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

Πρώτη δημοσίευση 30/1/2014. Τελευταία ενημέρωση 2/2/2014.   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!!! 

 

 

Οι τελευταίες και ανανεούμενες 
πληροφορίες για τις εξελίξεις στην 

ΕΛΟΚ! Ιανουάριος 2014! 
 

  

 

 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.) 

 

Κλειστό καζάνι, που βράζει, η ΕΛΟΚ στα πρόθυρα της έκρηξης και 
ένα βήμα πριν τη διαγραφή της από την Παγκόσμια! 

 
 

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!
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Πειθαρχικές διώξεις κατά ατόμων και συλλόγων, καταγγελίες 
γονέων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, παραιτήσεις και 

διαγραφές διαιτητών, περίεργες αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου 
και δικαστικής επιτροπής, διαμαρτυρίες προς τη ΓΓΑ, αλλά και προς 

την Παγκόσμια Ομοσπονδία, καταγγελίες για λογιστικούς και 
φορολογικούς ελέγχους, παραβάσεις καταστατικού και εσωτερικού 

κανονισμού, φήμες ότι η ΕΛΟΚ βρίσκεται στα πρόθυρα της 
διαγραφής της από την Παγκόσμια, ανώνυμες και επώνυμες 

δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του διαδικτύου και άλλες ενέργειες 
οδηγούν πιθανότατα την ΕΛΟΚ σε πρόωρες εκλογές μετά από καταγγελίες για πολυετή χειραγώγηση 

της λειτουργίας της από συγκεκριμένα άτομα. 
Οι σύλλογοι μέλη της ΕΛΟΚ θα πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους απέναντι στους αθλητές 
τους, να λάβουν θέσεις και να αποτρέψουν τη διαγραφή της από την Παγκόσμια! Ήδη έχει διαγραφεί 

από την Βαλκανική! Μερικές βάσεις για τις σκέψεις των συλλόγων είναι δεδομένες: 
  

1) Ο Γερόλυμπος έχει συκοφαντήσει καραμπινάτα και διεθνώς τον πρόεδρο της 
Παγκόσμιας, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και τους διαιτητές της με 

δημοσιεύσεις του στο Facebook, όπου τους κατηγορεί για οικονομικές 
ατασθαλίες, κακή διοίκηση και στημένους αγώνες! Είναι αυτονόητο ότι από την 

Παγκόσμια είναι σβησμένος για πάντα!  
  

2) Η Παγκόσμια έχει τιμωρήσει από 2/8/2013 τον Γερόλυμπο με απαγόρευση 
εισόδου σε κάθε χώρο οποιασδήποτε εκδήλωσής της! Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 

ότι όπου γίνεται αγώνας καράτε της WKF ή σύσκεψη ή συνέλευση ή σεμινάριο ή συζήτηση ή ... γκαλά 
ή ποτό ή ... κατούρημα (για τους ηλίθιους!) της WKF, ο Γερόλυμπος ... τρώει πόρτα!!! (Επιτρέπεται να 

... κατουρήσει στο σπίτι του! Ευτυχώς που δεν του κόψανε τελείως και τα ... τσίσα!) Τέτοιες 
εκδηλώσεις είναι όλες εκείνες της WKF, της Ευρωπαϊκής, της Βαλκανικής, της Μεσογειακής και 
ΟΛΩΝ των εθνικών ομοσπονδιών, που είναι μέλη της WKF, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΛΟΚ!!! Τι δεν καταλαβαίνεις, μπούφο??? 
  

