανε με τη ΔΟΕ σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν είχα και δεν έχω καμία γνώση
πόσο και σε ποιους πληρώσαμε για την καμπάνια. Είναι καθήκον και δικαίωμά μου να ρωτήσω
όπως επίσης είναι δικαίωμά σας να γνωρίζετε.
Επίσης ζήτησα πολλές φορές από τον Πρόεδρο και τον ταμία για να μου δώσουν το μέγεθος
του ποσού που ξοδέψαμε στην καμπάνια και οι απαντήσεις ήταν αντίστοιχα "πολλά" & "δεν ξέρω,
ρώτησε τον Πρόεδρο".
Είναι μια απίστευτη και απαράδεκτη κατάσταση που δεν δέχομαι δεδομένου ότι είναι ενάντια
στην αξιοπρέπειά μου και τις αρχές μου. Είμαι βέβαιος επίσης ενάντια στις δικές σας.
Είμαι στη δυσάρεστη θέση να αποσύρω την εμπιστοσύνη μου στον Πρόεδρο των WKF/EKF
και τον καλώ για να παραιτηθεί αμέσως. Πρέπει να έχει την αξιοπρέπεια για να το κάνει, μετά
από 3 αποτυχίες (Σ.Σ. της υποψηφιότητάς μας) στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να σταματήσει
να καταστρέφει το καράτε προκειμένου μόνο να κρατηθεί στη θέση του.
Το καράτε είναι πάνω από τα προσωπικά ενδιαφέροντα. Είναι η ώρα για αποφάσεις και
υπευθυνότητα.
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Γιώργος Γερόλυμπος
Γενικός Γραμματέας WKF

Με κλικ εδώ: Η Απόφαση του Δικτάτορα Εσπίνος καθαίρεσης του
Γερόλυμπου
δια μέσου της Εκτελεστικής Επιτροπής:
Χωρίς Δίκη, χωρίς στοιχεία, χωρίς Απολογία!!!
Και η Μετάφραση με κλικ εδώ: Της Απόφασης του Δικτάτορα Εσπίνος
καθαίρεσης του Γερόλυμπου δια μέσου της Εκτελεστικής Επιτροπής:
Χωρίς Δίκη, χωρίς στοιχεία, χωρίς Απολογία!!!
Όπως ήταν φυσικό, ο Γερόλυμπος έκανε Έφεση στο CAS, το Αθλητικό
Δικαστήριο Διαιτησίας της ΔΟΕ, το οποίο είναι μια υφιστάμενη υπηρεσία
της ΔΟΕ (δηλαδή υπάλληλος της ΔΟΕ!), (δηλαδή υπάλληλος του
αυτοκράτορα Ζακ Ρογκ!). Αλλά μόλις ο Εσπίνος κατέθεσε στο CAS την
προηγούμενη απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της WKF με την
συντριπτική πλειοψηφία 16 προς 1 υπέρ του, τότε ο Γερόλυμπος έκανε
την Έφεσή του αυτό που λέμε ..."γαργάρα με ...βατραχοπόδαρα" !
Και η Απόκριση (με κλικ εδώ) του Σεβαστού Δικαστηρίου της ΔΟΕ!!!
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(Τονίζουμε: είναι ένα δικαστήριο με προϊστάμενη αρχή την ΔΟΕ!!!)

Μετάφραση:
Δικαστήριο Διαιτησίας για τον αθλητισμό (CAS)
Με Fax
Προς τους κυρίους ............
.....................
......................
Λοζάννη, 15 Αυγούστου 2013-08-26
Θέμα: CAS 2013/A/3295 Γιώργος Γερόλυμπος κατά World Karate Federation
& European Karate Federation
Αγαπητοί κύριοι,
Σας γνωστοποιώ την παραλαβή της από 14 Αυγούστου 2013 επιστολής των
Εναγομένων και της σημερινής επιστολής του Εφεσιβάλλοντος, αντίγραφα των οποίων
εσωκλείονται για την ενημέρωση αμφοτέρων των μερών.
Σημειώνω ότι ο Εφεσιβάλλων έχει αποφασίσει να αποσύρει την Έφεσή του.
Επομένως, θα πρέπει να εκδοθεί μια εντολή Λήξης, όπως οφείλεται, καθώς η
Διαταγή εκκίνησης (της Διαιτησίας) παραγγέλθηκε από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο
του Τμήματος Διαιτησίας Εφέσεων του CAS την 13 Αυγούστου 2013.
Παρακαλώ, σημειώστε ότι παραμένω στη διάθεση των μερών για κάθε περαιτέρω
πληροφορία.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
(υπογραφή)
William STERNHEIMER
Managing Counsel & Head of Arbitration
(κτλ.)
Μετά από αυτή την ... Κατραπακιά, η οποία δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της WKF
http://wkf-web.net/index.php/wkf-family/wkf-structure/directingcommittee.html , όπως την βλέπετε κατωτέρω:
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ή "από Δήμαρχος (General Secretary), ... Κλητήρας (τελευταίο μέλος)"!
Επομένως το Θέμα μπορεί να θεωρείται ... Λήξας!!!
Τονίζω εδώ τη συμπαράστασή μου στον κ. Γιώργο Γερόλυμπο, διότι είχε σε όλα
δίκιο και αδικήθηκε!
Πραγματικά ο e-Σπίνος αποδεικνύεται δικτάτορας χειρίστου είδους!
Καταλαβαίνω την πικρία του Γερόλυμπου, αφού τον πέταξαν σαν Σκουπίδι (με
κεφαλαίο) οι επί 19 χρόνια συνεργάτες του!
Θεωρώ ως Θεία Δίκη την όλη ιστορία, διότι τα ίδια έκανε και ο ίδιος επί 19 χρόνια
στους δικούς του συνεργάτες!!!
(Άρα Θεός υπάρχει και μου χρωστάει!)
Επιφυλάσσομαι να σχολιάσω κάθε πτυχή της υπόθεσης με σχόλια που θα σπάνε
κόκαλα!
Σας εύχομαι Καλή Χρονιά, Καλά Κρασιά, Καλό Πάσχα, Καλές Διακοπές, Καλή ...
Λευτεριά, Καλή Χώνεψη και ό,τι επιθυμείτε!
Οι τελευταίες πληροφορίες του international www.karate.gr από ανώνυμες πηγές
του εξωτερικού λένε ότι η WKF ακύρωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο Karate 1 του
Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα, διότι η Ελληνική Ομοσπονδία χρωστάει ακόμα
συνδρομές και περυσινά λεφτά, που ήδη έχουν πληρώσει οι αθλητές,
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Μετάφραση: Από την WKF προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε,
Μαδρίτη, 26 Αυγούστου 2013
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, Σας πληροφορώ ότι η εκδήλωση "Παγκόσμιο Κύπελλο
Καράτε 1", προγραμματισμένη στην Ελλάδα για τις 12, 13 Οκτωβρίου έχει ακυρωθεί
από την WKF. Η WKF δεν έχει λάβει την πληρωμή του αντίστοιχου τέλους εισφοράς,
ούτε την αναφορά δραστηριότητας ούτε την εκκαθάριση για τις ταυτότητες. Επίσης
και η συνδρομή του 2013 παραμένει απλήρωτη. Επίσης, σας υπενθυμίζω ότι η
Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε, ανεξάρτητα από την ανωτέρω ακύρωση, παραμένει
υπόλογη προς την WKF για όλες τις πληρωμές που οφείλονται περιλαμβανομένης
και της ετήσιας συνδρομής του 2013. Αντόνιο Εσπίνος Ορτουέτα, Πρόεδρος WKF
Όπως επίσης η WKF διέγραψε όλες τις διοργανώσεις της ISSO από τα δικά
της επίσημα Events, ωθώντας έτσι την ISSO των Γερόλυμπου και Γκάζι στον λάκκο
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των ... λεόντων ή όπως αλλιώς αυτός ο λάκκος λέγεται και ό,τι άλλο απολαυστικό
ήθελε περιέχει!!!

Μετάφραση: Από τον Αντόνιο Εσπίνος Ορτουέτα προς όλες τις εθνικές
ομοσπονδίες της WKF
Σας πληροφορούμε ότι η εκδήλωση που οργανώθηκε από τον οργανισμό ISSO,
προγραμματισμένη να λάβει μέρος στην πόλη Μπαρ (Μοντενέγκρο) 27 με 29
Σεπτεμβρίου, δεν αποτελεί στο εξής διαπιστευμένο αγώνα από την WKF. Επίσης,
πληροφορούμε τους δυνητικούς συμμετέχοντες ότι η WKF δεν μπορεί πλέον να
εγγυηθεί σε αυτούς συμμόρφωση με το Καταστατικό της WKF, αφού η ISSO
εμφανίζεται να είναι μια οργάνωση πολλών στυλ μη αναγνωρισμένη από την WKF.
Επίσης, σας πληροφορούμε ότι η εκδήλωση "Open Pokryshkin Karate Cup
2013", προγραμματισμένη να λάβει χώρα στο Novosibirsk (Ρωσία) την 5 και 6
Οκτωβρίου δεν είναι πλέον διαπιστευμένοι αγώνες από την WKF. ..... Χαιρετισμούς,
Αντόνιο Εσπίνος Ορτουέτα, Πρόεδρος WKF

Αυτό ανακοινώνεται και στα web sites όλων των εθνικών
ομοσπονδιών, όπως π.χ. της Αγγλίας:
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Ακολουθεί διαφημιστική τοποθέτηση προϊόντων:
Ευτυχισμένος παραγωγός αγγουριών πέτυχε ιδιαίτερη
παραλλαγή υπερφυσικού μεγέθους για τη διεκδίκηση μιας
θέσης στο Βιβλίο Γκίνες ... και όχι μόνο!!!

Δεν ήξερα ότι το αγγούρι σου βγάζει τέτοιο ... χαμόγελο
ευτυχίας!!! Οπανίνα-νίνα-νάι νινανάιναααα .... !!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub a35
Πρώτη δημοσίευση 20/9/2013
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF
Καταχωρήσεις στο karate.gr
Διοργανώσεις
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!

"Ξήλωμα" του Γερόλυμπου
και από τη θέση
του προέδρου της Βαλκανικής!!!
(προηγούμενο)

Δέκα εννιά ολόκληρα χρόνια οι σύλλογοι δεν το έβλεπαν, οι
ομοσπονδίες δεν το έβλεπαν, η Γραμματεία δεν το έβλεπε, η
Ολυμπιακή Επιτροπή δεν το έβλεπε, οι Εισαγγελείς δεν το
έβλεπαν, οι Δικαστές δεν το έβλεπαν?
Μα ποιος είμαι τέλος πάντων!!!
Συμπέρασμα προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τον Οίκο της
Μεγάλης Ανοχής:
Η ΕΛΟΚ και τα πιόνια του Γερόλυμπου που την διοικούν εκτελώντας τις
επιθυμίες του Αφεντικού τους, λειτουργούν σαν επιχείρηση του
Γερόλυμπου απέχοντας κατ' εντολή του αδικαιολόγητα από διεθνείς
συμμετοχές, εκθέτοντας τη χώρα μας και απομονώνοντας τη ΕΛΟΚ,
αδιαφορώντας για τους συλλόγους τους και τους αθλητές τους, ενώ η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σφυρίζει αδιάφορα!!!
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επιτέλους Ξύπνα!!!
Τι δουλειά έχει ο πρόεδρος του Τρίαθλου να χειραγωγεί την ομοσπονδία
Καράτε???
Δέκα εννιά χρόνια σας δουλεύει ψιλό γαζί και εσείς aκόμα κοιμάστε!

Του πληρώνετε ακόμα από το στέρημα του
Ελληνικού λαού τα έξοδα της γραμματείας της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε???
Αποδεικτικό αποστολής και λήψης email προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
35 / 148

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο Καράτε: 2004-2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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! 

Και τώρα το παραμυθάκι μας!
Η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Κακός Λύκος!
Μια φορά και ένα καιρό, παιδάκια, ήταν ένα μικρό και αθώο
(και αγνό!) κοριτσάκι που το λέγανε Κοκκινοσκουφίτσα. Της μικρής
Κοκκινοσκουφίτσας της αρέσανε όλα τα παιχνίδια! Έπαιζε καράτε
σότοκαν, έπαιζε καράτε σίτο τσόγκα, σίτο παπαδημητρόπουλου,
οκινάουα ζαχόπουλου, καράτε γουάντο, έπαιζε χόκεϋ, έπαιζε
σόφτμπολ, μπέιζμπολ, έπαιζε κέρλινγκ [αυτό κι αν τόπαιζε (!)],
έπαιζε τρίαθλο με διακρίσεις μάλιστα! Δεν άφηνε παιχνίδι που να
μην το τρελαίνει στο παίξιμο! Ένα μόνο δεν μπόρεσε να παίξει
ποτέ! Το Παραδοσιακό Καράτε! Αυτό το παίζανε άλλοι!
Αλλά ήταν μικρή ακόμα. Είχε καιρό μπροστά της!
Λοιπόν, παιδάκια, η μικρή Κοκκινοσκουφίτα
πήγαινε συχνά στο δάσος για να βλέπει τη γιαγιά της
που έμενε σε ένα καλύβι και ήταν ανήμπορη στο
κρεβάτι. Η γιαγιά της, παρ' όλο που ήταν μεγάλη στα
χρόνια, τα είχε τετρακόσα και ... καμπόσα! Είχε
επενδύσει στα ... δέντρα (διάβαζε: ομοσπονδίες)! Όλο
το δάσος ήταν δικό της και από τα δέντρα αυτά μάζευε
τους καρπούς, καμιά φορά και τα κλαδιά ή και τις ρίζες ή άμα γουστάριζε τους έπαιρνε
και τα ... σώβρακα! Όλα τα δέντρα δεν βγάζανε τσιμουδιά, γιατί η γιαγιά, που τα είχε
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τετρακόσα και ... καμπόσα, αν και ανήμπορη, μπορούσε να τους κόψει το ... νερό που
πίνανε! Και τι θα γίνει ένα δέντρο χωρίς νερό? Θα ψοφήσει! Κι έτσι τα δέντρα ...
τουμπεκί ψιλοκομμένο!
Ένα πρωινό, λοιπόν παιδάκια, η Κοκκινοσκουφίτσα μας ξεκίνησε για να
επισκεφθεί τη γιαγιά της. Μπήκε φουριόζα στο δάσος και στο μυαλό της ήταν
καρφωμένη η σκέψη: "Αχ, κι αυτή η γιαγιά, πότε θα μου γράψει την ... κληρονομιά!".
Περπατούσε στο δάσος, μάζευε λουλουδάκια και για κάθε δέντρο, που έβλεπε, φώναζε
"Αχ, αυτό το δέντρο (διάβαζε: ομοσπονδία λέμεεεε!) θα γίνει δικό μου, και αυτό το
δέντρο θα γίνει δικό μου, και εκείνο το δέντρο θα γίνει δικό μου, και το άλλο και το
άλλο!"
Αλλά στα δάση, απ' ότι θα ξέρετε, φυσάει αέρας και τα λόγια της
Κοκκινοσκουφίτσας τα πήρε ο αέρας και τα έφερε στα αυτιά του Κακού Λύκουουου. Και
είχε κάτι αυτιά ο Κακός Λύκος, μμμμ, Θεός φυλάξει! Και είχε ένα στόμα ο Κακός
Λύκος, μμμμ, Θεός ξαναφυλάξει! Και είχε και κάτι άλλο ο Κακός Λύκος: ήθελε το δάσος
με τα δέντρα (διάβαζε: ομοσπονδίες!) όλο δικό του!!!
Εκεί, λοιπόν παιδάκια, που πήγαινε στο δάσος η Κοκκινοσκουφίτσα, την βλέπει ο
Κακός ο Λύκοοοος! "Καλός μεζές είναι αυτή!" σκέφτηκε μέσα του ο Κακός Λύκος, την
ακούει να λέει πως θέλει και όλα τα δέντρα δικά της και σκέφτεται: "Τι? Αυτό το ...
παρλιακό τολμάει να θέλει να πάρει το δάσος μου? Ε, λοιπόν, και το δάσος μου δεν θα
πάρει και μεζές θα γίνει!"
Έξυπνος και παμπόνηρος ο Κακός Λύκος σκέφτεται: "Η Κοκκινοσκουφίτσα πάει
και βλέπει τη γιαγιά της! Ε, λοιπόν, κι εγώ θα πάω να
φάω τη γιαγιά της και όταν έρθει η μικρή στην
καλύβα, τρώω και αυτήν για επιδόρπιο!!!"
Αυτό και έγινε! Τρέχει, λοιπόν παιδάκια ο λύκος
στην καλύβα. Κάνει τη γιαγιά μια χαψιά, φοράει τα
ρούχα της και χώνεται στο κρεβάτι της. Ίσσο-ίσσο
που πρόλαβε και ακριβώς μόλις ρευότανε τη γιαγιά,
μπαπ ανοίγει η πόρτα και μπαίνει η
Κοκκινοσκουφίτσα!
-- Γεια σου Γιαγιά, λέει χαρούμενη στον Κακό
Λύκο νομίζοντας πως είναι η γιαγιά της!
-- Καλώς τηνε κι ας άργησε!!! της απαντάει ο Κακός Λύκος, "έλα, κάτσε δίπλα μου
να ξεκουραστείς!"
Ανυποψίαστη η Κοκκινοσκουφίτσα κάθεται δίπλα της και περίεργη τη ρωτάει τα
γνωστά:
-- Γιαγιά, γιατί έχεις μεγάλα αυτιά?
-- Γιαγιά, γιατί έχεις χοντρή φωνή?
-- Γιαγιά, γιατί έχεις μεγάλο στόμα?
-- Γιαγιά γιατί δεν μπήκαμε στους Ολυμπιακούς???
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Τι ήθελε να το πει το τελευταίο! Παίρνει ... ανάποδες η γιαγιά ο Κακός ο Λύκος,
ανοίγει το στόμα του και την κάνει και αυτή μια χαψιάααα!!!
Πάπαλα η Κοκκινοσκουφίτσαααα!!! Ούτε στο λαιμό, ούτε στο στομάχι δεν του
καθυστέρησε! Πήγε κατευθείαν σούμπιτη στα ... έντερα!!!
Πάνε τα μεγαλεία, πάνε οι ομοσπονδίες (διάβαζε: δέντρα του δάσους!). Πάνε τα
ISSO και τα μίσο και τα πίσω!!! Πάνε τα δικαστήρια!!! Πήγε χαμένο και το ... Ph.D, που
με τόσο κόπο είχε πάρει με εκατό δολάρια η Κοκκινοσκουφίτσα!!!
Δεν πειράζει, σε μια άλλη ζωή!!!
Και τώρα απιδάκια του σότοκαν και του σίτο της ίσσο (άλλο εξάμβλωμα και αυτό),
το παραμυθάκι τέλειωσε. Μπρος όλοι για ύπνο γιατί είναι αργά για σας!!!
Κάθε άλλη εκδοχή του παραμυθιού είναι λανθασμένη και δεν πρέπει να την
διηγείστε στα μικρά απιδιά!
Στο επόμενο παραμυθάκι: Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι! Γιατί άσπρισε η Χιονάτη
και ποίος ήταν ο ρόλος των Επτά Νάνων!

Τελευταίες εξελίξεις: (προηγούμενο)

Η επόμενη φωτό είναι από τον ιστότοπο της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε
πριν την ανατρέψουν τα τρέχοντα επιτελικά σχέδια του Αντόνιο Εσπίνος, Προέδρου
της WKF. Η Γραμματεία της BKF διακρίνεται κατωτέρω να είναι στα Άνω Λιόσια
(κέντρο του κόσμου!)!
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Επίσης, στην επόμενη φωτό από τον ίδιο ιστότοπο διακρίνονται το Διοικητικό
Συμβούλιο και οι Επιτροπές της BKF.
Ιδιαίτερες θέσεις στον Γιώργο Γερόλυμπο και στους κολλητούς του Άρη Κραββαρίτη
και Γιάννη Κανελλη.

Αλλά η ζωή έχει γυρίσματα και ένα από αυτά είναι και οι επόμενες δύο
επιστολές με τις μεταφράσεις τους:
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Πρώτη Επιστολή

Ορίστε και η Μετάφραση της Πρώτης Επιστολής

40 / 148

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο Καράτε: 2004-2015

Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων
Προς όλες τις εθνικές ομοσπονδίες
Προς τα μέλη της Ομοσπονδίας Καράτε των Βαλκανίων
Βελιγράδι, 14 Σεπτεμβρίου, 2013
Αξιότιμοι Κύριοι, Κυρίες,
Σας ενημερώνουμε ότι το ιδρυτικό συνέδριο της πρώτης ομοσπονδίας καράτε των
Βαλκανίων έλαβε χώρα στο Βελιγράδι την 13η Σεπτεμβρίου 2013.
Σε αυτό το συνέδριο πήραν μέρος οι πρόεδροι των ομοσπονδιών καράτε των
επόμενων χωρών: Τουρκία,
Κροατία,
Αλβανία,
Σλοβενία,
Βοσνία
και
Ερζεγοβίνη,
Ρουμανία,
Μοντενέγκρο, Βουλγαρία, Μακεδονία και Σερβία.
Μόνο οι αντιπρόσωποι της ομοσπονδίας καράτε από την Ελλάδα δεν συμμετείχαν
στο προαναφερθέν συνέδριο
Τα επόμενα σώματα εκλέχθηκαν: Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπή Ελέγχου, ο
Πρόεδρος, τέσσερις Αντιπρόεδροι και ο Γενικός Γραμματέας τη; Ομοσπονδίας Καράτε
των Βαλκανίων.
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καράτε των Βαλκανίων είναι ο κ. etrov Aleksej από
την Βουλγαρία.
Αντιπρόεδροι είναι οι: Mrνaljevic Vladimir - Montenegro, Dragan Stojanovski Macedonia, Samir Catovic - Bosnia and Herzegovina, Ramiz Ismailgeci - Albania.
Σας στέλνω τους εγκάρδιους αθλητικούς χαιρετισμούς μου
Με εκτίμηση,
Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων
Ο Γενικός Γραμματέας

Slaνoljub Piper
Συμπέρασμα προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τον Οίκο της Μεγάλης
Ανοχής: Η ΕΛΟΚ και τα πιόνια του Γερόλυμπου που την διοικούν εκτελώντας τις
επιθυμίες του Αφεντικού τους, λειτουργούν σαν επιχείρηση του Γερόλυμπου
απέχοντας κατ' εντολή του αδικαιολόγητα από διεθνείς συμμετοχές, εκθέτοντας τη
χώρα μας και απομονώνοντας τη ΕΛΟΚ, αδιαφορώντας για τους συλλόγους τους και
τους αθλητές τους, ενώ η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σφυρίζει αδιάφορα!!!
Δεύτερη Επιστολή
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Και η Μετάφραση της Δεύτερης Επιστολής
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Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων
Απάντηση σε μια επιστολή του κ. Γιώργου Γερόλυμπου, που
έστειλε την 12.09.2013. σε όλες
τις Εθνικές Ομοσπονδίες Καράτε των Βαλκανίων.
Αξιότιμε Κύριε Γερόλυμπε,
Έλαβα το e-mail σας πριν τρεις ημέρες, αλλά λόγω των
πολυάριθμων ιδιωτικών και επιχειρησιακών υποχρεώσεών μου, και υποχρεώσεων
στην αθλητική ομοσπονδία δεν μπόρεσα να απαντήσω αμέσως, γι’ αυτό το κάνω τώρα.
Εκπλήσσομαι με τον τρόπο και το ύφος που απευθύνεστε στις
εθνικές ομοσπονδίες των Βαλκανίων, στο γράμμα σας που στείλατε την 12.09.2013,
μια ημέρα πριν από το Ιδρυτικό Συνέδριο της νέας Ομοσπονδίας Καράτε των
Βαλκανίων στο Βελιγράδι.
Εσείς και εγώ γνωρίζουμε ότι σας είχα ενημερώσει, σε δίωρη τηλεφωνική μας
συνομιλία, για όλα τα βήματα και τις ενέργειες που γίνονται από τα μέλη της
Ομοσπονδίας Καράτε των Βαλκανίων, μαζί με την Ομοσπονδία Καράτε της Σερβίας, για
να προστατεύσει τα συμφέροντα του σπορ καράτε των Βαλκανίων, επειδή εσείς
αρχίσατε, χωρίς κανένα λόγο, την εκστρατεία καταστροφής της Ευρωπαϊκής και της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε και των ηγετών τους. Ως αποτέλεσμα των
λανθασμένων βημάτων σας χάσατε τη θέση σας, όχι μόνο εσείς αλλά και όλοι όσοι σας
ακολούθησαν, πράγμα που είναι δική σας προσωπική ευθύνη. Έχοντας όλα αυτά στο
μυαλό, δεν είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζατε για την ίδρυση της νέας Ομοσπονδίας
Καράτε των Βαλκανίων.
Δεν γνωρίζω αν τα πάτε καλά με τη δική σας εθνική οργάνωση καράτε στην
Ελλάδα, αλλά για την δική σας πληροφόρηση, η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε
ενημερώθηκε κανονικά, όπως όλα τα άλλα μέλη, γραπτώς για όλες τις ενέργειες και
συναντήσεις σχετικά με την ίδρυση της νέας Ομοσπονδίας Καράτε των Βαλκανίων.
Στο Ιδρυτικό Συνέδριο στο Βελιγράδι, της 13.09.2013, όλες οι χώρες της
Βαλκανικής Χερσονήσου συμμετείχαν, εκτός από την Ελλάδα και προσωπικά λυπάμαι
γι’ αυτό. Σε αυτό το συνέδριο εκλέχθηκαν όλες οι επιτροπές και τα όργανα της νέας
Ομοσπονδίας Καράτε των Βαλκανίων.
Η Βαλκανική Χερσόνησος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ότι είναι
πραγματικά, και δεν μπορεί να έχει περισσότερες χώρες από όσες έχει ήδη, και το
γεγονός ότι είχατε δώσει στο παρελθόν, σε όσες χώρες ήθελαν, την ευκαιρία να
συμμετέχουν σε επίσημους Βαλκανικούς Αγώνες, ενώ δεν ανήκαν γεωγραφικά στα
Βαλκάνια και δεν έχουν υπογράψει ποτέ αυτή την αποδοχή, αυτό ακριβώς το γεγονός
μιλά περισσότερο για τις προσωπικές σας πρακτικές, τις οποίες τώρα χρησιμοποιείτε
με λανθασμένο τρόπο, διαδίδοντας την παραπληροφόρηση ότι η Ομοσπονδίας Καράτε
των Βαλκανίων έχει l5 χώρες-μέλη, και το οποίο δεν είναι φυσικά αληθινό.
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Όταν συζητάτε για την ηγεσία και τον χαρακτήρα των ατόμων, με τα οποία εσείς
συνεργαζόσασταν μέχρι πριν από λίγο καιρό, στο γράμμα που στείλατε, έχω την άποψη
ότι δεν θα πρέπει να τους ταπεινώνετε, διότι έχω μια τελείως αντίθετη άποψη, ότι
δηλαδή είναι άνθρωποι με καλό χαρακτήρα και αξιόπιστοι, αλλά δεν είναι κανενός
υπηρέτες, όπως παρουσιάζονται θεωρούμενοι κατά τη δική σας άποψη.
Είναι αλήθεια ότι ήσασταν ηγετικό στέλεχος, αλλά αυτή η ηγετική θέση είχε
δημιουργηθεί από τον κ. Antonio Espinos για σας. Αυτός την δημιούργησε για σας, με
τον ίδιο τρόπο που την πήρε από εσάς. Όσον αφορά στον εαυτό μου, προσωπικά είμαι
απόλυτα ικανοποιημένος και πλήρης, χωρίς κανένα σύμπλεγμα, πράγμα το οποίο είναι
αρκετό για μένα.
Και στο τέλος, σας συμβουλεύω να συμπεριλάβετε την Ελληνική Ομοσπονδία
Καράτε στην πρόσφατα ιδρυθείσα Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων, η οποία ανήκει
και αναγνωρίζεται από την WKF και αντιπροσωπεύει τα ενδιαφέροντά της στη
Βαλκανική Χερσόνησο.
Χαιρετισμούς
Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων
Γενικός γραμματέας

Piper Slavoljub
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επιτέλους Ξύπνα!!!
Τι δουλειά έχει ο πρόεδρος του Τρίαθλου να χειραγωγεί την ομοσπονδία Καράτε???
Δέκα εννιά χρόνια σας δουλεύει ψιλό γαζί και εσείς ακόμα κοιμάστε!
Του πληρώνετε ακόμα από το στέρημα του Ελληνικού λαού τα έξοδα της
γραμματείας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε???

Sun Tzu: "Η Τέχνη του Πολέμου!"

"Όλα έρχονται σε αυτόν που ξέρει να περιμένει!"
"Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο πολύ θόρυβο θα
κάνεις όταν πέσεις!"
"Τα ... κινέζικα τζιτζίκια, όσο και αν προσπαθείς, δεν ... πεταλώνονται στον
ανήφορο!" (Βασικό!)
"Μάθε τέχνη κι άστηνε, κι όταν πεινάσεις πιάστηνε!" (Sorry, αυτό είναι από αλλού!)
"Ο συγκεκριμένος Περσίδης δεν παίζεται!" (Θεμελιώδες!)

(προηγούμενο)

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub a45
Πρώτη δημοσίευση 5/2/2014.
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Τελευταία ενημέρωση 5/5/2014.
Καταχωρήσεις
Στηρίξτε το karate.gr με 20
Διοργανώσεις
στο karate.gr
€/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!!!

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! 

Προς τους Συλλόγους της ΕΛΟΚ: Θέλω να μου βρείτε και να μου στείλετε τα Πρακτικά των
εκλογών για ΔΣ/ΕΛΟΚ του Νοεμβρίου 2012, διότι είμαι βέβαιος ότι έχει γίνει εκτεταμένη
νοθεία! Περιμένω!!!

