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

Πρώτη δημοσίευση 20/10/2014.   Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

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

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

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

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

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

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

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

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

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

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

 

 Γκαγκστεριλίκι και Τρομοκρατία στη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ 

υπό την Αιγίδα της ΓΓΑ από τους Τρομοκράτες της διπλανής Πόρτας! 

 Ανθρωποθυσίες στο Βωμό της ... Θεάς Αρπαχτής, ή  

 Το Χρονικό ενός Προαναγγελθέντος Φόνου εκ Προμελέτης!  

 Επί πτωμάτων στην κυριολεξία πατάνε ο Γερόλυμπος και οι Κότες της ΕΛΟΚ  

 προκειμένου να εξακολουθήσουν να αρμέγουν την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε!  

 (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!  

 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!!!  

 

  

 Η διαβίβαση ή κατάθεση των θεμάτων των εξετάσεων, έστω και από έναν καθηγητή της Σχολής, στη 

Γραμματεία της ΕΛΟΚ και όχι η αναγγελία απευθείας από τον κάθε καθηγητή στους διαγωνιζόμενους ακριβώς 

κατά την έναρξη των εξετάσεων αποτελεί ΑΤΡΑΝΤΑΧΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και 

ταυτόχρονα ΙΚΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ!!! Ποιοι θα βαθμολογήσουν τα γραπτά των 

θεωρητικών μαθημάτων???  
  

  

Σάββατο, 18-10-2014, πρωί.  
Κατά πληροφορίες μας, η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Καράτε (ΕΔΣΠΚ) με απόφασή 

της σε συνεδρίαση της Τετάρτης αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να αναβάλει για 15 μέρες τις εξετάσεις της 
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Σχολής, που είχαν αρχικά οριστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο 18, 19-10-2014, με σκοπό να έχει τον 

απαιτούμενο χρόνο να ελεγχθούν όλα τα δικαιολογητικά των μαθητών της Σχολής και να αντιμετωπιστούν με 

τον πλέον νόμιμο τρόπο όλες οι παρατυπίες.  
  

Στη συνεδρίαση αυτή πήραν μέρος οι τρεις 

υπάλληλοι της ΓΓΑ,  Δημήτρης Καραστάθης, 

πρόεδρος, Ελένη Χαρπαλή και Ευφροσύνη 

Σταυρογιάννη, μέλη, και οι δύο αντιπρόσωποι της 

ΕΛΟΚ, Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου (δηλαδή 

ο Γερόλυμπος) και Γιώργος Κοσμίδης, επίσης 

μέλη. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 4 προς 

1, μειοψηφούσης μόνο της κας Ποντίδα-Γερολύμπου, και 

κοινοποιήθηκε άμεσα στην ΕΛΟΚ, η οποία φέρει και την ευθύνη 

ενημέρωσης των μαθητών της Σχολής με σχετική ανακοίνωση. 

Άλλωστε και μόνο εκ του ότι στη λεπτομερειακή συζήτηση του 

θέματος στη σύσκεψη της Επτροπής συμμετείχαν και μέλη του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ προκύπτει ότι η αναβολή των εξετάσεων ήταν 

αιτιολογημένη, κατανοητή, τελεσίδικη και γνωστοποιημένη στην 

ΕΛΟΚ! Ακόμα και στην κολλημένη κυρά-Μαγδάλω Γερολύμπου 

για να την μεταφέρει στον Αρρωστημένο από το "Σύνδρομο του 

Δικτάτορα"!!! 

Το ΔΣ/ΕΛΟΚ περιφρονώντας με πρωτοφανώς 

απαράδεκτη συμπεριφορά την απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης και του Προέδρου της και χρησιμοποιώντας 

σαν ασπίδα στις παρανομίες του τους ίδιους τους μαθητές της Σχολής, έστειλε θρασύτατο εξώδικο προς τη 

ΓΓΑ με περιεχόμενο ότι θα προχωρήσει στη διενέργεια των εξετάσεων,  για τις οποίες πλέον υπάρχει 

μεγάλος κίνδυνος να ακυρωθούν, αν τελικά γίνουν. 

Στη συνέχεια το ΔΣ/ΕΛΟΚ (δηλαδή οι ειδικοί σε θέματα διαδικτύου Γερόλυμπος και Δημητριάδης) 

ανάρτησαν στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ την επόμενη πονηρά διατυπωμένη και παιδαριωδώς δικηγορίστικη 

ανακοίνωση, στην οποία το ΔΣ/ΕΛΟΚ απέκρυψε συστηματικά την απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της 

Σχολής για αναβολή των εξετάσεων: 
  

 
  

Με τη διατύπωση αυτή της ανακοίνωσής της, "μόνο όσοι από τους σπουδαστές 

πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η υπουργική απόφαση ίδρυσης της σχολής", το 

ΔΣ/ΕΛΟΚ επιχειρεί α) να αποφασίσει αυτό ποιοί είναι "αυτοί που πληρούν τις 

προϋποθέσεις", β) να μην υπάρχει επιτηρητής της ΓΓΑ για το τυπικό των εξετάσεων, 

ώστε να αντιγράψουν οι δικοί τους και να μην κουνήσουν ούτε το λαιμό τους οι αντίπαλοί 

τους, και γ) να να αποποιηθεί των ευθυνών του για όποια παρανομία θα βρεθεί στα 

ελεγχόμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων προπονητών, εγκαταλείποντας στην τύχη τους 

όλους όσους εκείνο και οι άνθρωποί του παρέσυραν να παρακολουθήσουν τη Σχολή 

δίνοντάς τους ψεύτικες υποσχέσεις και παράνομα δικαιολογητικά! Αλλά είναι προφανές ότι για κάθε τέτοια 

παρανομία ευθύνονται κατά το ήμισυ η ΕΛΟΚ και κατά το άλλο ήμισυ ο "σπουδαστής"! 

