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

Πρώτη δημοσίευση 24/3/2014.    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!!! 

 

Ο υπουργός 
Πολιτισμού κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

Ο υφυπουργός 
Αθλητισμού κ. Γιάννης 

Ανδριανός 

Η γενική γραμματέας 
Αθλητισμού κα 

Κυριακή Γιαννακίδου 

 
Άδεια κουστούμια διοικούν τον 

αθλητισμό της χώρας!!! 

Προς την ΓΓΑ: Δύο αμαρτωλές θητείες του ΔΣ της ΕΛΟΚ επιχορηγείτε  με χρήματα του Ελληνικού 

Λαού χωρίς έλεγχο! Είστε Άχρηστοι στον Ελληνικό Λαό! Κλείστε το!!! 

 

 "Φοροδιαφυγή Καράτε"  

υπό την ... "Αιγίδα" της Γ. Γ. Αθλητισμού!!!  
 

 

 

 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!  

 

  

 Το παρόν δημοσίευμα αποστέλλεται με email προς την ΓΓΑ και το ΣΔΟΕ!  
 (Εκτυπώστε το άρθρο με κλικ εδώ σε αρχείο PDF με περιθώρια 1 εκ. αριστερά-δεξιά και 2 εκ. πάνω-κάτω.) 
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Το παρόν άρθρο αποτελεί συνέχεια του άρθρου: "5/3/2014 -   ΕΛΟΚ-ΓΓΑ:  Η Πυραμίδα της 

Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή!" και εξειδικεύει κατά μέλος του 

ΔΣ της ΕΛΟΚ τις παραβιάσεις της αθλητικής νομοθεσίας αλλά και αυτές της φορολογικής 

νομοθεσίας, που διαπράττουν θρασύτατα επί χρόνια τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ υπό την εύνοια και 

τις επιχορηγήσεις της Γ. Γ. Αθλητισμού!!! 

 
Βάση για τα επόμενα αποτελεί επίσης ο τρόπος, με τον οποίο δημιουργείται ένας σύλλογος καράτε.  

Υπάρχουν δύο κατηγορίες συλλόγων καράτε: αυτοί που ιδρύονται μέσα σε μεγάλους αθλητικούς 

συλλόγους με επιδοτούμενες εγκαταστάσεις ως τμήμα τους (σε ποσοστό περίπου 5-10%), και αυτοί 

που δημιουργούνται σε γειτονιές με πρωτοβουλία ιδιωτών που αγαπούν το καράτε και ταυτόχρονα 

θέλουν να συμπληρώνουν με αυτό το εισόδημά τους (σε ποσοστό 90-95%). Είναι προφανές ότι το 

νόμο 2725/1999 τον έγραψαν άσχετοι και το μόνο αποτέλεσμα που έχει είναι όλοι οι σύλλογοι 

καράτε να λειτουργούν παράνομα!  

Η "ψυχή δημιουργίας" ενός συλλόγου καράτε "της γειτονιάς" είναι ο προπονητής του! Αυτός είναι ο 

άνθρωπος, που χρηματοδοτεί την ενοικίαση και τον εξοπλισμό ενός κατάλληλου χώρου, παίζοντας 

κορώνα-γράμματα τα λεφτά του και όχι η ΓΓΑ ή κάποιος άλλος κρατικός οργανισμός. Ο προπονητής 

αυτός πιστεύει ότι έχει τις γνώσεις να αναλάβει την εκπαίδευση των αθλητών, που θα γραφούν στον 

σύλλογο, με τους γονείς και τους αθλητές δημιουργεί το καταστατικό του, το διοικητικό του 

συμβούλιο και γενικά τη νόμιμη λειτουργία του. Αν ο προπονητής είναι καλός, ο σύλλογος κρατιέται 

στη ζωή και του βγάζει και ένα μικρό μεροκάματο! Αν ο προπονητής είναι μάπας, ο σύλλογος σβήνει! 