Ο υπουργός Πολιτισμού κ.
Πάνος Παναγιωτόπουλος

Ο υφυπουργός Αθλητισμού κ.
Γιάννης Ανδριανός
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Οι προηγούμενοι είναι οι μεγάλοι Υπεύθυνοι για την Διαφθορά στην ΕΛΟΚ!!!
Όλα τα επόμενα έχουν σταλεί στη ΓΓΑ κατά τις ημερομηνίες ανάρτησής τους με
αποδεικτικά παραλαβής της μορφής:
"Ακολουθεί αντίγραφο του μηνύματος που στείλατε στον/στην ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ μέσω ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αυτό είναι ένα διερευνητικό μήνυμα μέσω http://www.gss.gov.gr/από τον/την:
karate.gr <e.persidis@karate.gr>"
Σταγόνα 1: Σημαντικό στοιχείο για τα επόμενα είναι η
ημερομηνία 2/8/2013 (ή κάποια προηγούμενη κοντά σε αυτήν) της
κλοτσηδόν αποπομπής του Γιώργου Γερόλυμπου από την WKF και
τιμωρίας του με αποκλεισμό από κάθε διοργάνωση της WKF (και
κάθε μέλους της), όπως περιγράφεται και εδώ με κλικ!



Σταγόνα 2: Από ανακοίνωση στο site της ΕΛΟΚ!

Η ανακοίνωση αυτή από το ΔΣ/ΕΛΟΚ (δηλαδή από τον Γερόλυμπο!) "συνεκτιμώντας την
πρόταση της Πειθαρχικής Επιτροπής Διαιτησίας" (δηλαδή την πρόταση του ...
Γερόλυμπου!), αποδεικνύει το "σαδιστικό αρρωστημένο" του χαρακτήρα του. Οι ανωτέρω
διαιτητές δήλωσαν αποχή από τους αγώνες για τους λόγους τους, έστω και αν αυτοί οι
λόγοι ήταν λόγοι διαμαρτυρίας, το ΔΣ/ΕΛΟΚ (δηλαδή ο Γερόλυμπος) τους διαγράφει σε
ένδειξη επίδειξης δύναμης εις βάρος του αθλήματος και στη συνέχεια τους ειρωνεύεται
και από πάνω ευχαριστώντας τους δήθεν για την προσφορά τους!!! Θέλει ή δεν θέλει
ψυχίατρο ο άνθρωπος???



Σταγόνα 3: Την Πέμπτη, 6/2/2014 φεύγει η εθνική καράτε για
το 41o Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων-Νέων κτλ. στη
Λισσαβόνα. Αν δεν είσαι ο κορυφαίος τιμωρημένος από παγκόσμια
ομοσπονδία και ισχύουν όσα ψεύδεσαι για τη θέση σου στο παγκόσμιο
καράτε, πήγαινε και φέρε μας μια φωτογραφία σου μέσα στο στάδιο και
όχι βέβαια κάτω από τον σκουπιδοντενεκέ! Αγκαλιά με τον ... Εσπίνος
την θέλω! 

Σταγόνα 4: 5/2/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό Αθλητισμού: Κύριε
Ανδριανέ, αν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό, τι θα
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κάνει για όσα αποκαλύπτονται από την
ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/145130824.htm για τον πρόεδρο του τρίαθλου
και δικτάτορα του καράτε Γιώργο Γερόλυμπο?



Σταγόνα 5: 6/2/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό Αθλητισμού: Κύριε
Ανδριανέ, αν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό, τι θα
κάνει για όσα αποκαλύπτονται από την
ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/145130920.htm για τον πρόεδρο του τρίαθλου
και δικτάτορα του καράτε Γιώργο Γερόλυμπο?



Σταγόνα 6: 7/2/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό
Αθλητισμού: Κύριε Ανδριανέ, αν η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό, τι θα κάνει για όσα
αποκαλύπτονται από την
ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/145131120.htm για τον
πρόεδρο του τρίαθλου και δικτάτορα του καράτε Γιώργο
Γερόλυμπο? 

Ο κ. Ανδριανός δεν
έχει κάνει τίποτα
μέχρι σήμερα!

Σταγόνα 7: 10/2/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό
Αθλητισμού: Κύριε Ανδριανέ, αν η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό, τι θα κάνει για όσα αποκαλύπτονται από
την ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/145131122.htm για τον πρόεδρο του
τρίαθλου και δικτάτορα του καράτε Γιώργο Γερόλυμπο?



Σταγόνα 8: 11/2/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό Αθλητισμού: Κύριε
Ανδριανέ, αν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό, τι θα
κάνει για όσα αποκαλύπτονται από την
ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/145131124.htm για τον πρόεδρο του τρίαθλου
και δικτάτορα του καράτε Γιώργο Γερόλυμπο?



Σταγόνα 9: 12/2/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή:
Κύριοι, αν η ΕΟΕ υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό, τι θα κάνετε για το μέλος σας Γιώργο
Γερόλυμπο, εκπρόσωπο του τρίαθλου και δικτάτορα του καράτε, ο οποίος καθυβρίζει και
κατασυκοφαντεί τον πρόεδρο, το ΔΣ και όλους τους μέχρι τώρα συνεργάτες του της
Παγκόσμιας World Karate Federation από την ιστοσελίδα
του https://www.facebook.com/wkf.campaign?hc_location=timeline στο Facebook, η
οποία αναλύεται διεξοδικά στις επόμενες ιστοσελίδες του karate.gr:
http://www.karate.gr/14elok/145131120.htm / http://www.karate.gr/14elok/14513
1122.htm / http://www.karate.gr/14elok/145131124.htm
Και μόνο η ιδιότητά του ως μέλους της ΕΟΕ σας εκθέτει ανεπανόρθωτα και στα μάτια του
Ελληνικού Λαού, αλλά και διεθνώς!
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Σταγόνα 10: 13/2/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό
Αθλητισμού: Κύριε Ανδριανέ, αν η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό, τι θα κάνει για όσα
αποκαλύπτονται από την
ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/144131204.htm για τον
πρόεδρο του τρίαθλου και δικτάτορα του καράτε Γιώργο
Γερόλυμπο?



Σταγόνα 11: 14/2/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό Αθλητισμού: Κύριε
Ανδριανέ, αν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό, τι θα
κάνει για όσα αποκαλύπτονται από την
ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/144140130.htm για τον πρόεδρο του τρίαθλου
και δικτάτορα του καράτε Γιώργο Γερόλυμπο?



Σταγόνα 12: 17/2/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό Αθλητισμού: Κύριε
Ανδριανέ, αν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό, τι θα
κάνει για όσα αποκαλύπτονται από την
ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/144140204.htm για τον πρόεδρο του τρίαθλου
και δικτάτορα του καράτε Γιώργο Γερόλυμπο?



Σταγόνα 13: 18/2/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό
Αθλητισμού: Κύριε Ανδριανέ, αν η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό, τι θα κάνει για όσα
αποκαλύπτονται από την
ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/144140217.htm για τον
πρόεδρο του τρίαθλου και δικτάτορα του καράτε Γιώργο Γερόλυμπο? 
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού βάζει το μακρύ της χέρι στην τσέπη
Ο κ. Ανδριανός δεν
μας επί είκοσι χρόνια, παίρνει τα λεφτά μας και τα δίνει να πληρώνει η
έχει κάνει τίποτα
μέχρι σήμερα!
ΕΛΟΚ αυτό τον ιστότοπο, ο οποίος είναι για τα μπάζα! Θέλουμε να
μάθουμε πόσα λεφτά έχουμε πετάξει στα ... μπάζα μέχρι σήμερα!!! Τι έχει κάνει ο κ.
Ανδριανός μέχρι σήμερα για αυτό το θέμα!
Σταγόνα 14: 19/2/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό Αθλητισμού: Κύριε
Ανδριανέ, αν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό, τι θα
κάνει για όσα αποκαλύπτονται από την
ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm για τον πρόεδρο του τρίαθλου
και δικτάτορα του καράτε Γιώργο Γερόλυμπο?



Πώς επιτρέπει η ΓΓΑ να λειτουργούν τέτοιες φασιστικές επιτροπές μέσα στις
ομοσπονδίες???
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Σταγόνα 15: 21/2/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό Αθλητισμού: Κύριε
Ανδριανέ, αν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό, πώς
επιτρέπει να λειτουργεί η ΕΛΟΚ με φασιστικό καταστατικό, όπως αποκαλύπτεται από την
ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm (εμπλουτισμένη), υπό τον
πρόεδρο του τρίαθλου και δικτάτορα του καράτε Γιώργο Γερόλυμπο?



Σταγόνα 16: 4/3/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό Αθλητισμού: Κύριε
Ανδριανέ, αν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό, πώς
επιτρέπει να παρανομεί η ΕΛΟΚ με την προκλητική αδιαφορία της για το πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως αποκαλύπτεται από την
ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/144140302.htm , υπό τον πρόεδρο του
τρίαθλου, δικτάτορα του καράτε και κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο
Γερόλυμπο?



Σταγόνα 17: 5/3/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό Αθλητισμού: Κύριε
Ανδριανέ, αν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό, πώς
επιτρέπει να παρανομεί η ΕΛΟΚ με παράνομο ΔΣ και μέλη του αυτούς που την
εκμεταλλεύονται, όπως αποκαλύπτεται από την
ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/144140305.htm , υπό τον πρόεδρο του
τρίαθλου, δικτάτορα του καράτε και κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο
Γερόλυμπο?



Σταγόνα 18: 10/3/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό Αθλητισμού: Κύριε
Ανδριανέ, αν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό, πώς
επιτρέπει να λειτουργεί η ΕΛΟΚ με παράνομο ΔΣ και μέλη του επιχειρηματίες του
καράτε, όπως αποκαλύπτεται από την
ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/144140310.htm, υπό τον πρόεδρο του
τρίαθλου, δικτάτορα του καράτε και κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο
Γερόλυμπο?



Σταγόνα 19: 19/3/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό
Αθλητισμού: Κύριε Ανδριανέ, αν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό, πώς επιτρέπει να λειτουργεί η ΕΛΟΚ
με παράνομο ΔΣ και μέλη του επιχειρηματίες του καράτε, υπό τον
πρόεδρο του τρίαθλου, δικτάτορα του καράτε και κομματικό στέλεχος της
Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Γερόλυμπο, βεβαιώνοντας ταυτόχρονα (η
ΓΓΑ) ότι η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΟΚ ΑΠΟ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ, όπως αποκαλύπτεται από την
ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/144140319.htm???
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Σταγόνα 20: 24/3/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό Αθλητισμού:
Κύριε Ανδριανέ, αν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό,
πώς επιτρέπει να λειτουργεί η ΕΛΟΚ με παράνομο ΔΣ και μέλη του επιχειρηματίες του
καράτε, υπό τον πρόεδρο του τρίαθλου, δικτάτορα του καράτε και κομματικό στέλεχος της
Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Γερόλυμπο, παραβιάζοντας κατ' εξακολούθηση την αθλητική
και τη φορολογική νομοθεσία, όπως αποκαλύπτεται από την

ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/144140324.htm??? 
Σταγόνα 21: 31/3/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό Αθλητισμού: Κύριε
Ανδριανέ, αν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπηρετεί τον Ελληνικό Αθλητισμό, πώς
επιτρέπει να λειτουργεί η ΕΛΟΚ με παράνομο ΔΣ και μέλη του επιχειρηματίες του καράτε,
υπό τον πρόεδρο του τρίαθλου, δικτάτορα του καράτε και κομματικό στέλεχος της Νέας
Δημοκρατίας Γιώργο Γερόλυμπο, παραβιάζοντας κατ' εξακολούθηση την αθλητική και τη
φορολογική νομοθεσία, όπως επιβεβαιώνεται και από την
ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/144140331.htm??? 
Σταγόνα 22: 16/4/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό Αθλητισμού: Κύριε
Ανδριανέ, ελέγχει ποτέ η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την ΕΛΟΚ, η οποία
έχει παράνομο ΔΣ και μέλη του επιχειρηματίες του καράτε, υπό τον πρόεδρο του
τρίαθλου, δικτάτορα του καράτε και κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο
Γερόλυμπο, παραβιάζοντας κατ' εξακολούθηση την αθλητική και τη φορολογική
νομοθεσία, όπως επιβεβαιώνεται και από
τις ιστοσελίδες http://www.karate.gr/14elok/144140406.htm και http://www.karate.g
r/14elok/144140414.htm??? 
Σταγόνα 23: 22/4/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό Αθλητισμού:
Κύριε Ανδριανέ, ελέγχει ποτέ η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την ΕΛΟΚ, η οποία
έχει παράνομο ΔΣ και μέλη του επιχειρηματίες του καράτε, υπό τον πρόεδρο του
τρίαθλου, δικτάτορα του καράτε και κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο
Γερόλυμπο, παραβιάζοντας κατ' εξακολούθηση την αθλητική και τη φορολογική
νομοθεσία, όπωςκαταγγέλλουν ακόμα και γονείς αθλητών και στην Εφορία, όπως
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/144140416.htm??? 
Σταγόνα 24: 30/4/2014 - ΕΛΟΚαράτε - E-mail προς τον κ. υφυπουργό Αθλητισμού:
Κύριε Ανδριανέ, ελέγχει ποτέ η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την ΕΛΟΚ, η οποία
έχει παράνομο ΔΣ και μέλη του επιχειρηματίες του καράτε, υπό τον πρόεδρο του
τρίαθλου, δικτάτορα του καράτε και κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο
Γερόλυμπο, παραβιάζοντας κατ' εξακολούθηση την αθλητική και τη φορολογική
νομοθεσία, όπωςκαταγγέλλουν ακόμα και γονείς αθλητών και στην Εφορία, όπως
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα http://www.karate.gr/14elok/144140430.htm???



karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική

Επικαιρότητα
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub a51
Πρώτη δημοσίευση 2/3/2014.
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Καταχωρήσεις
Στηρίξτε το karate.gr με 20
Διοργανώσεις
στο karate.gr
€/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!

ΕΛΟΚ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ:
Ακόμα μια μεγαλειώδης Απάτη των Πολιτικών!

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
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... 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!!!
Αποδεικτικό αποστολής και λήψης email προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Πολύ ευχαρίστως, με κλικ εδώ!)

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!

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!
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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
ελέγχουνε κανένα απολογισμό?
Και ιδού πόσες κανονιστικές πράξεις έχουν δημοσιεύσει οι σωστές ομοσπονδίες!

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
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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!
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!!!
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", "αιτιολοΧρήστος
γία" και "ποσό"! Μια επιτροπή
Μπουλούμπασης. από τρεις έντιμους ελεγκτές του
πρόεδρος ΕΛΟΚ ΣΔΟΕ θα σας είχε κρεμάσει ανάΕσείς δημιουργείτε αυτά τα πλήθη
ποδα!!! Μόνο η Αυτοκρατορία της Λαμογιάς μπορεί να
και μυαλό δεν βάζετε! Εσείς
δεχθεί έναν τέτοιο απολογισμό!!!
δημιουργήσατε ακόμα και τη
Χρυσή Αυγή!
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!
Καλή η Τζιοκόντα (ΓΓΑ!) στο ... Μουσείο
Λοιπά Έσοδα με ανάλυση 143.034 €, Ελλείτης Διακυβέρνησης, αλλά αν ...
ψεις: Το ποσό είναι τεράστιο και η ανάλυση
βρωμάνε τα πόδια της ποιος τη βάζει
απαραίτητη.
στο σπίτι του?
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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!
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.
Μανώλης
Σε αυτό το κεφάλαιο θα επανέλθουμε στο τέλος της
Δημητριάδης,
μελέτης!
Γενικός Γραμματέας
Αμοιβές λογιστή, νομικού κτλ. 17.217 €,
ΕΛΟΚ
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!
Γρηγόρης Βόβλας,
ΕΞΟΔΑ: Λειτουργικές Δαπάνες
ο Ταμίας της
Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά 17.533 €, Ελλείψεις: Έεεεεεεπ, πού πάτε ΕΛΟΚ. Θα πρέπει
ρε? Τρομερό έξοδο! 17.533 € σε κινητάααα? Ένα-ένα τα κινητά και τα
να ελεγχθεί το
ονόματα αυτών που τα έχουν! Η ΕΛΟΚ πληρώνει το κινητό του Ταμείο της ΕΛΟΚ!
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!
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!
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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!
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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)!!!
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Θύμιος Περσίδης, R.E.D.

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική

Επικαιρότητα
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub a63
Πρώτη δημοσίευση 25/5/2014, τελευταία
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
ενημέρωση 1/6/2014.
Καταχωρήσεις στο
Διοργανώσεις Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!
karate.gr
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!!!

Με το “τέως” στο χέρι έχει μείνει
ο μεγαλοπαράγοντας του διεθνούς καράτε
Γιώργος Γερόλυμπος!
Διωγμένος πλέον για δεύτερη φορά από κάθε διοργάνωση της
Παγκόσμιας, έχει μείνει “Τέως” πρόεδρος ΕΛΟΚ, “Τέως”
γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας, “Τέως” γενικός
γραμματέας της Ευρωπαϊκής, “Τέως” πρόεδρος της
Βαλκανικής, “Τέως” κτλ.
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! 
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Την πρώτη εξάμηνη τιμωρία τού Γιώργου Γερόλυμπου από το ΔΣ
της Παγκόσμιας με κατάργηση κάθε αξιώματός του και απαγόρευση της
εισόδου του σε κάθε διοργάνωση της WKF (διεθνή, ηπειρωτική,
βαλκανική και εθνική) ακολούθησε μια δεύτερη παρόμοια εξάμηνη, όπως
αποδείχθηκε από την παντελή του απουσία από το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών των 1-4/5/2014 στο Τάμπερε της
Φιλανδίας! Πραγματικά ... πέντε μέρες έψαχνα όλο το στάδιο, τα
ξενοδοχεία, τα αεροδρόμια, τα ... σουβλατζίδικα, ... τα παγκάκια, κάτω
από τα τραπέζια, πίσω από τις τουαλέτες και δεν τον βρήκα πουθενά! Ο
προσφιλής αντίπαλος έχει φάει την ..."πόρτα" της ζωής του!!! Φαίνεται ότι η προσφυγή που
έκανε στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (αν έκανε!)
απορρίφθηκε!
Ακόμα και τη Μηχανή Αναζήτησης των ... “Persons of Interest” μέσω κάθε κάμερας
εντοπισμού και παρακολούθησης προσώπων, βάσει χαρακτηριστικών στοιχείων της
εικόνας του προσώπου, του Τάμπερε της Φιλανδίας ... χακάρισα για πάρτι του, αλλά και
πάλι αγνοούμενος! Αυτό κι αν είναι απόδειξη της «Ολικής Διαγραφής» του από την
Παγκόσμια!!!
Εδώ στην Ελλάδα κουνιέται λίγο ακόμα, σκιά του εαυτού του, αλλά και εδώ οι έλεγχοι
της ΕΛΟΚ έχουν περάσει σε άλλα υψηλά κλιμάκια και τα ψωμιά του είναι μετρημένα!

Ακόμα και τη Μηχανή Αναζήτησης των ... “Persons of Interest” μέσω κάθε
κάμερας εντοπισμού και παρακολούθησης προσώπων βάσει χαρακτηριστικών
στοιχείων της εικόνας του προσώπου ... χακάρισα για πάρτι του, αλλά ... τζίφος!
Εδώ θέλω να σημειώσω ότι το ... κοτετσόσυρμα αντιστέκεται στην τεχνολογία
αναζήτησης προσώπων δημιουργώντας παρεμβολές στο σύστημα και τα
αποτελέσματα δεν είναι απόλυτα βέβαια!
Ομοίως εντυπωσιακά απών είναι ο Γιώργος Γερόλυμπος και στις επόμενες αθλητικές
εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στη Σμύρνη της Τουρκίας, όπως αποδεικνύεται
από τις ανακοινώσεις της ίδιας της ΕΛΟΚ, ενώ οπωσδήποτε απών μαζί με την ΕΛΟΚ θα
είναι από τους Βαλκανικούς της Κωνσταντινούπολης (14-15/6/2014), αφού η ΕΛΟΚ με ευθύνη
του ΔΣ αυτής είναι η μόνη χώρα εκτός της Βαλκανικής Ομοσπονδίας προσβάλλοντας και το
καράτε και τη χώρα μας:
64 / 148

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο Καράτε: 2004-2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΟΚ (EKF REGIONS-IZMIR)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ 12ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Izmir, Τουρκία)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Δημοσιεύθηκε 14 Μαΐου 2014
Με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής, έγινε η επιλογή της ομάδας Ανδρών-Γυναικών
(περιοχή Κεντρικής-Νότιας Ελλάδας και Κρήτης) για τη συμμετοχή της ΕΛΟΚ στο 12ο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Περιοχών (Regions), που θα διεξαχθεί στη Τουρκία,7-8 Ιουνίου
2014.
Όσον αφορά την συγκρότηση της ομάδας Εφήβων-Νεανίδων και Νέων Ανδρών-Νέων
Γυναικών (περιοχή Κεντρικής-Νότιας Ελλάδας και Κρήτης), παρακαλούνται οι σύλλογοι, αθλητές
των οποίων επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, να συμπληρώσουν την φόρμα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στο σύνδεσμο που ακολουθεί μέχρι και την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014. Στη
συνεχεία θα ακολουθήσει η επιλογή της ομάδας με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2014 (IZMIR)
Η Εθνική Ομάδα συμμετέχει στο 12ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Περιοχών (Regions)
που θα διεξαχθεί στην Τουρκία
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (EΛΟΚ) ανακοινώνει τη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας
στο 12o Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Περιοχών (ΕΚF Championships for Regions) που
πρόκειται να διεξαχθεί στη Σμύρνη, 7-8 Ιουνίου 2014.
Η αποστολή αποτελείται από 29 αθλητές & αθλήτριες, 4 προπονητές & βοηθούς, 3 διαιτητές
και
3
συνοδούς.
Αρχηγός αποστολής έχει οριστεί ο Α' Αντιπρόεδρος της ΕΛΟΚ κ. Κοσμίδης Γιώργος.
Σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος η ΕΛΟΚ εκπροσωπείται από δυο περιοχές
(regions):
(α) ΑΤΤΙΚΗ ("ATTICA") και (β) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ("MACEDONIA")
Αναλυτικά η παρουσίαση της αποστολής της Εθνικής Ομάδας:
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Αναλυτικά οι τίτλοι του Γιώργου Γερόλυμπου, όπως αυτός τους επικαλούνταν στις
μηνύσεις του εναντίον μου για να κάνει εντύπωση στους δικαστές ήταν οι επόμενοι, όπου
σήμερα πλέον σημειώνονται τα “τέως”, τα “ίσως”, τα "έφαγε πόρτα" και τα ... “μούσι”:
1 - Είμαι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών, “ίσως”
2 - Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα οικονομικά από Πανεπιστήμιο Ιρλανδίας,
“μούσι”.
3 - Ως προς τη βασική επαγγελματική μου απασχόληση είμαι κύριος μέτοχος και
διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ» που έχει σαν αντικείμενο την
εμπορία ελαστικών αυτοκινήτου από το έτος 1983, “μούσι”.
4 - Υπήρξα αθλητής του καράτε και διετέλεσα πρωταθλητής Ελλάδος από το 1985 έως
το 1989 και μέλος της Εθνικής Ομάδας Καράτε από το 1983 έως το 1989, αγωνιζόμενος δε με τα
χρώματα της Εθνικής Ομάδας κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Καράτε το 1986 και το χάλκινο μετάλλιο στο Μεσογειακό Κύπελλο το 1987, “μούσι”.
Παράλληλα έχω θητεύσει στον ερασιτεχνικό αθλητισμό από διάφορες διοικητικές
θέσεις όπως:
5 - Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε (W.K.F.) από το 1998 έως
σήμερα, “τέως”
6 - Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε (E.K.F.) από το 1999 έως
σήμερα, “τέως”
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7 - Πρόεδρος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε (F.B.K.) από το 1998 έως σήμερα,
“τέως”
8 - Πρόεδρος της Επιτροπής Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και τεχνολογίας καθώς“?????”
9 - Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων από το 2003 μέχρι σήμερα. “τέως”
10 - Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) από το
1996 έως το 2000. “τέως”
11 - Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε από το 1995 έως το 2003, “μούσι”.
12 - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε) (ως
τρίαθλο!)
13 - Μέλος της Επιτροπής Μάρκετινγκ της ΕΟΕ από το 1996 έως το 2000, “μούσι”
14 - Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΟΕ από το 2004 μέχρι σήμερα “μούσι”
15 - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χόκεϋ (ΕΛ.ΟΧ) από το
1997 έως το 1999. "έφαγε πόρτα".
16 - Μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών (E.O.C) σε θέματα
πληροφορικής και επικοινωνίας. “μούσι”
17 - Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου «ΑΘΗΝΑ
97» σαν εκπρόσωπος του πολιτικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, “μούσι”.
18 - Εντεταλμένος σύμβουλος της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) από
το 2004 έως σήμερα, “μούσι”.
19 - Επιπλέον είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του συνδέσμου Αθλητικών
Οικονομολόγων “ίσως”, “μούσι”.
20 - Τέως μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, “τέως”
21 - Τέως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανακύκλωσης Ελαστικών “τέως”
22 - Τέως μέλος του συλλόγου αποφοίτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. “τέως”
23 - Τέως Διευθυντής Αθλημάτων της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2004 στην Αθήνα = "έφαγε πόρτα".
(Να προσθέσω και μερικά που ξέχασε:
23 - Άρπαγας του Χόκεϋ με συλλόγους καράτε, ώστε να μπει αντιπρόσωπος αυτού στην
ΕΟΕ. "έφαγε πόρτα".
24 - Αντιπρόσωπος του μπέιζμπολ στην ΕΟΕ. "έφαγε πόρτα".
25 - Αντιπρόσωπος του σόφτμπολ στην ΕΟΕ. "έφαγε πόρτα".
26 - Δημιουργός του κέρλινγκ με συλλόγους καράτε, ώστε να μπει αντιπρόσωπος αυτού στην
ΕΟΕ. "έφαγε πόρτα".
27 - Άρπαγας του Τρίαθλου με συλλόγους καράτε και σημερινός πρόεδρός του, ώστε να μπει
αντιπρόσωπος αυτού στην ΕΟΕ.) “σίγουρα”.

Όσον αφορά, όμως, στο Καράτε τα "τέως" είναι σήμερα πλέον τα επικρατέστερα για τον αστέρα του καράτε, ελληνικού και παγκόσμιου. Βεβαίως, δεν
τελειώνουν όλα τόσο εύκολα, διότι για τα επόμενα χρόνια θα βρίσκεται στο στάδιο
των διοικητικών και οικονομικών ελέγχων και αυτός και η παρέα του!

Θύμιος Περσίδης, R.E.D.
(Retired Extremely Dangerous)

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική

Επικαιρότητα
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub a69
Πρώτη δημοσίευση 7/11/2014. Ενημέρωση
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ
17/11/2014.
/ WKF .
Ενημέρωση 1/9/2016!
Καταχωρήσεις στο
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations
Διοργανώσεις
karate.gr
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!!!

Beheading of the international karate official George
Yerolimpos by the World Karate Federation!!!

Καρατόμηση του διεθνή παράγοντα του
Καράτε Γιώργου Γερόλυμπου
από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε!!!
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

(Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων
άρθρων και σχετικών 2000 περίπου σελίδων!)

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!
Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!!
Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ!!!
Και ... αιματάκι πίνουμε άμα λάχει να ... ούμε!!!

Άκυρη κάθε μήνυση του συκοφάντη Γερόλυμπου εναντίον οιουδήποτε και
αναξιόπιστη κάθε μαρτυρία του σε οποιαδήποτε δίκη.
Από 5 έως 9 Νοεμβρίου 2014 έλαβαν χώρα οι Παγκόσμιοι
Αγώνες της WKF στη Βρέμη της Γερμανίας. Πήραν μέρος
περισσότεροι από 900 αθλητές από περίπου 107 χώρες. Στη
Γενική Συνέλευση (Congress) των αντιπροσώπων των 107 χωρών
έγιναν και Εκλογές για τα Νέα Μέλη του ΔΣ της WKF, όπου ο
Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε Γιώργος
Γερόλυμπος, ο οποίος με χίλια ζόρια είχε καταφέρει να θέσει
υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της WKF παρά τις αλλεπάλληλες τιμωρίες
του από αυτήν,
α) Πρώτον: ΔΕΝ εκλέχθηκε και
β) Δεύτερον και ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ: με απόφαση της Γ.Σ.
της WKF των αντιπροσώπων των 107 χωρών κηρύχθηκε
"PERSONA NON GRATA", δηλαδή "ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ", πράγμα που σημαίνει ότι ΕΚΔΙΩΧΘΗΚΕ
ΜΟΝΙΜΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΡΑΤΕ με την πλέον ντροπιαστική αποπομπή, η
οποία προσκολλάται πλέον ως μόνιμη ρετσινιά στον ίδιο,
στην Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε και στην Ελλάδα!!!
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Από τη Γενική Συνέλευση της WKF. Στο πόντιουμ ο πρόεδρος της WKF Αντόνιο Εσπίνος Ορτουέτα, στην οθόνη
ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ και κάπου στο πλήθος βρείτε σαν μαγική εικόνα τα κεφάλια του Γερόλυμπου
και του Δημητριάδη!!! Αντιπρόσωποι από 107 χώρες αποφάσισαν τον φοβερό χαρακτηρισμό του Γιώργου
Γερόλυμπου ως "Persona non Grata" για το Παγκόσμιο Καράτε!!! Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτή την
απόφαση είναι ότι κατά τη γνώμη όλων όσων την ψήφισαν ο Γερόλυμπος είχε δημιουργήσει ανώνυμη
ιστοσελίδα (όπως περιγράφω πιο κάτω) από την οποία κατασυκοφαντούσε ανώνυμα τον Πρόεδρο, το ΔΣ και
ολόκληρη την WKF! Ήταν μια απόφαση που δεν χρειάστηκαν δικαστήριο για να την βγάλουν, μια και είναι οι
ίδιοι Δικαστήριο για τα θέματα της παγκόσμιας ομοσπονδίας και του αθλήματός της, ενώ ταυτόχρονα επιβάλει
την αυστηρότερη των ποινών για έναν διεθνή αθλητικό παράγοντα και εκτίμησαν ότι αυτή ακριβώς αρμόζει
στην περίπτωση των κατά συρροή παραπτωμάτων του Γερόλυμπου!!!
Με δυό λόγια χαρακτήρισαν τον Γερόλυμπο "παγκόσμιο αθλητικό κατακάθι" με προεκτάσεις και στην ΕΛΟΚ
και στην Ελλάδα!!!
ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΔΩ!