Όπως καταλαβαίνετε ο Γερόλυμπος και τα τσιράκια του, που λέγονται ΔΣ/ΕΛΟΚ, καταρρέουν και σε 

αυτή τους την κατάρρευση προσπαθούν να καταστρέψουν κάθε τι πίσω τους, οδηγώντας την ΕΛΟΚ σε 

μετωπική σύγκρουση με τη ΓΓΑ με προφανή καταστροφικά για την ΕΛΟΚ και τους συλλόγους της 

Η Εμμανουέλα Ποντίδα-
Γερολύμπου συμμετέχει 
1000% στις απάτες του 
συζύγου της Γιώργου 
Γερόλυμπου αποκρύπτο-
ντας ως Αναπληρώτρια 
Προέδρου εσκεμμένα τις 
παρανομίες του ΔΣ/ΕΛΟΚ, 
αποκρύπτοντας από τους 
μαθητές της Σχολής τις 

αποφάσεις της Επιτροπής Διοίκησης, 
συμμετέχοντας κατά τη λειτουργία της Σχολής 
Προπονητών στις παρανομίες της ΕΛΟΚ και 
του Μπουλούμπαση και διαστρεβλώνοντας 
εσκεμμένα στοιχεία παρουσιών, συμμετοχής 
και εξετάσεων των μαθητών της Σχολής! Οι 
ενέργειές της αυτές με τις οποίες τορπιλίζει 
συστηματικά τη λειτουργία της Σχολής 
Προπονητών αποτελούν όχι μόνο καραμπι-
νάτες αιτίες ακύρωσης της Σχολής και 
καταταλαιπώρησης όλων των μαθητών της, 

αλλά και ικανές να της αφαιρέσουν τη 
Φίλαθλη Ιδιότητα!!! 
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αποτελέσματα!  Αν η ΓΓΑ αφαιρέσει την αθλητική αναγνώριση για το άθλημα του καράτε από την ΕΛΟΚ και 

τους συλλόγους της, άντε να δούμε τότε τι θα κάνουνε όλοι αυτοί οι μαγκίτες της δεκάρας του ΔΣ/ΕΛΟΚ, 

όταν τους πέσουνε 100 αγωγές αποζημίωσης από 100 συλλόγους για την ανεγκέφαλη και καταστροφική 

συμπεριφορά τους!!! Μπουλούμπαση, θα αναγκαστείς να βγάλεις το ... μουστάκι, όχι σε πλειστηριασμό, αλλά 

στο ... κλαρί!!! Με το συμπάθιο πάντα!   
 

Αν η όλη υπόθεση κριθεί σε δικαστήριο, ο Δικαστής θα ρωτήσει: "Ποιός αποφασίζει για τη Σχολή 

βάσει του νόμου?"  

Ο νόμος είναι η Απόφαση Ίδρυσης της Σχολής, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ και άρα για τη 

Σχολή αποφασίζει η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής, ούτε η ΓΓΑ, ούτε ο Υφυπουργός, ούτε η ΕΛΟΚ, ούτε ο 

Διευθυντής της Σχολής, ούτε το karate.gr, ούτε η ... Μαρία η Πενταγιώτισσα!!! Συνεπώς το ΔΣ/ΕΛΟΚ δεν 

έχει καμιά αρμοδιότητα να βγάζει οποιουδήποτε είδους ανακοίνωση για τη Σχολή διαφορετική από αυτή που 

εντέλλεται από την Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής! Και στην παρούσα περίπτωση, άλλο της είπε να κάνει η 

Επιτροπή αυτή και το τελείως αντίθετο έκανε η ΕΛΟΚ! Πρόκειται περί ηλιθίων!  

Ο Γερόλυμπος και οι άλλες Κότες του ΔΣ/ΕΛΟΚ τα βάζουν με έναν ... ελέφαντα και τον φοβερίζουν 

λέγοντάς του: "Θα σε πλακώσω στις ... μπουνιές!" 
 

Μην ξεχνάτε, όμως για παράδειγμα, την επόμενη κατραπακιά του ... ελέφαντα προς την Ομοσπονδία 

Ταεκβοντό! 
  

 
  

 

Βάσει των ανωτέρω, η λογική λεει ότι την Δευτέρα η ΓΓΑ θα ακυρώσει αυτόματα τις εξετάσεις της 

Σχολής Προπονητών, που έγιναν το Σαββατοκύριακο κατά παράβαση της απόφασης της Επιτροπής 

Διοίκησης για αναβολή τους για 15 μέρες, διότι είναι προφανέστατο ότι δεν επιτρέπεται να ανέχεται η ΓΓΑ 

έξωθεν αμφισβήτηση και επέμβαση στις αρμοδιότητές της!!!  

 

Αν η ΓΓΑ ανεχθεί περιφρόνηση των αποφάσεών της από την Ομοσπονδία του Καράτε, τότε θα χάσει 

κάθε σεβασμό από όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες και αυτό θα οδηγήσει σε ένα πρωτόγνωρο χάος στο χώρο 

του αθλητισμού, πράγμα που κανένας δεν θέλει!!!  
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Τέλος, επειδή η Σχολή Προπονητών 

Καράτε έχει υποπέσει σε τόσες παρανομίες, 

που θα έπρεπε να ακυρωθεί κατά τη γνώμη 

μου εξαρχής, πρέπει να ομολογήσουμε ότι από 

την Επιτροπή Διοίκησης και τη ΓΓΑ 

καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να μην 

πάνε χαμένοι οι κόποι, ο 

χρόνος και τα έξοδα των 

νόμιμων σπουδαστών της 

Σχολής! 

Τελευταία 

πληροφορία είναι ότι το 

Αρχι-Καραλαμόγιο που 

λέγεται Μανόλης 

Δημητριάδης, Γενικός 

Γραμματέας του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ, ο οποίος, ενώ είναι μέλος του ΔΣ, 

υπέγραψε για τον εαυτό του βεβαίωση της 

ΕΛΟΚ για δική του "5ετή ενασχόληση με το 

καράτε", τελείως ασυμβίβαστη φυσικά με την 

ιδιότητά του ως μέλους του ΔΣ, επιμένει 

φορτικά να δώσει εξετάσεις και ΑΥΤΟΣ Ο 

ΤΥΠΟΣ είναι ταυτόχρονα και μια βασική αιτία 

για την μη αναβολή των εξετάσεων και το μπέρδεμα που έχει προκύψει!!!  

