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

Πρώτη δημοσίευση 4/12/2013.   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!!! 

 
 

 

Οι τελευταίες και ανανεούμενες 
πληροφορίες για τις εξελίξεις στην ΕΛΟΚ! 

Δεκέμβριος 2013!  
  

 

 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! ☺ 

 
 

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

 
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!

Τρίτη, 26/11/2013, 14:45 :  Όπως μας κελάηδησε ένα ισπανικό πουλάκι Τσίου-
Τσίου, ακριβώς πριν μισή ώρα έφθασε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΕΛΟΚ καθώς 
και σε αυτό του προέδρου της Χρήστου Μπουλούμπαση επείγον email από την 
Πειθαρχική και Νομική Επιτροπή (ΠΝΕ) της WKF με την διευκρίνηση ότι η ποινή του 
εξάμηνου αποκλεισμού του Γιώργου Γερόλυμπου από κάθε στάδιο και κάθε χώρο κάθε 
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διοργάνωσης της WKF προφανώς εννοεί και από κάθε εθνικής ομοσπονδίας-μέλους της 
καθιστώντας υπεύθυνους, βάσει του καταστατικού της WKF, για την πιστή εφαρμογή της ως άνω 
απόφασης την ΕΛΟΚ και τον πρόεδρό της για τον 
ειδικότερο χώρο της Ελλάδας! Σας το είπα ότι ήδη 
έχετε παραβιάσει την απόφαση της WKF και ιδού 
άνω αποδεδειγμένη η παραβίαση στους 
διασυλλογικούς αγώνες της ΕΛΟΚ στην Καρδίτσα την 
16/11/2013!!! Ανεγκέφαλοι!!! Θα τιμωρηθεί η ΕΛΟΚ 
και η Ελλάδα!!! Είσαστε υποχρεωμένοι να 
καθαιρέσετε τον Γιώργο Γερόλυμπο από Επίτιμο 
Πρόεδρο της ΕΛΟΚ και να του απαγορεύσετε την 
είσοδό του σε κάθε στάδιο διοργάνωσης αγώνων της 
ΕΛΟΚ ή και συλλόγων της, στα γραφεία της ΕΛΟΚ, 
καθώς και σε κάθε "δωμάτιο", όπου γίνεται 
συγκέντρωση με πάνω από ... δυό άτομα για συζήτηση 
θεμάτων της ΕΛΟΚ!!!  Ήδη σας έχουν πετάξει έξω από τη Βαλκανική Ομοσπονδία!!!  Τώρα, αν το 
ΔΣ της Παγκόσμιας τον πέταξε "έξω από όλα"  ΟΜΟΦΩΝΑ  και αυτός λέει ότι θα είναι ο 
"επόμενος πρόεδρος", τι να πει κανείς! Μιλάμε για ... αυτοερωτισμό που πεταλώνει τζιτζίκια στον 
ανήφορο!!! 

 
Τετάρτη, 27/11/2013, 6:15, δεν με πιάνει ύπνος και 
αναρωτιέμαι το γιατί!   Είναι από την πολύ την ευτυχία, διότι ο 
Γερόλυμπος έχει τιμωρηθεί με έξι μήνες αποκλεισμό από την 
WKF για παράβαση άρθρου του καταστατικού περί δυσφήμησης 
της WKF, αφού με επιστολές στα μέλη της και δημοσιεύματά του 
στο διαδίκτυο έχει στραφεί εναντίον της και εναντίον του 
προέδρου της προκαλώντας ανυπολόγιστη ζημιά στο παγκόσμιο 
κύρος της WKF και συνεχίζει τα ίδια ακόμα και μετά την τιμωρία 
του. Η τιμωρία αυτή σημαίνει ότι εκπίπτει από όλες τις θέσεις 

του στις WKF/EKF, αλλά και στα μέλη αυτών τουτέστιν και στην ΕΛΟΚ, ήδη από την ημέρα 
εφαρμογής της ποινής του, δηλ. ήδη από εκείνη την ημέρα ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΟΚ, ενώ απαγορεύεται να τον κάνετε ακόμα και ... παρέα στο 
καράτε!!! Χα, Χα, Χααααααααα!!! 

 
Και πού 'σαι φίλε! Μη σκας! 
Υπάρχει και το ... κέρλινγκ! 

  
 

2-12-2013 

Και πού 'σαι φίλε! Μη σκας! 
Υπάρχει και το ... τρίαθλο! 