Άξιο προσοχής είναι στην παρούσα φάση η επίσημη
συμπεριφορά της ΕΛΟΚ, που θα επιδειχθεί προς τον "Επίτιμο
Πρόεδρό της"! Ως εθνική ομοσπονδία-μέλος της Παγκόσμιας, η
ΕΛΟΚ οφείλει να ευθυγραμμισθεί με τις αποφάσεις της WKF, να
αφαιρέσει τον "τιμητικό τίτλο" του Επίτιμου Προέδρου από τον
Γερόλυμπο και να του απαγορεύσει κάθε συμμετοχή, έστω και ...
οφθαλμική δηλαδή "ούτε μάτι να κάνει", σε κάθε εκδήλωση του
αθλήματος εντός της Ελλάδας (αγώνες, εκδηλώσεις, συνεδριάσεις, συνελεύσεις κτλ.)!!!
Φυσικά, αυτή η ουσιαστικά "ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ" της Γενικής Συνέλευσης
της WKF όχι μόνο "μηδενίζει" τις μέλλουσες αθλητικές
δραστηριότητες του Γιώργου Γερόλυμπου, αλλά "μηδενίζει" και
τις θέσεις του σε όλο το στερέωμα του Ελληνικού Αθλητισμού,
σε όλη τη μέχρι σήμερα αθλητική ζωή του, τα πεπραγμένα του,
τις συνεργασίες του, τους συνεργάτες του, τις δικαστικές του
υποθέσεις, τις αντιθέσεις του με αντιπάλους ή/και αντιδίκους
και κάθε τι που έπραξε στη ζωή του ο Γιώργος Γερόλυμπος!!!
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Με δυο λόγια, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή πρέπει ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ να του
αφαιρέσει τη Φίλαθλη Ιδιότητα, διότι με τις συμπεριφορές του πρόσβαλε σε παγκόσμια
κλίμακα το Φίλαθλο Πνεύμα και τον Ελληνικό Αθλητισμό!!!
Όπως ήταν αναμενόμενο, παρ' όλο που αποδεδειγμένα και αναντίρρητα ήμουν ο
μόνος που αυτά τα φώναζα είκοσι χρόνια προς κάθε κατεύθυνση (!!!), το γεγονός με
γέμισε με ... απέραντη θλίψη και ... κακοχρονονάχει, όποιος πει το αντίθετο!!! Έχω ...
πλαντάξει στο κλάμα! Δεν έχω άλλο ... δάκρυ να βγάλω! Σκίζω τα ... ιμάτιά μου! Κτλ.,
κτλ. ... !!!
Το τραγικό αυτό γεγονός με έχει χτυπήσει στο συκώτι, στα νεφρά, στο σάκχαρο,
στην πίεση και στο ... μεγάλο δάχτυλο του ποδιού! Ας τραγουδήσουμε, ώ ...
συμπάσχοντες, ως έπρατταν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, τον πόνο μας και ας
χορέψουμε στους ρυθμούς του σύγχρονου φιλόσοφου ... Νίκου Παπάζογλου τη θλίψη μας
για τoν ... τραγικό χαμό του μοναδικού αυτού ινδάλματος του Ελληνικού Αθλητισμού, που
πάντα επιδίωκε να τον προσκυνάνε όλοι ως ... Βούδδα και να τους δικάζει όλους ως ...
Κούδας!!! ............. Το βράδυ θα φάμε ... ψάρι!!!
Ας δούμε κατωτέρω και τις μεταβολές στο Διοικητικό Συμβούλιο της WKF από τον ιστότοπό
της:
α) Πριν από τη σύγκρουση Γερόλυμπου - WKF, ο Γερόλυμπος αναφερόταν στον αριστερό πίνακα στη θέση του
Γενικού Γραμματέα.
β) Μετά τη σύγκρουση (Ιούλιος 2013) και πριν από τις εκλογές της 4/11/2014 έχουμε τον αριστερό πίνακα με τον
Γερόλυμπο στην κατώτερη θέση μέλους (τέρμα κάτω!).
γ) Τέλος, μετά τις εκλογές της 4/11/2014 (και τη λήξη των αγώνων) παρατηρούμε ότι ο Γερόλυμπος ... εξαϋλώθηκε
από τον πίνακα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της WKF! Έσβησε ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!!
Αυτά τα δίνω για τους Καρα-Ηλίθιους, που τους έλεγε ότι γρήγορα θα είναι ... Πρόεδρος της WKF και το χάβανε ...
τα χαϊβάνια!!!
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Σε αυτό το σημείο ας μου επιτραπεί να περιγράψω και ερμηνεύσω μερικά σημειακά
γεγονότα από την αθλητική ζωή του Γερόλυμπου παραθέτοντας για την ιστορία ένα
μικρό αφιέρωμα στα πεπραγμένα του ... εκλιπόντα! Αναλυτική περιγραφή για τον
ερευνητή-αναγνώστη βρίσκεται πάντα με ένα κλικ εδώ!!!
Επισημαίνω ότι δύο ιστορικοί ξεχώρισαν ανά τους αιώνες για τα ...
εικοσαετή μνημεία Ιστορίας που άφησαν στις επόμενες γενεές: ο Όμηρος
για την Ιλιάδα, την Οδύσσεια και τον Αρχι-Παμπόνηρο Οδυσσέα και Εγώ
για την ... ΕΛΟΚιάδα και το ... Αρχι-Καραλαμόγιο Γερόλυμπο!

English
Version

(9/12/2014 - Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς!)
Το SAMURAI έβγαλε μόνο αυτό
το τεύχος το 1995 με ενίσχυση
της ΕΛΟΚ!

Ο Γιώργος Γερόλυμπος είναι το
πλέον χαρισματικό Αθλητικό ΑρχιΚαραλαμόγιο, που έχω συναντήσει!

Αγαπημένο του σλογκανάκι ήταν το
περίφημο "Είμαι καταδικασμένος να
πετύχω"! Σλογκανάκι της κακιάς
συμφοράς, που το συνηθίζουν οι
Νεοδημοκράτες, όταν παριστάνουν
τους νεο-φιλόσοφους!!! Και πέτυχε,
διότι με συνεργάτες απατεώνες του
καράτε ήλεγχε συλλόγους καράτε,
ενώ με αυτούς τους συλλόγους: α)
ήλεγχε την ΕΛΟΚ, β) άρπαξε την
ομοσπονδία Χόκεϋ και μπήκε δι'
αυτής στην ΕΟΕ, γ) ίδρυσε την
μαϊμού-Ομοσπονδία του Κέρλινγκ, δ)
άρπαξε την Ομοσπονδία Τριάθλου,
και ε) διαιωνίζεται πλέον δι' αυτής
στην ΕΟΕ.

Έχει την ικανότητα να πουλάει ...
παγάκια στους Εσκιμώους!
Ακόμα και η ιδέα των ...
καρπουζιών σε σχήμα κύβου για
μην ... χάνεται όγκος στις
συσκευασίες των μεταφορών
ήταν ... δική του ιδέα, αλλά την
τελευταία στιγμή του την
έκλεψαν οι Γιαπωνέζοι και την
πουλάνε εκείνοι για δική τους!

Στις μακροχρόνιες προσπάθειές
του είχε πάντα συμπαραστάτη
του το δεύτερο ΑρχιΚαραλαμόγιο της οικογένειας,
την γυναίκα του
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Μπήκε στο Καράτε σαν αθλητής
και εξελίχθηκε σε κορυφαίο
διοικητικό, με λαμογιές βέβαια,
αλλά όλα είναι στο παιχνίδι στον
Παράδεισο των Απατεώνων,
που λέγεται Ελλάδα!

Εμμανουέλα ΠοντίδαΓερολύμπου, μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ
και της Επιτροπής Διοίκησης της
Σχολής Προπονη-τών Καράτε,
την οποία κατέστρεψε πρόσφατα
και η οποία στο Facebook
εκθειάζει τα υψηλά ιδανικά του
συζύγου της με καταχωρήσεις
σαν την δεξιά!
Στα σαλόνια ... διαβάζουμε
Καζαντζάκη!

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο Καράτε: 2004-2015

Αφού, λοιπόν, ο Γερόλυμπος
επικράτησε στο Ελληνικό Καράτε (τι
πιο εύκολο όταν και οι οικείοι και οι
αντίπαλοι αρκούνται στο ...
καλαμπόκι τους !!!), πήρε αμπάριζα
και όρμησε στο Παγκόσμιο Καράτε
της WKF (World Karate Federation)!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Όλα αυτά τα έγραφα λεπτομερώς
επί είκοσι χρόνια στο ανωτέρω
εξαντληθέν σύγγραμμα για ΑρχιΚαραλαμόγια …..

Με τη μέθοδο επικράτησης του
Γερόλυμπου, η ΕΛΟΚ γέμισε από
Χιμπατζήδες-Εκπαιδευτές
καράτε ...

… αλλά όλοι οι πολιτικοί ήταν
μυημένοι στο κόλπο!
Κατέκτησε τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Παγκόσμιας και έφερε τη Γραμματεία της στην Ελλάδα! Οι
κακές γλώσσες λένε ότι τα έξοδα της Γραμματείας αυτής τα πληρωνόταν και από την Παγκόσμια και από την
ΓΓΑ, αφού από ... μαλάκες έχουμε μπόλικους στη ΓΓΑ!!!

... Ουρακοτάγκους-Αθλητές και
Μαϊμούδες-Διοικητικούς όλους ...

... υπό τις προσταγές μιας Κότας
Τσαμπουκαλούς-Λειράτης!!!
Το παραμυθάκι της ευτυχισμένης
Κοκκινοσκουφίτσας συνεχίστηκε
κατ' αυτό τον τρόπο για έτη
πολλά! Ο Γερόλυμπος άρμεγε
την ΕΛΟΚ και όλες τις άλλες
ομοσπονδίες που κατά καιρούς
κατείχε, ενώ ανέβαινε στο
παγκόσμιο στερέωμα του
καράτε!

... , οι οποίοι απέδιδαν Δικαιοσύνη ...
Μακάκα κατά τις παραγγελίες του
Γερόλυμπου!!!
(Μην παρεξηγηθώ εδώ:
Οι Μακάκες είναι ευρέως γνωστό
είδος πιθήκων!)

Το πρώτο καραμπινάτο
στραβοπάτημα, όμως, το έκανε
όταν ήταν Διευθυντής
Αθλημάτων στην Επιτροπή
Διοργάνωσης των Ολυμπια-κών
Αγώνων 2004 της Αθήνας (από
το 1996!).
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Ακόμα και τη Δικαστική
Επιτροπή της ΕΛΟΚ την
συγκροτούσαν έγκριτοι
Δικηγόροι-Μακάκες ...

"ΦΙΛΑΘΛΟΣ 18.2.2004" Επίσημη καταγγελία στη Γιάννα
από αμερικάνικη εταιρεία ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ Μεγαλοστέλεχος του 2004,
ντουέτο με διεθνή απατεώνα μας
πρότειναν να φτιάξουμε εταιρεία
για να πάρουμε μαζί την
ασφάλεια των ολυμπιακών
αγώνων της Αθήνας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"ΦΙΛΑΘΛΟΣ 19.2.2004" - Η ΓΙΑΝΝΑ
ΕΔΙΩΞΕ Τον Γερόλυμπο σαν ένοχο
σύμφωνα με τις καταγγελίες του
Αμερικάνου επιχειρηματία. - Στέλνει
το φάκελο στον εισαγγελέα. - Μέχρι η
CIA και το FBI ασχολήθηκαν με την
υπόθεση

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο Καράτε: 2004-2015
Η σύγκρουση επήλθε όταν ο
Γερόλυμπος κατηγόρησε για
διαφθορά και διαπλοκή τον
Εσπίνος και τους υπόλοιπους
του ΔΣ/WKF από το site του στο
Facebook:
https://www.facebook.com/wkf.c
ampaign?hc_location=timeline !

Η Γιάννα τον
πέταξε στα
σκουπίδια, αλλά
κατάφερε να μην
έχει μεγάλες
οικονομικές και
ηθικές απώλειες,
διότι η
αποπομπή του
ήταν σχετικά
κοντά στις μέρες
διοργάνωσης
των ΟΛυμπιακών
"Αθήνα 2004" ...
... ενώ ταυτόχρονα η
Κοκκινοσκου-φίτσα μας συνέχιζε
ανενόχλητη την παραμυθένια
ζωή στο χώρο του παγκόσμιου
καράτε στο ρόλο του Γενικού
Γραμματέα της WKF!

Αυτό, όμως, το έκανε με
ιδιάζοντα εγκληματικό τρόπο!
Δημιούργησε ΑΝΩΝΥΜΟ
λογαριασμό στο Facebook, στον
οποίο εξύβριζε και
συκοφαντούσε τον Εσπίνος, το
ΔΣ/WKF και πολλούς άλλους της
WKF για διαφθορά και διαπλοκή,
όπως φαίνεται περιληπτικά στα
επόμενα:
Αλλά κάθε Κοκκινοσκουφίτσα έχει και έναν Κακό Λύκο που της τελειώνει το παραμύθι της, ο οποίος ήταν
γραφτό να έρθει στο πρόσωπο του προέδρου της WKF Αντόνιο Εσπίνος Ορτουέτα, επί είκοσι χρόνια
συνεργάτη του Γερόλυμπου, με μια πρωτοφανή σύγκρουση μεταξύ των δύο ανδρών!!!

Σκίτσα σαν και αυτό (και τα επόμενα)
και κείμενα ακόμα χειρότερα
εμφανίζονταν στον ανώνυμο
λογαριασμό του Facebook, που όλοι
γνώριζαν πως ήταν του Γερόλυμπου
και τα βλέπετε με κλικ εδώ!

... ώστε να προκαλέσουν όσο το
δυνατό μεγαλύτερη ζημιά στον
Πρόεδρο Εσπίνος και τους
συνεργάτες του!!!

Τα κείμενα μάλιστα
μεταφράζονταν και σε όλες τις
γλώσσες για αναγνώστες σε όλο
τον κόσμο με το "περίπου
μεταφραστικό" πρόγραμμα της
GOOGLE ...

... ακόμα και στα κινέζικα και στα
γιαπωνέζικα, πετώντας τις
λάσπες του Γερόλυμπου προς
κάθε κατεύθυνση, ...

Και όλα αυτά γίνονταν από έναν
αθλητικό παράγοντα διεθνούς
εμβέλειας, που αντιπροσωπεύει
όχι μόνο την εθνική του
ομοσπονδία, αλλά και τη Χώρα
του!

Το αποτέλεσμα ήταν ακόμα μια
φορά να επιβεβαιωθεί ότι η
ανωνυμία δεν είναι τίποτα άλλο
από έναν ... Ουραγκο-τάγκο, που
του δίνεις ένα πιστόλι:
Πυροβολεί γύρω του αδιάκριτα,
ακόμα και τον εαυτό του!!!
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Και όμως αυτά τα συμπαθέστατα
ζωάκια πολλές φορές έχουν μια
φιλοσοφία ανώτερη των ανθρώπων
...

... και συνέχισε να κάνει ... ο
Σάλιαγκας ... τσουλήθρα στην Κόψη
του Ξυραφιού μέχρι την ημέρα των
εκλογών στην WKF, ...

... του βγήκε "Good Bye Yerolimpos
FOR EVER" από το Παγκόσμιο
Καράτε!!!

... μια και η γενική άποψη των 107
(πλην 4-5) αντιπροσώπων εθνικών
ομοσπονδιών ήταν "ΟΥΣΤ"!!!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

... φιλοσοφία την οποία, όπως
απεδείχθη, δεν έχει ούτε στο
ελάχιστο ο Μεγαλοπαράγοντας
του Διεθνούς Καράτε!

... όπου κυριολεκτικά "πάγωσε"
από το αποτέλεσμα ...

Διότι το Αρχι-Καραλαμόγιο ο
Γερόλυμπος ξέχασε οτι ζει στον
κόσμο, που το Μεγάλο Ψάρι
τρώει το Μικρό ...
(ή μήπως νόμισε ότι αυτός ήταν
το ...πιο Μεγάλο Ψάρι???)

... το οποίο αντί "Good Bye
Espinos" από την προεδρία,
όπως επιθυμούσε και διέδιδε, ...

Ακόμα και αν σου αρέσουν οι
μπανάνες, όταν τις φας ανάποδα
και ξαφνικά, θα σου ...
κάτσουν!!!

Άσε που μερικοί στη Γενική
Συνέλευση ξεράθηκαν στο γέλιο
...

Τα λόγια περισσεύουν!!!
Τον λόγο έχουν τα ...
Καλυβιώτικα!

Μιλάμε για έναν "ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΝΕΚΡΟ" πλέον! Ακόμα και ο
γνωστός φιλόσοφος της μόδας
Λάκης Γαβαλάς ... ανατρίχιασε με
τα λόγια: "Το μόνο για το οποίο
στεναχωριέμαι είναι ότι σήμερα
έκανα ... αποτρίχωση και δεν
μπορώ να απολαύσω
ανατριχίλα!
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο ίδιος ο Γερόλυμπος βέβαια δεν
ξέρει πού να κρυφτεί!!!

Τα Ειδησεογραφικά Πρακτορεία
μετέδιδαν: "Sinemabugu, nagaga ..."
(Μετάφραση: "Από τα τρία, το
μακρύτερο ...")

Οι μαριονέτες του Γερόλυμπου στην
ΕΛΟΚ πάγωσαν ...

Αυτή δεν είναι αθλητική
ομοσπονδία!
Αυτή είναι ... πατάτα!!!

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο Καράτε: 2004-2015

Το γνωστό συγκρότημα των ...
Μοιρολογιστρών της Μάνης
έγραψε για χάρη του ... "Το
Μοιρολόι του Καράτε" ...

... ενώ επιστρατεύτηκε ειδική
Λιμουζίνα για τον Εκλιπόντα!!!
Το νέο ταξίδεψε στα πέρατα της
γης, ακόμα και εκεί που ο
πολιτισμός δεν έχει ακόμα
φτάσει!!!

"... Maniaki Gero tubeki, tabuka
Karate, tabakata!" (Μετά-φραση:
"Πήρε ο Γερόλυμπος στις
εκλογές του Καράτε!")

Και ακολουθούσε, όπως
συνηθίζεται σε αυτές τις
περιπτώσεις, ο εορταστικός ...
Χορός της Φωτιάς!!!

... μετά την απερίγραπτη και
παντοτινή πλέον ψυχρολουσία!!!

Το ηθικό και αθλητικό ερείπιο,
που λέγεται Ελληνική
Ομοσπονδία Καράτε,
αποκάλυψε τα σάπια του
θεμέλια!!!

Για άλλη μια φορά απεδείχθησαν
τα αποτελέσματα της αδιαφορίας
και της γύμνιας της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, η
οποία "εποπτεύει" τον ελληνικό
αθλητισμό από τα νησιά ... Πουκέ
στην άλλη άκρη του πλανήτη ...
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... καθώς και η απόλυτη
διαφθορά και διαπλοκή όλων
ανεξαιρέτως των πολιτικών της
προϊσταμένων!!!
Παραθέτω για παράδειγμα τους
ανωτέρω δύο άχρηστους
κολλητούς "προστάτες" του
Γερόλυμπου, Ορφανό και
Κουκοδήμο, αλλά τους εννοώ
όλους ανεξαιρέτως!!!

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο Καράτε: 2004-2015

Καλά θα κάνουν αυτοί οι κύριοι να
μην ξεχνάνε ότι και τη γραβάτα, και
το λαμέ κουστούμι, και το ...
σώβρακό τους τα πληρώνει ο
ελληνικός λαός για να κάνουν τη
δουλειά για την οποία τελικά
αποδεικνύονται ΕΠΙΟΡΚΟΙ!!!
Αλλά ας εστιάσουμε τώρα στην
ΕΛΟΚ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παραλίγο να βάλω ...
βηματοδότη όταν διάβασα προ
ημερών την ανωτέρω είδηση! Τι
γίνεται, είπα μέσα μου, μας πήρε
το ΔΣ/ΕΛΟΚ ο
σείχηςΜανσούρ???
Κάνει
αγώνες,
σεμινάρια και
ταξίδια και
εισπράττει
μέσω των

Γράφει ιστορία μην αποδίδοντας
απολογισμούς των οικονομικών της
ΕΛΟΚ, για κάθε διοργάνωση!

"Πλυντηρίων" της SPORTDATA,
του "Elpida Star Tours" και
άλλων μεθόδων ...

Την ώρα που σύλλογοι, αθλητές και
οικογένειες αθλητών έχουν
στεγνώσει από λεφτά λόγω της
παρατεταμένης οικονομικής κρίσης
...
... το ΔΣ της ΕΛΟΚ έχει βγάλει στην
ΕΛΟΚ ... έξι βυζιά (όπως τα τρία της
κυρίας δεξιά, φανταστείτε και άλλα
τρία στην ... πλάτη!!!) και αρμέγει και
από τα έξι!!!

... και
γενικότερα
"πνίγει" κάθε
μέρα και από
ένα ... καναρίνι
και φτύνει τα
... φτερά χωρίς
να αφήνει
πίσω του αποδεικτικά στοιχεία!!!
Έτσι νομίζει βέβαια!

Απόδοση λογαριασμού δεν
δίνεται για τίποτα, ούτε και για τη
Σχολή Προπονητών, για την
οποία λέγεται ότι ο Μεγάλος
άρπαξε 20.000€, ...

(9/12/2014 - Παγκόσμια Ημέρα
κατά της Διαφθοράς!)

... ενώ τρύπες στα οικονομικά ΕΙΚΟΣΙ
ΧΡΟΝΩΝ υπάρχουν θεόρατες!!!
Πρόσεχε μην πέσεις μέσα!!!

Αλλά πού τέτοια τύχη!
Το ΔΣ/ΕΛΟΚ είναι εδώ και
βασιλεύει!!! Τρώει τσάμπα στη
Σχολή Προπονητών ...

Τελευταία οι ληστείες
πολλαπλασιάστηκαν: όταν
ζητάνε με το πιστόλι 20 € από
κάθε αθλητή ...
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... για συμμετοχή σε αγώνες και
20 € από κάθε προπονητή για να
παρευρίσκεται στον αγωνιστικό
χώρο ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

... πράγματα αντισυνταγμα-τικά
και ΠΑΡΑΝΟΜΑ!!! Παίζουν την καυτή
πατάτα από χέρι σε χέρι ...

Πού θα πάει? Δεν θα βρεθεί ο
κατάλληλος Εισαγγελέας?
Θα βρεθεί και θα σας κάτσει στο
σκαμνί, ...

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο Καράτε: 2004-2015

... με τον κίνδυνο να βάλει
λουκέτο η ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ!

Και οι Κότες οι σύλλογοι
όλα αυτά τα δέχονται!!!

... και όταν ο "Φάκελος ΕΛΟΚ"
ανοίξει και διερευνηθεί η
απόδοση ευθυνών, τότε πολλές
μανούλες θα κλάψουνε!!!
Στο μεταξύ έχω κάνει ...
εισαγωγή από τους ... Ινδιάνους
της …
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Σφαλιάρα που σας χρειάζεται
ολονών!!! Και όχι απλή, αλλά
διαρκείας, διότι φέρετε ακέραια
την ευθύνη για τη δημιουργία
αυτού του ΤΕΡΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, αφού συμμετέχετε
και οι ίδιοι σε αυτήν!

… Αμερικής το ανωτέρω
επιπλάκι σε δέκα κομμάτια για
τους κατωτέρω ενδιαφερόμενους
και τους συνεργάτες τους στην
Πυραμίδα της Απάτης, που
έχουνε στήσει!
Να μη μείνουμε και από
κατάλληλα καθίσματα στην
προανακριτική διαδικασία!!!
Αναζητείται, λοιπόν,
Εισαγγελέας για τη διερεύνηση
των οικονομικών εγκλημάτων
στη διαχείριση της ΕΛΟΚ από
τους κατωτέρω "αθλητικούς
εγκληματίες" .........

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο Καράτε: 2004-2015

Τα αποτελέσματα θα είναι ανάλογα
με αυτό της απόφασης της ΓΣ της
Παγκόσμιας για τον Γερόλυμπο!!!

Την ώρα που το αργοκίνητο ΣΔΟΕ
όλο και πλησιάζει στον έλεγχο των
λογαριασμών του εντός και εκτός
Ελλάδος!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΕΛΟΚ θα κινδυνεύει να
κλείσει!!!

Το Αρχι-Καραλαμόγιο θα
εξαφανιστεί από τον
αθλητισμό!!!

Άσχετο: Η Στεφανία Σαντρέλλι
στο "Ατιμασμένη και
Εγκαταλειμμένη" (1964).
(ΜΕΜΟ: Να θυμηθώ να του πάρω
μια ... καλτσοδέτα!!!)

"Θάβουμε το παρελθόν
και χτίζουμε το μέλλον"!!!
Και όμως όλες οι αποφάσεις των Δικαστών στις δίκες μου με τον Γερόλυμπο ήταν λανθασμένες! Απόδειξη
η παραπομπές του στους Εισαγγελείς από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία επιτέλους ξύπνησε,
και έπεται συνέχεια:
4/1/2016 - Καράτε και Τρίαθλο: Το "Σύνδρομο του Γερόλυμπου" και ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής!
15/1/2016 - Εγκληματική Οργάνωση Εκμετάλλευσης Αθλητικών Ομοσπονδιών έχει στήσει η "Συμμορία
Γιώργου και Εμμανουέλας Γερολύμπου και Συνεργατών Α.Ε.Α."
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Η Πορεία του Γερόλυμπου στο Καράτε: 2004-2015

Θύμιος Περσίδης
Άλλα τα μπαλάκια του πινγκ-πονγκ,
και άλλα τα μπαλάκια του ... Κινγκ-Κονγκ!!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ίδρυση και Πορεία της ΕΟΕΚ.
(1977 – 1994)

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF
(1995-2004)

Δίκες με την ΕΛΟΚ. Επικράτηση
στην ΠΟΠΚ. (2004-2012)

Οι Δίκες με τον Γερόλυμπο.
(2004 – 2013)

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο
Καράτε. (2004 – 2015)

Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ.
(2013 – 2016)

Εγκληματική ΕΛΟΚ, Άχρηστη
ΓΓΑ. (2014 – 2016)

ΕΛΟΚ/ΓΓΑ: Απόλυτα Παράνομη η
Σχολή Προπονητών. (2014–2015)

Απόλυτα Παράνομες οι Εκλογές
ΕΛΟΚ 2012 και 2016. (2014–2018)

Και η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα συνεχίζεται!
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Η Πορεία του Γερόλυμπου στο Καράτε: 2004-2015

karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub a83
Πρώτη δημοσίευση 15/11/2014.
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Ενημέρωση 19/11/2014!
Καταχωρήσεις στο
Διοργανώσεις Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!
karate.gr
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!!!

Καρατόμηση του διεθνή παράγοντα του Καράτε
Γιώργου Γερόλυμπου
από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Καράτε!!!

English
Version

(Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων
άρθρων και σχετικών 2000 περίπου σελίδων!)
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!
Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!!
Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ!!!

Και ... αιματάκι πίνουμε άμα λάχει να ... ούμε!!!
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Πολύ ευχαρίστως, με κλικ εδώ)

Το δημοσίευμα της 15/11/2014.
15/11/14-Δεν πιστεύω να εμφανιστείς στους αγώνες του
Σαββατοκύριακου!!!
Καρατόμηση του διεθνή παράγοντα του
Καράτε Γιώργου Γερόλυμπου από την
Παγκόσμια Ομοσπονδία
Καράτε!!! "Persona non Grata"
δηλαδή "Ανεπιθύμητο Πρόσωπο"
παγκοσμίως για το καράτε
κηρύχθηκε ο Γιώργος Γερόλυμπος
από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε!!!

(Είκοσι χρόνια τα έλεγα και τώρα δικαιώνομαι!!!)
Αλλά τι σημαίνει αυτός ο χαρακτηρισμός για τον ίδιο, για την ΕΛΟΚ και για την
Ελλάδα?
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο ανωτέρω χαρακτηρισμός
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (107 χώρες) της
Παγκόσμιας μετά από είκοσι χρόνια συμμετοχής του Γερόλυμπου
ως Γενικού Γραμματέα στη διοίκηση της Παγκόσμιας και της
Ευρωπαϊκής και ως προέδρου της Βαλκανικής του καράτε, που
σημαίνει ότι οι ομοσπονδίες 107 χωρών από όλο τον κόσμο δεν
θέλουν ούτε να τον ξαναδούν ούτε να τον ξανακούσουν σε
οποιαδήποτε εκδήλωση του καράτε, ταυτίζεται με τον
χαρακτηρισμό ως "παγκοσμίως βδελυρό σκουπίδι" στο χώρο του καράτε.
Το "Persona non Grata" δεν είναι απόφαση ούτε αστικού δικαστηρίου ούτε ποινικού!
Είναι καθαρά εσωτερική "απόφαση ηθικής τάξης" της WKF, που δεν επιδέχεται έφεση, και
ταυτόχρονα ο πιο εντυπωσιακός "τίτλος ντροπής" (σαν να σου κολλάνε ένα ... σκατό στο
μέτωπο) για έναν διεθνή αθλητικό παράγοντα, που τον εξαφανίζει αυτόματα από προσώπου
γης!!! (Οι λέξεις δεν είναι ταμπού, όταν κρίνονται απαραίτητες για να αποδοθεί η
πραγματικότητα!)
Δεν πιστεύω να εμφανιστείς στους αγώνες του Σαββατοκύριακου
με το ... σκατό στο μέτωπο!!! Και αν, σαν γαϊδούρι που είσαι, εσύ εμφανιστείς,
δεν πιστεύω να σε αφήσουν να κυκλοφορήσεις μέσα στο στάδιο
ως "Επίτιμος Πρόεδρος" της ΕΛΟΚ και να σε βλέπουν όλοι με το ... σκατό στο μέτωπο!!!
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Η απόλυτη αυτή απαξίωση του Γερόλυμπου από τη Γενική Συνέλευση
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε έχει μοιραία και άμεση
επίπτωση:
α) στη θέση του ως "επίτιμου προέδρου" της ΕΛΟΚ, για την οποία
ο πλέον τιμητικός της τίτλος του "επίτιμου προέδρου" ταυτίζεται με
τον πλέον ντροπιαστικό τίτλο της Παγκόσμιας, αυτόν του
"ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ" με αποτέλεσμα η απόφαση της
WKF να επιβάλλει άμεσα στην ΕΛΟΚ την επιταγή: "Καθαιρέστε τον"!
β) άμεσα στην ίδια την ΕΛΟΚ ως μέλους της Παγκόσμιας και της
Πανευρωπαϊκής, αφού από τη Βαλκανική έχει εκδιωχθεί, καθώς και
σε ένα-ένα τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου (καλά αυτοί είναι γαϊδούρια), τους
συλλόγους, τους προπονητές και τους αθλητές!
γ) άμεσα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η
οποία διατηρεί έναν τέτοιας "σιχαμερής ποιότητας"
διεθνή αθλητικό παράγοντα στους κόλπους της, αφού
είναι ταυτόχρονα μέλος της ως πρόεδρος της ομοσπονδίας του ΤΡΙΑΘΛΟΥ (να χαίρεστε το διαμάντι τον
πρόεδρό σας!), διότι θα πρέπει αυτεπάγγελτα να του
αφαιρέσει την Αθλητική Ιδιότητα και να τον διώξει με τις
κλωτσιές! Αν δεν τον εκδιώξει, τότε αμφισβητείται η
"αθλητική ποιότητα" των μελών της!!!
Η Γενική Γραμματεία
δ) άμεσα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που
Αθλητισμού με την ανοχή,
ανικανότητα
και αδιαφορία
εποπτεύει τις αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας, διότι
που επιδεικνύει είναι
για όλα τα χρόνια της αθλητικής ιστορίας της Ελλάδας
υπεύθυνη για την
κανένας άλλος αθλητικός παράγοντας δεν έχει χαραεγκληματικότητα, που
κτηριστεί "Persona non Grata" από τη Γενική Συνέλευση
αναπτύσσεται μέσα στις
Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας οποιουδήποτε
αθλητικές ομοσπονδίες!!!
αθλήματος (!!!), και τέλος
ε) στην ίδια την πατρίδα μας που την εμφανίζει διεθνώς σαν μια αναξιόπιστη και
διαλυμένη χώρα, ταυτόσημη με "Παράδεισο Απατεώνων"!!!