3) Οι Αχυράνθρωποι του Γερόλυμπου, που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΟΚ, και καλό 
είναι να ελεγχθεί πώς εκλέχθηκαν, επιμένουν υπό την απόλυτη 
καθοδήγησή του να καταδιώκουν, μέχρις εξόντωσης με ψευδείς 

κατηγορίες, άτομα και συλλόγους μόνο και μόνο για να υπερασπιστούν 
τον "επίτιμο πρόεδρο" της ΕΛΟΚ, που είναι ο Γερόλυμπος! Δηλαδή, 
ενώ όφειλαν να τον διαγράψουν από επίτιμο πρόεδρο με βάση την 
τιμωρία του από την Παγκόσμια λόγω διεθνούς κατασυκοφάντησής 
της, όχι μόνο δεν το πράττουν, αλλά έρχονται σε σύγκρουση με τις 

αποφάσεις της WKF, παίζοντας κορώνα-γράμματα τη θέση της ΕΛΟΚ 
στην Παγκόσμια! Η εξόντωση αυτή των αντιπάλων του Γερόλυμπου 
υλοποιείται δια μέσου της Δικαστικής Επιτροπής φάντασμα (καλό θα 
ήταν να ελεγχθεί πώς διορίστηκαν τα μέλη της!), τα άτομα και η σύσταση της οποίας ποτέ δεν είχαν 
γνωστοποιηθεί στους συλλόγους, αλλά ξαφνικά εμφανίζεται (η ΔΕ) δια του ονόματος ενός μόνου (και 
όχι τριών), ουρανοκατέβατου δικηγόρου Παπαπετρόπουλου, συνεργάτη ασφαλώς του Γερόλυμπου, 

 
Χρήστος 

Μπουλούμπασης. 
πρόεδρος ΕΛΟΚ 

Μανώλης 
∆ημητριάδης, 

Γενικός 
Γραμματέας 

ΕΛΟΚ 
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να καλεί σε απολογίες χωρίς καν να δηλώνει πώς, πότε και από ποιούς διορίστηκε!!! Προφανώς και 
μόνο από την μη διάφανη και έγκαιρη γνωστοποίηση των ονομάτων και στοιχείων των μελών της 
τριμελούς δικαστικής επιτροπής στους συλλόγους μετά τις εκλογές του 2012 [θα έπρεπε από την 

αρχή του 2013: α) να είχε σταλεί επιστολή προς τους συλλόγους-μέλη να προτείνουν δικηγόρους για 
μέλη της ΔΕ, β) να είχε γίνει αιτιολογημένη επιλογή αυτών από το ΔΣ, και γ) να είχε σταλεί 

γνωστοποίηση της επιλογής τους με ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα προς τους συλλόγους], ο 
διορισμός της ΔΕ είναι άκυρος!!! Δεν μπορεί ο κάθε δικηγόρος να σου βγαίνει ξαφνικά από τη γωνιά 
και να σου λέει "Κάτσε κάτω να σε δικάσω!" Πού βρισκόμαστε, ρε? Ποιός μου λέει εμένα ότι ο κάθε 
κύριος Παπαπετρόπουλος δεν πληρώνεται από τον Γερόλυμπο για να βγάζει ό,τι αποφάσεις του 

υπαγορεύει ο Γερόλυμπος???
  

4) Εκ των ανωτέρω προκύπτει εύκολα ότι ακόμα και ένας σύλλογος-μέλος της ΕΛΟΚ (ή και πολλοί 
μαζί) μπορεί να παραπέμψει ... ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο στη ... Δικαστική Επιτροπή με την 
κατηγορία της απαράδεκτης εύνοιας προς τον Γερόλυμπο, τον οποίο δεν διαγράφει από την ΕΛΟΚ 

κατά τις επιταγές της WKF, βάζοντας σε κίνδυνο α) τη συμμετοχή αυτού του συγκεκριμένου 
συλλόγου (και κάθε άλλου) στις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας, και β) τη φίλαθλη αναγνώριση από τη 
ΓΓΑ αυτού του συλλόγου (και κάθε άλλου), αν και όταν η Παγκόσμια διαγράψει την ΕΛΟΚ από μέλος 
της, οπότε κατά συνέπεια η ΕΛΟΚ θα χάσει την αναγνώρισή της από τη ΓΓΑ!!! Αυτό μπορούν να το 
κάνουν και πολλοί σύλλογοι μαζί!!! Πάντα έλεγα ότι ο νόμος 2725/1999 έπρεπε να αποκλείει τους ... 