Βάσει του αθλητικού νόμου 2725/1999 απαγορεύεται να είναι κάποιος αθλητής και ταυτόχρονα μέλος 

ΔΣ/ΕΛΟΚ! Και ο Μανόλης Δημητριάδης: α) ως ΓΓ/ΕΛΟΚ, απαγορεύεται να παριστάνει τον αθλητή που θέλει 

να γίνει προπονητής, β) αν κατά το παρελθόν ήταν αθλητής (που δεν ήταν), τότε όταν έγινε ΓΓ/ΕΛΟΚ 

αποποιήθηκε την ιδιότητα του αθλητή, γ) στην πραγματικότητα ούτε στο παρελθόν ούτε τώρα υπήρξε 

πραγματικός αθλητής, δ) ακόμα και αν φοράει το καρατέγκι ως ... πυτζάμα και παριστάνει τον αθλητή στον 

ύπνο του, στην ουσία ... σέρνεται και δεν κάνει για προπονητής!!! 
  

  

Οι εξετάσεις του Σαββάτου 18-10-2014.  
Το Σάββατο 18-10-2014, στις 2 μ.μ., άρχισε η εξέταση των θεωρητικών μαθημάτων για τους μαθητές 

της Σχολής κατά παράβαση της απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής (ΕΔΣ), που είχε 

αποφασίσει  αναβολή των εξετάσεων. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα: από ποιόν έγιναν οι εξετάσεις, αφού δεν 

έγιναν από την ΕΔΣ??? 

Η προσέλευση μαθητών για εξετάσεις (θεωρητικά μαθήματα) σύμφωνα με την από 17/10/14 (18:00) 

ανακοίνωση στο SITE της ΕΛΟΚ σε αντίθεση με την από 15/10/14 απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης (4-1), 

που κοινοποιήθηκε στην ΕΛΟΚ την 17/10/14 και ανέβαλε για 15 ημέρες τις εξετάσεις. Αυτό άλλωστε δήλωσε 

ο Γιώργος Κοσμίδης σε δημοσιογράφο του ΑΛΦΑ γύρω στις 11:00 όταν τηλεφωνικά του ζητήθηκε 

επιβεβαίωση για το αν η Διοίκηση της σχολής απεφάσισε 15νθήμερη αναβολή των εξετάσεων προκειμένου να 

ερευνηθεί πλήθος καταγγελιών για παράτυπα δικαιολογητικά των μαθητών της Σχολής. 

Στο χώρο των εξετάσεων παρευρίσκοντο οι Γερόλυμπος, Μπουλούμπασης, Ποντίδα-Γερολύμπου, 

Καρβούνης, Χονδροματίδης, Αιχμαλωτίδης, Βόβλας, Στυλιανόπουλος, Πανετσίδης, Σιγάλας, Κραββαρίτης 

(όπου γλέντι και χορός ...) και Σκαρογιάννης οι οποίοι και ως αχυράνθρωποι του Γερόλυμπου θα έπαιζαν το 

Μα επιτέλους, τι έχετε μέσα στο κεφάλι σας!  

Καταστρέφετε την ΕΛΟΚ??? 

 
Για τα τελευταία γεγονότα μόνο μια εξήγηση υπάρχει για τους 
... κολλημένους του ΔΣ/ΕΛΟΚ: η επιστήμη έβαλε τα δυνατά της 
όταν ακόμα ήταν ... σιαμαία, αλλά και αυτή δεν είναι τέλεια!!! 
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ρόλο των επιτηρητών των εξετάσεων (δηλαδή θα επιτηρούσαν τα παιδιά τους π.χ. Σιγάλας, Πανετσίδης, 

Μπουλούμπασης και τους μαθητές των συλλόγων τους οι υπόλοιποι!) Ο Γερόλυμπος είχε το γενικό 

πρόσταγμα. Η Ποντίδα-Γερολύμπου, ως ταξιθέτρια φρόντιζε να τοποθετεί τους "εχθρικούς" μαθητές μόνους 

τους (για να μην αντιγράψουν) και τους "φιλικούς" μαζί (για να αντιγράψουν).  

Στις 3 μ.μ. άρχισε κατά τμήματα η είσοδος των εξεταζομένων στο χώρο εξετάσεων. Σε καμιά 12αριά 

περίπου εξεταζομένους που είχαν προσέλθει, απαγορεύτηκε η είσοδος από τον κ. Μπουλούμπαση διότι, όπως 

έλεγε, δεν πληρούσαν τα υπό του ΦΕΚ προβλεπόμενα. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Γιώργος Πελέκης. 

Ακολούθησε χαμός διαμαρτυριών. Αμέσως διαπιστώθηκε ότι αυτούς που ο κ. Μπουλούμπασης έκρινε 

(επιλεκτικά) ότι δεν τηρούσαν τα υπό του ΦΕΚ προβλεπόμενα, ήσαν οι έχοντες , σύμφωνα με το απουσιολόγιο 

που ο ίδιος τηρούσε, απουσίες πέρα του 5%. Για τα άλλα κωλύματα (πλαστογραφίες, ψευδείς βεβαιώσεις 

5ετούς ενασχόλησης με το καράτε κλπ τσιμουδιά). Κάποιος Μαστροπαύλος ακούστηκε να διαμαρτύρεται ότι οι 

απουσίες του δεν ξεπερνούσαν το 5% και ότι άδικα τον απέκλεισαν από τις εξετάσεις. Το περίεργο ήταν ότι 

κάποιοι "ημέτεροι" που είχαν απουσίες πέρα του 5% (πχ Παπαδόπουλος, Μπόρου κλπ) δεν προσήλθαν 

καθόλου στις εξετάσεις. Γιατί άραγε; Τι περισσότερο γνώριζαν από τους άλλους ότι θα επακολουθήσει;  

Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει όργιο αντιγραφής από τους ευνοούμενους. 

Φυσικά εκείνος που τελείωνε σε χρόνο ρεκόρ ήταν ο Δημητριάδης, φυσικό άλλωστε! Οι πάντες ήξεραν 

ότι ως Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ γνώριζε τα θέματα που είχαν κατατεθεί από τους καθηγητές στην 

Γραμματεία της ΕΛΟΚ από τις προηγούμενες ημέρες!!! Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με 

δήλωση του Γιώργου Κοσμίδη, μέλους της Επιτροπής Διοίκησης, που φυσικά ΔΕΝ παρευρέθηκε στις 

εξετάσεις, στη σύσκεψη της 15/10/14 στη ΓΓΑ είχε παρθεί ομόφωνη απόφαση (5-0) να μην συμμετάσχει ο 

Δημητριάδης στις εξετάσεις λόγω ψευδούς βεβαιώσεως περί 5ετούς ενεργούς συμμετοχής του στο Καράτε 

κλπ., γεγονός και απόφαση, που φυσικά τελούσε σε γνώση της Ποντίδα-Γερολύμπου. Παρ' όλα αυτά του 

επετράπη η συμμετοχή του στις εξετάσεις! Οι κακές γλώσσες λένε ότι του είχαν και δυο ... Ταϋλανδέζες για 

μασαζάκι, ώστε να αποδώσει τα μέγιστα!!!  