Επιβεβαιώνεται ότι έρχεται και δεύτερη εξάμηνη καμπανιά 
στο κεφάλι του Μικρού, αφού έχει εξευτελίσει την WKF και τον 
πρόεδρό της από την ιστοσελίδα του στο Facebook. Το ωραίο 
είναι ότι κατηγορεί την WKF για "διαφθορά" για όλο το διάστημα 
(19 χρόνια) που ήταν και ο ίδιος υψηλός αξιωματούχος της!!! 
Αυτός ΔΕΝ συμμετείχε στη διαφθορά??? Πώς να μην πάει το 
μυαλό του απλού φιλάθλου ότι τα ίδια γίνονται και στην ΕΛΟΚ 
επί δέκα εννιά ολόκληρα χρόνια που κρατάει τη θέση του 
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δικτάτορα σε αυτήν!!! 
Θα πρέπει να γίνει έλεγχος της λειτουργίας της ΕΛΟΚ από τη ΓΓΑ και το ΣΔΟΕ, 

αλλά από ανθρώπους που ξέρουν και θέλουν να ελέγξουν, και όχι από εκείνους που 
σκεπάζουν και θάβουν τις λαμογιές σε βάρος του Ελληνικού λαού!!! Αν δεν θέλουν, 
δεν υπάρχει θεραπεία, αν όμως δεν ξέρουν ευχαρίστως να τους κάνω ένα σεμινάριο 
για το πώς ελέγχουν αθλητικές ομοσπονδίες!!! Και κυρίες ΓΓΑ, Εφορίες και ΣΔΟΕ μη 
μου κάνετε τις ... παρθένες, διότι έχουν βουίξει τα ΜΜΕ από τις δικές σας λαμογιές!!!  

 
3-12-2013 - ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

άθει πώς διαρρέουν τα εσωτερικά μέιλ της ΕΛΟΚ 
προς

του ΔΣ της ΕΛΟΚ μαζί με όλες τις επιτροπές! 
Δήλ

ς χωρίς να ζητήσουν έγκριση 
και ό

σης (κάποια νταν Wado Ryu) διαγράφηκε από τις 
οργα

Λυτούς και δεμένους έβαλε ο Μικρός να μ
 τα έξω! (Η απάντηση είναι απλή: με ... Ριφιφί!) 
Την Πέμπτη 21-11-2013 ο Μικρός προέδρευσε 
ωσε ότι: "Σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχω ξηλώσει τον Εσπίνος και θα αναλάβω εγώ με τη 

βοήθεια του "αεροπλανοφόρου"! (Κάνει και ... ξυλογλυπτική τώρα!)   
Κάποιοι σύλλογοι της Χαλκίδας επαναστάτησαν και έκαναν αγώνε
λοι  λύσσαξαν στην ΕΛΟΚ! (Και ... αργήσανε!) 
Ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ Χρήστος Μπουλούμπα
νώσεις των Wado International και Wado-kai αμέσως μόλις έχασε την διεθνή υποστήριξη του 

Μικρού. (Και πού είσαι ακόμα!) 
 

4-12-2013 - Στις 6-8/12/2013 διοργανώνεται OPEN διεθνές τουρνουά υπό την αιγίδα της 
ΕΛΟ

ντά-κοντά 

  
Σύμφωνα όμως με ισπανικά πουλάκια, εδόθη  στίγμα πως το τουρνουά δεν είναι διαπιστευμένο 

από 
τητεύσουν 

 ή 
, ο 

θα συμμετέχουν στο τουρνουά! Μήπως για να μην φανεί 
ότι ε

Κ με συμμετοχή 35 € για κάθε αθλητή σε κάθε αγώνισμα (κάτα ή κούμιτε)! Φυσικά οι 
φωτογραφικές μηχανές θα απαγορευτούν και οι Γερόλυμπος-Μπουλούμπασης θα μιλάνε κο
μόνο στις ... τουαλέτες και όχι στο στάδιο μήπως και τους πιάσουν σε φωτογραφία και την στείλουν 
στον Εσπίνος!!! (Θα την βρω, πού θα μου πάει!) 