ηλίθιους από τις θέσεις του ΔΣ αθλητικής ομοσπονδίας!!!  
 

3/2/2014: Επανέρχομαι δριμύτερος με τα επόμενα στοιχεία!!!
(τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά!)

 
 Άλλωστε σας είχα υποσχεθεί και το παραμυθάκι: 

"Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι" !!!
 (Ο Ντροπαλούλης, ο Σοφούλης, ο Γκρινιάρης, ο Χαζούλης, ο Υπναρούλης, ο Συναχωμένος, 

ο Χαζοχαρούμενος και πάντα ο Νάνος αλλά τι Νάνος!)  
 

Οκτώβριος 2012: Η πειθαρχική εξέταση και καταδίκη των Γιώργου Σανιώτη και Γιώργου Μπίκα 
απο τη Δικαστική Επιτροπή (ΔΕ) της ΕΛΟΚ. (και συνημμένα) 

Μάρτιος 2013: Η πανηγυρική αθώωση των ανωτέρω από το ΑΣΕΑΔ. (και συνημμένα) 
Η Υπόθεση αυτή εξετάζεται ιδιαίτερα λόγω του μεγέθους της στο άρθρο με κλικ εδώ!!!

 
29/11/2013: Η απάντηση του Γιάννη Σταπάκη προς το ΔΣ της ΕΛΟΚ για την παράλογη παραπομπή 

του στην ΔΕ.
ΣΧΟΛΙΑ: Πρόκειται για μια επιστολή που αναδεικνύει 1) την απόλυτη αδιαφορία (και διάλυση) του 
ΔΣ της ΕΛΟΚ για τις υποχρεώσεις του στις εθνικές αποστολές ομάδων στο εξωτερικό, ταυτόχρονα 

με την 2) φασιστική μεθόδευση της άμεσης τιμωρίας όσων (ακόμα και γονέων οι αθεόφοβοι!) 
διαμαρτυρηθούν κατά τον οιονδήποτε τρόπο από τους κατ' εξοχήν υπεύθυνους πρόεδρο και 
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γραμματέα της ΕΛΟΚ, 3) την εκβιαστική τιμωρία των γονέων των παιδιών μέσω των συλλόγων που 
ανήκουν τα παιδιά, και την 4) συστηματική επιλεκτική απόκρυψη παραβατικών συμπεριφορών των 

υποστηρικτών του κατεστημένου! 
 

14/1/2014: Αναφορά - Καταγγελία μητέρας αθλητή προς την ΓΓΑ για ανάρμοστη συμπεριφορά του 
ΔΣ της ΕΛΟΚ καθώς και των συνοδών εθνικής αποστολής προς τον αθλητή κατά το Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα Εφήβων 7-10/11/2013 στην Ισπανία. 
 

16/1/2014: Κλήση προς τον Ευάγγελο Λαχουρή για απολογία στη ΔΕ της ΕΛΟΚ. (και συνημμένα) 
Περιλαμβάνονται: 1) Απόσπασμα Πρακτικού 312 του ΔΣ/ΕΛΟΚ, 2) Παραγγελιά του ΔΣ προς την 

ΔΕ/ΕΛΟΚ, 3) Κατάθεση του Μανόλη Δημητριάδη, ΓενΓραμ/ΕΛΟΚ, 4) Απόφαση παράτασης 
προθεσμίας της ΔΕ/ΕΛΟΚ, και 5) Κλήση για Απολογία προς τον Ευάγγελο Λαχουρή.