Η διαβίβαση ή κατάθεση των θεμάτων των εξετάσεων, έστω και από έναν καθηγητή της Σχολής, στη 

Γραμματεία της ΕΛΟΚ και όχι η αναγγελία απευθείας από τον κάθε καθηγητή στους διαγωνιζόμενους ακριβώς 

κατά την έναρξη των εξετάσεων αποτελεί ΑΤΡΑΝΤΑΧΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και 

ταυτόχρονα ΙΚΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ!!! Ποιοι θα βαθμολογήσουν τα γραπτά των 

θεωρητικών μαθημάτων???  
  

  

Τα πρωτοφανή επεισόδια και η ανθρωποθυσία του Μπουλούμπαση!  
Ο μαθητής της Σχολής Γιώργος Πελέκης ζήτησε από το Διευθυντή της 

Σχολής και Πρόεδρο της ΕΛΟΚ Χρήστο Μπουλούμπαση να του επιτραπεί η 

είσοδος στις εξετάσεις διότι α) ΟΥΔΕΜΙΑ απουσία είχε β) ότι κατά τις 

ημέρες που ο Μπουλούμπασης ισχυριζόταν ότι είχε αποβληθεί αυτός ήταν 

παρών αλλά δεν τον άφησαν να υπογράψει και το απουσιολόγιο το είχε η κ. 

Ποντίδα (γεγονός που επιβεβαιώνει ο Γιώργος Κοσμίδης και άλλοι μαθητές 

της Σχολής) και γ) ΟΥΔΕΠΟΤΕ του κοινοποιήθηκε έγγραφη αποβολή ή 

τιμωρία του από τον Διευθυντή της Σχολής.  

Ο Χρήστος Μπουλούμπασης δεν καταλάβαινε τίποτα (ως συνήθως!). 

Επέμενε στον αποκλεισμό του Πελέκη από τις εξετάσεις. Ο Πελέκης κάλεσε 

την Αστυνομία με σκοπό να μηνύσει οποιονδήποτε τον εμπόδιζε στην άσκηση 

νομίμου δικαιώματος του κλπ . Η Αστυνομία προσήλθε στο χώρο των 

εξετάσεων. Μετά από διαβουλεύσεις παρουσία των αστυνομικών επικράτησε η 

άποψη να δώσει ο Γιώργος Πελέκης εξετάσεις και αν διαπιστωνόταν εκ των 

υστέρων κατά τον έλεγχο (όπως τόσων άλλων που βάσει καταγγελιών 
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"έπασχαν" τα δικαιολογητικά τους) οποιοδήποτε κώλυμα, θα "κοβόταν" στην συνέχεια. Όλοι οι παριστάμενοι 

αποδέχθηκαν αυτή τη λύση και ο Μπουλούμπασης επέτρεψε στον Πελέκη να δώσει εξετάσεις. Μόλις ο 

Μπουλούμπασης ανακοίνωσε παρουσία όλων την απόφαση του και τα πράγματα έδειχναν να ομαλοποιούνται 

ως προς τον θέμα Πελέκη, ΞΑΦΝΙΚΑ πετάχτηκε ο Γερόλυμπος, που μέχρι εκείνη τη στιγμή παρακολουθούσε 

αμίλητος τα τεκταινόμενα και με οργισμένη φωνή παρουσία τουλάχιστον 30 περίπου ανθρώπων, ΑΝΕΚΡΑΞΕ 

απευθυνόμενος στον Μπουλούμπαση.  

"ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ο ΠΕΛΕΚΗΣ. ΝΑ ΠΑΣ ΠΡΟΕΔΡΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΛΕΚΗ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. ΕΓΩ ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟΝ 

ΜΟΥΡΓΙΑΝΑΚΗ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ!"  

Παγώσανε όλοι οι παριστάμενοι. Το ύφος του Γερόλυμπου θύμιζε επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου, που 

εκ του ασφαλούς στέλνει στο αυτόφωρο τον λεγόμενο "αυτοφωράκια", δηλαδή τον αποκλειστικό υπάλληλο που 

τον έχει δήθεν υπεύθυνο του κέντρου για να πηγαίνει αυτόφωρο στις παραβάσεις αυτόφωρης διαδικασίας της 

επιχείρησης!!!  

Ο Μπουλούμπασης επανέλαβε την υπαγορευμένη απαγόρευση στον Πελέκη και ο Πελέκης δήλωσε στους 

αστυνομικούς ότι προτίθεται να υποβάλει μήνυση κατά του Μπουλούμπαση α) για παράνομη παρεμπόδιση 

συμμετοχής του στις εξετάσεις και β) για την απειλή "Δεν πρόκειται να περάσεις στις εξετάσεις" που του 

απεύθυνε ο Μπουλούμπασης ενώπιον μαρτύρων! Όπως ήταν φυσικό ο Αυτοφωράκιας Μπουλούμπασης δίχως 

καμία αντίδραση υπάκουσε πειθήνια στην διαταγή του Αφεντικού 

Γερόλυμπου και ακολούθησε μαζί με τον Πελέκη τους αστυνομικούς 

στο Α.Τ. Άνω Λιοσίων. 

Στο Α.Τ. Άνω Λιοσίων, ο Γερόλυμπος [που ακολούθησε μαζί με 

τον  "μαύρο"  (αδήλωτο) υπάλληλο της ΕΛΟΚ και προσωπική 

"ορντινάτζα" του Μίλτο Παπαδημητρίου], με το γνωστό ύφος του και 

νομίζοντας ότι βρίσκεται στη ΕΛΟΚ και ότι απευθύνεται στους 

αχυράνθρωπους του ΔΣ, άρχισε να λέει στους αστυνομικούς με 

έπαρση τις γνωστές παρλαπίπες του περί "τέως γενικός γραμματέας 

της Παγκόσμιας" κτλ. Στη σκληρή πραγματικότητα τον προσγείωσε και 

τον επανέφερε στην τάξη, ομολογουμένως με "άκομψο" αλλά 

αποτελεσματικό τρόπο της πιάτσας, ο δικηγόρος του Πελέκη. 