Δεν πιστεύω να εμφανιστείς στους αγώνες του Σαββατοκύριακου!!!
Διότι, αν τελικά εμφανιστείς, όλοι θα κοιτάζουν το ... σκατό
και κανένας δεν θα προσέξει εσένα!!!
(9/12/2014 - Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς!)

Και η προσθήκη της 19/11/2014.
Και όμως, εμφανίστηκε!!!
Σκληροπυρηνικά φασιστόμουτρα αποδεικνύονται
ο Γερόλυμπος και τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ!!!
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Σαν να μην τρέχει τίποτα εξελίχθηκε η Γενική Συνέλευση της ΕΛΟΚ!

Ανύπαρκτη νομιμότητα, ανύπαρκτη αντιπολίτευση, ανύπαρκτοι σύλλογοι,
ανύπαρκτη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!!!
Υπαρκτή μόνο μια συνέλευση "παρωδία" οργανωμένη από την ... "επιχείρηση
La Moyia Α.Ε."!!!
Εδώ θεωρώ σκόπιμο να υπενθυμίσω ότι "φασισμός" είναι η πάσης φύσεως στέρηση των
δικαιωμάτων του ανθρώπου!
Μιλάμε για την Επαναληπτική Γενική
Συνέλευση (η πρώτη ήταν να γίνει πριν 15
ημέρες) με μόνο θέμα την έγκριση του
προϋπολογισμού του 2015 της οποίας:
α) Ο πίνακας των νόμιμων
αντιπροσώπων των συλλόγων αποκρύφτηκε παράνομα και εσκεμμένα από τον
έλεγχο του συνόλου των συλλόγων πίσω
από την πόρτα των γραφείων της ΕΛΟΚ, ώστε κανείς να μη γνωρίζει τις
νοθείες του ΔΣ κατά την αντιπροσώπευση των συλλόγων! Αποκαλύπτεται έτσι το φασιστικό
πρόσωπο των διοικούντων την ΕΛΟΚ! Τι "Χρυσή Αυγή και αρλούμπες μου λέτε? Τι "γιορτές του
Πολυτεχνείου κατά του φασισμού" και παραμύθια μου λέτε? ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ
ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ!!!
β) Ο Προϋπολογισμός του 2015, η έγκριση του οποίου ήταν το κύριο θέμα της συνέλευσης,
αποκρύφτηκε από τους συλλόγους και από τους συνέδρους μέχρι το βράδυ της προηγουμένης
μέρας!!! Εδώ τονίζω ότι ο Προϋπολογισμός αυτός έπρεπε να διανεμηθεί μαζί με την πρόσκληση για
ΓΣ 15 ημέρες πριν από την κατά πρώτον ορισθείσα συνεδρίαση, ώστε να πάει στους συλλόγους, να
τον συζητήσουν στα διοικητικά τους συμβούλια και να δώσουν τις ανάλογες εντολές στους
αντιπροσώπους τους για να συζητήσουν στη ΓΣ και να ψηφίσουν ανάλογα, πράγμα που δεν έγινε!!!
Αποκαλύπτεται έτσι και πάλι το φασιστικό πρόσωπο των διοικούντων την ΕΛΟΚ! Τι "Χρυσή Αυγή
και αρλούμπες μου λέτε? Τι "γιορτές του Πολυτεχνείου" και παραμύθια μου λέτε? ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ!!!
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γ) Ο υποτιθέμενος Προϋπολογισμός του 2015, έστω και όπως δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο
της ΕΛΟΚ μια μέρα πριν από την επαναληπτική ΓΣ, είναι ένα απρόσωπο έγγραφο γραμμένο χωρίς
να φέρει το λογότυπο της ΕΛΟΚ, χωρίς να αναφέρεται η συνεδρίαση του ΔΣ κατά την οποία
εγκρίθηκε να δοθεί με αυτή τη μορφή στους συλλόγους και χωρίς καμιά υπογραφή κανενός
υπεύθυνου! Κάλλιστα μπορεί στο μέλλον το ΔΣ να αποποιηθεί κάθε ευθύνης για την σύνταξή του!!!
Αποκαλύπτεται έτσι και πάλι το φασιστικό πρόσωπο των διοικούντων την ΕΛΟΚ! Τι "Χρυσή Αυγή
και αρλούμπες μου λέτε? Τι "γιορτές του Πολυτεχνείου" και παραμύθια μου λέτε? ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ!!!

Και όλα αυτά με ευθύνη των επομένων Καρα-Λαμόγιων
της διοίκησης της ΕΛΟΚ και συνεργατών!!!
Βρέμη 4-11-2014: ... Πίσσα και πούπουλα επιφύλαξαν 102
εθνικές ομοσπον-δίες 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"!!!

Γερόλυμπος
"Ο
Ακατανόμαστος"

Βόβλας
"Ο
Ακαπίστρωτος"

Μπουλούμπασης
"Ο Αυτοφωράκιας"

Ράλλης
"Ο Άσχετος"

Γερολύμπου
"Η ... Αναμάρτητη"

Γκουβούσης
"Ο Ανύπαρκτος"
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Δημητριάδης
"Το Αρπακτικό"

Χανικιάν
"Το Εγκεφαλικό"

Καρβούνης
"Ο Αστυνομικός"

Χονδροματίδης
"Ο Ανεγκέφαλος"
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Πάσης
"Ο ... Ανέραστος"

Κοσμίδης
"Ο Απερίγραπτος"

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γκάζι
"Ο Αεριτζής"

Σκοπελίτης
"Ο Sportdata"

Χριστοδούλου
"Η ElpidaTours!"

Η Γενική Συνέλευση
Πριν από τη Γενική Συνέλευση είχαν ήδη αρχίσει οι
αγώνες. Πριν από την αρχή των αγώνων Ο ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ
(υπό ποίαν ιδιότητα?) μάζεψε μέσα στο στάδιο αρχικά τους
προπονητές και μετά τους διαιτητές και τους υπέδειξε ... τον
τρόπο λειτουργίας τους κατά τους αγώνες μια και ήταν ...
υπάλληλοί του (που τους πληρώνουν οι αθλητές και οι γονείς
Το ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΣ!
τους) στην επιχείρησή του "La Moyia Α.Ε."!
Ο ψηλός ξέρεις ποιος είναι!
Η Γενική Συνέλευση άρχισε καθυστερημένα στην αίθουσα
συνεδριάσεων μια και περίμεναν τον ... Νομικό Σύμβουλο της ΕΛΟΚ, δικηγόρο Ιωάννη
Μουρνιανάκη, που πληρώνεται από την ΕΛΟΚ, δηλαδή από τα λεφτά των συλλόγων και των
αθλητών, για να υπερασπιστεί τον ... ευρωφονιά Γερόλυμπο εναντίον ... των συλλόγων και των
αθλητών τους!!!
Εδώ θεωρώ σκόπιμο να υπενθυμίσω ότι "φασισμός" είναι η πάσης φύσεως στέρηση των
δικαιωμάτων του ανθρώπου! Για παράδειγμα η μη έγκαιρη και νόμιμη επίδοση του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της ΕΛΟΚ στους συλλόγους αποτελεί φασιστική πράξη! Η απαγόρευση δικηγόρων
των αντιπροσώπων συλλόγων για νομική βοήθεια επί τόπου της συνέλευσης είναι φασιστική πράξη!
Ο προϋπολογισμός που δόθηκε είναι ο επόμενος αριστερά:
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Οι αντιπρόσωποι κάθισαν στις καρέκλες, μερικοί του ΔΣ στο απέναντι πάνελ και το ΑρχιΚαραλαμόγιο στον πλαϊνό καναπέ!!! Τα λόγια στο περίπου, όπως μου τα μετέφερε ... το πουλάκι και
με τα απαραίτητα σχόλια:
Δημητριάδης: Να εκλέξουμε προεδρείο.
Γερόλυμπος: Προτείνω να μείνει όπως έχει! Τον κ. Μπουλούμπαση για πρόεδρο και τον κ.
Δημητριάδη για γραμματέα! Έχει κανείς αντίρρηση?
(Περσίδης: Το ένα φασιστόμουτρο δίνει πάσα στο άλλο φασιστόμουτρο! Ποιός να έχει
αντίρρηση?)
Έτσι και έγινε, στα πρακτικά το τσιράκι ο Μίλτος!
Μπουλούμπ: (αρχίζει ανάγνωση του προϋπολογισμού) Άρθρο τάδε, ποσό τάδε! Άρθρο τάδε,
ποσό τάδε!
Δημητριάδης: Να ψηφίζουμε άρθρο-άρθρο ή να το ψηφίσουμε όλο μαζί να τελειώνουμε? Έχει
κανείς αντίρρηση να ψηφίσουμε επί του συνόλου?
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Αντιπρόσωπος Συλλόγου: Εμείς έχουμε αντίρρηση επί της
διαδικασίας. Ο προϋπολογισμός δεν μας δόθηκε μαζί με την πρόσκληση
και με αυτό τον τρόπο παραβιάστηκε το δικαίωμά μας να έχουμε τον
απαιτούμενο χρόνο, ώστε να τον μελετήσουμε και να έχουμε απόψεις για
τα διάφορα κονδύλια του!
Δημητριάδης: Έχει αναρτηθεί εδώ και μέρες στο site της ΕΛΟΚ!
Ίδιος αντιπρόσωπος: Μόλις εχθές αναρτήθηκε!
Δημητριάδης: Εντάξει εχθές! Πέρυσι δεν είχε αναρτηθεί καθόλου,
φέτος εχθές, του χρόνου θα είμαστε καλύτερα!
Τώρα αυτό το πλάσμα τι
(Περσίδης: Και ψεύτης και φασιστόμουτρο! Μήπως σου διαφεύγει
κάνει?
(Μη
δίνεις
σημασία,
ότι ... δεν έχεις "του χρόνου"!)
συνέχισε!)
Δημητριάδης: Τέλος πάντων, έχετε αντίρρηση να τον ψηφίσουμε
στο σύνολο?
Άλλος αντιπρόσωπος: Να γραφεί στα πρακτικά ότι δύο σύλλογοι καταψηφίζουν τον
προϋπολογισμό λόγω της παράνομης διαδικασίας να μην μας έχει δοθεί νομίμως νωρίτερα, ώστε να
σχηματίσουμε γνώμη! Τα δέκα λεπτά που μας τον δώσατε σήμερα είναι απαράδεκτος χρόνος για να
τον μελετήσουμε!
Δημητριάδης: Εντάξει το γράφουμε στα πρακτικά.
Πάνω που έκλεισε το θέμα με αυτόν τον τρόπο, έλαβε το λόγο ο Τηλέμαχος (Μάχος)
Κιρλόγλου (με γιο στο γυμναστήριο του Κραββαρίτη και αντιπρόσωπος ο ίδιος του συλλόγου των
αδελφών Καμπανού) λέγοντας με καταφανή συναισθηματική φόρτιση:
Κιρλόγλου: Κύριοι παίρνω μέρος για τελευταία φορά σε συνέλευση της ΕΛΟΚ και θα ήθελα να
σας απευθύνω δυο λόγια. Πάντα ήθελα να προσφέρω στο καράτε, πράγμα που το έχω αποδείξει και
με χορηγίες και με προσφορά υπηρεσιών (ΣΣ: έχει εταιρεία σεκιούριτι, ανέφερε συγκεκριμένες
χορηγίες και δωρεάν προσφορές υπηρεσιών του), αλλά τα τελευταία γεγονότα με έχουν
απογοητεύσει. Η κακή συμπεριφορά μελών του ΔΣ και η κακή λειτουργία αποστολών και
εκδηλώσεων με έχουν κάνει να σιχαθώ την ΕΛΟΚ. Και για αυτό φταίτε εσείς κ. Μπουλούμπαση και
κύριε ... Ακατανόμαστε, ή μήπως δεν σας λένε έτσι? (απευθυνόμενος στον ... Γερόλυμπο)!
Κυκλοφορούν για εσάς και την ΕΛΟΚ πληθώρα κατηγοριών και στο διαδίκτυο και μεταξύ αθλητών,
προπονητών, διαιτητών και συλλόγων και εσείς ποτέ δεν βγήκατε να τις αντικρούσετε, πράγμα που
σημαίνει ότι όλα αυτά που λέγονται για εσάς και την ΕΛΟΚ είναι αλήθεια! Δεν απαντάτε, γι' αυτό
έχω σιχαθεί και μετά από δέκα χρόνια προσφοράς στο άθλημα παραιτούμαι! Με συγχωρείτε κύριε
... Ακατανόμαστε, γιατί έτσι σας αποκαλούν, σας φτύνουνε στο Internet και εσείς κάνετε πως
ψιχαλίζει!!! Διάβασα ότι πήγατε στο Παγκόσμιο για υποψήφιος στο ΔΣ της Παγκόσμιας και γυρίσατε
με την ουρά στα σκέλια!!!
Αντιπρόσωπος: Γιατί δεν μένεις να πολεμήσεις για την επόμενη μέρα?
Κλώσα: Δηλαδή και ποια είναι η επόμενη μέρα?
(Περσίδης: Κάτσε στ' αυγά σουουου!!!)
Γερόλυμπος (έξαλλος): Να σας απαντήσω, να σας απαντήσω!
Κιρλόγλου από την πόρτα: Πήγατε στο Παγκόσμιο για υποψήφιος στο ΔΣ της Παγκόσμιας και
γυρίσατε με την ουρά στα σκέλια!!!
Γερόλυμπος: Εγώ πήγα στη Βρέμη για να προβάλω την Ελληνική υποψηφιότητα, ενώ άλλοι
πήγαν για το αντίθετο, όπως ο κ. Χρήστου!!!
Άφρο (η κυρία προέδρου): Σαν τι πήγε ο κ. Χρήστου?
Γερόλυμπος: Ήταν προσκεκλημένος του προέδρου Αντόνιο Εσπίνος!
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Δημητριάδης: Για τη Βρέμη το ΔΣ/ΕΛΟΚ είχε εκλέξει τον κ. Γερόλυμπο για υποψήφιο για το
ΔΣ της Παγκόσμιας και εγώ πήγα για να τον υποστηρίξω!
Γερόλυμπος: Ο κ. Χρήστου πήγε τρεις μέρες πριν στη Βρέμη μόνο για προπαγάνδα και να
σαμποτάρει την ελληνική υποψηφιότητα!
Χονδροματίδης: Ορίστε, κάποτε τους δίναμε θέσεις και τώρα είναι απέναντι!
(Περσίδης: Τι λες ρε μεγάλε! Ξύπνησαν και οι .... και ... μόνες τους???)
Κιρλόγλου: Γιατί δεν λες και τα άλλα?
Γερόλυμπος: Τι να πω, αφού ήρθε ο Χρήστου και σαμποτάρισε την Ελληνική υποψηφιότητα!
Ορίστε, να σας τα πει ο νομικός σύμβουλος.
Νομικός Σύμβουλος δικηγόρος κ. Μουρνιανάκης: Προσφύγαμε στο CAS (Αθλητικό
Δικαστήριο της ΔΟΕ) και κερδίσαμε!
Γερόλυμπος: Δικαιώθηκα!
(Περσίδης: Μην σταματάς! Όσο αντιστέκεσαι, τόσο ... τη βρίσκω!)
Σε αυτό το σημείο ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ κ. Μουρνιανάκης ανέλυσε τις ... παπαριές
του Γερόλυμπου, αναφέροντας ότι ο Γερόλυμπος είχε δύο τιμωρίες από την Παγκόσμια αποκλεισμού
από κάθε χώρο όπου λάμβανε χώρα εκδήλωσή της! Η πρώτη ήταν εξάμηνη και η δεύτερη
δωδεκάμηνη! Για την πρώτη είχε πρόσφατα αθωωθεί από το CAS και για την δεύτερη είχε κάνει
ανακοπή της εφαρμογής της, ώστε να συμμετάσχει στις εκλογές της WKF, ενώ την οριστική
απόφαση την περίμεναν τις επόμενες εβδομάδες!
Οι εξηγήσεις του νομικού συμβούλου της ΕΛΟΚ χαρακτηρίζονται επίσης ως ... παπαριές, διότι:
α) Ποτέ δεν είχαν γνωστοποιήσει ο Γερόλυμπος ή η ΕΛΟΚ στους συλλόγους τις τιμωρίες του
Γερόλυμπου, ενώ το karate.gr τις είχε δημοσιεύσει από τότε που του τις ρίξανε στο κεφάλι πριν
14 μήνες! Η πρώτη κατακεφαλιά ήταν, επειδή μετά την καθαίρεσή του από τη θέση του Γενικού
Γραμματέα της WKF άργησε να παραδώσει τη Γραμματεία και η ποινή άρχισε τον Οκτώβριο (?) του
2013 με λήξη τον Απρίλιο του 2014 και η δεύτερη, διότι δεν παρέδιδε τους κωδικούς των ιστότοπων
της WKF, άρχιζε το Απρίλιο του 2014 και ακόμα πάει ...! Δηλαδή, ο Γερόλυμπος και το ΔΣ/ΕΛΟΚ
απέκρυπταν από το σύνολο των συλλόγων τις τιμωρίες του από την Παγκόσμια! Με ποιό δικαίωμα
κύριε Νομικέ Σύμβουλε???
β) Τώρα που κέρδισε το CAS ο Γερόλυμπος φανέρωσαν τις τιμωρίες του, μαζί με τα λαμόγια
της ΕΛΟΚ και ο νομικός της σύμβουλος, ο οποίος προεξόφλησε μάλιστα ότι θα δικαιωθεί και στην
δεύτερη δίκη!
γ) Στις δικαιολογίες του Γερόλυμπου ότι "δεν εκλέχθηκε, επειδή ο Χρήστου σαμποτάριζε επί
τρεις ημέρες την Ελληνική υποψηφιότητα", τι έχει να πει ο νομικός σύμβουλος, αφού ο Χρήστου
είχε φθάσει στη Βρέμη μόνο τρεις ώρες νωρίτερα από τις εκλογές και ο ψεύτης ο Γερόλυμπος πήρε
4-5 στις 107 ψήφους! Ο μόνος τρόπος για να επηρεάσει ο Χρήστου τόσο συντριπτικά τις εκλογές
μέσα σε τρεις ώρες ήταν να ψηφίσει ο ίδιος ... με 102 χέρια και για τους 102 εκλέκτορες!!!
δ) Ο κύριος νομικός σύμβουλος διαστρέβλωσε την απόφαση του CAS, διότι ΔΕΝ έδωσε στους
συνέδρους της ΓΣ την απόφαση αυτή (την βλέπετε ολόκληρη με κλικ εδώ) και τη μετάφρασή της
στην ελληνική, ως όφειλε, και επ' αυτών να δώσει νομικές διευκρινήσεις, διότι η απόφαση κατά το
ήμισυ καταδικάζει τις πράξεις του Γερόλυμπου και τον δικαιώνει μόνο κατά το τεχνικό μέρος ότι
δεν προβλέπεται από το καταστατικό της WKF το είδος της τιμωρίας που του επέβαλαν!
ε) Τι έχει να πει ο νομικός σύμβουλος για την επιλογή από το ΔΣ/ΕΛΟΚ του Γερόλυμπου ως
πλέον κατάλληλου προτεινόμενου υποψήφιου για το ΔΣ/WKF, το οποίο ΔΣ/ΕΛΟΚ πληρώνει τον
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Νομικό Σύμβουλο με λεφτά των συλλόγων για να μας παραμυθιάζει και να υπερασπίζεται το "καμένο
χαρτί", Αρχι-Καραλαμόγιο Γερόλυμπο???
ζ) Τι έχει να πει ο νομικός σύμβουλος κύριος Ιωάννης Μουρνιανάκης για το ... σκατό του
"Persona non Grata" που ... κόλλησε η ΓΣ της WKF στο κούτελο του Πελάτη του, γεγονός για το
οποίο ο κύριος Μουρνιανάκης ΔΕΝ είπε τίποτα απολύτως, ενώ το γνωρίζει απόλυτα???
Έχω επανειλημμένα τονίσει σε εσάς τους δικηγόρους να
προσέχετε σε τι σας εμπλέκει αυτό το Αρχι-Καραλαμόγιο ο
Γερόλυμπος, διότι με φέρνετε στη δύσκολη θέση να σας τα ψέλνω, μια
θέση από την οποία μπορώ να βγω μόνο αν ... σας τα ψάλλω!!!
η) Αλλά τα θέλει και ο ... πισινός του κυρίου Μουρνιανάκη, διότι
κλήθηκε και αποδέχθηκε να πάρει μέρος σε μια Γενική Συνέλευση και
να αναλύσει, επιλεκτικά και όχι συνολικά, τη νομική θέση του
Γερόλυμπου σε σχέση με την WKF γνωρίζοντας ότι αυτό ΔΕΝ
αποτελούσε θέμα ημερήσιας διάταξης, πράγμα που αποτελεί
παραβίαση του καταστατικού στην οποία παραβίαση και συμμετείχε! Νέο Νομικό Σύμβουλο έβγαλε
από το καπέλο ο Γερόλυμπος
Βέβαια, δεν ήρθε μόνο για τη δίωρη διάρκεια της ΓΣ, αλλά ήρθε για με αποστολή να μας πείσει ότι
είναι ... παρθένα!!!
όλο το διήμερο των αγώνων για "προστασία" του Γερόλυμπου και
πληρώθηκε για αυτό! Δηλαδή ο κύριος Μουρνιανάκης ενήργησε και ενεργεί ως "πλυντήριο" των
λαμογιών ενός κυριολεκτικά ... χεσμένου Γερόλυμπου αμειβόμενος με λεφτά των συλλόγων και των
αθλητών!!!!!!!!!!
θ) Δεν καταλαβαίνει ο κ. Νομικός Σύμβουλος ότι οι πανίσχυροι δικηγόροι της πάμπλουτης
WKF γνώριζαν εκ των προτέρων ότι το καταστατικό της ΔΕΝ προβλέπει την ποινή που έριξε το
ΔΣ/WKF στον Γερόλυμπο? Προφανώς και το γνώριζαν! Η ποινή, όμως, είχε σκοπό να δείξει την
αποστροφή τους προς το συγκεκριμένο αυτό άτομο και να του κόψει τους δεσμούς με τις εθνικές
ομοσπονδίες και το πέτυχε! Και όταν αυτό το πέτυχαν μέχρι τις εκλογές, οι αντίπαλοί του στο
ΔΣ/WKF, δηλαδή ΟΛΟΙ, τότε τον άφησαν να πάρει μέρος στις εκλογές, αφού ήδη τον είχαν στήσει
στα έξι μέτρα!!! Και πήρε από τα τρία το ... μακρύτερο!!! Και επί αυτού του ... μακρύτερου του
πρόσθεσαν και το "Persona non Grata"!!! Με τις υγείες σου Αρχι-Καραλαμόγιο!!!
ι) Δεν καταλαβαίνει ο κ. Νομικός Σύμβουλος της ΕΛΟΚ ότι πληρώνεται από τα λεφτά των
συλλόγων για να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συλλόγων και όχι του Γερόλυμπου, ο οποίος
είναι, έστω, Επίτιμος Πρόεδρος και άρα ιδιώτης εκτός ΕΛΟΚ??? Δηλαδή, ο κύριος Νομικός
Σύμβουλος στην ουσία υπερασπίζεται το Χέρι που του δίνει την αμοιβή του ΕΝΑΝΤΙΟΝ αυτού
που πραγματικά την πληρώνει κατά παράβαση της δικηγορικής δεοντολογίας!!!
Στα ανωτέρω θα πρέπει να προσθέσω ότι:
α) αν ο Γερόλυμπος ομολογεί ότι ο Χρήστου ήταν "προσκεκλημένος
του Προέδρου Εσπίνος", ενώ ο ίδιος πήρε 4-5 ψήφους στις 107, τότε
αυτόματα ομολογεί ότι ο αποδεκτός από την WKF εκπρόσωπος της
Ελληνικής Ομοσπονδίας ήταν και είναι πλέον ο Χρήστου, ενώ ο
Γερόλυμπος ήταν και είναι απόλυτα ανεπιθύμητος, και άρα σαν
προτεινόμενος από την ΕΛΟΚ έπρεπε να πάει ο Χρήστου!, και
β) ο ίδιος ο Γερόλυμπος είναι ήδη εκ των πραγμάτων "καμένο χαρτί"
και "persona non grata" = "αποβλητέο σίχαμα" και καλά θα κάνει να
εξαφανιστεί από το καράτε, διότι όσο κάθεται την πληρώνει όλη η ομοσπονδία, από ότι έχετε
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καταλάβει, αν καταλαβαίνετε ... πρόβατα!!! (Αν είχα 50 ... πρόβατα σε μια στάνη και τους τα έλεγα
αυτά κάθε μέρα επί είκοσι χρόνια, τώρα θα είχαν αναπτύξει ... ανθρώπινη νοημοσύνη!!! Εσείς
παραμένετε πρόβατα!!!) Πάντα τα ανωτέρω με ευθύνη όλων των μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ, από τους
οποίους θα ζητηθούν ευθύνες και νομικές και οικονομικές!!!
Και έτσι ολοκληρώθηκε ακόμα μια παρωδία
Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΟΚ με τους συλλόγους να
ζουν ΚΑΛΑ με τα κεφάλια βυθισμένα στην άμμο
(αριστερά) και τους μάγκες του ΔΣ/ΕΛΟΚ και
συνεργάτες (δεξιά) να ζουν ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ μαζεύοντας σε ένα Σαββατοκύριακο 1900 συμμετοχές
αθλητών επί 20 € ανά αθλητή = περίπου 40.000 €
χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, όπως και για
τους προηγούμενους αγώνες, όπως και για τη Σχολή
Προπονητών, όπως και πέρυσι, όπως και πρόπερσι, όπως και ... πάντα!!! Μήπως τα Κορόιδα οι
σύλλογοι, οι αθλητές και οι γονείς τους ζουν ... ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ???
Τέλος η ΕΛΟΚ ανάρτησε στο site της την Τρίτη 18/11/2014 την επόμενη θριαμβευτική
ανακοίνωση, στην οποία ομολογείται οι δύο σύλλογοι, που διαφοροποιήθηκαν, "δεν διαμαρτυρήθηκαν
για την διαδικασία, ενώ ψήφισαν τον προϋπολογισμό", αλλά "ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ τον προϋπολογισμό,
επειδή εκ του πονηρού δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία χρονικά έγκαιρης γνωστοποίησής του
στους συλλόγους μαζί με την πρόσκληση για τη ΓΣ"!

Τελικά, από την όλη υπόθεση των εκλογών της WKF εγώ βγάζω το συμπέρασμα ότι αν
είχε προταθεί από την ΕΛΟΚ ο Ηλίας Χρήστου για το ΔΣ/WKF τώρα η Ελλάδα θα
είχε ένα μέλος της ΕΛΟΚ μέσα στο ΔΣ της Παγκόσμιας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη
χώρα μας. Και τη συμμετοχή μας αυτή την κατέστρεψαν οι αλητήριοι "προδότες" του
ΔΣ της ΕΛΟΚ, διότι βάζουν την τσέπη τους πάνω από τους συλλόγους, τους αθλητές,
το γενικό συμφέρον και τη χώρα μας!!!

Εσείς τι συμπέρασμα βγάζετε???
(9/12/2014 - Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς!)

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!
Donations 20 €/y!

Αρχική
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Ίδρυση και Πορεία της ΕΟΕΚ.
(1977 – 1994)

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF
(1995-2004)

Δίκες με την ΕΛΟΚ. Επικράτηση
στην ΠΟΠΚ. (2004-2012)

Οι Δίκες με τον Γερόλυμπο.
(2004 – 2013)

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο
Καράτε. (2004 – 2015)

Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ.
(2013 – 2016)

Εγκληματική ΕΛΟΚ, Άχρηστη
ΓΓΑ. (2014 – 2016)

ΕΛΟΚ/ΓΓΑ: Απόλυτα Παράνομη η
Σχολή Προπονητών. (2014–2015)

Απόλυτα Παράνομες οι Εκλογές
ΕΛΟΚ 2012 και 2016. (2014–2018)

Και η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα συνεχίζεται!
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub a95
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ
Πρώτη δημοσίευση 27/11/2014.
/ 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!!!