Σε κάθε βήμα της λειτουργίας, όμως, όλων των συλλόγων, όπως και της ομοσπονδίας στην οποία 

αυτοί ανήκουν, υπάρχουν ο αθλητικός και ο φορολογικός νόμος της χώρας στους οποίους ο σύλλογος 

και η ομοσπονδία θα πρέπει να υπακούουν, ειδάλλως και το ΔΣ αυτού (και αυτής) και ο προπονητής 

του διαπράττουν αθλητικά, φορολογικά και ποινικά αδικήματα! 

Η ομοσπονδία, τέλος, έχει την ευθύνη του αθλητικού ελέγχου των συλλόγων-μελών της χωρίς να 

θίγει το αυτοδιοίκητο αυτών! Δηλαδή το ΔΣ της ομοσπονδίας φέρει ευθύνη για τυχόν αθλητικές 

παρανομίες των συλλόγων-μελών της, αλλά και πολύ μεγαλύτερη ευθύνη για τη νομιμότητα της 

λειτουργίας της ίδιας! Δηλαδή, τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ φέρουν ευθύνη για τους συλλόγους, για τους 

εαυτούς τους και για τα άλλα διοικητικά ή τεχνικά μέλη της διοίκησής της! Ας δούμε, λοιπόν, 

παρακάτω την μέχρι τώρα αυταπόδεικτη συμπεριφορά αυτών των μελών, αυτού του ΔΣ, αυτής της 

ΕΛΟΚ σε συνδυασμό με το άρθρο του karate.gr, που αναφέρεται παραπάνω!!! 
 

 ELOK-Crime Scene Investigation (C.S.I.-ELOK)   ή  

"Η Συμμορία των Έντεκα, Δώδεκα και Δεκατριών μαζί! 3 σε 1!" 
 

(Σας προειδοποίησα να μη μου λερώνετε με την παρουσία σας το karate.gr και δεν 

συμμορφωθήκατε! Μου στείλατε χιλιάδες junk-mails και μου μπλοκάρατε το mailbox! Την 

αλητεία δεν την αντέχω, αλλά τη βλακεία δεν την αντέχω ακόμα περισσότερο! Δεν ήταν τίποτα 

για μένα να το αντιμετωπίσω, αλλά θα πληρώσετε γι' αυτό!) 

 

144140305.htm
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Χρήστος Μπουλούμπασης, πρόεδρος της ΕΛΟΚ: 

Ο Μπουλούμπασης "διδάσκει" Γουάντο-ρύου καράτε από τη δεκαετία του '70 

και είναι ο πλέον υψηλόβαθμος σε αυτό το στυλ καράτε. Πάντα ήταν 

επαγγελματίας προπονητής των (2?) συλλόγων που δημιούργησε. Εδώ και χρόνια 

έχει δημιουργήσει τον σύλλογο "Αθλητικός Σύλλογος Καράτε ΕΙΡΗΝΗ" στο Νέο 

Ηράκλειο Αττικής, στον οποίο επίσης ήταν πάντα προπονητής. Στις εκλογές της 

3/11/2012 της ΕΛΟΚ εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος του συλλόγου του. Το 

πιθανότερο να είναι και πρόεδρος αυτού. Ναι, αλλά απαγορεύεται σε προπονητές 

να είναι υποψήφιοι ή να καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις στην ΕΛΟΚ! Στις εκλογές αυτές κατέλαβε 

το αξίωμα του προέδρου της ΕΛΟΚ, αφού κατέβασε (για να τον ψηφίσουν) ως αντιπροσώπους 

συλλόγων τουλάχιστον 7-8 άτομα, που έχουν άμεση σχέση με αυτόν (μαθητές του ή μέλη του 

συλλόγου του, ακόμα και τη γυναίκα του) νοθεύοντας έτσι τις εκλογές. Εξ αυτού προκύπτει ότι το 

προεδριλίκι έχει ... μέλι! Και πώς να μην έχει όταν ο Μπουλούμπασης "διδάσκει" σε σεμινάρια "υπό 

την αιγίδα της ΕΛΟΚ", δηλαδή "προπονεί" αθλητές της ΕΛΟΚ κρυπτόμενος στην πιο ασφαλή 

κρυψώνα, που είναι η "κοινή θέα"!!!! Και όταν προπονεί αθλητές άλλων συλλόγων λέτε ότι δεν θα 

προπονεί τους αθλητές του δικού του συλλόγου? Ε, όχι βέβαια! Φυσικά προπονεί και αυτούς, δηλαδή 

εργάζεται και μέσα στον σύλλογό του!!!  