Επί δυόμιση ώρες ο Γερόλυμπος προσπαθώντας να "αποφύγει" 

την υποβολή μήνυσης από τον Πελέκη και την κράτηση του 

Μπουλούμπαση για την αυτόφωρη διαδικασία εκδίκασης της διαφοράς 

τους τη Δευτέρα το πρωί, αφού είχε διαπιστώσει ότι δεν πέρναγε ο 

λόγος του στους αστυνομικούς και ο Μπουλούμπασης αρνιόταν να καταθέσει και αυτός μήνυση κατά του 

Πελέκη για εικονική δήθεν εξύβριση (άλλωστε δεν υπήρχε αδίκημα του Πελέκη) δήλωνε συνεχώς 

"περιμένετε 5 λεπτά έρχεται ο Μουριανάκης… έρχεται ο Μουριανάκης". Εν τω μεταξύ είχαν προσέλθει για 

συμπαράσταση δήθεν του Μπουλούμπαση, αλλά στην πραγματικότητα του Γερόλυμπου, οι Κραββαρίτης, 

Σκαρογιάννης, Σιγάλας, η σύζυγος και η κόρη του Μπουλούμπαση, εκφράζοντας διάφορες "νομικές" απόψεις 

επί του θέματος και προσπαθώντας να πείσουν τον Μπουλούμπαση να υποβάλει και αυτός μήνυση στον 

Πελέκη για εξύβριση. Ο Μπουλούμπασης φανερά καταβεβλημένος τους επαναλάμβανε: "Δεν μπορώ να πω 

ψέματα και να υποβάλω μήνυση". 
  

Τελικά ο δικηγόρος του Πελέκη απευθυνόμενος στον Πελέκη του είπε: "Γιώργο αποφάσισε , αυτοί μας 

κοροϊδεύουν τρείς ώρες. Τι θέλεις να κάνουμε?" Ο Πελέκης απάντησε "Προχωράμε σε υποβολή μήνυσης, 

αλλά παρακαλώ πρώτα δώστε μου 2 λεπτά με τον Πρόεδρο"! Ο Αξ/κός υπηρεσίας το απεδέχθη. 
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Η ψυχολογική και σωματική κατάρρευση του Μπουλούμπαση ήταν εμφανής. Ήδη 

είχε ζητήσει άδεια να βγει έξω να κάνει τσιγάρο και ο αστυνομικός του είπε 

"Απαγορεύεται κύριε! Είστε κρατούμενος!" Κάθε τόσο ζητούσε άδεια να βγει από το 

γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας να συμβουλευθεί "τη γυναίκα του" (στην 

πραγματικότητα τον Γερόλυμπο!) μέχρι που ο Υποδιοικητής του είπε: "Μα τι πρόεδρος 

ομοσπονδίας καράτε είσαι εσύ, που έχεις ανάγκη κάθε τόσο να συμβουλεύεσαι τη γυναίκα 

σου?" Αφήστε που αντιμετώπιζε και το ενδεχόμενο να μπει ως "δάσκαλος καράτε, 8 

νταν" το Σάββατο στο κρατητήριο του Α.Τ. Άνω Λιοσίων, που κάθε Σαββατοκύριακο 

γεμίζει με τσιγγάνους, και να βγει τη Δευτέρα ... κάνοντας πιρουέτες ως δασκάλα του 

μπαλέτου!!! 

Μετά την κατ' ιδίαν συζήτηση Μπουλούμπαση-Πελέκη το 

αποτέλεσμα ήταν να ανακοινώσει ο Αξιωματικός Υπηρεσίας ότι 

ενώπιόν του και ενώπιον του νομικού παραστάτη του Πελέκη και του 

ίδιου του Πελέκη, ο Μπουλούμπασης αποφάσισε να επιτρέψει στον 

Πελέκη να πάει αμέσως να δώσει εξετάσεις. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα να μην υποβληθεί μήνυση από τον Πελέκη (αφού πείστηκε 

από τις διαβεβαιώσεις του Μπουλούμπαση ότι θα δώσει εξετάσεις) 

διότι πλέον δεν υπήρχε λόγος αντιδικίας .  

Τα γεγονότα όμως που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν για μια ακόμα 

φορά την επιβολή του Γερόλυμπου επί του "Αυτοφωράκια" Χρήστου 

Μπουλούμπαση! 

Μετά το Α.Τ. Άνω Λιοσίων ο Πελέκης μετέβη στον χώρο 

των εξετάσεων και ζήτησε να εξεταστεί σύμφωνα με την προ 

ολίγου στο Α.Τ. ληφθείσα και εκφρασθείσα απόφαση του Δ/ντή 

της σχολής Μπουλούμπαση. Στο μεταξύ ο Αυτοφωράκιας 

Μπουλούμπασης δεν επέστρεψε στο χώρο των εξετάσεων, 

διότι βρισκόταν σε οικτρή ψυχική και ψυχολογική κατάσταση. 

Από την αίθουσα εξετάσεων βγήκε ο Χονδροματίδης και είπε 

στον Πελέκη ότι η κα Ποντίδα-Γερολύμπου είπε να περιμένει 

πρώτα να του δώσει ένα χαρτί και θα τον φωνάξει η ίδια 

προκειμένου να εξεταστεί. 

 Όσο είδατε εσείς το χαρτί, άλλο τόσο το είδε και ο 

Πελέκης, ο οποίος ακόμα περιμένει και το χαρτί και την 

Ποντίδα-Γερολύμπου να τον φωνάξει για εξετάσεις. Οι εξε-

τάσεις τελείωσαν μετά από μιάμιση ώρα και όλοι οι υπεύθυνοι 

εξαφανίστηκαν!!!  

Ο Πελέκης έμεινε με την υπόσχεση του Μπουλούμπαση 

και ο….. Γερόλυμπος βρήκε τρόπο και έκανε πάλι το ….θαύμα 

του εις βάρος του Πελέκη και του Μπουλούμπαση και της 

ΕΛΟΚ!!! 

Σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι πάρετε τελικά δίπλωμα από αυτή τη "Μεγάλη και Τρελή των Προπονητών 

Καράτε Σχολή" θα έχετε στα διπλώματά σας την υπογραφή του Πρώτου και Μοναδικού Αυτοφωράκια σε όλες 

τις αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας!!! 
  

Οι εξετάσεις της Κυριακής 19-10-2014.  
11:30 Απόντες : οι Γερόλυμπος και Ποντίδα-Γερολύμπου λόγω αγώνων τρίαθλου μάλλον, και 

Μπουλούμπασης λόγω αποφυγής ... συγκινήσεων ή του Σύνδρομου της ... Κότας! 

 
Μπουλούμπασης 

"Ο Αυτοφωράκιας" 

 
Φερμάρει και η Ποντίδα 

την ... ποντικοπαγίδα!!! 

Η Εμμανουέλα Ποντίδα-
Γερολύμπου συμμετέχει 
1000% στις απάτες του 
συζύγου της Γιώργου 
Γερόλυμπου αποκρύπτο-
ντας ως Αναπληρώτρια 
Προέδρου εσκεμμένα τις 
παρανομίες του ΔΣ/ΕΛΟΚ, 
αποκρύπτοντας από τους 
μαθητές της Σχολής τις 

αποφάσεις της Επιτροπής Διοίκησης, 
συμμετέχοντας κατά τη λειτουργία της Σχολής 
Προπονητών στις παρανομίες της ΕΛΟΚ και 
του Μπουλούμπαση και διαστρεβλώνοντας 
εσκεμμένα στοιχεία παρουσιών, συμμετοχής 
και εξετάσεων των μαθητών της Σχολής! Οι 
ενέργειές της αυτές με τις οποίες τορπιλίζει 
συστηματικά τη λειτουργία της Σχολής 
Προπονητών αποτελούν όχι μόνο καραμπι-
νάτες αιτίες ακύρωσης της Σχολής και 
καταταλαιπώρησης όλων των μαθητών της, 
αλλά και ικανές να της αφαιρέσουν τη Φίλαθλη 
Ιδιότητα!!! 
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Παρόντες εξεταστές : άπαντες οι υπόλοιποι χθεσινοί. 

Κάποια στιγμή μάθαμε ότι το προηγούμενο βράδυ ο Αυτοφωράκιας Μπουλούμπασης 

εισήχθη στο Νοσοκομείο αλλά ευτυχώς ήταν καλά και πήγε σπίτι του. Όλοι γνωρίζουν ότι 

ο Χρήστος Μπουλούμπασης είχε ένα ελαφρύ καρδιακό επεισόδιο πριν από κάποιους 

μήνες και έχει βάλει στεφανιαίο stent (μηχανική υποστήριξη διάνοιξης αρτηρίας) και 

φυσικά θεωρείται ελαφριά καρδιοπαθής!  

Νέο πρωτοεμφανιζόμενο πρόσωπο : Ο δικηγόρος κ. Μουριανάκης ο οποίος δήλωσε 

στο Πελέκη ότι σαν Νομικός Σύμβουλος της ΕΛΟΚ (!) και εκπροσωπώντας την του 

δηλώνει ότι δεν γίνεται δεκτός στις εξετάσεις της σχολής και αν πιστεύει ότι αδικείται, 

μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής για να εξεταστεί το πρόβλημα 

του ή όπου αλλού αυτός επιθυμεί. Άλλος ένας ταλαίπωρος δικηγόρος θύμα της ασυδοσίας του Γερόλυμπου! 

Ο Πελέκης του απάντησε περίπου: "Δεν σας ξέρω κύριε. Συζητώ φιλικά μαζί σας, αλλά θεωρώ ότι ΔΕΝ 

είστε αρμόδιος και ΔΕΝ νομιμοποιήστε να μου ανακοινώσετε οτιδήποτε αφορά τον κ. Μπουλούμπαση, ως 

διευθυντή της Σχολής προπονητών Καράτε και εμένα, ως μαθητή της σχολής προπονητών, αφού μου 

δηλώσατε Νομικός Σύμβουλος και εκπρόσωπος της ΕΛΟΚ. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα μου στην παρούσα 

φάση αφορά την ΕΛΟΚ, την οποία κατά δήλωση σας εκπροσωπείτε. Θα σας ακούσω όμως και θα αξιολογήσω 

τα λεγόμενα σας αν μου δηλώσετε ότι εκπροσωπείτε νομικά τον κ. Μπουλούμπαση είτε σαν φυσικό πρόσωπο 

είτε σαν διευθυντή της σχολής προπονητών Καράτε. Τότε ο κ. Μουριανάκης απάντησε: "Όχι είμαι νομικός 

σύμβουλος της ΕΛΟΚ και μόνο αυτήν εκπροσωπώ". 

  

Σχόλια ως προς τις εξετάσεις.  
Οι εξετάσεις σχολής (θεωρητικά-πρακτικά) ήταν σκέτο πανηγύρι. Η αδιαφάνεια και η ευνοιοκρατία 

εξεταστών υπέρ παιδιών τους και ημετέρων σε όλη την μεγαλοπρέπεια. Δεν κρατήθηκαν ούτε τα στοιχειώδη 

προσχήματα.     

Επιτροπή Διοίκησης: δικαιολογημένα απούσα σύμφωνα με την απόφαση της 15νθήμερης αναβολής των 

εξετάσεων πλην της Ποντίδας-Γερολύμπου, η οποία ως "double play" ήταν παρούσα την πρώτη μέρα και 

απούσα την δεύτερη. 

Γερόλυμπος : Γενικός συντονιστής των πάντων. Ο έχων το γενικό πρόσταγμα! 

ΔΣ – εξεταστές – επιτηρητές  : Πιστοί μέχρι αηδίας στις επιθυμίες και προσταγές Γερόλυμπου.  

Αξιοπιστία εξετάσεων : Το τελευταίο πιο σύντομο ανέκδοτο, έτσι έλεγαν όλοι οι εξεταζόμενοι, πλην 

Δημητριάδη. 
  

 

Από το Εγκεφαλικό στον Αυτοφωράκια!!!  