Καρατόμηση του διεθνή παράγοντα του Καράτε
Γιώργου Γερόλυμπου
από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Καράτε!!!

English
Version

(Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων
άρθρων και σχετικών εγγράφων 2000 περίπου σελίδων!)
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!
Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!!
Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ!!!
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(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Πολύ ευχαρίστως, με κλικ εδώ)

Άνοιξε προχθές η διαβούλευση για το νέο αθλητικό νόμο στο
http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=5237 !!!
Για να πας για... κατούρημα (!) θα πρέπει να έχεις... φίλαθλη αναγνώριση
από τη... ΓΓΑ!!!
Εδώ θεωρώ σκόπιμο να υπενθυμίσω ότι "φασισμός" είναι η πάσης φύσεως στέρηση των
δικαιωμάτων του ανθρώπου!

(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Ευχαρίστως, με κλικ εδώ!)

1 - Ο "Λαγός του Χόκεϋ"!
2 - Ο "Λαγός του Κέρλινγκ"!
3 - Ο "Λαγός του Τρίαθλου"!
4 - Ο "Λαγός του Διδακτορικού"!
5 - Οι δύο μηνύσεις του
Γερόλυμπου εναντίον μου!
6 - Ο "Λαγός της Δικαστικής
Επιτροπής της ΕΛΟΚ"!!!
7 - Οι "Λαγοί" των Γενικών Συνελεύσεων!
8 - Ο "Λαγός"... Μανόλης Δημητριάδης!
9 - Η σημερινή κατάσταση στην ΕΛΟΚ!

1 - Ο "Λαγός του Χόκεϋ"!
Από το 1992-1994 ο Γερόλυμπος (σήμερα "Persona non Grata" στο παγκόσμιο καράτε!)
έστηνε την "αυτοκρατορία του" στο καράτε και κατ' επέκταση στον αθλητισμό ως στέλεχος της
Νέας Δημοκρατίας στον Τομέα του Αθλητισμού! Άρχισε την καριέρα του με την επικράτησή του ως
διοικητικός στην ΕΛΟΚ με το μαϊμού-καράτε του στυλ Σίτο-ρύου με επικεφαλής τον ελεγχόμενο
τυχοδιώκτη Γιώργο Τσόγκα! Ο μηχανισμός είναι γνωστός: κράτησαν μακριά το γνήσιο Σίτο-ρύου,
έδιναν εύκολα μαϊμού-διπλώματα μαύρων ζωνών, διαιτητών και προπονητών στο Σίτο-ρύου και με
αυτόν τον τρόπο βρέθηκαν με ένα "στρατό" πιστών συλλόγων από λαμόγια που δεν είχαν στο ήλιο
μοίρα και τους είδαν σαν την ευκαιρία της ζωής τους για να... σταδιοδρομήσουν! Τα άλλα στυλ του
καράτε, που φέρουν τεράστια ευθύνη για την απόλυτη αναξιοκρατία που επικράτησε στην ΕΛΟΚ,
κοίταζαν σαν ... χάνοι υποκύπτοντας στη διάβρωση ακόμα και των δικών τους στυλ από την
εκτεταμένη διαφθορά, διότι ο "Μεγάλος Διαφθορέας Συνειδήσεων" τους μοίρασε τίτλους και
οφίτσια με απόδοση σε καθαρό χρήμα! Με αυτήν την Πυραμίδα της Απάτης, ο Γερόλυμπος, βρέθηκε
με μια δύναμη 30-40 συλλόγων να ελέγχει και να κατευθύνει τις Γενικές Συνελεύσεις και άρα την
ΕΛΟΚ!
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Αλλά το καράτε δεν ήταν Ολυμπιακό Άθλημα και το ΑρχιΚαραλαμόγιο είχε βάλει στο μάτι μια θέση στην Ελληνική ΟΛυμπιακή
Επιτροπή!
Ως από μηχανής Θεός βρέθηκε ο... κουμπάρος του Βασίλης
Καραπάνος, μέλος του ΔΣ της ομοσπονδίας ΕΛ.Ο. Χόκεϋ με πέντε μόνο
σωματεία, ο οποίος "πούλησε" το χόκεϋ στον Γερόλυμπο καλώντας τον
ως σωτήρα της Ελ. Ο. Χ. να προσθέσει συλλόγους καράτε, με ανύπαρκτο
σε αυτούς το άθλημα του Χόκεϋ, ώστε να εξαπατήσουν την ΓΓΑ για
μεγαλύτερες επιχορηγήσεις! Αυτό και έγινε, όπως αποδεικνύεται στα
κεφάλαια karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε - karate.gr:
14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub και karate.gr: 15 - Αθλητικά Θέματα καθώς και
από τα σχετικά με το χόκεϋ έγγραφα (ΑΑ), (ΒΒ), (ΓΓ) και (ΔΔ)!
Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν ο Γερόλυμπος με τον Τσόγκα να αρπάξουν την ομοσπονδία Χόκεϋ,
να οριστεί για 3-4 χρόνια ο Γερόλυμπος από το Πουθενά ως αντιπρόσωπος του Χόκεϋ στην ΕΟΕ,
αλλά μετά από τσακωμό στην μοιρασιά με τον Τσόγκα να εκδιωχθεί ο Γερόλυμπος από το Χόκεϋ
και να μείνει αυτό στα χέρια του Τσόγκα με τον Γερόλυμπο να ψάχνει για ομοσπονδία Ολυμπιακού
αθλήματος για να ξαναμπεί στην ΕΟΕ!
Το δεύτερο αποτέλεσμα ήταν να πέσει το Χόκεϋ στα χέρια άχρηστων και παρ' όλες τις
παχυλές επιχορηγήσεις από το 1996 μέχρι το 2004, που απορρόφησε, να μην καταφέρει να λάβει
μέρος, μόνον αυτή η ελληνική ομοσπονδία, ούτε στους Ολυμπιακούς της Αθήνας το 2004!!!
Το τρίτο αποτέλεσμα ήταν: ακόμα και με αυτή την τεράστια αποτυχία της Ομοσπονδίας Χόκεϋ,
να εξακολουθεί αυτή να επιχορηγείται από τους άχρηστους, αδιάφορους και ανίκανους της ΓΓΑ με
τεράστια ποσά μέχρι σήμερα, που ξύπνησαν οι άχρηστοι και ελέγχουν επιτέλους την Ομοσπονδία
Χόκεϋ, όπως αποδεικνύεται από την επόμενη επιστολή (Α) του Υφυπουργού Γιάννη Ανδριανού προς
τον νέο Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού Πρόδρομο Τσολακίδη!
Είναι φανερό ότι των ομοσπονδιών που αναφέρονται στην ανωτέρω επιστολή Ανδριανού προς
Τσολακίδη θα ακολουθήσουν και άλλες, με υποψήφια και την ΕΛΟΚ!!!
Τα βάσανα του Χόκεϋ, όμως, δεν τελείωσαν! Απεναντίας, μόλις άρχισαν, όπως αποδεικνύεται
με την επόμενη επιστολή (Β) ανάκλησης της φίλαθλης αναγνώρισης της Ελ.Ο.Χ., την οποία κατείχε
από το 1996!!!

Στον επόμενο πίνακα:
Έγγραφο πρώτο: Έρευνα για την νομιμότητα των μοριοδοτήσεων
αθλητών (!) και ακολουθεί Έγγραφο δεύτερο: για την ανάκληση της
αθλητικής αναγνώρισης της ομοσπονδίας Χόκεϋ!!!
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Στο ανωτέρω έγγραφο διαβάστε προσεκτικά
κάθε του γραμμή για να δείτε τους συλλόγουςμαϊμού και το συστηματικό "ξεκαθάρισμα
λογαριασμών" από την ΓΓΑ!!!
Τώρα τι ανάπτυξη έχει το Γκολφ και τι σχέση έχει
με το Χόκεϋ είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο!!!
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Συνεπώς: πάπαλα ο Γιώργος Τσόγκας και ο Δημήτρης Χατζημιχάλης από το Χόκεϋ!!!
Όχι μόνο τους πήρανε την ομοσπονδία., αλλά τους πήρανε και το άθλημα!!!
Τώρα τι ανάπτυξη έχει το Γκολφ και τι σχέση έχει με το Χόκεϋ είναι άλλου παπά
Ευαγγέλιο!!!
Πάντως παίρνει πόντους ο Ανδριανός!!!
Λαμόγιο Τσόγκα, έσπειρες ανέμους, θερίζεις θύελλες!
Δεν πειράζει, όμως, διότι το Χόκεϋ σε είχε ... παχύνει απαράδεκτα! (Έφαγες
καλάααα!!!) Γύρνα το στο καράτε πάλι να κάνεις... σιλουέτα!!!

Είκοσι χρόνια τα έλεγα, ως κατωτέρω, και τώρα δικαιώνομαι!!!
23/10/05 - 13/3/06 - Γιώργος Τσόγκας: Παραχάραξη και Πλαστογραφία μετά χρήσεως,
Ψευδορκία, Ψευδομαρτυρία,
Συκοφαντική Δυσφήμηση και ... βλέπουμε???
20/9/05 - Γιώργος Τσόντας! ... Η Σαλώμη και ο Χορός των Επτά Πέπλων!
(9/12/2014 - Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς!)
Διάλειμμα για... τσιφτετέλι - Γλυκερία !!!

2 - Ο "Λαγός του Κέρλινγκ"!
Μετά από την κλωτσιά από τον τέως συνεργάτη του Γιώργο
Τσόγκα και την εκπαραθύρωσή του από το Χόκεϋ, ο πανούργος "Μάγος
της Αθλητικής Απάτης"΄... έστυψε το μυαλό του και βρήκε την λύση:
Τράβηξε από το "Μαγικό Καπέλο του Πουθενά" τον "Λαγό του...
Κέρλινγκ" και εμφανίστηκε με τον... Λαγό στο χέρι ως υποψήφιο μέλος
της ΕΟΕ τον Φεβρουάριο του 2002, όπως έγραψαν και οι εφημερίδες
κατωτέρω και έχω επανειλημμένα αναλύσει στα karate.gr: 11 - Οι
Μεγάλες Δίκες του Καράτε - karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ /
WKF - ChickenClub και karate.gr: 15 - Αθλητικά Θέματα !
Όπως γίνεται απόλυτα κατανοητό ο Γερόλυμπος δημιούργησε από το μηδέν την ομοσπονδία
Κέρλινγκ με συλλόγους καράτε, των οποίων τα διοικητικά συμβούλια γνώριζαν το κέρλινγκ ως ...
φιλανδέζικο ποδήλατο και εμφανίστηκε ως φάντης μπαστούνι να διεκδικεί μια θέση στην ΕΟΕ!
Την προφανέστατη αυτή απάτη δυστυχώς δεν την κατάλαβαν οι σεβαστοί δικαστές που με
δίκαζαν επί επτά χρόνια μετά από μηνύσεις του για τις καταγγελίες μου για αυτό το ΑρχιΚαραλαμόγιο, διότι όπως είναι γνωστό οι δικαστές έρχονται από τον μακρινό τους ... πλανήτη του
μακρινού τους ... Γαλαξία να δικάσουν και φεύγουν αμέσως με το επόμενο ... διαστημόπλοιο με
αποτέλεσμα να μην έχουν καμιά απολύτως επαφή με το τι γίνεται στην Ελληνική κοινωνία των
Απατεώνων!!!
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Είκοσι χρόνια τα έλεγα και τώρα δικαιώνομαι!!!
Ιδού και η συνολική δραστηριότητα του Κέρλινγκ!!!

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επί 14 χρόνια στέγαζε και επιχορηγούσε την ομοσπονδία
μαϊμού-κέρλινγκ του Γερόλυμπου ως κατωτέρω!
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Η ανωτέρω μηδενική δραστηριότητα του Κέρλινγκ ... αφύπνισε ... άμεσα μετά από ... 14 χρόνια
τον ... κέρβερο του ελληνικού Αθλητισμού, που λέγεται Γενική Γραμματεία Αρχι-Καραλαμόγιων
Πολιτικών και Υπαλλήλων, η οποία με ... αστραπιαία κίνηση ζήτησε μετά από ... 14 χρόνια τα
αυτονόητα από τους συλλόγους καράτε και μαϊμού-κέρλινγκ και όταν βρήκε μηδενική ανταπόκριση,
τότε τους "έκλεισε το μαγαζί" με τα επόμενα έγγραφα, το οποίο μαγαζί όμως επί 14 χρόνια
στεγάζανε και πληρώνανε με τα λεφτά από τη δική μου σύνταξη, τα παλιοκαθάρματα!!! Συγχωρείστε
την αθυροστομία μου, αλλά τα παιδιά μου πήγαν στη Γερμανία για να δουλέψουν, αφού εδώ δεν
υπάρχουν δουλειές, και εμένα η σύνταξη τελειώνει στις 15η του μηνός με αποτέλεσμα να έχω επί
15 μέρες κάθε μήνα την ... άνεση και την ευτυχία να τους ... ξεχέζω!!!

Έγγραφο πρώτο:
Ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης από
συλλόγους κέρλινγκ!

Όπως βλέπετε στον ανωτέρω πίνακα
συλλόγων συγκαταλέγονται οι κολλητοί του
Γερόλυμπου:
7 - "Σόκουκαν" του γνωστού και μη
εξαιρετέου Άρη Κραββαρίτη, ή "όπου γάμος
και χορός, η... Βασίλω πρώτη!" και
10 - "Σκάλας", του "εθνικού προπονητή"
Κώστα Γκουβούση χωρίς
... δίπλωμα προπονητή!!!
... μαζί με τους Γκόλια - Κιούρτη Αιχμαλωτίδη - Σκαρόγιαννη - Ζαρουχλιώτη Ευθυμιάδη - Στυλιανόπουλο - Σιγάλα!
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Έγγραφο δεύτερο:
Ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης από
την ομοσπονδία κέρλινγκ και υπαγωγή της
στην Ομοσπ. Χιονοδρομίας.

Συνεπώς: πάπαλα ο Γερόλυμπος από το Κέρλινγκ!!! Όχι μόνο του πήρανε την
ομοσπονδία., αλλά του πήρανε και το άθλημα!!!
Παίρνει κι άλλους πόντους ο Ανδριανός!!!

Είκοσι χρόνια τα έλεγα και τώρα δικαιώνομαι!!!
Και σου το έλεγα πως δεν έχεις ...
φαντασία: Φέρε με μεταγραφή την
παγκόσμια πρωταθλήτρια Άννα
Σιντόροβα να σου ... απογειώσει το ...
κέρλινγκ! Εσύ τίποτα! Πώς να πας
μπροστά? Και ... σκουπίζει και
σφουγγαρίζει σαν καλή νοικοκυρούλα!!!

Διάλειμμα για... "Δυνατά-Δυνατά" - Αρβανιτάκη!!!
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3 - Ο "Λαγός του Τρίαθλου"!
Την ομοσπονδία κέρλινγκ ο Γερόλυμπος την
έφτιαξε πέντε μέρες πριν από τις εκλογές της ΕΟΕ
το 2001 και εμφανίστηκε φάντης μπαστούνι στις
εκλογές! Παλιές καραβάνες, όμως, αυτοί της ΕΟΕ
δεν τον δέχθηκαν βρίσκοντας ελαττώματα στη
νομιμοποίηση της νέας ομοσπονδίας. Ο Γερόλυμπος
στράφηκε στο σόφτμπολ και μετά στο μπέιζμπολ (ή
ανάποδα, γιατί έχω χάσει και εγώ τον λογαριασμό!).
Πήρε πόδι και από εκεί γιατί είχαν χωθεί άλλα Πού είσαι ... Ντον
πολιτικά λαμόγια, πιο λαμόγια από αυτόν! Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στα Κορλεόνε να σου
κάνουμε ...
λαμόγια υπάρχει μια... σεβαστή ιεραρχία!!! Δεν μπορεί τα... 3α νταν να
σεμινάρια!!!
υποσκελίσουν τα... 6α νταν!!!
Αλλά πάντα είχε διαθέσιμη την παλιά γνωστή τεχνική των συλλόγων καράτε προς ίδρυση ή
αρπαγή άλλης ομοσπονδίας!
Και το θύμα του αυτή τη φορά ήταν οι αφελείς του Τρίαθλου, που υποφέρανε από τον παλιό
συνεργάτη του Γερόλυμπου, υπάλληλο του ΟΑΚΑ, συνδικαλιστή (μάλλον συνδικατο-ληστή!) και
πρόεδρό τους Αρχι-Καραλαμόγιο Ανδρέα Αρβανίτη! Μπαίνει, λοιπόν, στο Τρίαθλο το 2006 από το
Πουθενά με είκοσι συλλόγους καράτε και τα... παίρνει όλα, αφήνοντας τους... χάνους του Τρίαθλου
με ανοιχτό το στόμα και παίρνοντας δικαιωματικά πλέον την πολυπόθητη θέση του αντιπροσώπου
του Τρίαθλου στην Ολυμπιακή Επιτροπή, όπου βρίσκεται ακόμα και σήμερα!!!
Φυσικά, ως "νομοταγής πολίτης" (διάβαζε: "Νονός της... Μέρας") είχε φροντίσει να
παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου στην ΕΛΟΚ, ώστε να παρακάμψει το ασυμβίβαστο με τη νέα
θέση του προέδρου στο Τρίαθλο, αλλά κατά το πασίγνωστο κόλπο όρισε τον εαυτό του "Επίτιμο
Πρόεδρο" της ΕΛΟΚ, άφησε μέσα στο ΔΣ τα ορκισμένα τσιράκια του, έβαλε στο ΔΣ και τη ...
Μαγδάλω τη γυναίκα του και θα συνέχιζε το άρμεγμα της ΕΛΟΚ στον αιώνα τον άπαντα, διοικώντας
την ως ο απόλυτος δικτάτορας χωρίς να φαίνεται!!! Πού είσαι ... Ντον Κορλεόνε να σου κάνουμε ...
σεμινάρια!!!
Λεπτομέρειες στα karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε - karate.gr: 14 Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub και karate.gr: 15 - Αθλητικά Θέματα !
Είμαι περίεργος, αν η κατρακύλα με το "Persona non Grata" θα του στερήσει τελικά, όπως
και πρέπει, κάθε θέση του στον αθλητισμό!!!

Αυτό είναι στοιχείο που θα πρέπει να προστεθεί στο νέο αθλητικό νόμο
και θα το προτείνω στην διαβούλευση που άνοιξε από προχθές στο
http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=5237 !!!

Δηλαδή, αν μια παγκόσμια ομοσπονδία κρίνει κάποιο άτομο ως "Persona non Grata" με απόφαση
της γενικής της συνέλευσης,
τότε αυτό το άτομο θα πρέπει να απομακρύνεται και από τον αθλητικό τομέα της χώρας του!!!

Είμαι επίσης περίεργος αν για το Τρίαθλο η μοίρα επιφυλάσσει τα ανάλογα με εκείνα
του Χόκεϋ και του Κέρλινγκ!!!
Θα ήταν κρίμα, γατί οι αθλητές εκεί υπάρχουν μεν, αλλά είναι λίγο ... γκα-γκάου στα
διοικητικά!
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4 - Ο "Λαγός του Διδακτορικού"!

Εκεί που είχε στο κεφάλι του 5-10 ομοσπονδίες ο Γερόλυμπος, ξαφνικά
και από το Πουθενά μας ξεπετάει ένα... "Διδάκτωρ" και το δηλώνει και σαν
προσόν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αριστερά!
Κάτσε ρε φίλε! Πόθεν έσχες το "Διδάκτωρ"? Εμείς με δυσκολία τελειώσαμε ένα γυμνάσιο και
εσύ μας τη βγαίνεις με ... Διδάκτωρ???
Κάνω μια υποτυπώδη έρευνα και τι να δω! Διδακτορικό-Μαϊμού από Πανεπιστήμιο-Μαϊμού
του Δουβλίνου-Μαϊμού!!! Ζούγκλα!!!
Στα άρθρα μου για τα οποία με μήνυσε ανέφερε και ότι ειρωνεύομαι
το... διδακτορικό του δίπλωμα!!! Θεός φυλάξει! Εγώ δεν είπα τίποτα για το
διδακτορικό του από το Dublin Metropolitan University (DMU,
Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου). Το διδακτορικό είναι
αυθεντικό, το έχει και ... βοήθειά του! Το πανεπιστήμιο είπα πως είναι
ΜΑΪΜΟΥ, διότι παρ' όλο που είναι... "Μητροπολιτικό του Δουβλίνου" και θα το περίμενε κανείς
να το βρει στην Ιρλανδία, η διεύθυνσή του στο διαδίκτυο παραπέμπει σε... σοκάκι στην Λεμεσό της
Κύπρου και σε... ταχυδρομική θυρίδα στο Λονδίνο (δείτε την ιστοσελίδα του κατωτέρω), από όπου
συμπεραίνεται ότι το "ίδρυσε" κάποιος... ψιλοαπατάκιας Κύπριος φοιτητής από τη Λεμεσό, που φοιτά
στο Λονδίνο και πουλάει διπλώματα για... χαρτζιλίκι! Το δε Φαξ από 353-κτλ., σήμερα με το ίντερνετ
μπορεί κανείς να μένει στο... Καματερό και να έχει φαξ με αριθμό... Γουατεμάλας, (δηλαδή να είναι...
Γουατεμάλαξ!, αγγλιστί "What a Malax"!!!) και να παίρνει τα φαξ του στο email του!
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Αλλά γιατί πήγε τόσο μακριά? Τέτοια "διδακτορικά" πουλάνε και στα ...
καροτσάκια στο Μοναστηράκι! Είναι σαν τα διδακτορικά του... Ελ Κούρυ, αν τον
θυμάστε, καλή του ώρα, ο οποίος ήταν... διδάκτορας σε δέκα πανεπιστήμια!!! Πάντως,
από τότε που δημοσίευσα την μικρή αυτή έρευνα για το διδακτορικό, αυτομάτως το
έκανε ... γαργάρα και δεν το ανέφερε ποτέ πια, εκτός από την ιστοσελίδα της ΕΟΕ,
όπου οπωσδήποτε θα έχουν και οι υπόλοιποι παρόμοια διδακτορικά!!!

5 - Οι δύο μηνύσεις του Γερόλυμπου εναντίον μου!
Και οι δύο ήταν κατά παραγγελία του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Ορφανού, αλλά με ισχυρά
στοιχεία και λίγη τύχη την σκαπουλάρισα! Το αντικείμενό τους και οι σχετικές δίκες
περιγράφονται λεπτομερώς στο κεφάλαιο: karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε!
Το μόνο που έχω να διατυπώσω για αυτές είναι μόνο πικρία προς τους δικαστές, οι οποίοι
αδυνατούν να ανατρέψουν το κατεστημένο, όσο παράνομο και αν αποδεικνύεται, αλλά συμπλέουν
με αυτό! Ήδη έχουν αποδειχθεί περίτρανα όλα όσα ισχυριζόμουν στις δίκες μου κατά του
Γερόλυμπου και με νομικά σοφίσματα απέφευγαν να δεχθούν ως αληθινά!!! Με καταδίκασαν με
διάτρητες αποφάσεις, σε μικρές ποινές βέβαια που παραγράφηκαν, και δεν είχαν το σθένος να
στηλιτεύσουν με τις αποφάσεις τους τις προφανείς παρανομίες του Γερόλυμπου, τις οποίες και
κατήγγειλα από το karate.gr.
Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος που είμαστε μια χώρα με ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό
απατεώνων!!!

6 - Ο "Λαγός της Δικαστικής Επιτροπής
της ΕΛΟΚ"!!!
Ένα από τα απωθημένα του Γερόλυμπου είναι να δικάζει, να
καταδικάζει και να εκτελεί τους αντιπάλους του! Δηλαδή, να είναι
ταυτόχρονα εισαγγελέας, δικαστής και δήμιος, ... τρία σε ένα!!! Γι' αυτό
το λόγο είχε από πάντα την ... κλίση να γεννάει "Δικαστικές Επιτροπές"
στην ΕΛΟΚ, ώστε όποιον δεν γουστάρει να τον στέλνει στο ... εκτελεστικό
απόσπασμα!
Και βέβαια αυτός είχε αυτό το ψώνιο, αλλά οι δικηγόροι που
αναλάμβαναν αυτό το ρόλο για μια αμοιβή της ξεφτίλας, πώς και ενέδιδαν
σε μια τέτοια κατάσταση? Μετά από κάθε "πάντα νοθευμένες" εκλογές έβγαζε και μια "Δικαστική
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Επιτροπή" από το "Καπέλο του Πουθενά" με τέτοια φυσικότητα, που κανένας δεν του έφερνε
αντίρρηση!!! Με την τελευταία Δικαστική Επιτροπή είχε δικάσει και καταδικάσει τους Σανιώτη και
Μπίκα και αυτοί αναγκάστηκαν να πάνε στο ΑΣΕΑΔ για να δικαιωθούν! Έτσι, όμως, απέκλεισε τους
Σανιώτη και Μπίκα από υποψήφιους και νόθευσε τις εκλογές του 2012 μαζί με τις νοθείες των
αντιπροσώπων των συλλόγων! Με παρόμοιο τρόπο καταδίκασε τους Χρήστου, Κανέλλη,
Δρακόπουλο και άλλους και δεν διαμαρτυρήθηκαν! Κτλ., κτλ....
Αλλά με τον ορισμό της τελευταίας Δικαστικής Επιτροπής το είχαν τραβήξει απότομα το ...
κουνέλι από το καπέλο και το ... πνίξανε όλοι μαζί!!! Τι σας έφταιγε, ρε, το ... κουνέλι? Οι τρεις
δικηγόροι βρέθηκαν στην ίδια διεύθυνση, στον ίδιο όροφο με το νομικό σύμβουλο της ΕΛΟΚ, πράγμα
που σημαίνει ατράνταχτα ότι η Δικαστική Επιτροπή ήταν καραμπινάτα παράνομη, όπως ερεύνησα
και περιέγραψα στο άρθρο μου 19/2/2014 - Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και
Γ. Μπίκα απο τη ΔΕ/ΕΛΟΚ και η πανηγυρική τους αθώωση από το ΑΣΕΑΔ. !
Ενδιαφέρον έχει το έγγραφο της ΓΓΑ, το οποίο βέβαια δεν χρειαζόταν καθόλου αφού η
απάντηση είναι πασίγνωστη, προς το νομικό συμβούλιο του κράτους με ερώτημα για τη νομιμότητα
της ΔΕ/ΕΛΟΚ και η εν συνεχεία επιστολή της ΕΛΟΚ προς τους συλλόγους, που βλέπετε πιο κάτω,
για συγκρότηση νέας Δικαστικής Επιτροπής! Έχω ήδη μάθει ποιοί την συγκροτούν και καλό θα ήταν
να την ... κάνουν με ελαφριά πηδηματάκια, διότι και αυτοί είναι παράνομοι!!!

(9/12/2014 - Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς!)

7 - Οι "Λαγοί" των Γενικών Συνελεύσεων!
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Το κύριο, όμως, όπλο του Γερόλυμπου
ήταν οι Γενικές Συνελεύσεις των
ομοσπονδιών! Μανούλα μοναχή στην
διαφθορά συνειδήσεων και αξιών, στην
απειλή και τον εκβιασμό και στις
εξοντώσεις για παραδειγματισμό, είχε
δημιουργήσει ένα κύκλο διεφθαρμένων
συνεργατών,
άβουλων
ανδρείκελων,
εξαρτημένων υποτακτικών και τρομοκρατημένων αντιπάλων, που δεν
αντιδρούσαν ακόμα και αν τους πρόσβαλε δημόσια! Με αυτό τον στρατό
κατάφερε να έχει ... 50 λευκές βεβαιώσεις αντιπροσώπων συλλόγων στις εκλογές του 2012, να
γράψει όποια ονόματα δικών του αυτός ήθελε σε αυτές, ώστε να βγάλει 50 Λαγούς με τη μία από
το Πουθενά, να διενεργήσει νοθευμένες εκλογές και, το κυριότερο,... κανένας να μην βγάλει άχνα
παρά μόνο εγώ μετά από ενάμισι χρόνο, όταν το έψαξα!!!
Δείτε και στα περιεχόμενα των karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub !
Βρε βλήματα,... 50 λαγούς έβγαλε με τη μία από το Πουθενά και δεν διαμαρτυρήθηκε
κανένας!!!!!!!!!!!!!!!! Τι να σας πει κανείς???
Τη νοθεία των εκλογών και τη διαφθορά την έριξα στα μούτρα των υπαίτιων εδώ και μήνες
και κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε, πράγμα που σημαίνει ότι το αποδέχονται όλοι!!! Αυτό αποδεικνύει
ότι όλες οι Γενικές Συνελεύσεις Προϋπολογισμών, Απολογισμών και Εκλογών είναι νοθευμένες και
άρα παράνομες και όλη η διοίκηση της ΕΛΟΚ είναι παράνομη με αποτέλεσμα να μην εξαπατάτε
καραμπινάτα μόνο τους συλλόγους, αλλά και τη ΓΓΑ!!!
Με την φόρα που έχει πάρει ο Ανδριανός πάτε για κλείσιμο και καλά να σας κάνει!!!

(Είκοσι χρόνια τα έλεγα και τώρα δικαιώνομαι!!!)
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8 - Ο "Λαγός" ... Μανόλης Δημητριάδης!
Βασικός συνεργάτης των τελευταίων
χρόνων του Αρχι-Καραλαμόγιου είναι ο
Μάνος Δημητριάδης! Ο τελευταίος "Λαγός
από το Πουθενά", που έφερε ο Γερόλυμπος
στην ΕΛΟΚ!
Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ από το
2008, ο κύριος... καναπέκα δεξιά, και
επιμένων φορτικά να παρακαμφθεί ο
αθλητικός νόμος για να πάρει... δίπλωμα
προπονητή καράτε παρά το ασυμβίβαστο της
ιδιότητας του "αθλητή και υποψήφιου
προπονητή" με την ιδιότητα του "μέλους του διοικητικού συμβουλίου"!
Υπογράφει τα δελτία του ως αθλητής μόνος του, παραλαμβάνει
τα θέματα των εξετάσεων της Σχολής Προπονητών μόνος του, θα υπογράψει και το... δίπλωμά του
του προπονητή ... μόνος του!!!
Εγώ τον περιμένω στη γωνιά και τον έχω για ... πυξίδα να μου δείξει τους πολιτικούς
νταβατζήδες που θα τον υποστηρίξουν να κάνει το δικό του! Έχω υπόψη μου ποιοί θα είναι, αλλά
λέω να μην ... αμαρτήσω ακόμα! Άσε τους να βγουν και τα λέμε μετά!!!