το
την WKF και πως οι χώρες που θα το στηρίξουν "θα δουν ... τα ραδίκια ανάποδα" ή 

αριστοκρατικότερα "δεν θα τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης", οι Έλληνες Διαιτητές θα διαι
δίχως να πληρωθούν, οι δε διαιτητές που θα διαιτητεύσουν, ενώ ανήκουν στην Ευρωπαϊκή ή την 
Παγκόσμια Ομοσπονδία, θα πάρουν ενθύμιο μια ... Ισπανική Διαγραφή!!!  Αλήθεια οι Έλληνες 
διαιτητές έχουν δηλώσει στις εφορίες τους όσα εισέπρατταν τόσα χρόνια από το ... διαιτητιλίκι
ήταν μαύρο το χρήμα και η ΕΛΟΚ το κάλυπτε και η ΓΓΑ το κάλυπτε? Ο Αγρότης, ο επαγγελματίας
εργαζόμενος, ο συνταξιούχος και όλοι οι άλλοι άμοιροι πληρώνουν φόρο για κάθε ευρώ και η ΕΛΟΚ 
και η ΓΓΑ κυκλοφορούν μαύρο χρήμα???  

Πουθενά δεν φαίνονται οι χώρες που 
ίναι πολύ λίγες? 
  

ΣΔΟΕ, ΣΔΟΕ είσαι εδώ??? Η Κοκκινοσκουφίτσα (επαγγελματίας 
διοργανωτής αγώνων καράτε!) με την ΕΛΟΚ οργανώνουν διεθνές 

τ  ουρνουά με πληρωμές συμμετοχών από την ιστοσελίδα της SPORT
DATA (και άλλες) στο PayPal (εκτός Ελλάδας!) κάτω δεξιά! 
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Αυτό πλέον είναι μια μοντέρνα επιχείρηση καραμπινάτης φοροδιαφυγής: ο ιδιώτης Γερόλυμπος 
(επιχειρηματίας διοργάνωσης διεθνών αγώνων χωρίς να φαίνεται) υπό την αιγίδα της κρατικής 

ΕΛΟΚ, που από τον αθλητικό νόμο, αλλά και τις οδηγίες της παγκόσμιας, απαγορεύεται να 
διοργανώσει τέτοιους αγώνες (μη διαπιστευμένο τουρνουά), συγκεντρώνουν ένα μεγάλο πλήθος 

αθλητών, που πληρώνουν τη συμμετοχή τους σε αγώνες (35+35 = 70€) σε τράπεζα του εξωτερικού, 
χωρίς να εκδίδεται καμιά απόδειξη! Εσύ ΣΔΟΕ, τι υποτίθεται ότι κάνεις???  

 Προσωπικά θα το έλεγα τορνουά της ... αρπαχτής!!!  
 

10-12-2013 - ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι αγώνες του OPEN διεθνούς 
τουρνουά υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ των 6-8/12/2013 έγιναν στο στάδιο της 
Γλυφάδας και ... απέτυχαν! Μη μου πείτε πως πέτυχαν, όταν οι φιλοξενούμενες χώρες 
ήταν 5-6 και με τόσο πολύ φτωχή συμμετοχή, ώστε σε πολλές κατηγορίες να υπάρχει 
μόνον ... ένας αθλητής με αποτέλεσμα να μην γίνεται η κατηγορία! Η αποτυχία του 
τουρνουά επαληθεύει τον προηγούμενο χαρακτηρισμό που του έδωσα ως τουρνουά "της 

αρπαχτής", διότι απλούστατα αποδεικνύει ότι δεν έγινε από αθλητική αναγκαιότητα αφού δεν 
υπήρχαν οι απαιτούμενοι αθλητές να το "γεμίσουν", αλλά από ... εισπρακτική επιθυμία που πάντα 
υπάρχει "για τσέπες να γεμίσουν"!!!!  

  
Η σπαρταριστή, όμως, πληροφορία είναι ότι ο Μικρός ΔΕΝ τόλμησε να εμφανιστεί καθ' όλο το 

τριήμερο των αγώνων στο στάδιο κάτω από τον φόβο μήπως και τον ... φωτογραφήσω να συμμετέχει 
στη διοργάνωση!!! (Είμαι ξαπλωτός και έχω πεθάνει από τα ... γέλια!!!) Κρίμα και έχω πάρει ειδική 
μηχανή με zoom 90x, δηλαδή τη Γλυφάδα την πιάνει σε φυσικό μέγεθος από την ... Πάρνηθα με 
αντανάκλαση στις κεραίες του ... Υμηττού!  
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Εσύ πριν 19 χρόνια έβαλες τον Οικονομάκη να με βγάλει από το στάδιο, εγώ σε έβγαλα από το 
στάδιο από αραχτός στο γραφείο μου!  