Η ανθρωποθυσία του Μπουλούμπαση δεν είναι η πρώτη ανθρωποθυσία για τον Γερόλυμπο!  
 

Ο Γερόλυμπος έχει προσφέρει και τον Παπαδημητρόπουλο στο βωμό της ... Θεάς Αρπαχτής!!! 

Είναι σε όλους γνωστό το αποτέλεσμα του "ψυχοβγάλτη Γερόλυμπου" στην υγεία 

του προηγούμενου προέδρου της ΕΛΟΚ, του Ανδρέα Παπαδημητρόπουλου, τον οποίο 

χρησιμοποίησε ο Γερόλυμπος ως "αρχηγό-μαϊμού" στο Σίτο-ρύου και ως πρόεδρο για 

6-7 χρόνια της ΕΛΟΚ ελέγχοντάς τον κάθε δευτερόλεπτο και πιέζοντάς τον 

ψυχολογικά και με ατελείωτη δουλειά μέσα στην ΕΛΟΚ και με άκρως επικίνδυνες 

διοικητικές και οικονομικές καταστάσεις μέρα-νύχτα, χειμώνα-καλοκαίρι! Σε 6-7 

χρόνια τον ... κλατάρισε και τον μετέτρεψε σε ... "Veg", όπου "Veg" από το "vegetable" 

λένε οι Αμερικάνοι τους ... ανθρώπους-φυτά!!! 
  

 
Μπουλούμπασης 

"Ο Αυτοφωράκιας" 

 
Παπαδημητρόπουλος 

"Το Εγκεφαλικό" 
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Ο άνθρωπος κατέληξε με εγκεφαλικό πριν της ώρας του και τον θυμάμαι ακόμα 

που τον έσερνε το 2005-2006 αυτό το αδίστακτο Αρχι-Καραλαμόγιο ο Γερόλυμπος 

άρρωστο σε άθλια κατάσταση στο δικαστήριο εναντίον του Τσόγκα και του Παναγιωτίδη 

(ήμουν και εγώ μάρτυρας υπέρ του Παναγιωτίδη), οι οποίοι είχαν κατηγορήσει τη 

διοίκηση της ΕΛΟΚ ότι δεν απέδωσε λογαριασμό για 47 εκατ. δρχ. το 1999, μόνο και 

μόνο για να αποδείξει στους δικαστές ότι οι ισχυρισμοί των Τσόγκα-Παναγιωτίδη ... είχαν 

στενοχωρήσει τόσο πολύ τον Παπαδημητρόπουλο, ώστε του είχαν ... προκαλέσει το 

εγκεφαλικό! 

Είναι κλασικό το ντουέτο του μεγαλο-απατεώνα και του ψυχικά αδύνατου μικρο-

απατεώνα στις ανθρώπινες κοινωνίες! Ο πρώτος σταμπάρει τον δεύτερο, τον βάζει να διαπράττει εκείνος τις 

κοινές τους απάτες για να κερδίσουν δήθεν και οι δύο, τον "φορτώνει" και με δουλειά και με ευθύνες και με 

ενοχές, σε καμιά απάτη δεν φαίνεται να συμμετέχει ο ίδιος (ο πρώτος) ενώ στην πραγματικότητα παίρνει τη 

μερίδα του λέοντα από τα "κέρδη", τον εξουθενώνει ψυχικά και ψυχολογικά, του μετατρέπει σε κόλαση την 

καθημερινή του ζωή μέσα στις ενοχές του και σε ωρολογιακή βόμβα τη συνείδησή του και τέλος τον εξωθεί 

στο ακρότατο σημείο της σωματικής και ψυχικής του αντοχής, από το οποίο ένα "φου" να του κάνεις έγινε ή ... 

φυτό ή ... ανάμνηση!!! 

Δεν υπάρχει "φίλος" ή "συνεργάτης" για τον εγκληματικά στυγνό εκμεταλλευτή Γιώργο Γερόλυμπο! 

Όλους τους βλέπει σαν ... βυζί γελάδας! Τους αρμέγει, τους αρμέγει, τους αρμέγει, μέχρι να στεγνώσει 

τελείως το ... βυζί ή να του πάρει τη γελάδα ... ο Μεγαλοδύναμος!!!  

Η ίδια δουλειά που έγινε με το Εγκεφαλικό τον Παπαδημητρόπουλο, η ίδια ακριβώς δουλειά 

επαναλαμβάνεται τώρα με τον Αυτοφωράκια Μπουλούμπαση, στην οποία συμμετέχει πλέον ενεργά και το άλλο 

Αρχι-Καραλαμόγιο η γυναίκα του Γερόλυμπου η Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου, αλλά και, με φρίκη βλέπω 

να συμμετέχει και η γυναίκα του Μπουλούμπαση, η κυρία Αφροδίτη Μπουλούμπαση με τις παροτρύνσεις της 

του τύπου "Γιατί δεν κάνεις ό,τι σου λέει ο κύριος Γιώργος?" μη τυχόν και χάσει τον τίτλο της "κυρίας 

προέδρου"!!! 
  

Από τη θέση αυτή εύχομαι να παραιτηθεί σήμερα κιόλας ο Μπουλούμπασης, διότι ήδη έχουμε υπαρκτό 

το ενδεχόμενο να έχουμε ένα θύμα και ένα δολοφόνο προμελετημένου εγκλήματος και αν, ό μη γένοιτο, 

φθάσει αυτή η υπόθεση σε Εισαγγελέα, τότε ούτε ψύλλος στον κόρφο του ζεύγους Γερόλυμπου!!!  
  

  

"Διαπλοκάρα και των Γονέων"  ή  "Το δόντι" των Γερόλυμπου-Δημητριάδη!!!  
 

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 ...  

 
Μπουλούμπασης 

"Ο Αυτοφωράκιας" 
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 (Από ότι έμαθα, στον ανωτέρω αγώνα, η βαθμολογία στην αρχή ήταν 4-0 υπέρ της Ιωάννας 

Μουσούλη!)  
  

 ... μέσω των οποίων έκανε πάλι κατά κόρον, μεταξύ των άλλων, και τις πολιτικές του επαφές ο ίδιος 

και οι συνεργάτες του, ...  
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 ... χρησιμοποιώντας σαν εργαλεία τους 

διάφορους παρατρεχάμενους τύπου "όπου γάμος 

και χορός, η ... Βασίλω πρώτη" ....  