(9/12/2014 - Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς!)

9 - Η σημερινή κατάσταση στην ΕΛΟΚ!
Α - Επιστολή Κοσμίδη προς Μπουλούμπαση, 21/8/2014
Από: George Kosmidis <gkosmidis.kyokushin@gmail.com>
Ημερομηνία: 21 Αυγούστου 2014 - 12:37 μ.μ.
Θέμα: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΣ
Προς: Christos Bouloubasis <bouloubasischristos@gmail.com>
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΟΚ
ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΟΝ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟ
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε
Καταρχήν θέλω να σας ενημερώσω οτι μόλις αυτη, την στιγμη 12 και 8 λεπτά ελαβα την
πρόσκληση απο τον Γενικό Γραμματέα, για τήν συνεδρίαση της σημερον με τα θέματα ημερήσιας
διάταξης, οπως προβλέπεται απο το καταστατικό.
Στήν συνέχεια ομως θα ηθελα να σας γνωστοποιήσω οτι, δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ
στην εκτακτη συνεδρίαση της 21ης Αυγούστου, σημερον, δια σοβαρους οικογενειακόυς λόγους.
Κύριε Πρόεδρε
Επειδή, οι αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπής ειναι γνωστές, διότι προαποφασίσθηκαν και
εκτελεστηκαν κατα τρόπον φασιστικό και απαράδεκτο, πριν την επικύρωση τους από το ΔΣ,
απαξιώνοντας τον θεσμό, τον ρόλο και την θέση μου ως Α Αντιπροέδρου της ΕΛΟΚ ,
προσβάλοντας βάναυσα την αξιοπρέπεια και προσωπικότητα μου, βαζοντας φραγή
απροειδοποίητα στο τηλέφωνο μου, δεν αποδέχομαι την οποια επικύρωση τους. Αν ομως, Κύριε
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Πρόεδρε, η απόφαση αυτη λαμβάνεται μεσα στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής που θα
διευκολύνει την λειτουργία της ΕΛΟΚ και θα τήν ελαφρύνει οικονομικά και σύμφωνα με αυτά πού
μού ειπατε στο τηλέφωνο (οτι θα παραδοθούν ολα τα τηλέφωνα), τότε ειμαι σύμφωνος και επικροτώ
την απόφαση αυτή.
Κύριε Προεδρε, Επειδή πληροφορήθηκα, καποία σοβαρά θέματα οικονομικής και
διοικητικής φύσεως, τα οποία αφορούν την υπόσταση, την ευρυθμη λειτουργία της ΕΛΟΚ και των
καταστατικών διατάξεων της, θα ηθελα να τα θέσω υπόψιν σας και τών αλλων σεβαστών Μελων
του ΔΣ.
Κύριε Πρόεδρε.
1ον. Ειναι αλήθεια οτι, ο Γενικός Γραμματέας τον οποιον σέβομαι και
υπολέιπτομαι κατα ταλλα ως πρόσωπο και θέσμό, ελαβε το ποσόν των 850
ευρώ απο τον Ταμία, ως οδοιπορικά εξοδα ( μετακίνηση -διατροφή -διαμονή
) , στην αποστολή του ως Κεντρικη Επιτροπή Αγώνων στο Κυπέλο Βορείου
Ελλάδος το οποίο πραγματοποιήθηκε την 31-5-2014 στην Βέροια ?
Απο οτι πληροφορήθηκα τα εξοδα διαμονής, διατροφής ανέλαβε
εξολοκλήρου η Ενωση Βορείου κ Κεντρικής Ελλάδος. Εκτός αυτού, οι
Σύλλογοι της Ενωσης κατέβαλαν το ανωτέρο ποσόν, για την εκδοση Νεων Δελτίων ,
ανανεώσεις των δελτιων, χρήματα τα οποία σύμφωνα με τον Ταμία ελαβε ο Γενικός Γραμματέας
ως οδοιπορικά.Κύριε Πρόεδρε, συμφωνα με την χιλιομετρική απόσταση απο Βεροια στην Αθήνα
και επιστροφή, απαιτείται συνολικά το ποσόν των 250 ευρώ , καυσιμα αυτοκινητου μαζί με το ποσόν
των διόδιων.
Στο εν λόγω Κύπελο ο Κος Πασσης δεν ελαβε ακόμη τα οδοιπορικά του εξοδα και ο οποίος
κατα πληροφορίες των Μελών της Ενωσης πρόσφερε τίς υπηρεσίες του και δεν ηταν απλός
επισκέπτης.
2ον. Ειναι αλήθεια οτι ουδέποτε Ο Κος Γενικός Γραμματέας, εδέησε να υποβάλλει Οικονομικό
και Διοικητικό Απολόγισμό, καθώς και εκθεση Αρχηγου Αποστολής, οπως προβλεπεται απο το
Καταστατικό, στο ΔΣ, απο δύο σημαντικές Αποστολές σε διεθνείς διοργανώσεις ( Ισπανία και
Φιλανδία ) ?
Σύμφωνα με πληροφορίες μου, για τίς Αποστολές αυτές ελαβε ενα σημαντικό ποσόν της
Ταξεως των 10.000-12.000 ευρώ και επεστρεψε ελάχιστα. Πιστευω προσωπικά, οτι ουδέποτε,
υπέβαλε εκθεση Αρχηγού Αποστολής σε ολα τα ταξίδια που συνόδευσε την Ελληνικη Εθνικη
Ομάδα, υποβάλοντας, οικονομκό και διοικητικό Απολόγισμό, οπως προβλέπεται.
3ον. Κυριε Πρόεδρε, σύμφωνα με πληροφορίες μου , Ο Γενικός Γραμματέας, πηρε απο την
Αποθήκη της ΕΛΟΚ, δύο ΤΑΤΑΜΙ και τα τοποθέτησε στο Γυμναστήριο του, ενω παράλληλα, δάνεισε
ενα ΤΑΤΑΜΙ επιλέον στον Αθλητη της Εθνικής ομάδος Κωσταντακόπουλο Ελέυθεριο. Ειναι αλήθεια
αυτό Κύριε Πρόεδρε ? Υπάρχει σχετική απόφαση του ΔΣ, γι' αυτή του την πραξη ?
4ον. Ειναι αλήθεια οτι ο Επίτιμος Πρόεδρος ελαβε ως οδοιπορικά εξοδα 500 ευρώ, για ταξίδι
που πραγματοποίησε στην πόλη του Βόλου, πραγμα καθολα παράνομο ?
5ον. Ειναι αλήθεια οτι ενω ζητάτε και απόφασιζετε την επιστροφή του κινητού τηλεφώνου
που μου ειχει παραχωρηθεί, για λόγους οικονομίας, την ιδια ωρα πλήρώσατε λογαριασμό ποσού
1000 ευρώ σε κίνητό που παράνομα εχετε παραχωρήσει στον Επιτιμο Πρόεδρο και το οποιο
χρησιμοποιει για προσωπικές του υποθέσεις ?
6ον. Κύριε Πρόεδρε επίπλέον θα ηθελα να επιλειφθεί του θέματος το ΔΣ της απαράδεκτης
συμπεριφοράς
του
Γενικού
Γραμματέα
στην
τελευταία
συνεδρίαση
του .
Ο Γενικός Γραμματέας, με περίεργη και ανεπίτρεπτη για την θέση του συμπεριφορά επετέθει,
παρουσία σας στον Ταμία, αντιδρώντας στην επίκληση του να παραδώσει το μηχανάκι, μεσω του
οποίου εκανε αναλήψεις απο τον Λογαριασμό της ΕΛΟΚ και το οποιο παράνομα κατειχε, φθάνοντας
στο σημέιο να εκβιάσει και να απειλήσει με παραίτηση απο την Θεση του στο ΔΣ. Η επιμονή του
αυτή, προσωπικά με εξέπληξε και με εβαλε σε σκεψεις, οπως και εσέις και ο Ταμίας στην κατιδίαν
συνομιλία μας, εκφράσατε .
Τέλος, παρακαλώ πληροφορηστε με αν ξεκινησε η πειθαρχικη διαδικασία κατα του Επιτίμου
Προέδρου κου Γερόλυμπου, μετα την απρόκλητη, παρανομη και αδικη επιθεση σωματικη και λεκτικη
που δέχθηκα, τοσον απο τον ιδιο, οσο και απο την συζυγό του και της οποίας ησασταν αυτοπτης
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Μαρτυρας τοσο ο ιδιος, οσο και ο Κος Ταμίας της ΕΛΟΚ.
Με τιμή
Γιωργος Κοσμίδης
Α. Αντιπρόεδρος ΕΛΟΚ
ΥΓ. Θεωρώ αυτονόητο Κύριε Πρόεδρε, οτι η παρούσα επιστολή μου, θα διαβασθεί απο εσας
ενωπιον της ολομέλειας του ΔΣ,κατά την σημερινή συνεδρίαση και πριν την εναρξη αυτής.

Β - Αγανακτισμένος Κυρλόγλου και Φωτιά στο Facebook


Christos Sfikas .....σίγουρα καλά ευχάριστα πράγματα!!!!!!
16 Νοεμβρίου στις 5:35 μ.μ. · Μου αρέσει! · 1



 Greek Kyokushinkai Karate ΠΟΛΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ , ΠΑΙΔΙΑ , ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΝΕΑ
.16 Νοεμβρίου στις 5:46 μ.μ. · Τροποποιήθηκε · Μου αρέσει! · 2

 Dimitris Tsakatanis ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΝΕΑ !!!!!
17 Νοεμβρίου στις 10:24 π.μ. · Μου αρέσει! · 2
  Dimitris Tsakatanis ΜΟΛΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ....ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕ ΝΟΙ
ΝΑ ΜΟΥ ΤΦ!!! ΧΑΧΑΧΑΑΑ
17 Νοεμβρίου στις 11:10 π.μ. · Μου αρέσει! · 2


Kirloglou Tilemachos ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ
ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΕ ΚΑΠΟΤΕ
ΓΕΛΑΓΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΝ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΙ ΕΝΝΟΩ ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΟ
ΑΛΛΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ
19 Νοεμβρίου στις 5:39 μ.μ. · Μου αρέσει! · 2
Greek Kyokushinkai Karate Εχεις δικιο Μαχο , ομως δυστυχώς , ολοι
φοβούνται να ασχοληθουν σοβαρά , με αυτον τον ανθρωπο , διότι ειτε με
απειλές ,εκβιασμους και υποσχέσεις επιβιώνει και βασιλεύει . Την ευθύνη
την εχουμε εμείς οι παλαιότεροι , βολεύομασταν .Ποτέ δεν ειναι αργά , ολα θέλουν θάρρος ,υπομονή
, επιμονή και νόμιμες ενέργειες .
19 Νοεμβρίου στις 6:23 μ.μ. · Τροποποιήθηκε · Μου αρέσει! · 4

  Dimitris Tsakatanis ΜΑΧΟ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΓΕΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΡΤΥ ΜΑΣ. ΑΛΛΑ ΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΛΙΑ ΗΤΑΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΑΠΕΙΛΩΝ
,ΕΚΒΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ ..ΔΥΣΤΥΧΩΣ . ΑΣ ΔΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ!!!!!!!!!ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ Ο Κος ΚΟΣΜΙΔΗΣ.
19 Νοεμβρίου στις 5:59 μ.μ. · Μου αρέσει! · 3
  Kirloglou Tilemachos ΔΑΣΚΑΛΕ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑ ΑΠΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΣΥΧΑΘΗΚΑ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ ΤΙΣ ΚΛΙΚΕΣ ΤΙΣ
ΙΝΤΡΙΓΚΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΑΚΟΥΣΑ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΣΤΗΜΕΝΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΕΦΤΙΑΞΑ ΤΟ
FB ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΜΟΥΝ ΠΟΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΛΕΓΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ
ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΟΥ ΕΛΕΓΑΝ ΧΑΝΤΑΚΩΝΕΙΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ
ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΕΛΟΟΟΟΣ ΚΥΡΙΕ ΔΕΙΞΤΕ ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑ
ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΣΑΣ ΤΟ ΛΕΝΕ ΟΙ ΣΤΗΜΕΝΟΙ
19 Νοεμβρίου στις 6:01 μ.μ. · Μου αρέσει! · 2
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  Kirloglou Tilemachos ΔΑΣΚΑΛΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑ
ΣΑΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΝΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΤΩΡΑ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΑ DOJO OXI ΕΜΕΙΣ
19 Νοεμβρίου στις 6:09 μ.μ. · Μου αρέσει! · 3
  Kirloglou Tilemachos ΤΑ; ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΑΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
19 Νοεμβρίου στις 6:10 μ.μ. · Μου αρέσει! · 4
  Dimitris Tsakatanis ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΑΞΟΥΜΕ....!!!
19 Νοεμβρίου στις 6:15 μ.μ. · Μου αρέσει! · 3
  Greek Kyokushinkai Karate Μαχο , ολοι βολευονται δυστυχώς , γαυγιζουν μόνον απο πίσω
και μπροστά ειναι κόττες , θελει ψυχή και κοτσια για να αντιδράσεις και να τα βάλεις με αυτόν τον
αδίσταχτο , τρομοκράτη ,δικτάκτορα .Οπως ελεγε και αυτός για αλλους καταξιωμένους
συναδέλφους σήμερα ειναι αυτός ο τίποτα .Εμένα μου επέτεθηκε το τομάρι αυτό και αντέδρασα και
αυτό ηταν η αφορμή για να τελειώνω με αυτόν και την παρέα του . Και επειδή μου κήρυξε τον πόλεμο
, χρησιμοποιώντας φίλους , οπως εκανα και εγώ καποτε ,και μοίρασε θεσεις και εξουσίες , τώρα θα
καταλάβει οτι θα με εχει απέναντί του και θα αγωνισθώ με νόμιμα μέσα και θα νικήσω και επιπλέον
θα διαπιστώσει οτι η αχαριστία πλήρώνεται αργά η γρήγορα .Σήμερα στην παγκόσμια Ομοσπονδία
το ατομο αυτο ειναι παρελθόν ,εχει τελείωσει και δεν ενοουν να το καταλάβουν καποιοι που ακόμη
το στηρίζουν , εις ματην . Και αυτό θα εχει αντίκτυπο στην ΕΛΟΚ ,αν συνεχίσει να του επιτρέπει να
συμμετέχει σε ολες τίς δραστηριότητες της ( αγώνες , ΔΣ , κλπ ) . Δεν καταλαβενουν οτι υπάρχει
κίνδυνος να μας διαγράψουν , και οτι το κλιμα απέναντι ,μας πλέον ειναι αρνητικό στο εξωτερικό
.Πόυ ειναι οι Βαλκανικοί Αγώνες που καποτε ειχαμε την ευκαρία να συμμετεχουμε και τα παιδιά μας
εφερναν μετάλλια και υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές διακρίσεις .Προσωπικά δεν με
ενδιαφέρει η Διοικηση , αλλα θα στηρίξω ατομα , αξια , ικανα , με ηθος , νεα με ορεξη για πρόσφορά
, ωστε να παει μπροστα το Αθλημα , χωρίς απειλες , εκβιασμούς και ψευτικες υποσχέσεις .
19 Νοεμβρίου στις 6:35 μ.μ. · Μου αρέσει! · 3
  Kirloglou Tilemachos ΔΑΣΚΑΛΕ ΕΣΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΠΕΡΑΣΑ ΣΤΟ ΙΚΟΝΙΟ ΚΑΙ
ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΤΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΝΑ ΔΩΣΩ ΑΙΓΛΗ ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑΜΗΝ ΝΙΩΘΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΤΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ
ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΦΑΕΙ ΚΑΛΑ
ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΜΗΘΕΙ ΚΑΛΑ ΝΑ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ
ΠΗΓΑΝ ΥΠΗΡΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΣΤΗΡΙΖΑΝ
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟΤΕ ΗΜΟΥΝ ΜΟΝΟΣ ΕΛΠΙΖΩ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΙ
19 Νοεμβρίου στις 7:51 μ.μ. · Μου αρέσει! · 2
 
Greek Kyokushinkai Karate Mάχο , τα ξερω και τα εζησα στο Ικόνιο μαζι με τους γονείς και
τούς Αθλητες . Ομως το σοβαρωτερο ειναι να πηγαίνεις Αρχηγός Αποστολής να σου
εμπιστευεται η ΕΛΟΚ , και να σου δίνει μεγάλα χρηματικα ποσά να διαχειρισθείς για εκακτες
ανάγκες των Αθλητών και εσύ να επιστρεφεις ψυχουλα . Φυσικά χωρίς να αντιμετωπίζεις
προβληματα ουτε αναγκες που θα απαιτηθούν και θα καλυφθούν απο τα χρήματα που σε
διεθεσαν. Και δεν φθανει αυτό αλλα επιστρέφοντας να μην καταδέχεσαι να κανεις τον οικονομικό
απολογισμό σου και την εκθεση σου , ως Αρχηγος Αποσολής οπως προβλέπεται ,παρα μόνον
, να δημιουργεις προβλήματα , στην Διοίκηση απο τις παράλογες απαιτήσεις σου . Και επειδή
θα ηταν ατοπο και παρακινδυνευμενο να επονομάσω δημόσια σε ποιον αναφέρομαι , οταν θα
γίνει ο Απολόγισμος του ΔΣ το 2015 , τότε θα αναφερθώ ως πρώην Αντιπροεδρος με 29 ετη στο
ΔΣ σε πολλα καυτα και ενδιαφέροντα θέματα .Προσωπικά , οσες φορες πηγα ως Αρχηγός
Αποστολής σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις απο το 1995 μεχρι σήμερα ,προσπάθησα ,πρωτον
για την ηρεμη και ανετη διαμονή των Αθλητών και στην συνέχεια να βρισκομαι κοντά τους και να
αντιμετωπίζω κάθε πρόβλημα τους , ωστε απερίσπαστοι να εχουν καθαρό μυαλό και καλη
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ψυχολόγία με στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση τους στους Αγώνες .Τ ο ενδιαφέρον μου ολα
αυτα τα χρόνια , ως Αρχηγός Αποστολης προσπαθούσα για την καλύτερη δυνατη μεριμνα και
φροντίδα της εθνικής ομάδος , μεσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μου . Αυτο το ενδιαφέρον
μου πολλές φορές επιδοκίμαζαν και ανέφεραν στο ΔΣ και πιστευω να μην το αρνούνται τώρα ,οι
Εθνκοί μας προπονητες.
20 Νοεμβρίου στις 12:57 π.μ. · Τροποποιήθηκε · Μου αρέσει! · 1


Greek Kyokushinkai Karate ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΠΡΕΨΟΥΝ ΣΤΙΣ
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ .
15 Νοεμβρίου στις 5:29 μ.μ. · Μου αρέσει! · 7



 Greek Kyokushinkai Karate ΠΑΙΔΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΟΦΙΑ
, ( ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩ ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΤΟΧΟ .
21 Νοεμβρίου στις 12:01 π.μ. · Μου αρέσει! · 1
  Kirloglou Tilemachos ΔΑΣΚΑΛΕ ΠΑΝΤΑ ΗΜΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ
ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΠΟΤΕ ΛΟΓΩ ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ ΑΥΤΟ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΜΕ ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟ ΣΥΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ
ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΣΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΘΑ ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΞΑΝΑΜΟΙΡΑΣΕΙ ΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ
ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΑΛΛΙΩΣ ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΕ
21 Νοεμβρίου στις 11:20 π.μ. · Δεν μου αρέσει · 3
  Greek Kyokushinkai Karate ΜΑΧΟ ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙΣ
ΔΙΚΗΟ , ΟΜΩΣ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ Η ΒΟΛΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ .
ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΤΙ ΤΟΤΕ ΘΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΟΥΝ ΣΑΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ .
ΕΓΩ ΕΔΩΣΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ,ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΟΚ , ΕΤΡΕΞΑ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΑ , ΠΡΟΣΦΕΡΑ
ΠΟΛΛΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΑ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΑΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΕΛΟΚ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1999 =ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 2001 ) ΚΑΜΠ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ , ( βολο -σκιαθο -πηλιο ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΠΟΛΛΑ . Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΥΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΡΟΝΙΑ Ο ΣΤΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ , ΦΥΣΙΚΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΜΙΛΑΩ .
ΜΑΧΟ ,ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΣΜΑ , ΝΑ ΜΕ
ΑΠΟΠΕΜΨΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΚΤΑ ΚΑΤΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑ ,ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΕ ΤΙΜΩΡΗΣΟΥΝ. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ .Ο ΛΟΓΟΣ ΗΤΑΝ ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΤΙΜΙΛΗΣΑ ΚΑΙ ΥΨΩΣΑ ΤΗΝ ΦΩΝΗ
ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ , ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΒΑΛΑ ΝΑ ΦΑΕΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΟΚ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΥΡΙΟΣ , Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΟΥ ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ ΣΑΝ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΑΥΡΟΣ ,
ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ .ΑΛΛΑ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΙΠΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ , ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΜΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΔΙΚΟΎΣΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΣΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ , ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ , ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ .
"ΜΗΝ ΜΙΛΑΣ ΕΣΥ ΡΕ ΛΑΜΟΓΙΟ , ΚΑΛΑ ΣΕ ΕΚΑΝΕ Η ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ."
ΕΓΩ ΤΟΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΡΟΠΗ ΜΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΕΛΕΓΑ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ
ΤΟ ΕΝΟΟΥΣΕ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΡΟΠΗ ΜΟΥ ΕΣΚΥΨΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΕΦΥΓΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ . ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΘΗΚΑ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
,
"ΑΓΑΠΗΤΕ ΓΙΩΡΓΟ ΤΙ ΓΥΡΕΥΕΙΣ ΕΣΥ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΤΟΜΑ"
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑ ΓΙΑΤΙ ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΔΡΕ .
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ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΑ
ΙΔΙΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΕΙ .
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΚΑΙ ΡΩΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΓΓΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΚΥΡΙΟ .
ΜΑΧΟ .ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΑΤΟΜΟ ΜΙΛΑΜΕ ΚΑΙ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΥ , ΦΤΑΙΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΚΑΝΑ ΛΑΘΟΣ
ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΞΑ , ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟΝ
ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΑΚΟΜΗ. ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΧΩ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΧΩ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΗΣΥΧΗ ΤΗΝ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΥΤΥΧΩΣ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑ .
ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΟΚ, ΑΣ ΕΛΘΟΥΝ ΝΕΑ ΑΤΟΜΑ , ΗΘΙΚΑ , ΑΞΙΑ
ΙΚΑΝΑ ΜΕ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ , ΟΧΙ ΛΑΜΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ .ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΝΑ
ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΝ ΚΟΙΝΟ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΟΚ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ , ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ,ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ,, ΑΠΕΙΛΕΣ , ΒΡΩΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΑΤΕΣ .
ΕΞΑΛΛΟΥ ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ 2 ΤΕΤΡΑΕΤΙΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΔΣ , ΝΑ ΘΗΤΕΥΟΥΝ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ
ΠΟΛΛΆ ΣΤΡΑΒΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ .
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΩ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ
ΣΘΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ .ΕΠΙΣΗΣ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΞΩΘΕΝ ΚΑΛΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΟΚ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ .
ΕΙΝΑΙ ΛΥΠΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΗΚΟΥΣΤΟ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ! ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ , ΓΙΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΘΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ
, ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ. ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ
Η ΕΛΟΚ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΣΥ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΕΞΕΦΡΑΣΕΣ .
22 Νοεμβρίου στις 2:59 μ.μ. · Τροποποιήθηκε · Δεν μου αρέσει · 5
  Kirloglou Tilemachos ΔΑΣΚΑΛΕ ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ Η ΘΑΤΣΕΡ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ
ΟΙ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ Ε ΤΟΤΕ ΕΛΕΟΣ ΔΑΣΚΑΛΕ ΕΛΕΟΣ
11 ώρες · Μου αρέσει! · 1
  Kirloglou Tilemachos ΨΩΝΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑ Ε ΨΩΝΙΑΑΑΑΑΑΑ ΦΥΓΕΤΕΕΕΕΕΕΕ ΛΥΠΗΘΕΙΤΕ
ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΑΣ ΤΟ ΚΑΡΑΤΕ ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ
11 ώρες · Μου αρέσει! · 1
  Kirloglou Tilemachos ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΡΙΤΣΙΟ ΣΑΣ
11 ώρες · Μου αρέσει! · 1
 
Greek Kyokushinkai Karate ΣΩΣΤΑ ΜΑΧΟ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΠΩΝΟΜΑΣΩ , ΓΙΑ
ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ . ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΑΧΟ , Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΝΑΙ ΠΟΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ . ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΚΟΜΗ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ , ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
.
10 ώρες · Μου αρέσει!

Και οι βόμβες αγανάκτησης στο διαδίκτυο εναντίον Γερόλυμπου
και ΔΣ/ΕΛΟΚ συνεχίζονται!!!
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Και όλα αυτά με ευθύνη των επομένων Καρα-Λαμόγιων
της διοίκησης της ΕΛΟΚ και συνεργατών!!!
Βρέμη 4-11-2014:... Πίσσα και Πούπουλα επιφύλαξαν 102 εθνικές
ομοσπον-δίες 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"!!!

Γερόλυμπος
"Ο Ακατανόμαστος"

Βόβλας
"Ο Ακαπίστρωτος"

Πάσης
"Ο... Ανέραστος"

Μπουλούμπασης
"Ο Αυτοφωράκιας"

Ράλλης
"Ο Άσχετος"

Κοσμίδης
"Ο Απερίγραπτος"

Γερολύμπου
"Η... Αναμάρτητη"

Γκουβούσης
"Ο Ανύπαρκτος"

Γκάζι
"Ο Αεριτζής"

Δημητριάδης
"Το Αρπακτικό"

Χανικιάν
"Το Εγκεφαλικό"

Καρβούνης
"Ο Αστυνομικός"

Χονδροματίδης
"Ο
Ανεγκέφαλος"

Σκοπελίτης
"Ο Sportdata"

Χριστοδούλου
"Η
ElpidaTours!"

Φέρτε πίσω τα κλεμμένα!!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!

Αρχική
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub a115
Πρώτη δημοσίευση 11/12/2014.
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF.
Καταχωρήσεις στο
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations
Διοργανώσεις
karate.gr
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!!!

Καρατόμηση του διεθνή παράγοντα του
Καράτε Γιώργου Γερόλυμπου
από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Καράτε!!!

English
Version

(Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων
άρθρων και σχετικών εγγράφων 2000 περίπου σελίδων!)
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!
Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!!
Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ!!!

(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Πολύ ευχαρίστως, με κλικ εδώ)
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Θα με αφήσετε επιτέλους να κοιμηθώ ήσυχος καμιά φορά?
Σε εσάς του ΔΣ/ΕΛΟΚ απευθύνομαι! Είπαμε, όταν ... παίζετε τον ... ιστότοπό σας, να
τον ... παίζετε ... αθόρυβα!!!