Συνεπώς, ο Χρήστος Μπουλούμπασης: 1) προπονεί στον σύλλογό του χωρίς συμβόλαιο και άρα 

χωρίς ασφάλιση και συνεπώς υπεξαιρεί από το ΙΚΑ τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές 

παραβιάζοντας την ασφαλιστική νομοθεσία, 2) οι αμοιβές του από το σύλλογό του φυσικά και δεν 

μπορούν να δικαιολογηθούν και γι' αυτό δεν δηλώνονται στην Εφορία, συνεπώς παραβιάζει και την 

φορολογική νομοθεσία, 3) κρύβοντας την δραστηριότητά του ως προπονητής (έχει και πτυχίο 

προπονητή της ΓΓΑ, διότι πέρασε από την Σχολή Προπονητών, στην οποία εγώ ήμουν διευθυντής 

και το έχω υπογράψει!!!) παραβιάζει και την αθλητική νομοθεσία, αφού εμφανίστηκε ως 

αντιπρόσωπος συλλόγου, υποψήφιος για τις εκλογές και πήρε και τη θέση του προέδρου!, και 4) 

Τέλος, το κυριότερο, ως πρόεδρος της ΕΛΟΚ έχει βάλει μπροστά την απάτη να χρησιμοποιεί τους 

ίδιους τους μαθητές του και αυτήν την ΕΛΟΚ να του δημιουργούν σεμινάρια που πολλαπλασιάζουν τα 

έσοδά του ΠΡΟΣΟΧΗ: εις βάρος των εσόδων των μικρών συλλόγων που προσπαθούν να 

επιβιώσουν!!!  

Επί πλέον των ανωτέρω, ο Μπουλούμπασης συμμετέχει ενεργά δια της γνώσεως και της ανοχής 

του σε κάθε διοικητική και οικονομική παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

 

Εμμανουέλα Ποντίδα Γερολύμπου, Αναπληρώτρια Πρόεδρος της ΕΛΟΚ: 

Σύζυγος του Γιώργου Γερόλυμπου, δηλαδή συνέταιρος στη ζωή και στις 

επιχειρήσεις! Στις εκλογές της ΕΛΟΚ ψήφισε ως αντιπρόσωπος του συλλόγου 

"Αθλητικός Σύλλογος Γαλατσίου Η ΔΟΞΑ" του αθλητή και προπονητή Δημήτρη 

Τριανταφύλλη, ο οποίος είναι μαθητής του Άρη Κραββαρίτη, κολλητού του 

Γιώργου Γερόλυμπου! 

Καυτό ερώτημα: Πώς μπορεί ένας απλός αθλητής, όσο καλός και να είναι, να 

εκτελεί χρέη και προπονητή? Αυτοδιαφημίζεται ότι προπονεί και στην αστυνομία! 

Έχει περάσει από σχολή προπονητών? Και αν έχει περάσει γιατί είναι ακόμα 

αθλητής, ενώ παρέχει υπηρεσίες προπονητή? Έχει συμβόλαιο με τον σύλλογο? Και άλλα πολλά! Ένα 

θλιβερό συμβάν έλαβε χώρα στο γυμναστήριο του Τριανταφύλλη! Ας το εξιχνιάσουν οι αρμόδιοι! 