Βεβαίως πότε-πότε έβλεπα από την κερκίδα όλο και κάποια ... κότα να ανοίγει το κινητό της, 
που μόλις είχε κουδουνίσει, να χτυπάει ... προσοχή και να δίνει πληροφορίες ή να δέχεται οδηγίες 
από τον Δικτάτορα! Οι μαριονέτες παίζουν ακόμα και με μακριά νήματα! Και παίζουν καλά και 
υπάκουα, ξεσπώντας τις σκευωρίες τους στους αθλητές, πού αλλού! 

Η συνέχεια φαίνεται από χιλιόμετρα: ΕΚΛΟΓΕΣ και όλοι φαντάζονται τον εαυτό τους πρόεδρο! 
Αυτό, όμως, δεν θα γίνει ποτέ, διότι ΕΝΑΣ είναι ο Γερόλυμπος και κανείς σας δεν τον φτάνει στη 
διοίκηση μιας ήδη διεφθαρμένης ομοσπονδίας! Όταν άχρηστοι παίρνουν νταν "απονομής", 
"αναγνώρισης" ή "τιμής ένεκεν", όταν έχετε "θεσμοθετήσει" πλέον και τα νταν "πώλησης ψήφου",  
όταν άχρηστοι είναι προπονητές, όταν άχρηστοι καμαρώνουν σαν αρχηγοί ανύπαρκτων στυλ καράτε, 
όταν άχρηστοι συγκεντρώνουν πολλές ψήφους συλλόγων-μελών της ΕΛΟΚ, και κυρίως όταν όλων 
αυτών των άχρηστων τα συμφέροντα είναι αλληλοσυγκρουόμενα, τότε μην περιμένετε καμιά 
πολιτισμένη συνεννόηση μεταξύ σας! 

Με την τεράστια βλακεία σας καταστρέψατε όλοι σας ό,τι καλό και σωστό είχαμε φτιάξει όλοι 
μαζί μέχρι το 1992, όταν οργάνωσα την πρώτη σχολή προπονητών και βγήκαν οι πρώτοι 80 σωστοί 
προπονητές της ΕΛΟΚ! Μετά τα κάνατε σαν τα μούτρα σας!  

Το καράτε έχει μια δική του κατάρα: Δεν δίνονται τα χτυπήματα! Αν δίνονταν, ο καθένας θα 
είχε μαζεμένη τη γλώσσα του και τις φιλοδοξίες του, γιατί θα ήξερε πραγματικά τη θέση του! Τώρα 
όλοι νομίζουν ότι είναι ... αστέρια αθλητές, ... αστέρια προπονητές και ... αστέρια διοικητικοί!  

Καλά ξεμπερδέματα!  
 

 12-12-2013 -  Σας μούτζωσε και ο Κανέλλης με χέρια και πόδια!  
Αναδημοσίευση από το http://hellaskarate.blogspot.gr/, με τίτλο "Ελληνικό Καράτε", που ήταν ο 
συνδυασμός των Γερόλυμπου-Μπουλούμπαση-Δημητριάδη στις εκλογές της ΕΛΟΚ του ΝΟΕ 2012. 
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 Περιοδικό που 
βγαίνει για τη 
διαιτησία στο 

ποδόσφαιρο! Μήπως 
και το καράτε έχει 
ανάγκη από κάποιο 

αντίστοιχο???  

 Τι είναι αυτό που ζητήθηκε από τον Κανέλλη (ή χρεώθηκε στον Κανέλλη?), 
ώστε να τον εξωθήσει στην ανωτέρω επιστολή παραίτησης με διατύπωση 
πλήρους αποτροπιασμού προς τις απαξιωτικές για την ΕΛΟΚ μεθοδεύσεις 
της διοίκησής της, όσον αφορά καθαρά, όπως πληροφορήθηκα, την επιλογή 

των αθλητών που θα στελεχώσουν την Εθνική Ομάδα Νέων στο 
Πανευρωπαϊκό της Πορτογαλίας τον Φεβρουάριο 2014 (?). Μήπως η 
στημένη διαιτησία??? Και ιδού η ανακοίνωση  από το site της ΕΛΟΚ! 