Η ΕΛΟΚ ανήρτησε εχθές στην ιστοσελίδα της την επόμενη
ανακοίνωση:

Με την ανωτέρω ανακοίνωση το ΔΣ/ΕΛΟΚ αποκρύπτει την αλήθεια, παραπληροφορεί τον κόσμο του καράτε, προσπαθεί να κρύψει τις ευθύνες του για τα εγκληματικά
αδιέξοδα, που έχει δημιουργήσει και αποδεικνύει ακόμα μια φορά την εγκληματική
ασυδοσία των μελών του και του ... "Ηγεμόνα της"!!!
Η ΕΛΟΚ είναι αυτή που διαστρεβλώνει συστηματικά την αλήθεια και μάλιστα όχι
στο βωμό μιας "στείρας μηδενιστικής και κοντόφθαλμης λογικής", αλλά στον βωμό της
αρπαχτής των μελών του ΔΣ της και των κολλητών τους! Κανένας από τους ανωτέρω
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ισχυρισμούς της δεν αιτιολογεί το "κλείσιμο" της παλιάς Βαλκανικής και τη δημιουργία
μιας νέας από ΟΛΑ τα Βαλκανικά κράτη πλην της Ελλάδας μόνον! Το δικαιολογεί, όμως,
η αρπαγή του Ταμείου της παλαιάς Βαλκανικής από τον Γερόλυμπο, ο οποίος ως
πρόεδρος της παλιάς Βαλκανικής κλήθηκε να αποδώσει λογαριασμό και υπόλοιπο χρήμα
και δεν έδωσε ούτε το ένα ούτε το άλλο σαν κοινός κλέφτης ρίχνοντας ανεξίτηλη ρετσινιά
σε όλη την χώρα μας, της οποίας τώρα ως γαϊδούρι όρθιο επικαλείται το θέμα ονομασίας
των Σκοπίων !!! Επιπρόσθετη απόδειξη των πράξεων του Γερόλυμπου είναι και ο
χαρακτηρισμός του από τη Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας ως "Persona non Grata"!
Και ο πιο ηλίθιος δεν πείθεται εύκολα στους επί μέρους ισχυρισμούς της ανωτέρω
ανακοίνωσης της ΕΛΟΚ με τρόπο ώστε να προκαλεί δέος το πόσο ηλίθιοι είναι οι
εναπομείναντες σύλλογοι-συνεργάτες του Γερόλυμπου και του ΔΣ/ΕΛΟΚ!!! (Είσαστε
ποοοολύυυυυ ηλίθιοι!!!)
1 - Ποιά είναι η Γενική Συνέλευση της
ΕΛΟΚ που πήρε την απόφαση του (1), πότε
συνεκλήθη και την πήρε, πότε συζητήθηκε ένα
τέτοιο θέμα και σε ποιά πρακτικά είναι
γραμμένη η συζήτηση?
Απάντηση στους ψεύτες: ΠΟΤΕ ΔΕΝ
ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟ!
2 - Είναι τόσο τεράστια η αναλγησία τους,
Τα ψωμιά σας είναι μετρημένα!!!
ώστε επικαλούνται εθνικά θέματα για να
γλιτώσουν το τομάρι τους! Αλλά επειδή και εγώ είμαι ευαίσθητος σε εθνικά θέματα και
τώρα έχω πάρει ανάποδες, τους άλλους θα τους πάω στον Εισαγγελέα Διαφθοράς, αλλά
εσένα Γιώργο Καρβούνη την Δευτέρα θα σε καταγγείλω στο Εσωτερικών Υποθέσεων
της Αστυνομίας, αν δεν έχεις παραιτηθεί μέχρι τότε, διότι δεν επιτρέπεται Αστυνομικός
να εμπλέκεται σε συμμορία απατεώνων και τόσο εμφανώς μάλιστα!!!
3 - 4 - Αυτά τα ηλίθια που μας γράφετε στα (3) και (4) είναι του ... Γερόλυμπου τα
... 9μερα (!!!) και δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα!!!
5 - Έχετε πάθει ... ψυχικό τραλαλούλα, διότι η ώρα σας έφθασε, και δεν ξέρετε
πλέον τι λέτε! Είκοσι χρόνια πώς έπαιρνε μέρος η Ελλάδα στους Βαλκανικούς? Τότε δεν
είχαμε πρόβλημα με τα Σκόπια?
Απάντηση στους ψεύτες: Η αλήθεια είναι ότι η Βαλκανική πέταξε την ΕΛΟΚ έξω
αλλά δέχεται την Ελλάδα χωρίς τον Γερόλυμπο μέσα στους κόλπους της! Απόδειξη οι
Βαλκανικοί της Κωνσταντινούπολης, αλλά και οι τωρινοί Βαλκανικοί στη Σόφια!!! Η δε
ΕΛΟΚ γλύφει να γίνει μέλος της Βαλκανικής, αλλά η Βαλκανική δεν την δέχεται αν δεν
δώσει ο Γερόλυμπος τα λεφτά που βούτηξε και εξαφανιστεί για πάντα!!!
Απόδειξη: Ιδού η επιστολή γλειψίματος της ΕΛΟΚ προς την Βαλκανική και η
μετάφρασή της:
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Επίσημη Μετάφραση:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ
Προς τον κ. Αλεξέι Πετρόφ
Πρόεδρο της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε
Αθήνα, 27 Ιουνίου, 2014
Αριθμ. Πρωτοκ. 803
Αγαπητέ κ. Πετρόφ
Σε συνέχεια της συνάντησης μεταξύ υμών και
μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛΟΚ) και
επί τη βάσει αμοιβαίων επεξηγήσεων και
διασαφηνίσεων, που αντηλλάγησαν προς ικανοποίηση
και των δύο μερών, σχετικά με το ότι το θέμα της
Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε έχει πλέον επιλυθεί, η
ΕΛΟΚ με την παρούσα υποβάλει ένα επίσημο αίτημα
για να εγγραφεί μέλος στη Βαλκανική Ομοσπονδία
Καράτε (KFB).
Όταν το αίτημά μας γίνει αποδεκτό, η ΕΛΟΚ θα
αντιπροσωπευθεί από τα επόμενα άτομα:
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο της KFB: κ.
Χρήστος Μπουλούμπασης,
β) Για την Τεχνική Επιτροπή της KFB: κ.
Παναγιώτης Χονδροματίδης,
γ) Για την Επιτροπή Διαιτησίας της KFB: κa ... η
Βασίλω Πρώτη (!),
Ελπίζουμε πως αυτό είναι ένα βήμα προς τα
εμπρός για τη Βαλκανική Χερσόνησο και η KFB θα
παγιωθεί προς το κοινό συμφέρον όλων των
συμβεβλημένων ομοσπονδιών για να συνεχίσει τη
λαμπρή πορεία, που είχαμε τα προηγούμενα είκοσι (20)
χρόνια. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την
απάντησή σας.
Ειλικρινά δικοί σας
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός
Γραμματέας
Χρήστος Μπουλούμπασης
Εμμανουήλ
Δημητριάδης

Συνεπώς, από την ίδια την επιστολή της ΕΛΟΚ αποδεικνύεται ότι η ΕΛΟΚ είχε ήδη
κάνει αίτηση να μπει στην Βαλκανική από 27/6/2014, αλλά είναι ακόμα εκτός
Βαλκανικής επειδή δεν την θέλουν οι άλλες χώρες και άρα , βάσει των ανωτέρω, τα
μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ αποδεικνύονται για άλλη μια φορά κοινοί ψεύτες, λωποδύτες,
λαμόγια, απατεώνες και τρομοκράτες!!!

Και όλα αυτά με ευθύνη των επομένων Καρα-Λαμόγιων
της διοίκησης της ΕΛΟΚ και συνεργατών!!!
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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"!!!

Γερόλυμπος
"Ο
Ακατανόμαστος"

Μπουλούμπασης
"Ο Αυτοφωράκιας"

Γερολύμπου
"Η... Αναμάρτητη"

Βόβλας
"Ο
Ακαπίστρωτος"

Ράλλης
"Ο Άσχετος"

Γκουβούσης
"Ο Ανύπαρκτος"

Πάσης
"Ο... Ανέραστος"

Καρβούνης
"Ο Αστυνομικός"

Χονδροματίδης
"Ο Ανεγκέφαλος"

Δημητριάδης
"Το Αρπακτικό"

Φέρτε πίσω τα κλεμμένα!!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!
Donations 20 €/y!

Αρχική
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Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF.
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Ίδρυση και Πορεία της ΕΟΕΚ.
(1977 – 1994)

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF
(1995-2004)

Δίκες με την ΕΛΟΚ. Επικράτηση
στην ΠΟΠΚ. (2004-2012)

Οι Δίκες με τον Γερόλυμπο.
(2004 – 2013)

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο
Καράτε. (2004 – 2015)

Οι Τραγικές Εξελίξεις στην ΕΛΟΚ.
(2013 – 2016)

Εγκληματική ΕΛΟΚ, Άχρηστη
ΓΓΑ. (2014 – 2016)

ΕΛΟΚ/ΓΓΑ: Απόλυτα Παράνομη η
Σχολή Προπονητών. (2014–2015)

Απόλυτα Παράνομες οι Εκλογές
ΕΛΟΚ 2012 και 2016. (2014–2018)

Και η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα συνεχίζεται!
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub a121
Πρώτη δημοσίευση 17/12/2014.
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Καταχωρήσεις στο
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations
Διοργανώσεις
karate.gr
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!!!

Καρατόμηση του διεθνή παράγοντα του Καράτε
Γιώργου Γερόλυμπου
από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Καράτε!!!
Beheading of the international karate official George
Yerolimpos
by the World Karate Federation!!!
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(Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων
άρθρων και σχετικών 2000 περίπου σελίδων!)
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!
Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!!
Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ!!!
Και ... αιματάκι πίνουμε άμα λάχει να ... ούμε!!!

(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Πολύ ευχαρίστως, με κλικ εδώ)

Από την Γενική Συνέλευση της World Karate Federation:

Σας δίνουμε με κλικ εδώ σε pdf τα Πρακτικά της Γενικής
Συνέλευσης της Παγκόσμιας του Καράτε (WKF)
την 4-11-2014 στη Βρέμη και κατωτέρω δίνουμε σε φωτό και
μεταφράζουμε τα σημεία που μας ενδιαφέρουν:
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Μετάφραση:

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της WKF, που έγινε στη Βρέμη
την 4η Νοεμβρίου 2014.
1. Προσφώνηση και έλεγχος των παρόντων.
1.2 Η ονομαστική προσφώνηση έδειξε 112 χώρες παρούσες, εκ των οποίων οι 107 είχαν
δικαίωμα ψήφου. Επιπρόσθετα των εθνικών αντιπροσώπων τα 8 μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου
και ο Πρόεδρος της WKF ήταν παρόντες με δικαίωμα ψήφου. Συνολικά, λαμβανομένων υπόψη των
107 μελών της WKF, των 8 μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) και του Προέδρου της WKF
υπήρχαν 116 διαθέσιμες ψήφοι.
1.2 Ο Πρόεδρος της WKF, κ. Αντόνιο Εσπίνος ζήτησε επίσης από την Συνέλευση την
παρουσία του νομικού συμβούλου της WKF κ. Γιόργκε Ιμπαρόλα, πράγμα που έγινε αποδεκτό με
μόνο μία αντίρρηση.
1.3 Στο τέλος της ονομαστικής κλήσης, το μέλος της ΕΕ της WKF κ. Γιώργος Γερόλυμπος
επέδωσε δύο γραπτές διαμαρτυρίες, ισχυριζόμενος ότι οι Ομοσπονδίες Καράτε του Κουρακάο και
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως μέλη της WKF, διότι δεν
αναγνωρίζονται ως κράτη από την Διεθνή Κοινότητα. Όμως, με αυτή τη διαμαρτυρία δεν
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παρασχέθηκε κανένα στοιχείο για το γεγονός ότι αυτές οι δύο ομοσπονδίες δεν έπρεπε να είναι
πλέον μέλη της WKF με την έννοια ότι θα έπρεπε να διαγραφούν από την WKF. Στην
πραγματικότητα, οι Ομοσπονδίες Καράτε του Κουρακάο και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης είναι δεόντως
συνδεδεμένες και απολαμβάνουν όλων των σχετικών τους δικαιωμάτων.
1.4 Εκτός αυτού, το μέλος της ΕΕ της WKF κ. Γιώργος Γερόλυμπος έχει υποβάλει μια έφεση
στην Πειθαρχική και Νομική Επιτροπή της WKF κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της
WKF κ. Τόνυ Μέντεζ, για την επικύρωση της υποψηφιότητας του κ. Γουίλιαμ Μίλερσον, από την
Ομοσπονδία του Κουρακάο, στην Εκτελεστική Επιτροπή της WKF. Αυτή η έφεση παραπέμφθηκε
στην Πειθαρχική και Νομική Επιτροπή της WKF για γνωμοδότηση.
Με δυό λόγια, τον δουλεύουνε ψιλό γαζί!!!

Μετάφραση:
5. Εκλογή των δεκαέξι μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της WKF.
5.1 Ο Πρόεδρος της WKF κ. Αντόνιο Εσπίνος παρουσίασε όλους τους υποψήφιους για την
Εκτελεστική Επιτροπή της WKF.
5.2 Στη συνέχεια, 107 ψηφοδέλτια διανεμήθηκαν στα 107 μέλη της WKF με δικαίωμα ψήφου
και 9 ψηφοδέλτια στα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της WKF και στον Πρόεδρο. Κάθε
ψηφοδέλτιο έγραφε όους τους υποψήφιους για την Εκτελεστική Επιτροπή. 116 ψηφοδέλτια
αποθηκεύτηκαν στην κάλπη. Οι Έφοροι που είχαν οριστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή,
προχώρησαν στην καταμέτρηση των ψήφων και γνωστοποίησαν το αποτέλεσμα στον Γενικό
Γραμματέα της WKF, ο οποίος διακήρυξε το αποτέλεσμα αυτό στη συνέλευση.
5.3 Τα επόμενα πρόσωπα εκλέχθηκαν: (όπως στον ανωτέρω πίνακα).
Με δυό λόγια, τον ... σουτάρανε και από το ΔΣ/WKF!
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Μετάφραση:
13. Κάθε άλλη σχετική εργασία! (έτυχε και ... 13 να πάρει ο ... διάολος!!!)
13.1 Ο Πρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας Καράτε, κ. Σλάβολγιουμπ Πίπερ, πήρε τον λόγο
για να εκφράσει την άποψή του σχετικά με την σπουδαιότητα για την WKF που αποτελεί η ενότητα
της οργάνωσης, σε σύγκριση με την έντονη αντιπαράθεση εκείνων, οι οποίοι εργάστηκαν για τον
κατακερματισμό της ενότητας για προσωπικά οφέλη. Αναφερόμενος στις κακόπιστες πράξεις της
τελευταίας περιόδου από τον πρώην Γενικό Γραμματέα της WKF κ. Γιώργο Γερόλυμπο, ο κ. Πίπερ
ζήτησε από το Κογκρέσο να ανακηρύξουν τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο ως "persona non grata" μέσα
στην WKF.
13.2 Με την εξαίρεση μιας ψήφου, το Κογκρέσο ομόφωνα ανακήρυξε τον κ. Γερόλυμπο
"persona non grata" για την WKF.
14. Επόμενο Κογκρέσο (Γενική Συνέλευση): κτλ. κτλ. κτλ
(Υπογραφή στα Πρακτικά: Αντόνιο Εσπίνος, Πρόεδρος της WKF)
Με δυό λόγια, του έχει φύγει το ... κλαπέτο, που λέει και ο ... Μπουλούμπασης!!!
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ΒΙΝΤΕΟ

Στην Υγειά μας!!!

Θύμιος Περσίδης
Άλλα τα μπαλάκια του πινγκ-πονγκ
και άλλα τα μπαλάκια του ... Κινγκ-Κονγκ!!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!
Donations 20 €/y!

Αρχική
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Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF.
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karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub a127a69

Πρώτη δημοσίευση 21/01/2015.
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Ενημερώνεται!!!
Καταχωρήσεις στο
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations
Διοργανώσεις
karate.gr
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!!!

Η Αποθέωση της Παρανομίας από τον Υποκριτή της Νομιμότητας!
Σχολή Προπονητών ΕΛΟΚ: Με το πρόσχημα "των παιδιών" το γλεντάνε
οι Παράνομοι! Η υποχώρηση στις παράνομες απαιτήσεις της ΕΛΟΚ
αποτελεί "υπόθαλψη εγκληματιών"!!!

Ανεπαρκέστατος αποδεικνύεται ο Υφυπουργός Αθλητισμού
Γιάννης Ανδριανός στην πάταξη της Διαφθοράς στην Ελληνική
Ομοσπονδία Καραλαμόγιων!!!

Γιάννης Ανδριανός: "Βαθύ
Λαρύγγι" της Διαφθοράς και
της Διαπλοκής!!!
Ή ... "Το Σύνδρομο του
Γερόλυμπου"!
Διαπλεκόμενοι με Απατεώνες
ο Γιάννης Ανδριανός και ο Γιάννης Βρούτσης!!!
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Νεοδημοκράτες: Σας την άναψε ο άχρηστος
Υφυπουργός - STOP / Κλείστε την αμαρτωλή ΓΓΑ STOP / Ελέγξτε τους απατεώνες της ΕΛΟΚ - STOP
/ Ακυρώστε την παράνομη Σχολή Προπονητών OVER
(Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων
άρθρων και σχετικών 2000 περίπου σελίδων!)

Η Σκύλα της Διαφθοράς αγκαζέ με τη Χάρυβδη του Ρουσφετιού
μετατρέπουν τους νόμους της Χώρας σε Κομματικά Εργαλεία
κάθε κυβερνώντος κόμματος!!!
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!
Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!!
Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ!!!

(Παρένθεση, Παρασκευή 23-1-2015: 8:30 πμ.
"Έσπασε Ταμεία" το παρόν άρθρο με αντικείμενο τις παρανομίες του Γιάννη Ανδριανού
στη ΓΓΑ και το Καράτε, όπως αποδεικνύεται και από τις στατιστικές της χθεσινής
ημέρας (22.1.2015), σε "επισκέπτες της ιστοσελίδας", "χτυπήματα" σε όλο τον
ιστότοπο και "διάρκεια ανάγνωσης από τους επισκέπτες", τα οποία όλα ήταν διπλάσια
από τα καθημερινά συνηθισμένα!!! Το άρθρο αυτό κοινοποιήθηκε και σε όλους τους
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας!
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Τα τελευταία νέα είναι ότι ο Υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός από τη μεριά του
υπέγραψε την εντολή να αγνοηθούν όλες οι καταγγελίες κατά της παράνομης
διενέργειας εξετάσεων στη Σχολή Προπονητών και να κλείσει όπως-όπως η υπόθεση
και από την άλλη μεριά οι ενδιαφερόμενοι έστειλαν εξώδικο κατά του υφυπουργού και
της ΓΓΑ για τις παρανομίες στη Σχολή Προπονητών, κοινοποιούμενη μεταξύ άλλων
και στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης!!!
Και με την προσωπική μου ευχή ... "Καλή ... μαυρίλα στην Αργολίδα, άχρηστε, με τα
μυαλά που έχεις!" πάμε για κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τη Δευτέρα και με τους
Νεοδημοκράτες να μην καταλαβαίνουν το "πώς" και το "γιατί"!!!

Τέλος της Παρένθεσης!)
ΓΓΑ = Ο Οίκος
της Μεγάλης
ΑΝΟΧΗΣ:

Γνωρίζει ο
πρωθυπουργός
αυτά που κάνετε
εκεί στην
αμαρτωλή ΓΓΑ?

Special αφιέρωση σε
όσους έπαιξαν ρόλο
στη μη αναγνώριση
της ΠΟΠΚ!
#################
Ο Yπουργός
Πολιτισμού
κ. Κων/νος Τασούλας

Η γενική γραμματέας
Ο υφυπουργός
Αθλητισμού
Αθλητισμού
κα Κυριακή
κ. Γιάννης Ανδριανός
Γιαννακίδου

Με το άρθρο μου "30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη
ΓΓΑ με αίτημα έκπτωσής του!!!" αποδεικνύεται ότι έστελνα στη
διοίκηση της ΓΓΑ ένα-ένα όλα τα άρθρα μου τα σχετικά με τη διαφθορά
και τη διαπλοκή που κυριαρχεί στην ΕΛΟΚ. Συνεπώς η ΓΓΑ ευθύνεται
στο ακέραιο για το όργιο διαφθοράς και διαπλοκής στην ΕΛΟΚ!!!
Η Βασική Καραμπινάτη Παρανομία είναι το ότι τη Σχολή
Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “τρέχει”
ένα παράνομο διοικητικό συμβούλιο πάντα υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!!
Επομένως, η … Λέιντι ΓΓΑ-ΓΓΑ είναι μια κορυφαία και
μακροχρόνια διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία, η οποία
παράγει καθημερινά τεράστια ηθική και οικονομική ζημία στον Ελληνικό
Λαό, και όταν πολλές φορές την αναφέρω ως “Ο Οίκος της Μεγάλης
Ανοχής” τρέμει το φυλλοκάρδι μου μήπως και με μηνύσουν οι απλοί …
Οίκοι Ανοχής επειδή τους προσβάλω!!!
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1-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
2-Realnews
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6-ΑΥΓΗ
7-zougla.gr
8-Δίκη/ΣΚΑΙ
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10-Δίκη/ΣΚΑΙ
11-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
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13-Δίκη/ΣΚΑΙ
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15-ΑΠΟΨΗ
16-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
17-ΝΤΟΚ/ΝΤΑ
18-ΕΘΝΟΣ
19-Δίκη/ΣΚΑΙ
20-Δίκη/ΣΚΑΙ
21-ΝΤΟΚ/ΝΤΑ
22-karate.gr:
Πόρισμα Ρακιντζή
23-ΚουτίΠανδώρα
24-karate.gr:
Πόρισμα Περσίδη
25-Πλακά-Αδριανό
26-Hot Doc vs ΓΓΑ
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Τα αντικειμενικά άρθρα εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών της δεξιάς στήλης σχετικά
με τα 30 εκατ. ευρώ, που έχουν πάρει οι υπάλληλοι της ΑΓΓΑ (Αμαρτωλής Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού) χωρίς να τα δικαιούνται, αποδεικνύουν τη Διαφθορά και τη Διαπλοκή
των υπαλλήλων της ΑΓΓΑ με τους κατά καιρούς πολιτικούς τους προϊσταμένους, οι οποίοι
ενέκριναν τις αποφάσεις πληρωμής τους, και τους ομοσπονδιάρχες ως αντικείμενο της εύνοιας
και των δύο ανωτέρω!!! Υπόλογα και υπεύθυνα της "ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ" Διαφθοράς και
Διαπλοκής στη ΑΓΓΑ είναι και τα πέντε σημερινά κόμματα: η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ
διότι αυτά τοποθετούσαν τους πολιτικούς προϊσταμένους στη ΑΓΓΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ διότι τα 3/4
του ΠΑΣΟΚ πήγαν σε αυτόν, οι ΑΝΕΛ διότι αποτελούνται από βουλευτές της ΝΔ, και το ΚΚΕ
διότι υπόγεια συνεργάζεται με τη ΝΔ ως "τραβάτε με κι ας κλαίω"!

Κυριακή - 18/1/2015
Πανελλήνιοι Αγώνες Καράτε της
ΕΛΟΚ στο Στάδιο των Άνω
Λιοσίων ...
... και ο δικτάτορας της ΕΛΟΚ και συμμορίτης
της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Γερόλυμπος
μαζί με το "ορκισμένο τσιράκι" του "Ιδρύματος
Καραμανλή" Μανόλη Δημητριάδη φέρνουν στο
Στάδιο των αγώνων την ΣΥΡΙΖαία Ελένη Αυλωνίτου (δεξιά), Εργοφυσιολόγο και
υποψήφια βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ, να απευθύνει προεκλογικό λόγο προς τους αθλητές,
γονείς και συλλόγους!
Μπουρδέλο τον έχουν κάνει τα κόμματα τον Αθλητισμό! Ενώ μας τον μοστράρουν ως
πεδίο αγνής αθλητικής άμιλλας χωρίς πολιτικές και θρησκευτικές επιρροές, ταυτόχρονα
τον εκμεταλλεύονται για τις προσωπικές πολιτικές τους διαμάχες και αψιμαχίες! Το
μέλος της ΝΔ Γερόλυμπος έφερε την ΣΥΡΙΖαία Αυλωνίτου στους αθλητικούς αγώνες
και εκείνη δέχθηκε και πήγε! Ο αθλητισμός γραμμένος εκεί που δεν πιάνει η μελάνη!!!
Ας σημειωθεί ότι η Αυλωνίτου δίδαξε στη Σχολή Προπονητών Καράτε, πληρώθηκε για
αυτό και ... πούλησε και βιβλία της άσχετα με το μάθημα διδασκαλίας με το ερώτημα:
έκοψε αποδείξεις για όσα βιβλία πούλησε???
Φίδια στον κόρφο της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύονται οι Γερόλυμπος και
Δημητριάδης εκδικούμενοι και εκβιάζοντας το κόμμα, που τους στήριζε στις παρανομίες
τους επί είκοσι χρόνια!!! Το παιχνίδι παίζεται με τον ίδιο γνωστό τρόπο και
παρουσιάζεται σαν "πολιτική σύγκρουση" στο εσωτερικό της ΕΛΟΚ! Γερόλυμπος και
Δημητριάδης "το παίζουν" δήθεν νεοδημοκράτες και Μπουλούμπασης και κάποιοι άλλοι
"το παίζουν" δήθεν Συριζαίοι!!! Με τον τρόπο αυτό οι ίδιοι επί είκοσι χρόνια μαφιόζοι
του αθλητισμού με την απειλή των δήθεν Συριζαίων εκβιάζουν τους Νεοδημοκράτες και
με την απειλή των δήθεν Νεοδημοκρατών εκβιάζουν τους Συριζαίους, ενώ και στις δύο
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περιπτώσεις πρόκειται για την ίδια συμμορία!!! Τόσο ηλίθιοι είναι οι πολιτικοί! Και ηλίθιοι
και ... απελπισμένοι!!!

Γερολύμπου
Γερόλυμπος
Μπουλούμπασης
"Ο Δικτάτορας" "Το Ανδρείκελο" "Η_Συνεργός_Σύζυγος"

Δημητριάδης
"Το Αρπακτικό"

Τα σκληροπυρηνικά στελέχη της ΕΛΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν μετατρέψει την
Ομοσπονδία Καράτε σε προσωπική τους επιχείρηση! Φίδια στον κόρφο της Νέας

Δημοκρατίας αποδεικνύονται οι Γερόλυμπος και Δημητριάδης εκδικούμενοι και
εκβιάζοντας το κόμμα που τους στήριζε στις παρανομίες τους επί είκοσι χρόνια!!!

Τετάρτη - 21/1/2015
Γίνεται σύσκεψη στη ΓΓΑ της Επιτροπής
Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Καράτε,
...
... η οποία είχε ιδρυθεί με παράνομη απόφαση, είχε
οργανωθεί από παράνομη ομοσπονδία, είχε λειτουργήσει
παράνομα, είχε δεχθεί παράνομους υποψήφιους, είχαν διδάξει
παράνομοι διδάσκοντες, είχαν γίνει παράνομες εξετάσεις, είχαν
βγει παράνομα αποτελέσματα ... και, επειδή βαρέθηκα να τα
γράφω, με δυό λόγια είχε γίνει ένα Μπουρδέλο και μισό!!! Συνεπώς, έχουμε ΔΥΟ
Συγκοινωνούντα Μπουρδέλα με συνεργαζόμενες ... "Διευθύντριες": Το Μπουρδέλο της
ΓΓΑ για τα λεφτά που έκλεβαν επί χρόνια οι υπάλληλοί της με το πρόσχημα των
υπερωριών, των επιτροπών κτλ. και το Μπουρδέλο της ΕΛΟΚ με το επί είκοσι χρόνια
άρμεγμα αθλητών και συλλόγων της ομοσπονδίας!!! Τρούμπα γίναμε!!!

Η υποχώρηση στις παράνομες απαιτήσεις της ΕΛΟΚ αποτελεί
"υπόθαλψη εγκληματιών"!!!
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Φάντης μπαστούνι στη σύσκεψη της Επιτροπής Διοίκησης της
Σχολής Προπονητών η κυρία ιδιαιτέρα του υφυπουργού Γιάννη
Ανδριανού, ενώ ο ίδιος ... κωλύετο κυνηγώντας το όνειρο της
επανεκλογής του στην Αργολίδα! Και ενώ είχε διατάξει ο Ανδριανός
να ελεγχθούν οι παρανομίες της λειτουργίας της Σχολής και είχε
καθυστερήσει δυό μήνες η εξέλιξη του θέματος, ώστε να βγει και
διατυπωθεί λεπτομερές πόρισμα, τώρα ξαφνικά ο Διαπλεκόμενος με
τον Γερόλυμπο Υφυπουργός, ταυτόχρονα με την τοποθέτηση κατά
την πρόσφατη αναδιάρθρωση της ΓΓΑ την Αντωνία Ζαφειροπούλου (δεξιά, δεξί του χέρι
στις λαμογιές) ως Διευθύντρια του αρμόδιου τμήματος των Σχολών Προπονητών,
επιπλέον αυτού διεμήνυσε στην Επιτροπή Διοίκησης δια της ιδιαιτέρας του "να κλείσει
το θέμα" με το ελάχιστο δυνατό πόρισμα, καταπίνοντας έτσι ως "βαθύτατο λαρύγγι" τις
παρανομίες ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής και δίνοντας για άλλη μια φορά το στίγμα
του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ως ταυτιζόμενου με τη Διαφθορά και τη Διαπλοκή
εις τον αιώνα τον άπαντα!!! Διότι αν τώρα προεκλογικά, που πρέπει να δείξει Αρετή και
Τόλμη η Νέα Δημοκρατία, αποδεικνύει ότι λειτουργεί ως ... φτηνιάρικο μπουρδέλο, πότε
περιμένει να πείσει τους πολίτες για τις προθέσεις και το έργο
της????????????????????????

Παρασκευή 23-1-2015, 11:00πμ:
Νεοδημοκράτες:
Σας "πουλάνε" στον ΣΥΡΙΖΑ και ο
Γερόλυμπος και ο Ανδριανός!
Στους πανελλήνιους αγώνες της
ΕΛΟΚ, 18/1/2015, ο "δικτάτορας" της
ΕΛΟΚ Γιώργος Γερόλυμπος κάλεσε κατά
ευθύ βιασμό του "αθλητικού ιδεώδους"
την Ελένη Αυλωνίτου να απευθύνει προεκλογικό λόγο προς τους αθλητές, γονείς
και θεατές των αγώνων, και εκείνη το
δέχθηκε επίσης κατά ευθύ βιασμό του
"αθλητικού ιδεώδους", ενώ ταυτόχρονα ο
διαπλεκόμενος Ανδριανός υπέγραψε την
εντολή νομιμοποίησης των παρανομιών
του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ κατά τη
λειτουργία και τις εξετάσεις της Σχολής
Προπονητών Καράτε!
Η ανταλλαγή εξυπηρετήσεων (κρυφά από τους ψηφοφόρους τους) είναι μια πάγια τακτική
των διεφθαρμένων πολιτικών ανδρών (και γυναικών) αντιπάλων κομμάτων, ώστε και οι δυο
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πλευρές να έχουν πρόσβαση σε ρουσφέτια "ρουτίνας" κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από το
αντίπαλο κόμμα!!!
Στη φωτογραφία της ντροπής από τους αγώνες από αριστερά: Εμμανουέλα ΓερολύμπουΠοντίδα (αντιπρόεδρος ΕΛΟΚ), Γιώργος Γερόλυμπος (δικτάτορας ΕΛΟΚ), Ελένη Αυλωνίτου
(τυχάρπαστη!), Χρήστος Μπουλούμπασης (πρόεδρος ΕΛΟΚ) και Παναγιώτης Χονδροματίδης
(μέλος ΔΣ/ΕΛΟΚ). Τι δουλειά έχει ο, εκτός ΔΣ/ΕΛΟΚ και "Persona non Grata" από την
Παγκόσμια, Γιώργος Γεόλυμπος να κάνει συνεννοήσεις με την Αυλωνίτου, ενώ οι Μπουλούμπασης
και Χονδροματίσης έχουν "χτυπήσει προσοχή" φορώντας τα σακάκια τους με τις ... κρεμάστρες???

Αλλά έχει "ιστορία ο Γιάννης Ανδριανός!
Αποκαλύπτουμε με ντοκουμέντα τον “αρχιερέα” της διαπλοκής
στον Ελληνικό Αθλητισμό. Υπηρέτης συμφερόντων ο Γιάννης
Ανδριανός. Γιατί θέλει να “φάει” τον Χάντζο. Από τα DVD του
“κομιστή” στα “γραμμάτια" των νταβατζήδων!