 (η Ποντίδα επιβλέπει να μην πει καμιά ... 

μαλακία ... η Βασίλω και μας ... φύγει ο 

Υπουργός!)  
  

 ... 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, ... 

 
  

 ... διαπλέκοντας θρασύτατα το αθλητικό έγκλημα με το πολιτικό και μέσω των φωτογραφικών φακών 

αλλά και μέσω βιντεοσκοπήσεων!!!  
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 "Η γυναίκα του Καίσαρα δεν φτάνει να είναι ηθική και τίμια, αλλά 

πρέπει να το δείχνει κιόλας!"  
 Πώς βγήκε αυτό το ιστορικό απόφθεγμα!  

Μια φορά και ένα καιρό ο στρατός του Καίσαρα, στον πολυετή πόλεμο με τους 

Γερμανούς, νίκησε σε μια δύσκολη και σκληρή μάχη τους αντιπάλους του και τους 

έτρεψε σε φυγή! Ξαφνικά, λοιπόν, παρά τη μεγάλη απόσταση από τη Ρώμη, ο Καίσαρας 

πήρε ανάποδες και πεθύμησε τη γυναίκα του. Καβαλάει, λοιπόν, τη Φεράρι, έτσι 

έλεγαν το άλογό του, πήρε και την μισή προσωπική του Φρουρά, εκατό 

σκληροτράχηλους λεγεωνάριους με αρχηγό τον Ελληνικής καταγωγής γνωστό 

εκατόνταρχο Πισουμήτσου, και, κρυφά από τον άλλο στρατό για να μην το μάθουν οι Γερμανοί και επιτεθούν 

ξαφνικά, παίρνει τον κατήφορο για τη Ρώμη! Τι ήταν γι' αυτούς η απόσταση? Δυό μερόνυχτα στη σέλα του 

αλόγου ήταν ένα παιχνιδάκι για τους ... σκληρόκωλους Ρωμαίους λεγεωνάριους! 

Φθάνουν, λοιπόν, νύχτα στη Ρώμη και πάνε κατευθείαν στο παλάτι. Η Φρουρά που φύλαγε το Παλάτι, 

κλαρίνο! Μπαίνουν μέσα και φθάνουν μέχρι τα διαμερίσματα της Καισαρίνας τρεις η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. 

Οι φρουροί μένουν κόκαλο! Ρωτάει ψύχραιμος αυτόν που φύλαγε στην πόρτα:  

"Πού είναι η γυναίκα μου?" 

"Ώ, Great Caesar!!!", του απαντάει αυτός, "She is inside with a company for 

three whole days!", δηλαδή "Είναι μέσα με παρέα για τρεις ολόκληρες μέρες!" 

"With Whom?", δηλαδή, "Με ποιους?" του λεει ο Καίσαρας! 

"Με τον Χιλίαρχο, δυό Εκατόνταρχους, δύο Μονομάχους, τρεις Συγκλητικούς 

και δυό ... Ιέρειες του Ναού της Αφροδίτης!!!", απαντάει αυτός. 

"Φώναξέ τους όλους, να τσακιστούν να έρθουν αμέσως εδώ!", του λεει ο Καίσαρας ψύχραιμος και ο 

φρουρός εξαφανίζεται να εκτελέσει τη διαταγή! 

Πέρασε μισή ώρα μέχρι να παραταχθούν όλοι όσοι ήταν στα διαμερίσματα της 

Καισαρίνας μπροστά του! Η μισή ώρα καθυστέρηση στην εκτέλεση εντολής του Καίσαρα 

εκείνη την εποχή ήταν η υπ' αριθμόν ένα αιτία θνησιμότητας! 

Παρατάχθηκαν όλοι στη γραμμή μπροστά στον Καίσαρα και τη συνοδεία του και η 

Καισαρίνα έκανε δυο βήματα μπροστά. 

"Τι κάνατε εκεί μέσα γυναίκα?" τη ρώτησε ο Καίσαρας. 

"Τίποτα ιδιαίτερο, My Great Husband, (Μεγάλε μου Σύζυγε!). Παίζαμε ... Μπιρίμπα 

με τα παιδιά από δω!", του απάντησε η Καισαρίνα με το γνωστό τσαχπίνικο και ξελογιάστρικο ύφος της! 

(Σημείωση του  αρθρογράφου: "Μεγάλη ... κουφάλα η ... εξουσία! Αλλιώς ... ΔΕΝ θα ήταν εξουσία!!!")  

Ο Καίσαρας την κοίταξε προσεκτικά και με το αετίσιο μάτι του παρατήρησε ότι της έλειπε το ένα σανδάλι, 

ο χιτώνας της ήταν σκισμένος στο πίσω μέρος, τα μαλλιά της ήταν ανακατεμένα και ριγμένα μπροστά, το 

κραγιόν της είχε πασαλείψει τα μάγουλά της και τα μάτια της ήταν λίγο ... γουρλωμένα! 

Ψύχραιμος και χωρίς να μιλήσει σήκωσε το μπράτσο του να στηρίξει η Καισαρίνα το χέρι της και πήραν 

μαζί το δρόμο για τα ενδότερα των διαμερισμάτων της γυναίκας του. 

Μόνο ένα ψίθυρο άφησε καθώς περνούσε στο αυτί του Ελληνικής καταγωγής Εκατόνταρχου Πισουμήτσου 

της Συνοδείας του: "Στους άλλους, κόψτε τους τα κεφάλια!!!" 

(Σημείωση του ιστορικού: «Τον Καίσαρος έδει γάμον ου πράξεως αισχράς μόνον, αλλά και φήμης καθαρόν 

είναι». Δηλαδή, ο γάμος του Καίσαρα έπρεπε να είναι απαλλαγμένος όχι μόνο από αισχρές πράξεις αλλά και 

από φήμες.) Έτσι σώθηκε η ηθική και η τιμή της εξουσίας και έμεινε στους αιώνες το απόφθεγμα:  

"Η γυναίκα του Καίσαρα δεν φτάνει να είναι ηθική και τίμια, αλλά πρέπει να το δείχνει κιόλας!"  

 
Θύμιος Περσίδης 
Πρόεδρος Π.Ο.Π.Κ.  (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακής Καρπαζιάς!) 

 