 
ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟ:  

1) Με μια πρώτη ματιά πρόκειται για ένα απόσπασμα πρακτικού της πλάκας, το οποίο αμφιβάλλω αν 
έχει καταχωρηθεί έτσι ακριβώς στο βιβλίο πρακτικών, διότι δεν γράφει τόπο, ώρα, θέματα 

ημερήσιας διάταξης, δεν γράφει το όνομα του νομικού συμβούλου της ΕΛΟΚ που παρευρίσκετο, δεν 
αναφέρονται ακριβώς και κατά λέξη οι ψευδείς και συκοφαντικές φράσεις (αιτία ακυρότητας της 
παραπομπής), που αποτελούν την κατηγορία κατά του κ. Λαχουρή παρ' όλο που όλοι συμφώνησαν 

"ομόφωνα" την παραπομπή του! Απαραιτήτως στο πρακτικό πρέπει να αναφέρονται κατά λέξη οι υπό 
κατηγορία φράσεις, ώστε να φέρουν την ευθύνη της παραπομπής 
όσοι ψήφισαν την απόφαση, ειδάλλως ΔΕΝ υπάρχει κατηγορία! 
Επίσης, από το ΔΣ της ΕΛΟΚ προστατεύεται προκλητικά ο 

"επίτιμος πρόεδρος της", ο Γιώργος Γερόλυμπος, ο οποίος ως 
γνωστόν δημοσιεύει καραμπινάτη συκοφαντική δυσφήμηση στο 

Facebook κατά του προέδρου, του ΔΣ, του σώματος των 
διαιτητών και κατά όλων των επί 19 χρόνια συνεργατών του της 
Παγκόσμιας. Και όχι μόνο το ΔΣ της ΕΛΟΚ προστατεύει τον 

Γερόλυμπο, αλλά τον βάζει και μάρτυρα! Η δημοσιευμένη στο διαδίκτυο καραμπινάτη συκοφαντική 
δυσφήμηση του Γερόλυμπου κατά της Παγκόσμιας ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΛΟΓΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ της 
ΕΛΟΚ από την Παγκόσμια ακόμα και μόνο με τα ίδια τα κριτήρια που το ΔΣ της ΕΛΟΚ παραπέμπει 
τον κ. Λαχουρή!!! Με συγχωρείτε για την οικειότητα: Μήπως είσαστε ηλίθιοι? Αλλά τι ρωτάω, αφού 

το ... φωνάζετε! Τέλος οι φασιστικές απόψεις και ενέργειες του ΔΣ/ΕΛΟΚ καθιστούν και τον 
σύλλογο ένοχο για τις πράξεις ενός μέλους του. Μόνο μια εξήγηση υπάρχει για τέτοιες αποφάσεις: 
τις παίρνει μόνον ο ... Γερόλυμπος και οι αχυράνθρωποι ... τουμπεκί ψιλοκομμένο. Το Πρακτικό το 
υπογράφει όλο το ΔΣ πλην του Χανικιάν! Δηλαδή γίνεται μήνυση για ψευδή καταμήνυση κατά όλου 

του ΔΣ πλην του Χανικιάν!
 

2) Στη συνέχεια έρχεται η παραγγελία τουΔΣ/ΕΛΟΚ προς τη ΔΕ. Και εδώ δεν διατυπώνεται καμιά 
κατηγορία με συγκεκριμένες φράσεις του δήθεν κατηγορούμενου. Συνεπώς η ΔΕ δεν έχει καμιά 
κατηγορία να ελέγξει! Τις δίνονται όμως τα υποτιθέμενα δημοσιεύματα με την παραγγελία "βρείτε 

κάτι και κατηγορείστε τον"!!! Δηλαδή η ΔΕ δεν ενεργεί ως αμερόληπτος δικαστής, αλλά ως 

http://www.karate.gr/14elok/144140130.htm 30 Ιανουαρίου 2014 

http://www.karate.gr/14elok/elok-de/140114-Anafora-Drak.GGA.pdf
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/140114-Anafora-Drak.GGA.pdf
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/140114-Anafora-Drak.GGA.pdf
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/131118-aposp-prak-312.pdf
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/131128-DS.DE-Lach.pdf
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/131128-DS.DE-Lach.pdf
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/131211-katath-Dimitr.pdf
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/140107-apof-DE.pdf
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/140107-apof-DE.pdf
http://www.karate.gr/14elok/elok-de/140116-klisi-Lach.pdf


Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Γ. Γερόλυμπος, Χ. Μπουλούμπασης 5/10 

εισαγγελέας υπό τον Γερόλυμπο στον οποίο ο Γερόλυμπος δίνει εντολή να διατυπώσει τις κατηγορίες 
και να δικάσει μαζί! Νομίζω ότι ... πεταλώνετε τζιτζίκια στον ανήφορο!

 
3) Ακολουθεί η φαιδρή και αρλουμποειδής κατάθεση του Μ. Δημητριάδη, ο οποίος μέτρησε κιόλας 
ότι οι αναγνώστες μπορεί να έφθαναν και τις 15.000! Στέκεις καλά? Αν ο Λαχουρής είχε 15.000 
αναγνώστες θα είχε σταματήσει το καράτε και θα πούλαγε διαφήμιση στο διαδίκτυο! Από την άλλη 
μεριά, αν η ζημιά που έκανε ο Λαχουρής για την ΕΛΟΚ είναι τεράστια και μη αναστρέψιμη, εσύ που 
ξέρεις να μετράς, για πες μας πόση είναι η ζημιά που έκανε ο Γερόλυμπος (το αφεντικό σου!) στην 
ΕΛΟΚ, που την έβγαλε από τη Βαλκανική και την έφερε ένα βήμα πριν από τη διαγραφή της από τις 

Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκή??? 
 

4) Στη συνέχεια έρχεται η φαιδρή απόφαση μιας "ακήρυχτης" ΔΕ να παρατείνει μέχρι του ... Αγίου 
Βαλεντίνου (14-2-2014) τη διεξαγωγή της "ανακριτικής διαδικασίας και συζήτησης". Την υπογράφει 

ένας δικηγόρος ως "πρόεδρος" χωρίς να δηλώνει ποιός του ανέθεσε αυτό το έργο και με ποιά 
απόφαση καθώς και ποιοί άλλοι απαρτίζουν την ΔΕ! Ούτε η ΕΛΟΚ είχε διενεργήσει μετά τις εκλογές 

του 2012 τη νόμιμη διαδικασία εκλογής, ορισμού μελών Δικαστικής Επιτροπής καθώς και 
γνωστοποίησης αυτών προς τους συλλόγους! Πώς έρχεται αυτός ο κύριος και μας λέει "κάτσε στο 
σκαμνί να σε δικάσω", χωρίς έστω και ο ίδιος να δηλώνει τα έγγραφα διορισμού του καθώς και των 

συναδέλφων του??? Τι φασιστόμουτρα είσαστε εσείς ρε!!!
 

5) Τέλος, η παρωδία των εγγράφων κλείνει με την Κλήση για Απολογία του Λαχουρή μέσα σε δύο 
ημέρες! Μια Κλήση για τα ... μπάζα! Κύριε Πρόεδρε της Δικαστικής Επιτροπής μας ... κούφανες! Αν 
δείξουμε αυτή την κλήση σε Εισαγγελέα θα κάνει ... δεύτερο συκώτι από τα γέλια! Άντε, άντε, ο κάθε 
δικηγόρος γίνεται εισαγγελέας και ανακριτής και δικαστής? Τρία σε ένα? (Θα έλεγα 4 σε 1, διότι 

γίνεται και ... δήμιος!) Θέλουν συνείδηση αυτές οι δουλειές! Καλά γράφω επάνω ότι είμαι 
"Καρδινάλιος στο Βατικανό"!!! Συνάδελφοι είμαστε! Ό,τι δηλώσουμε! Για μαζέψου σε παρακαλώ, γιατί 