 
1-Μπουλούμπασης 

Πρόεδρος 

 
2-Γερολύμπου 

Αναπλ. Πρόεδρος 

144140310.htm
144140310.htm
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Μετά την εκλογή της ως μέλους του ΔΣ, η Γερολύμπου, ανέλαβε και μέλος της πενταμελούς 

Επιτροπής Εξεταστών μαζί με τους καθαρά τεχνικούς και προπονητές και δασκάλους και εξεταστές 

και, και , και ... Κοσμίδη, Βόβλα, Χονδροματίδη, Πάση, οι οποίοι διδάσκουν και σε Σχολές 

Εκπαιδευτών της ΕΛΟΚ! Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια! Ένας ... σκύλος με ... ξένες γλώσσες! 

Δηλαδή μια κυρία με καθαρές ιδιότητες "τεχνικού" που το παίζει "διοικητικός", ή μια "διοικητικός" 

που βάζει χέρι και στις αποφάσεις των "τεχνικών εξεταστών" (έχει και πτυχίο προπονητή της ΓΓΑ, 

διότι πέρασε από την Σχολή Προπονητών, στην οποία εγώ ήμουν διευθυντής και το έχω 

υπογράψει!!!)! Δηλαδή, ένα μέλος του ΔΣ που δίνει μαύρες ζώνες, πράγμα που προϋποθέτει γνώσεις 

και ιδιότητα "προπονητή-εξεταστή", καθήκοντα του οποίου στην ουσία εξασκεί η Γερολύμπου!  

Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε? Η Εμμανουέλα Γερολύμπου ασκεί ταυτόχρονα καθήκοντα 

"αναπληρώτριας προέδρου" και "προπονητή-εξεταστή" και συνεπώς εκ των θέσεών της έχει κάθε 

δυνατότητα να χειραγωγεί συλλόγους, προπονητές και αθλητές μέσα στην ΕΛΟΚ! Συνεπώς, 

παραβιάζει καραμπινάτα το κεντρικό νόημα του αθλητικού νόμου, που είναι να μην χειραγωγούνται οι 

ομοσπονδίες από τους τεχνικούς των αθλημάτων! Επί πλέον αυτών, ως μέλος του ΔΣ και σύζυγος 

του ... "μαριονετο-παίχτη" Γερόλυμπου είναι το αυτί και το μάτι του δεύτερου στο ΔΣ/ΕΛΟΚ, ενώ 

έχει τη δυνατότητα να μην παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του ΔΣ και να φέρεται παρούσα ή και να 

είναι παρών ο "σύζυξ" αντ' αυτής! 

Επί πλέον των ανωτέρω, η Γερολύμπου συμμετέχει δια της γνώσεως και της ανοχής της σε 

κάθε διοικητική και οικονομική παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

 

Εμμανουήλ Δημητριάδης, Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ: 

Από πληροφορίες που έχω, μιλάμε για έναν καινούριο ... Παπαδημητρόπουλο! 

Θυμάστε, τον επί πολλά χρόνια πρόεδρο της ΕΛΟΚ, ανδρείκελο του Γερόλυμπου, 

που σερνότανε έξω από το τατάμι (ούτε καν πάνω σε αυτό!), παρίστανε το 

κορυφαίο έκτο νταν του Σίτο-ρύου και ήταν να τον κλαίνε και οι ... ρέγγες! Το ίδιο 

σέρνεται και ο Δημητριάδης! Πάλι κατά πληροφορίες, ο Δημητριάδης ... "προπονεί" 

σε υποτιθέμενο καράτε στο κολυμβητήριο των Βριλησσίων, ενώ εμφανίστηκε ως 

αντιπρόσωπος συλλόγου της Αγίας Παρασκευής!!! Θα πάω να τον δω να γελάσω! 

Ανεξάρτητα από αυτό, ο Δημητριάδης είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Αγώνων, η οποία 

προφανέστατα διενεργεί διαιτητικό έργο, αφού κρίνει τις ενστάσεις επί του διαδικαστικού και της 

διαιτησίας των συλλόγων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Συνεπώς ο Δημητριάδης παραβαίνει τον 

αθλητικό νόμο και ως αντιπρόσωπος 

συλλόγου, αλλά και από τη θέση του Γενικού 

Γραμματέα της ΕΛΟΚ!  