 

 
 

13-12-2013.α - Η εξήγηση που δόθηκε από το ανωτέρω blogspot σχετικά με την 
παραίτηση του Κανέλλη ήταν ότι το ... είχε τάμα στον "Άγιο Σπυρίδωνα", επειδή του ... 
βρήκε θέση προπονητή σε γνωστά εκπαιδευτήρια! Γερόλυμπε, δεν το έβλεπες ότι και οι 
"Άγιοι" θα γύριζαν εναντίον σου! Επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι η εξήγηση του blogspot 

και αναμένεται η απόδειξη του συλλογισμού με αποδεικτικά στοιχεία ή η επιβεβαίωση από 
την πραγματική ζωή! 

 
13-12-2013.β - Οι πληροφορίες λένε ότι παραιτήθηκε και ο γραμματέας της Τεχνικής 

Επιτροπής της ΕΛΟΚ Δημήτρης Τσακατάνης!!! 
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 Η θέση του γραμματέα της Τεχνικής Επιτροπής, όπως και του προέδρου των Εξεταστών, 

προτάθηκαν από τον Μικρό σε μερικούς γνωστούς για να τους ευνουχίσει, αλλά δεν μασήσανε! Όλοι 
τώρα πλέον πάνε για ... πρόεδροι!!!  Και έτσι οι θέσεις τις πήραν κάποιοι που δεν στοχεύουν σε 

περισσότερα! Φαντάζεσαι ένα 15μελές διοικητικό συμβούλιο με 15 ... Προέδρους! Γιατί όχι!!! Τον ... 
Γκάζι έχω χάσει!!! Θα κάνει ... ποδήλατο στο ... τρίαθλο (μάρκας ... ISSO)!!!  

13-12-2013.γ -  Ο Μικρός είναι στην ... Κίνα και αγωνίζεται μην χάσει τα ... χαμένα!!! (Όπου και να 
πας θα σε βρω!)  

 Φυσικά δίνει από εκεί τις οδηγίες του στους αχυράνθρωπους της ΕΛΟΚ μέσω κινητού τηλεφώνου!  
Πρόβλημα προς κάθε ... βλήμα: Χρησιμοποιεί το κινητό που του πληρώνει η ΕΛΟΚ φορτώνοντας με 

τα προσωπικά του έξοδα την ΕΛΟΚ!  
  Θα πρέπει να γίνει αυστηρός έλεγχος από την ΓΓΑ αν οι Μπουλούμπασης, Δημητριάδης και Βόβλας 
από τον προϋπολογισμό της ΕΛΟΚ πληρώνουν έξοδα που δεν είναι δικά της!!!  Αν ΝΑΙ, θα είμαι ο 

πρώτος που θα τους καταγγείλει!  

Παραιτηθείτε ... εχθές!!!  
 

 15/12/13-Φωτό+κείμενο αναδημοσίευση από το http://hellaskarate.blogspot.gr/  
«Φίλοι και συναθλητές για πάνω από 20 χρόνια, τσακώθηκαν για λίγα ευρώ;  

 

Μπορεί η παραίτηση του Αρχιπροπονητή να έχει να κάνει με λίγα ευρώ; 
Έτσι τουλάχιστον λέει ο παραιτημένος. Άλλοι λένε ότι η πίστη του Αρχιπροπονητή στον "Άγιο 
Σπυρίδωνα" είναι τόσο μεγάλη και έτσι τον κρατάει, ο "Άγιος",  κοντά του. Για την επόμενη 
εβδομάδα έχω δύο ιστορίες.» 

http://www.karate.gr/14elok/144131204.htm 4 Δεκεμβρίου 2013 

http://hellaskarate.blogspot.gr/
http://hellaskarate.blogspot.gr/2013/12/20.html


ΕΛΟΚ, Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Γ. Γερόλυμπος, Χρ. Μπουλούμπασης, 8/8 

Παρατηρήσεις-Σχόλια-Πληροφορίες: 
1) Ο Κανέλλης δεν λέγεται "παραιτημένος", διότι ΔΕΝ τον "παραιτήσανε" άλλοι, αλλά 

"παραιτηθείς", διότι παραιτήθηκε μόνος του!  
2) Το θέμα του "Αγίου", μεγάλη η χάρη του, θέλει αποδεικτικά στοιχεία κύριε blogspot! Όταν 

τα παρέχεις επώνυμα είσαι σωστός! Όταν πετάς υπονοούμενα ανώνυμα, είσαι λασπολόγος! Πες μας 
τι είσαι?  