με το Γερόλυμπο που έμπλεξες δεν σε βλέπω καθόλου καλά! Εάν σε μένα, για μια ανάρτηση στο 
δίκτυο που έγινε στις 10/11/2013, συζητήθηκε στο ΔΣ/ΕΛΟΚ την 18/11/2013 με αυθημερόν 
παραγγελία στην ΔΕ/ΕΛΟΚ για έρευνα και δόθηκε παράταση από την ΔΕ μέχρι 14/2/2014 (90 

ημέρες), μου ζητούσαν επιτακτικά να απολογηθώ σε δύο (2) (!) ημέρες, προθεσμία τόσο μικρή που 
δεν την δίνουν ούτε στον χειρότερο τρομοκράτη, εγώ θα τους απαντούσα "Να πάτε να χεστείτε"!!! Ο 

Γερόλυμπος μπορεί να θέλει την ΕΛΟΚ ... Γκουαντάναμο, αλλά οι άλλοι δεν μασάνε!
 

 
16/1/2014: Κλήση προς τον Ηλία Χρήστου για απολογία στη ΔΕ της ΕΛΟΚ. (και συνημμένα) 

Περιλαμβάνονται: 1) Απόσπασμα Πρακτικού 313 του ΔΣ/ΕΛΟΚ, 2) Παραγγελιά του ΔΣ προς την 
ΔΕ/ΕΛΟΚ, 3) Απόφαση παράτασης προθεσμίας της ΔΕ/ΕΛΟΚ, 4) Κλήση για Απολογία προς τον 

Ηλία Χρήστου, 5) Αποδεικτικά Στοιχεία, και 6) Καταθέσεις μαρτύρων,
 

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟ:  
1) Για να μη μακρηγορώ, το Απόσπασμα Πρακτικού 313 περιέχει τις ίδιες ηλίθιες αιτιάσεις που 
περιέχει και το παραπάνω Απόσπασμα Πρακτικού 312 για τον Λαχουρή! Διατηρώ αμφιβολίες αν 

υπάρχει τέτοιο ηλίθιο πρακτικό καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών του ΔΣ/ΕΛΟΚ. ΕΔΩ ΟΜΩΣ 
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ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΓΛΕΙΨΙΜΟ ΤΟΥ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ/ΕΛΟΚ!!! ΕΔΩ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ 
ΑΥΤΑΠΟΔΕΙΚΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ!!! Και αυτό διότι 
το ΔΣ/ΕΛΟΚ δεν ενδιαφέρεται για το ότι η ΕΛΟΚ βρίσκεται στα πρόθυρα της διαγραφής της από 
την Παγκόσμια, αλλά ενδιαφέρεται μόνο και μόνο για τον Γερόλυμπο! Απόδειξη οι κατηγορίες κατά 
του Ηλία Χρήστου ότι είπε: α) υπάρχει σχέδιο εξόντωσης του κ. Γερόλυμπου και απομάκρυνσής του 

από το καράτε παγκοσμίως, β) υπήρχε ρητή εντολή του προέδρου της WKF να μην επιτραπεί η 
είσοδος του κ. Γερόλυμπου στο 8ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νέων, γ) υπάρχει σχεδιασμός 
συνεχούς δίωξης του κ. Γερόλυμπου μέσω διαδοχικών δικαστικών επιτροπών για την αποτροπή 

ενδεχόμενης υποψηφιότητάς του στις επερχόμενες εκλογές της WKF. 
 

2) Τις παραπάνω κατηγορίες εναντίον του Ηλία Χρήστου κατά το Πρακτικό του ΔΣ/ΕΛΟΚ, τα οποία 
ο κόσμος όλου του πλανήτη τα έχει ... καρατούμπανο και ο Γερόλυμπος ... κρυφό καμάρι, έρχεται το 
ΔΣ να καταγγείλει στην Δικαστική Επιτροπή!!! Τι ελπίδες έχει να δικαιωθεί? ΚΑΜΙΑ ! Γιατί το κάνει 

τότε αυτό? Απλό: διότι η ΔΕ είναι του Γερόλυμπου!  
 