Επί πλέον των ανωτέρω, ο Δημητριάδης 

συμμετέχει δια της γνώσεως και της ανοχής 

του σε κάθε διοικητική και οικονομική 

παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος 

του ΔΣ/ΕΛΟΚ! Και μάλιστα στον πλέον 

αυξημένο βαθμό, διότι ως Γενικός Γραμματέας 

ευθύνεται, οργανώνει και διεκπεραιώνει κάθε 

κίνηση εξαπάτησης προς κάθε κατεύθυνση, 

όπως π.χ. τα χρυσοφόρα σεμινάρια καράτε 

 
3-Δημητριάδης 

Γεν. Γραμματέας 
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των μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ "υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ", οι στημένες διώξεις για ανύπαρκτες 

κατηγορίες συλλόγων της ΕΛΟΚ και μελών τους, αλλά και κάθε άλλη διοικητική και τεχνική 

διεκπεραίωση! 

 

Γιώργος Κοσμίδης, Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΟΚ: 

Πρόκειται για τον πλέον θρασύτατο της παρέας, ο οποίος μετά από 

προηγούμενα άρθρα μου ΑΠΕΙΛΗΣΕ ΚΙΟΛΑΣ!!! Ο Κοσμίδης, όπως περιγράφεται 

αναλυτικά και στο άρθρο μου "5/3/2014 -   ΕΛΟΚ-ΓΓΑ:  Η Πυραμίδα της 

Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή!" επί είκοσι χρόνια 

θρασύτατα και προκλητικότατα αυτοδιαφημίζεται με καταχωρίσεις στο διαδίκτυο 

και με βίντεο στο Youtube ως "αρχηγός του Κυόκουσιν Καράτε" προπονεί στο 

σύλλογό του στο Βόλο, δημιουργεί νέους μαθητές και συλλόγους, κάνει αγώνες και 

σεμινάρια, και όλα αυτά ενώ ταυτόχρονα είναι μέλος επί είκοσι χρόνια του ΔΣ/ΕΛΟΚ! Επί είκοσι 

χρόνια εξαπατά συλλόγους και αθλητές προωθώντας τα συμφέροντά του από τη διπλή αυτή θέση και 

εκμεταλλευόμενος την αφέλεια, την ευπιστία και την εμπιστοσύνη όλων γύρω του! Όλα αυτά 

αποδεικνύονται ακράδαντα από την αυτοπροβολή του στο διαδίκτυο με την αμέριστη συμπαράσταση 

των άλλων μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ και με την ... "αιγίδα της ΕΛΟΚ" για κάθε διοργάνωσή του στο 

τσεπάκι!!! Επιπρόσθετα έφερε και τη γυναίκα του από το Βόλο ως αντιπρόσωπο συλλόγου από την 

Έδεσσα νοθεύοντας έτσι το αποτέλεσμα των εκλογών! 

Συνεπώς, ο Γιώργος Κοσμίδης: 1) προπονεί στον σύλλογό του χωρίς συμβόλαιο και άρα χωρίς 

ασφάλιση και συνεπώς υπεξαιρεί από το ΙΚΑ τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές παραβιάζοντας 

την ασφαλιστική νομοθεσία, 2) οι αμοιβές του από το σύλλογό του φυσικά και δεν μπορούν να 

δικαιολογηθούν και γι' αυτό δεν δηλώνονται στην Εφορία, συνεπώς παραβιάζει και την φορολογική 

νομοθεσία, 3) κρύβοντας την δραστηριότητά του ως προπονητής (έχει και πτυχίο προπονητή της 

ΓΓΑ, διότι πέρασε από την Σχολή Προπονητών, στην οποία εγώ ήμουν διευθυντής και το έχω 

υπογράψει!!!) παραβιάζει και την αθλητική νομοθεσία, αφού εμφανίστηκε ως αντιπρόσωπος συλλόγου, 

υποψήφιος για τις εκλογές και πήρε και τη θέση του αντιπροέδρου!, και 4) Τέλος, το κυριότερο, έχει 

βάλει μπροστά την απάτη να χρησιμοποιεί τους ίδιους τους μαθητές του και αυτήν την ΕΛΟΚ να του 

δημιουργούν σεμινάρια που πολλαπλασιάζουν τα έσοδά του ΠΡΟΣΟΧΗ: εις βάρος των εσόδων των 

μικρών συλλόγων που προσπαθούν να επιβιώσουν!!!  