(δεξί του χέρι η Αντωνία Ζαφειροπούλου!)
Δημοσιεύθηκε: 09/04/2014 18:11 http://www.makeleio.gr/?p=80456 - Και ορίστε
δυο αποσπάσματα:
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Δεν είναι, όμως, μόνο η Αντωνία Ζαφειροπούλου "επίορκη και εμπλεκόμενη"
στις παρανομίες της ΕΛΟΚ των "Γερόλυμπου και Συμμορίας", αλλά και ο Διευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισμού Πρόδρομος Τσολακίδης, ο οποίος είχε τον γιό
του μαθητή του Μπουλούμπαση στο
καράτε! Ο Πρόδρομος Τσολακίδης,
επομένως, γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Μπουλούμπασης είναι
προπονητής και άρα παραβαίνει τον αθλητικό νόμο κατέχοντας
τη θέση του προέδρου της ΕΛΟΚ, αλλά κάνει τουμπεκί
ψιλοκομμένο ευνοώντας την πλευρά Μπουλούμπαση-Γερόλυμπου!
Αλλά δεν κάνει μόνον αυτό ο "επίορκος και διαπλεκόμενος" Πρόδρομος Τσολακίδης!
Δεδομένων ότι 1) ο "Terminator" Γιάννης Ανδριανός στα πλαίσια της εξυγίανσης του
αθλητισμού "έκλεισε" 5-6 ομοσπονδίες και 2) οι διαδικασίες
διερεύνησης των δραστηριοτήτων αυτών των ομοσπονδιών
καθώς και των ανακλήσεων των αθλητικών αναγνωρίσεων από
συλλόγους και ομοσπονδίες περνάει από τη Διεύθυνση
Αγωνιστικού Αθλητισμού και άρα από τα χέρια του Διευθυντή
της Πρόδρομου Τσολακίδη, αναρωτιόμαστε αν ο Τσολακίδης
είναι αντικειμενικός ή επιλεκτικός (???) και τι έγινε με την
ομοσπονδία του Τριάθλου, η οποία από ότι γνωρίζουμε
"χτίστηκε" από τον Γερόλυμπο με συλλόγους καράτε, οι οποίοι
σύλλογοι ΔΕΝ έχουν δραστηριότητα στο Τρίαθλο!!! Τι συμβαίνει από τα τρία λογικά
πιθανά: 1) Ο Τσολακίδης είναι αθώα περιστερά?, 2) Ο Τσολακίδης καλύπτει τον
Γερόλυμπο στο Τρίαθλο προς χάρη του φίλου του Μπουλούμπαση "αφιλοκερδώς"?, 3)
Ο Τσολακίδης "εμπλέκεται' και "τα παίρνει στα μαύρα" από τον Γερόλυμπο??? Εκτός
του πρώτου, αν συμβαίνει κάποιο από τα άλλα δύο, τότε ο "επίορκος και διαπλεκόμενος"
Πρόδρομος Τσολακίδης πρέπει να πάει στο σπίτι του και η θέση να καλυφθεί από
κάποιον ... άνεργο, που κοιμάται στα παγκάκια!!! Και λίγο φυλακή δεν βλάπτει, αλλά
συνετίζει!
Προς τις άλλες ομοσπονδίες που "έκλεισε" ο "Terminator" Γιάννης Ανδριανός:
μήπως σας κλείνουν επιλεκτικά???
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Και διογκώνεται το πρώτο φυσιολογικό ερώτημα για τον "επίορκο" Γιάννη
Ανδριανό, ο οποίος έκλεισε 5-6 παράνομες ομοσπονδίες, αλλά ... κώλωσε
στην ομοσπονδία-επιχείρηση του Γερόλυμπου:
Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος-λαπάς να ζητάει με τέτοιο θράσος μέσω
της ιστοσελίδας του στο Facebook (κατωτέρω) την ψήφο του ελληνικού
λαού, όταν σε ένα διάστημα έξι μηνών και με προσωπικό 500 υπαλλήλους
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΩΣ ΤΕΛΕΙΩΣ
ΑΧΡΗΣΤΟΣ (!!!) να χωρίσει δυό γαϊδουριών άχυρα στην Ελληνική
Ομοσπονδία Καράτε, αλλά δίνει τώρα μια βεβιασμένη λύση κορώναγράμματα και εσκεμμένα μάλιστα την καραμπινάτα παράνομη?????
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Και το δεύτερο φυσιολογικό ερώτημα είναι:
Ποιός "καρα-νταβατζής του αθλητισμού" ιεραρχικά υψηλότερος
του Γιάννη Ανδριανού του επέβαλε
την κατά 180 μοίρες αναστροφή των αποφάσεών του???
Η υποχώρηση στις παράνομες απαιτήσεις της ΕΛΟΚ αποτελεί
"υπόθαλψη εγκληματιών"!!!
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Η ενδιαφέρουσα έρευνα αρχίζει και θα τελειώσει όταν τον
τελειώσουμε "πολιτικά"!!!
Αρχίζουμε την έρευνα από τους πλέον πρόσφατους κολλητούς των
Γερόλυμπου και Δημητριάδη, οι οποίοι ΔΕΝ γνωρίζουν ακριβώς με ποιούς έχουν να
κάνουν! Και ο πλέον πρόσφατος δεμένος με τα δύο Αρχι-Καραλαμόγια του καράτε
αποδεικνύεται αυτός που είχα αναφέρει και στο άρθρο:
Ανθρωποθυσίες στο Βωμό της ... Θεάς Αρπαχτής, ή
Το Χρονικό ενός Προαναγγελθέντος Φόνου εκ Προμελέτης!
με τις επόμενες επισημάνσεις:
"Αναρωτιόσαστε όλοι, πιστεύω, σε ποιες πλάτες στηρίζονται ο Γερόλυμπος και
η γυναίκα του, ώστε "να γράφουν κανονικά" τον υφυπουργό Αθλητισμού επιλέγοντας τη
μετωπική σύγκρουση με τη ΓΓΑ, αλλά και ο Δημητριάδης, που επιμένει με τσαμπουκά να
επιβάλει τις παρανομίες του για να πάρει το δίπλωμα προπονήτή!!! Και ιδού η εξήγηση
χωρίς σχόλια δικά μου παρά μόνο με μικρές επεξηγήσεις:
Όλοι στην ΕΛΟΚ γνωρίζουν ότι ένα από τα "προϊόντα" που πούλαγε ο Γερόλυμπος κατά
κόρον ήταν οι στημένες διαιτησίες ...

Από ότι έμαθα, στον ανωτέρω αγώνα, η βαθμολογία στην αρχή ήταν 4-0 υπέρ της
Ιωάννας Μουσούλη!
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... μέσω των οποίων έκανε πάλι κατά κόρον, μεταξύ των άλλων, και τις πολιτικές του
επαφές ο ίδιος και οι συνεργάτες του, ...

... χρησιμοποιώντας σαν εργαλεία τους διάφορους παρατρεχάμενους τύπου "όπου
γάμος και χορός, η ... Βασίλω πρώτη" ....
(η Γερολύμπου-Ποντίδα επιβλέπει να μην πει καμιά ... μαλακία ... η Βασίλω αριστερά
και μας ... φύγει ο Υπουργός!)

138 / 148

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο Καράτε: 2004-2015

... με στόχο πάντα αυτές οι αγνές πολιτικές επαφές να εξαργυρώνονται σε ανύποπτο
χρόνο και εις βάρος ανύποπτων κορόιδων σαν όλους εμάς, ...
όπως είναι και η κατωτέρω πρόσληψη

της κόρης του Γερόλυμπου στο
πολιτικό γραφείο του Υπουργού Γιάννη Βρούτση, ...
... αλλά και (τωρινή συμπλήρωση!) η παράνομη επέμβαση του
Υπουργού στη Σχολή Προπονητών!!!

... διαπλέκοντας θρασύτατα το αθλητικό έγκλημα με το πολιτικό εγκλημα και μέσω των
φωτογραφικών φακών αλλά και μέσω βιντεοσκοπήσεων,

όπου φαίνονται τα ... κολλητάρια Μπουλούμπασης, Γερόλυμπος,
Βρούτσης και Δημητριάδης!!!
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Ο Γιάννης Βρούτσης ΔΕΝ ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που εποπτεύει τον
αθλητισμό, και άρα όταν προβάλλεται πολιτικά μέσω των αγώνων αθλητικής ομοσπονδίας, τότε
προβαίνει σε ευθύ βιασμό του "αθλητικού ιδεώδους", διότι ο αθλητισμός πρέπει να κρατείται
μακριά από πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις!!!

Διαπλεκόμενοι με Απατεώνες
ο Γιάννης Ανδριανός και ο Γιάννης Βρούτσης!!!
Παρασκευή 23-1-2015, 16:00πμ:
Εκ των ανωτέρω γίνεται ηλίου φαεινότερον το στρατηγικό σχέδιο ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ των ήδη
διεφθαρμένων πολιτικών από τον Διαφθορέα των Συνειδήσεων Γιώργο Γερόλυμπο, το οποίο
σχέδιο εφαρμόζει ο Γερόλυμπος επί 20 χρόνια τώρα με απόλυτη επτυχία! (Π.χ.: Μεϊμαράκης,
Ορφανός, Φούρας, Έξαρχος, Διευθυντές και Υπάλληλοι στη ΓΓΑ, ξανά Μεϊμαράκης, ξανά Ορφανός,
Κουκοδήμος, Κούβελος, Μπακογιάννη, Μητσοτάκης και άλλοι και όλοι οι
παρατρεχάμενοί τους!!!)
1) Ο νεοδημοκράτης υπουργός εργασίας Γιάννης Βρούτσης πήγε τα
παιδιά του για να κάνουν καράτε και να κατέβουν σε αγώνες! 2) Στους
αγώνες αυτούς τα πήραν (και τον πήραν) είδηση τα αρπακτικά
"Γερόλυμπος και Συμμορία"! 3) Στη συνέχεια τα έβγαλαν πρώτα με
στημένη διαιτησία και ... έπεισαν τον αφελή υπουργό ότι είναι πατέρας ...
ταλέντων, πράγμα που έχαψε σαν χάνος που είναι! 4) Ακολούθως του
ρίξανε το δόλωμα να δώσει και μερικά μετάλλια στους νικητές των
αγώνων, το οποίο και τσίμπησε πάλι σαν χάνος που είναι, προσβλέποντας,
όμως, και ο ίδιος στην αναγνωρισιμότητα, που του προσθέτει η όποια
ευχάριστη εμφάνισή του ενώπιον κοινού! 5) Αυτομάτως, η επαφή και η υποχρέωση είχαν ήδη
αποκατασταθεί! 6) Ακολούθησαν κοινωνικές σχέσεις και "συνεκδηλώσεις" με αποτέλεσμα την ...
πρόσληψη της κόρης του Γερόλυμπου στο γραφείο του υπουργού Γιάννη Βρούτση, η οποία θα πρέπει
να ελεγχθεί αν ήταν νόμιμη!!!
Τα βλήματα οι έλληνες πολιτικοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι όταν καταλαμβάνουν δημόσια
θέση, τότε αυτόματα παύουν να είναι ο ... εαυτός τους! Είναι άλλος ο κόσμος της οικογενείας τους
και άλλος ο κόσμος του δημόσιου προσώπου! Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αναμιγνύονται αυτοί
οι δύο κόσμοι, διότι τώρα π.χ. και στην περίπτωση του Γιάννη Βρούτση, αυτός
είναι σοβαρότατα εκτεθειμένος και σαν πολιτικός στους πολίτες, αλλά και
σαν πατέρας στα παιδιά του! Αλλά τα θέλει και αυτών ο ... κώλος τους!!!
Το παραμυθάκι μας συνεχίζεται 7) με τη σύγκρουση Γερόλυμπου-ΕΛΟΚ
με τους αδικούμενους από τον "Δικτάτορα", 8) με την απόφαση του
υφυπουργού αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού να ελέγξει τις παρανομίες στη
Σχολή Προπονητών Καράτε και να βάλει φρένο στις παρανομίες της ΕΛΟΚ,
9) με το δόλωμα του Γερόλυμπου προς την Ελένη Αυλωνίτου, η οποία και
αυτή τσίμπησε και έβγαλε προεκλογικό λόγο σε αθλητικούς αγώνες κατά
ευθύ βιασμό του "αθλητικού ιδεώδους" (πράγμα που ήδη είχε κάνει εμμέσως
πολύ νωρίτερα και ο Γιάννης Βρούτσης, όπως αποδεικνύει το άνω βίντεο!!!).
Και το παραμυθάκι μας κλείνει 10) με την παρέμβαση κάποιου ισχυρού πολιτικού στην
προηγούμενη απόφαση του Ανδριανού με αποτέλεσμα αυτός να την ... ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΕΙ και ΚΑΤΑ
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ΑΝΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ, να δώσει γραπτή εντολή
να γίνουν δεκτές οι παρανομίες της Σχολής Προπονητών Καράτε! Ο δε παρεμβαίνων πολιτικός όλα
δείχνουν πως είναι ο Γιάννης Βρούτσης, διότι όλοι οι προηγούμενοι κατάλαβαν τι κουμάσι είναι ο
Γερόλυμπος και τον αποφεύγουν, όπως ο διάβολος το λιβάνι!!!
Το δίδαγμα, λοιπόν, για κάθε νέο εκκολαπτόμενο απατεώνα που θέλει να κάνει μια
ευυπόληπτη καριέρα είναι: α) Βρίσκεις έναν ... μαλάκα πολιτικό, β) τον ... κωλογλύφεις αρχικά με
ευγένεια, και γ) του περνάς τη θηλιά στο λαιμό και τον σέρνεις σαν σκυλάκι όπου γουστάρεις στη
συνέχεια!!! δ) Έτσι γίνεσαι ... "καταδικασμένος να πετύχεις"!!!
Μερικοί από εσάς θα πουν πως είμαι μαλάκας που πιστεύω σε τέτοιες μαλακίες! Να μου
επιτρέψετε να το αντικρούσω με το ότι τα δικά μου παιδιά είναι περήφανα για μένα για την
εντιμότητά μου, ενώ τα δικά σας για να αισθάνονται περήφανα για εσάς θα πρέπει να γίνουν και
αυτά απατεώνες σαν και σας!!!
Τέλος, ζητώ συγνώμη για τη γλώσσα που χρησιμοποιώ, αλλά όταν μιλάμε για μπουρδέλα σαν
τις ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, μόνο αυτή η γλώσσα γίνεται αποδίδει την πραγματικότητα!

Τέτοιες μαλακίες κάνετε εσείς της Νέας Δημοκρατίας και
σπρώχνετε με χέρια και πόδια τον Λαό στον ΣΥΡΙΖΑ, ηλίθιοι!!!

Η παραχώρηση παράνομων απαιτήσεων στην ΕΛΟΚ αποτελεί
"υπόθαλψη εγκληματιών"!!!
Σάββατο, 24/1/2015 – 19:00 μμ.

Η παράνομη και ρουσφετολογική πράξη του ασυνείδητου,
επίορκου και ηλίθιου Ανδριανού αποδεικνύεται
και από την επόμενη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΟΚ, που
ανήρτησε στο site της:
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Η απόσταση των 66 ημερών από τις εξετάσεις των 18 & 19/10/2014 μέχρι την έγκριση και
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την 23/1/2015 αποδεικνύει ότι πραγματικά υπήρχαν
παράνομες συμμετοχές υποψηφίων, παράνομα θέματα, παράνομος τρόπος εξετάσεων και
παράνομα αποτελέσματα, τα οποία προβλήματα δήθεν "έλυσε" ο ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ,
ΕΠΙΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ως "γόρδιον δεσμόν" με μια ... "σπαθιά
πολλαπλών παρανομιών"!
Η ίδια αυτή απόσταση των 66 ημερών αποδεικνύει ότι οι καταγγελίες για τη Σχολή Προπονητών
Καράτε ΔΕΝ ήταν καθόλου ανυπόστατες, αλλά ήταν βάσιμες και οι παρανομίες υπαρκτές
και μεγάλες, αφού χρειάστηκαν 66 ημέρες για να εξεταστούν ενδελεχώς από την
Επιτροπή Διοίκησης, τα ευρήματα δε ΔΕΝ ήταν "μηδενικά", αλλά ογκώδη και ουσιώδη,
ενώ τελικά το σχετικό πόρισμα της Επιτροπής "καταποντίστηκε" για να αντικατασταθεί
με ένα "κατά διαταγή" εικονικό πόρισμα, που να υλοποιεί την εντολή του
ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ, ΕΠΙΟΡΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ!
Επειδή τα ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ και ΕΠΙΟΡΚΟΣ είναι άμεσα αποδεδειγμένα και κατανοητά, δεν θέλουν
δικαιολόγηση, ενώ το ΗΛΙΘΙΟΣ το προσάπτω, διότι αυτός ο "βλάκας πολιτικός" δεν
καταλαβαίνει ότι όποια μαλακία κάνει τον ακολουθεί πλέον για ΠΑΝΤΑ στο ...
βιογραφικό του!!!

Τέλος, επειδή η "εντολή επικύρωσης" των παράνομων εξετάσεων
της Σχολής δόθηκε από τον Υφυπουργό για καθαρά
"προεκλογικούς, ψηφοθηρικούς λόγους" κατά παράβαση
της "χρηστής δημόσιας διοίκησης" όλοι οι αδικούμενοι θα
καταφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια!!!
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

Οι σκληροπυρηνικοί της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καραλαμόγιων
και μερικοί συνεργάτες τους!!!
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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"!

0-Γερόλυμπος
ΑΦΑΝΗΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ

5-Βόβλας
Παράνομος
Ταμίας διότι
προπονητής!

10-Πάσης
Νόμιμη ... Σουπιά!
Παράνομος, διότι
προπονητής!

1-Μπουλούμπασης
Παράνομος Πρόεδρος
διότι προπονητής!

6-Ράλλης Ειδικός
Γραμματέας

2-Γερολύμπου
Αναπλ. Πρόεδρος
Υπό έλεγχο!

3-Δημητριάδης
Παράνομος Γεν.
Γραμ. διότι
προπονητής!

7-Γκουβούσης
8-Καρβούνης
Παράνομος Έφορος
Παράνομος Εφ.
Υλικού, διότι
Εθν. Ομάδων, διότι
προπονητής!
προπονητής!

12-Γκάζι, Διευθυντής
αθλήματος, νόμιμος
προπονητής,
παράνομα ψηφίζει!!!
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13-Σκοπελίτης
Ιδιοκτήτης
"Sportdata",
εξωτερικός
συνεργάτης!!!

9-Χονδροματίδης
Παράνομος
Πρόεδρος Τεχν.
Επιτροπής, διότι
προπονητής!

14-Χριστοδούλου
"Η ElpidaTours!"
εξωτερικός
συνεργάτης!!!

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο Καράτε: 2004-2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενικά, αποδεικνύεται ότι η ΓΓΑ αφήνει πλήρη και εν λευκώ δικαιοδοσία στις
ομοσπονδίες να διαχειρίζονται το κάθε άθλημα χωρίς κανένα έλεγχο και
παρακολούθηση και για αυτό το λόγο ο Ελληνικός αθλητισμός έχει γίνει βορά των
επιτήδειων και των απατεώνων της διαπλοκής, μέρος της οποίας γίνονται και οι
πολιτικοί προϊστάμενοι της ΓΓΑ, αλλά και αυτοί οι ίδιοι οι υπάλληλοί της, άλλο που δεν
ήθελαν και οι μεν και οι δε!!!
ΓΓΑ = Ο Οίκος
της Μεγάλης
ΑΝΟΧΗΣ:
#################

1-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
2-Realnews
3-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
4-karate.gr
5-gazzetta
Γνωρίζει ο
6-ΑΥΓΗ
πρωθυπουργός
Ο
Yπουργός
αυτά που κάνετε
7-zougla.gr
Η γενική γραμματέας
Ο υφυπουργός
Πολιτισμού
εκεί στην
8-Δίκη/ΣΚΑΙ
Αθλητισμού
Αθλητισμού
κ. Κων/νος
αμαρτωλή ΓΓΑ?
κ. Γιάννης Ανδριανός κα Κυριακή Γιαννακίδου 9-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
Τασούλας
10-Δίκη/ΣΚΑΙ
11-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
Με το άρθρο μου "30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με 12-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
13-Δίκη/ΣΚΑΙ
αίτημα έκπτωσής του!!!" αποδεικνύεται ότι έστελνα στη διοίκηση της ΓΓΑ ένα14-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
ένα όλα τα άρθρα μου τα σχετικά με τη διαφθορά και τη διαπλοκή που κυριαρχεί 15-ΑΠΟΨΗ
στην ΕΛΟΚ. Συνεπώς η ΓΓΑ ευθύνεται στο ακέραιο για το όργιο διαφθοράς και 16-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ
17-ΝΤΟΚ/ΝΤΑ
διαπλοκής στην ΕΛΟΚ!!!
Η Βασική Καραμπινάτη Παρανομία είναι το ότι την Σχολή Προπονητών 18-ΕΘΝΟΣ
19-Δίκη/ΣΚΑΙ
Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “τρέχει” ένα παράνομο διοικητικό
20-Δίκη/ΣΚΑΙ
συμβούλιο πάντα υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!!
21-ΝΤΟΚ/ΝΤΑ
Επομένως, η … Λέιντι ΓΓΑ-ΓΓΑ είναι μια κορυφαία και μακροχρόνια
22-karate.gr:
διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία, η οποία παράγει καθημερινά Πόρισμα Ρακιντζή
23-ΚουτίΠανδώρα
τεράστια ηθική και οικονομική ζημία στον Ελληνικό Λαό, και όταν πολλές
24-karate.gr:
φορές την αναφέρω ως “Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής” τρέμει το φυλλοκάρδι Πόρισμα Περσίδη
μου μήπως και με μηνύσουν οι απλοί … Οίκοι Ανοχής επειδή τους προσβάλω!!! 25-Πλακά-Αδριανό
26-Hot Doc vs ΓΓΑ
Τα αντικειμενικά άρθρα εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών της δεξιάς στήλης σχετικά
με τα 30 εκατ. ευρώ, που έχουν πάρει οι υπάλληλοι της ΑΓΓΑ (Αμαρτωλής Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού) χωρίς να τα δικαιούνται, αποδεικνύουν τη Διαφθορά και τη Διαπλοκή
των υπαλλήλων της ΑΓΓΑ με τους κατά καιρούς πολιτικούς τους προϊσταμένους, οι οποίοι
ενέκριναν τις αποφάσεις πληρωμής τους, και τους ομοσπονδιάρχες ως αντικείμενο της εύνοιας
και των δύο ανωτέρω!!! Υπόλογα και υπεύθυνα της "ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ" Διαφθοράς και
Διαπλοκής στη ΑΓΓΑ είναι και τα πέντε σημερινά κόμματα: η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ
διότι αυτά τοποθετούσαν τους πολιτικούς προϊσταμένους στη ΑΓΓΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ διότι τα 3/4
του ΠΑΣΟΚ πήγαν σε αυτόν, οι ΑΝΕΛ διότι αποτελούνται από βουλευτές της ΝΔ, και το ΚΚΕ
διότι υπόγεια συνεργάζεται με τη ΝΔ ως "τραβάτε με κι ας κλαίω"!
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Πορεία του Γερόλυμπου στο Καράτε: 2004-2015

Μεταξύ των εμπλεκομένων στο τεράστιο αθλητικό και οικονομικό σκάνδαλο,
δηλαδή μεταξύ των πολιτικών προϊσταμένων της ΓΓΑ και των κομμάτων τους, των
υπαλλήλων της ΓΓΑ και των αθλητικών ομοσπονδιών, έχει πλέον αποκατασταθεί ένα
τέλμα απόλυτης συνενοχής, αλληλεξάρτησης και αλληλο-εκβιασμού με αποτέλεσμα η
Διαφθορά και η Διαπλοκή να διαιωνίζονται αυτόματα! Δηλαδή, ο καθένας από τους
τρεις και μόνο με την παρουσία του εξαναγκάζει και τους άλλους δύο να παρανομούν
ακριβώς όπως παρανομούσαν πάντα! Ο ρόλος πλέον της ΓΓΑ έχει καθοριστεί στο να
συγκαλύπτει αυτό το τεράστιο αθλητικό και οικονομικό έγκλημα!
Μιλάμε για ογκώδες καρκίνωμα στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της
χώρας με ανεξέλεγκτες μεταστάσεις!!! Μια κατάσταση που μόνο με έναν τρόπο
διορθώνεται: Να κλείσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να μεταταχθούν οι
υπάλληλοί της σε άλλες υπηρεσίες!!! Οι αθλητικές ομοσπονδίες πρέπει να
αυτοσυντηρούνται οικονομικά, ειδάλλως να κλείσουν!!! Δεν μπορούμε να πληρώνουμε
με ζωές ανθρώπων, που δεν έχουν να φάνε ή δεν έχουν να πάρουν φάρμακα, την κάψα
του καθενός να γυμνάζεται!!!

Θύμιος Περσίδης
Δεν θέλουμε "πολιτικούς εγκληματίες" στη Βουλή!!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!
Donations 20 €/y!

Αρχική
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Επικαιρότητα

Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF.

Οι Πολιτικοί που πέρασαν από την ΓΓΑ. Μερικοί αρνήθηκαν
με τον ένα ή άλλο τρόπο την αναγνώριση της ΠΟΠΚ!
Υφυπουργοί:

Γενικοί Γραμματείς:

Τα τεύχη του περιοδικού “ΔΥΝΑΜΙΚΟ” 1977 – 1994.

Νο 01/ΝΟΕ-77 No 02/ΔΕΚ'77 No 03/ΙΑΝ'78 No 04/ΦΕΒ'78 No 05/ΜΑΡ'78 No 06/ΑΠΡ'78 No 07/ΜΑΙ'78 No 08/ΙΟΥΝ'78

No 09/ΙΟΥΛ'78 No 10/ΑΥΓ'78 No 11/ΣΕΠ'78 No 12/ΟΚΤ'78 No 13/ΝΟΕ'78 No 14/ΔΕΚ'78 No 15\ΙΑΝ'79 No 16/ΦΕΒ'79

No 17/ΜΑΡ'79 No 18/ΑΠΡ'79 No 19/ΜΑΙ'79 No 20/ΙΟΥΝ'79 No 21/ΣΕΠ'79 No 22/ΟΚΤ'79 No 23/ΝΟΕ'79 No 24/ΙΑΝ'80

No 25/ΦΕΒ'80 No 26/ΜΑΡ'80 No 27/ΑΠΡ'80 No 28/ΜΑΪ'80 No 29/ΙΟΥΝ'80 No 30/ΣΕΠ'80 No 31/ΟΚΤ'80 No 32/ΝΟΕ'80

No 33/ΔΕΚ'80 No 34/ΙΑΝ'81 No 35/ΦΕΒ'81 No 36/ΜΑΡ'81 No 37/ΑΠΡ'81 No 38/ΜΑΪ'81 No 39/ΙΟΥΝ'81 No 40/ΣΕΠ'81

No 41/ΟΚΤ'81 No 42/ΝΟΕ'81 No 43/ΔΕΚ'81 No 44/ΙΑΝ'82 No 45/ΦΕΒ'82 No 46/ΜΑΡ'82 No 47/ΑΠΡ'82 Νο 48/ΜΑΪ'82

Νο 49/ΣΕΠΟΚΤ’82

Νο 50/ΝΟΕΔΕΚ’82

Νο 51/ΙΑΝΦΕΒ’83

Νο 52/ΜΑΡΑΠΡ’83

Νο 53/ΜΑΪΙΟΥΝ'83

Νο 54/ΙΟΥΝΙΟΥΛ'83

Νο 55/ΣΕΠΟΚΤ'83

Νο 56/ΝΟΕΔΕΚ'83

Τα τεύχη του περιοδικού “ΔΥΝΑΜΙΚΟ” 1977 – 1994.

No57/ΔΕ'83ΙΑΝ84

Νο58/ΦΕΒΜΑΡ'84

Νο 59/ΑΠΡΜΑΪ'84

No 65/ΑΠΡΜΑΙ'85

Νο 66/ΜΑΙΙΟΥΝ'85

Νο 67/ΙΟΥΝΙΟΥΛ'85

Νο 60/ΜΑΪΙΟΥΝ'84

Νο 61/ΙΟΥΝΙΟΥΛ'84

Νο 62/ΣΕΠΟΚΤ'84

Νο 63/ΝΟΕΔΕΚ'84

Νο 64/ΜΑΡΑΠΡ'85

Νο 68/ΣΕΠ'85 Νο 69/ΟΚΤ'85 Νο 70/ΔΕΚ'85 Νο 71/ΙΑΝ'86 Νο 72/ΜΑΡ'86

No 73/ΙΟΥΝ'86 Νο74/ΟΚΤ'86 No 75/ΜΑΪ'87 Νο 76/ΙΟΥΝ'87 No 77/ΔΕΚ'87 Νο 78/ΙΑΝ'88 Νο 79/ΜΑΪ'79 Νο 80/ΝΟΕ'88

No 81/ΔΕΚ'88 Νο82/ΦΕΒ'89 Νο 83/ΜΑΪ'89 Νο 84/ΝΟΕ'89 Νο 85/ΙΟΥΝ'90 No 86/ΔΕΚ'90 No 87/ΜΑΙ'93 Νο 88/ΙΟΥΝ'93

No 89/ΣΕΠ'93 Νο 90/ΟΚΤ'93 No 91/ΔΕΚ'93 No 92/ΙΑΝ'94 No 93/ΜΑΡ'94 No 94/ΑΠΡ'94 No 95/ΜΑΙ'94 No 96/ΟΚΤ'94

Πρακτικά ΓΣ
ΕΛΟΚ,
ΔΩΡΕΑΝ !
No 97/ΝΟΕ'94

Πρακτικά ΓΣ
ΕΛΟΚ,
ΔΩΡΕΑΝ !

Αγωγή
Αγωγή ΕΛΟΚ Γερόλυμπου
κατά
κατά
Περσίδη,ΔΩΡ Περσίδη,ΔΩΡ
ΕΑΝ για να
ΕΑΝ για να
μαθαίνετε!
μαθαίνετε!

Μήνυση
Αγωγή Τσόγκα (6 ντανΓερόλυμπου
μαϊμού) και
(ντιν νταν!)
Παπαδημητρόπουλου (6
κατά
νταν-ανθυπομαϊμού) κατά
ΠερσίδηΔΩΡΕ
Περσίδη (6,5 νταν!),
ΑΝ για να
ΔΩΡΕΑΝ για να μαθαίνετε!
μαθαίνετε!