3) Επαναλαμβάνω τα ανωτέρω: Στη συνέχεια έρχεται η φαιδρή απόφαση μιας "ακήρυχτης" ΔΕ να 
παρατείνει μέχρι του ... Αγίου Βαλεντίνου (14-2-2014) τη διεξαγωγή της "ανακριτικής διαδικασίας 

και συζήτησης". Την υπογράφει ένας δικηγόρος ως "πρόεδρος" χωρίς να δηλώνει ποιός του ανέθεσε 
αυτό το έργο και με ποιά απόφαση καθώς και ποιοί άλλοι απαρτίζουν την ΔΕ! Ούτε η ΕΛΟΚ είχε 
διενεργήσει μετά τις εκλογές του 2012 τη νόμιμη διαδικασία εκλογής, ορισμού μελών Δικαστικής 

Επιτροπής καθώς και γνωστοποίησης αυτών προς τους συλλόγους! Πώς έρχεται αυτός ο κύριος και 
μας λέει "κάτσε στο σκαμνί να σε δικάσω", χωρίς έστω και ο ίδιος να δηλώνει 

τα έγγραφα διορισμού του καθώς και των συναδέλφων του??? Τι 
φασιστόμουτρα είσαστε εσείς ρε!!!

 
4) Ακολουθεί η Κλήση για Απολογία στον Ηλία Χρήστου: Ισχύει ότι έγραψα 

πιο πάνω για τη φαιδρή Κλήση στο (5) του Λαχουρή! 
 

5) Ακολουθούν τα Αποδεικτικά Στοιχεία που είναι τελείως της πλάκας! Δεν 
αποδεικνύουν τίποτα, περιορίζονται στο όνομα των Σκοπίων που είναι διπλωματικό θέμα άσχετο με 
το καράτε και δεν το έχουν λύσει δέκα κυβερνήσεις επί 30 χρόνια! Στα αποδεικτικά στοιχεία όμως 

περιλαμβάνεται και μια επιστολή-γλείψιμο του προέδρου Μπουλούμπαση και του γραμματέα 
Δημητριάδη προς τον Γερόλυμπο, που αξίζει τον κόπο να την δούμε, διότι αποδεικνύει ότι η όλη 
κατηγορία είναι στημένη εκ των προτέρων από τον Γερόλυμπο δια μέσου των Μπουλούμπαση και 
Δημητριάδη με εκμετάλλευση της ΕΛΟΚ. Διαπράττεται, δηλαδή, καραμπινάτο το αδίκημα της 

ψευδούς καταμήνυσης από τους Μπουλούμπαση και Δημητριάδη με ηθικό αυτουργό τον Γερόλυμπο! 
Είναι η επόμενη: 
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Από τη μελέτη των εγγράφων προκύπτουν τόσες πολλές βλακείες των εμπλεκομένων από το 
ΔΣ/ΕΛΟΚ και του Επίτιμου, ο οποίος πλέον ρετάρει, που θα αναγκαστώ να γράψω και άλλο άρθρο! 

Τι θα γίνει ρε, θα με αφήσετε να κοιμηθώ καμιά φορά? 
  

6) Καλά για τις καταθέσεις των μαρτύρων δεν λέω τίποτα! Μιλάμε για ΤΟ ξεκατίνιασμα σαν τις δυο 
νοικοκυρές που τραβάνε το ... καθαρό σεντόνι που πλύθηκε με Ariel! Και εδώ όμως υπάρχει μια 

επιστολή Γερόλυμπου που αποδεικνύει γαι δεύτερη φορά ότι η όλη κατηγορία είναι κατασκευασμένη 
από τον ίδιο με "όργανα" τους Μπουλούμπαση, Δημητριάδη και όλο το ΔΣ/ΕΛΟΚ! Είναι η επόμενη: 
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 Επαναλαμβάνω το προηγούμενο: Από τη μελέτη των εγγράφων προκύπτουν τόσες πολλές βλακείες 
των εμπλεκομένων από το ΔΣ/ΕΛΟΚ και του Επίτιμου, ο οποίος πλέον ρετάρει, που θα αναγκαστώ 

να γράψω και άλλο άρθρο! Τι θα γίνει ρε, θα με αφήσετε να κοιμηθώ καμιά φορά? 
 