Επί πλέον των ανωτέρω, ο Κοσμίδης συμμετέχει δια της γνώσεως και της ανοχής του σε κάθε 

διοικητική και οικονομική παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

 

Γρηγόρης Βόβλας, Ταμίας της ΕΛΟΚ: 

Πρόκειται για τον πλέον αφελή και ψιλικατζή της παρέας, που ανέλαβε το 

καυτό ταμείο της ΕΛΟΚ για το οποίο δεν καταλαβαίνει τίποτα απολύτως, αφού οι 

εγγραφές γίνονται σε πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή με το διπλογραφικό 

σύστημα των ανωνύμων εταιρειών, όπως αρέσκετο να κομπάζει ο Γερόλυμπος!!! 

(Αυτό το πρόγραμμα η ΕΛΟΚ το έχει πληρώσει 3-4 φορές!) Ο Βόβλας, όπως 

περιγράφεται αναλυτικά και στο άρθρο μου "5/3/2014 -   ΕΛΟΚ-ΓΓΑ:  Η 

Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή!" 

επί είκοσι χρόνια είναι υψηλόβαθμο στέλεχος του στυλ Γουάντο-ρύου Καράτε, προπονεί στο σύλλογό 

του στη Δάφνη, Αττικής, έβαλε αντιπρόσωπο στο σύλλογό του το γιό του, ενώ ο ίδιος 

 
4-Κοσμίδης 

Α'  Αντιπρόεδρος 

 
6-Βόβλας 

Ταμίας 
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αντιπροσώπευσε το σύλλογο "Αθλητικός Σύλλογος Παγκράτιον Φλώρινας" προκαλώντας τον ... 

θαυμασμό μας για το βεληνεκές της επιρροής του και φυσικά νοθεύοντας τις εκλογές! Και ο Βόβλας 

διδάσκει σε προπονητικά σεμινάρια, ενώ ταυτόχρονα είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ! Εξαπατά συλλόγους 

και αθλητές προωθώντας τα συμφέροντά του από τη διπλή αυτή θέση και εκμεταλλευόμενος την 

αφέλεια, την ευπιστία και την εμπιστοσύνη όλων γύρω του! Όλα αυτά αποδεικνύονται από τις 

δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο με την αμέριστη συμπαράσταση των άλλων μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ και με 

την ... "αιγίδα της ΕΛΟΚ" για κάθε διοργάνωση!!! 

Συνεπώς, ο Γρηγόρης Βόβλας: 1) προπονεί στον σύλλογό του χωρίς συμβόλαιο και άρα χωρίς 

ασφάλιση και συνεπώς υπεξαιρεί από το ΙΚΑ τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές παραβιάζοντας 

την ασφαλιστική νομοθεσία, 2) οι αμοιβές του από το σύλλογό του φυσικά και δεν μπορούν να 

δικαιολογηθούν και γι' αυτό δεν δηλώνονται στην Εφορία, συνεπώς παραβιάζει και την φορολογική 

νομοθεσία, 3) κρύβοντας την δραστηριότητά του ως προπονητής (έχει και πτυχίο προπονητή της 

ΓΓΑ, διότι πέρασε από την Σχολή Προπονητών, στην οποία εγώ ήμουν διευθυντής και το έχω 

υπογράψει!!!) παραβιάζει και την αθλητική νομοθεσία, αφού εμφανίστηκε ως αντιπρόσωπος συλλόγου, 

υποψήφιος για τις εκλογές και πήρε και τη θέση του ταμία!, και 4) Τέλος, το κυριότερο, έχει βάλει 

μπροστά την απάτη να χρησιμοποιεί τους ίδιους τους μαθητές του και αυτήν την ΕΛΟΚ να του 

δημιουργούν σεμινάρια που πολλαπλασιάζουν τα έσοδά του ΠΡΟΣΟΧΗ: εις βάρος των εσόδων των 

μικρών συλλόγων που προσπαθούν να επιβιώσουν!!!  