3) Κατά πληροφορίες, κάποιος ξεσπάει τα δικά του απωθημένα στα παιδιά των αντιπάλων του! 
Ε, αυτός είναι και ο ορισμός του ... "μαλάκα"! 

4) Τώρα που πετάξανε τον Γερόλυμπο "έξω από όλα (!)" είναι ευκαιρία να απαλλαγεί από 
αυτόν και ο καθένας "σκλάβος του"! Το άκουσες εσύ αυτό κύριε Γκαγκάου??? 

5) Κάποιες διοργανώσεις ή και συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες ακούστηκαν με φουσκωμένα 
έξοδα: πετάξτε έξω τις βδέλλες από την ΕΛΟΚ.  

6) Όταν η ΓΓΑ επιχορηγούσε την ΕΛΟΚ, αυτά τα πλήρωνε το ταμείο της ΕΛΟΚ! Τώρα τα 
πληρώνουν οι αθλητές και οι γονείς τους! Οι βδέλλες, όμως, πάντα υπήρχαν.  

7) Και μην ξεχνάτε ότι, ακόμα και τη μεγαλύτερη επανάσταση κατά του Μικρού και των 
Αχυράνθρωπων να κάνετε έρχεστε δεύτεροι, καταϊδρωμένοι και με καθυστέρηση 19 ολόκληρων 
χρόνων! Τόσο ακριβώς προηγούμαι! Αλλά "Καλώς τατα κι ... ας άργησαν"!!!  

8) Και μην ξεχνάτε επίσης ότι επί 19 χρόνια "κολυμπάτε" μέσα σε μια διεφθαρμένη από τον 
Δικτάτορα ομοσπονδία, με συνυπαιτιότητα δική σας (!), την οποία έχετε υποχρέωση να καθαρίσετε 
τουλάχιστον για χάρη των παιδιών σας, ειδάλλως τους έχετε διδάξει ότι μόνο με την απάτη θα 
κερδίζουν τη ζωή τους! Μια ομοσπονδία που επί 19 χρόνια, και ήμουν ο μόνος που είχα την 
γενναιότητα να το φωνάζω, λειτούργησε σε καθεστώς διαφθοράς από τον Δικτάτορα υπό τη 
φιλοσοφία της ΚΛΙΜΑΚΑΣ του ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ, όπου α) η ΕΞΑΓΟΡΑ των συνειδήσεων γινόταν 
με τίτλους, αρμοδιότητες, διπλώματα νταν και εξεταστών, εύνοια σε αθλητές και συλλόγους, και 
οικονομικά οφέλη, β) όταν αυτό δεν έπιανε, τότε επιστρατευόταν η ΑΠΕΙΛΗ κατά προσώπων, 
προπονητών, αθλητών και συλλόγων, γ) όταν και αυτό δεν έπιανε, τότε επιστρατευόταν ο 
ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ του τύπου "αν μιλήσεις θα σε καταγγείλω για το τάδε που έκανες και θα πας φυλακή", 
δ) όταν και αυτό δεν έπιανε, τότε επιστρατευόταν η ΤΙΜΩΡΙΑ με την έκφραση "κόψτε τους αθλητές 
του", "δεν παίρνεις δίπλωμα νταν, διαιτητή ή προπονητή", "δεν μπαίνουν αθλητές σου στην εθνική 
ομάδα", κτλ., ε) όταν και αυτό δεν έπιανε, τότε ερχόταν το τελευταίο και μεγάλο χαρακτηριστικό του 
εκδικητικού Δικτάτορα: η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ !!! Ε! Αυτό κι αν έπιανε με την 
έννοια ότι σε βγάζει από την ομοσπονδία και τίποτα άλλο.  

 9) Μην είσαστε ... "κότες"! Πάρτε μια ... τρίχα από τη ... χαίτη μου για να αισθανθείτε 
καλύτερα (έχω πολλές, παρ' όλο που μου ... πέφτουν)! Αντισταθείτε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!!!  

10) Και σε μένα εφάρμοσε ολόκληρη την ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ, αλλά όχι μόνο 
τον είχα αποδεδειγμένα γραμμένο, αλλά τον έκανα και αλοιφή για τους ... κάλους! Μην ... αλείφεστε, 
λοιπόν, με αυτόν!!!  

  
 

www.karate.gr  
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