Μανία έχει να δικάζει τον κόσμο αυτή η ψωνάρα! Θυμάμαι ακόμα από τη 
δίκη μας το 2000, κατά την οποία και όταν "ρητόρευα" την απολογία μου, 
εκείνος φώναζε κάθε τόσο από το ακροατήριο "Να κρατηθεί!" και μετά από 
λίγο πάλι "Να κρατηθεί!". Εδώ που τα λέμε, πολύ το σκέφτομαι αυτό το παιδί, 
μήπως από την άκρως εντατική ζωή που έχει ζήσει, τον δούμε καμιά Κυριακή 
στο Σύνταγμα ντυμένο ... Μεγαλέξανδρο με χλαμύδα, ασπίδα και ... σάριζα να 
ρυθμίζει την ... κυκλοφορία! Άλλωστε στο τρελοκομείο "Ελλάδα", που ζούμε, με 
την ιστορία να επαναλαμβάνεται (όπου "ιστορία" βάλε κάτι άλλο!), η τρέλα είναι 

διάχυτη στην ατμόσφαιρα, αφού κατά την ... ΓΓΑ, που 
επιχορηγεί τις ελληνικές ομοσπονδίες, ο Μέγας 
Αλέξανδρος μετέφερε το παγκράτιο στην Ινδία, από όπου 
το πήρε ο Ινδός καλόγηρος Μποντιντάρμα και το πήγε 
στους Σαολίν της Κίνας ως κουνγκ-φου, από εκεί το 
άρπαξαν οι αντιγραφάκηδες οι Οκιναουέζοι και το έκαναν 
νάχα-τε και σούρι-τε, στη συνέχεια το βούτηξε ο 
Φουνακόσι και το πήγε στην Ιαπωνία δίνοντάς του το 
όνομα καράτε-ντο, το ανέπτυξε ο Νακαγιάμα και οι 
παρόμοιοί του στα παραδοσιακά στυλ καράτε και το έστειλαν με τους δασκάλους των τεσσάρων 
παραδοσιακών στυλ σε όλο τον κόσμο. Ψέματα, δικά μας ήταν όλα!. Τέλος, το πήραν οι Μπρουσλήδες 
και έκαναν την WKF.  

Αλλά η δική μας ΓΓΑ δεν μάσαγε από τέτοια γι' αυτό και αναγνώρισε και επιχορηγεί εδώ και 
δεκαετίες το ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ως γενεσιουργό τέχνη πασών των μαχητικών τεχνών, (Θεοί του 
Ολύμπου, πόσες μαλακίες θα δω ακόμα σε αυτόν τον κόσμο!!!), όπου κάνουν αγώνες με χλαμύδες και 
κλαδιά ελιάς! Παρεμπιπτόντως μην κοιμηθείτε στο ίδιο δωμάτιο με κανέναν από αυτούς, διότι 
κινδυνεύετε να σας βγάλουν ... κανένα μάτι! Έχω πληροφορίες ότι τρώνε τις ελιές ... με τα 
κουκούτσια!!! 

 

Και συνεχίζουμε τις αποκαλύψεις με την από 29/1/2014: 

 Καταγγελία του Ευάγγελου Λαχουρή προς ΓΓΑ και Εισαγγελία.
Η ίδια καταγγελία σε μετάφραση προς τις WKF, EKF, BKF.
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