Επί πλέον των ανωτέρω, ο Βόβλας συμμετέχει δια της γνώσεως και της ανοχής του σε κάθε 

διοικητική και οικονομική παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

 

Γιώργος Ράλλης, Ειδικός Γραμματέας ΕΛΟΚ: 

Μαθητής του Μπουλούμπαση, που γυμνάζεται στο γυμναστήριό του στο Νέο 

Ηράκλειο, αλλά βρέθηκε αντιπρόσωπος 

συλλόγου από την ... Κέρκυρα παρακαλώ! 

Συνεπώς έλαβε ενεργό μέρος στη νόθευση του 

αποτελέσματος των εκλογών εσκεμμένα για να 

ενισχύσει τον δάσκαλό του και τους περί 

αυτόν! Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο 

σύλλογος "Αθλητικός Σύλλογος Αγ. Ματθαίου 

Κερκύρας", για τον οποίο ψήφισε ο Ράλλης, έστειλε λευκό 

"αντιπροσωπευτήριο" στον Μπουλούμπαση για να βάλει αυτός όποιον δικό του είχε εύκαιρο την 

ημέρα των εκλογών! Η Συμμορία της Νοθείας!!! Ο άγνωστος στο ευρύ κοινό του καράτε Γιώργος 

Ράλλης εκλέχθηκε στη νευραλγική θέση του Ειδικού Γραμματέα του ΔΣ/ΕΛΟΚ πράγμα που 

αποδεικνύει κατευθυνόμενη ψήφο και άρα καρα-νοθευμένες εκλογές!!! 

Επί πλέον των ανωτέρω, ο Ράλλης συμμετέχει δια της γνώσεως και της 

ανοχής του σε κάθε διοικητική και οικονομική παρανομία που διαπράττει κάθε 

άλλο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

 

Ηλίας Γκουβούσης, Έφορος Υλικού: 

Γιός του γνωστού τέως εθνικού προπονητή (χωρίς ... δίπλωμα προπονητή!) 

Κώστα Γκουβούση με σύλλογο στη Σκάλα Λακωνίας, του οποίου συλλόγου 

αντιπρόσωπος ήταν ο Γιώργος Γερόλυμπος επί πολλά χρόνια! Ο Κώστας 

 
7-Ράλλης, 

Ειδικός 
Γραμματέας 

 
8-Γκουβούσης 

Έφορος Υλικού 
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Γκουβούσης έβαζε τον Γερόλυμπο, που δεν είχε σύλλογο, στην ΕΛΟΚ και ο Γερόλυμπος τον έβαζε 

με το έτσι θέλω εθνικό προπονητή χωρίς δίπλωμα ούτε γυμναστή ούτε από τη ΓΓΑ!  

Οι αλληλοεξυπηρετήσεις συνεχίζονται, διότι η θέση του Ηλία Γκουβούση μέσα στο ΔΣ είναι 

άκρως εμπιστευτική! Τι γνώσεις έχει ένα νέο παιδί από απαιτητική διοίκηση αναπτυγμένης 

ομοσπονδίας, όταν υπάρχουν πενηντάρηδες και εξηντάρηδες με είκοσι χρόνων πείρα στα θέματα της 

ΕΛΟΚ? Επί πλέον αυτού ο Ηλίας είναι ακόμα αθλητής και προπονητής στο σύλλογό τους στη Σκάλα 

Λακωνίας και συνεπώς παραβαίνει τον αθλητικό νόμο με τη θέση του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ. (Σχετικά 

στοιχεία ακόμα συλλέγονται.) 
  

Επί πλέον των ανωτέρω, ο Ηλίας Γκουβούσης συμμετέχει δια της γνώσεως και της ανοχής του 

σε κάθε διοικητική και οικονομική παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

 

Γιώργος Καρβούνης, Έφορος Εθνικής Ομάδας: 

Ο Γιώργος Καρβούνης αποδεικνύεται από τις δημοσιεύσεις του στο διαδίκτυο 

ως ένας αξιόλογος προπονητής. Διατηρεί τον σύλλογο "Κέντρο Καράτε Σότοκαν 

Ζωγράφου" στο Γουδή στην παλιά μου γειτονιά, όπου από το 2000 τον έβλεπα με τα 

μάτια μου να προπονεί ο ίδιος στο καράτε,  και ως αστυνομικός είναι προπονητής 

τμημάτων της Αστυνομίας. Ο ίδιος δηλώνει στην ιστοσελίδα προβολής του συλλόγου 

του: "Διδάσκει ο sensei Γιώργος Καρβούνης, 5ο νταν SKIF, ISSO, WKF, 

Πτυχιούχος προπονητής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!"  

Μα επιτέλους! Τι μαλακίες κάνετε εκεί στη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού??? Είναι νόμιμο αυτός ο άνθρωπος να είναι μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΚ??? 

Ο Καρβούνης αναβάθμισε τελευταία το χώρο του γυμναστηρίου του μετακομίζοντας σε έναν 

πολύ καλύτερο χώρο και βάζοντας και άλλα αθλήματα στο σύλλογό του! Πολύ καλά έκανε, αλλά να 

παραιτηθεί άμεσα από το ΔΣ/ΕΛΟΚ, διότι ήδη έχει πάρει ενεργό μέρος στη νοθεία των εκλογών της 

ΕΛΟΚ και η υποψηφιότητά του, η εκλογή του και η παραμονή του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ είναι παράνομες! 

Αστυνομικός και δεν ξέρει τι είναι παράνομο και τι όχι? Μην κουφαθούμε κιόλας!!! 

Συνεπώς, ο Γιώργος Καρβούνης: 1) προπονεί στον σύλλογό του χωρίς συμβόλαιο και άρα χωρίς 

ασφάλιση και συνεπώς υπεξαιρεί από το ΙΚΑ τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές παραβιάζοντας 

την ασφαλιστική νομοθεσία, 2) οι αμοιβές του από το σύλλογό του φυσικά και δεν μπορούν να 

δικαιολογηθούν και γι' αυτό δεν δηλώνονται στην Εφορία, συνεπώς παραβιάζει και την φορολογική 

νομοθεσία, 3) κρύβοντας την δραστηριότητά του ως προπονητής (έχει και πτυχίο προπονητή της 

ΓΓΑ, όπως ο ίδιος αυτοδιαφημίζεται!!!) παραβιάζει και την αθλητική νομοθεσία, αφού εμφανίστηκε 

ως αντιπρόσωπος συλλόγου, υποψήφιος για τις εκλογές και πήρε και τη θέση του Έφορου Εθνικής 

Ομάδας!, και 4) Τέλος, το κυριότερο, έχει βάλει μπροστά την απάτη να χρησιμοποιεί τους ίδιους 

τους μαθητές του και αυτήν την ΕΛΟΚ να του δημιουργούν σεμινάρια που πολλαπλασιάζουν τα έσοδά 

του ΠΡΟΣΟΧΗ: εις βάρος των εσόδων των μικρών συλλόγων που προσπαθούν να επιβιώσουν!!!  

Επί πλέον των ανωτέρω, ο Κοσμίδης συμμετέχει δια της γνώσεως και της ανοχής του σε κάθε 

διοικητική και οικονομική παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

 

 
9-Καρβούνης 

Εφ. Εθν. Ομάδας 
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Παναγιώτης Χονδροματίδης, Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής! 
Λέει 5ο νταν στο Σίτο-ρύου! Ποιο Σίτο-ρύου? Του Τσόγκα, μαθητή 

αεριτζήδων, του Παπαδημητρόπουλου, μαθητή του ... Κανένα, ή του Γερόλυμπου 

και της ISSO, που τα έδιναν δι' αλληλογραφίας, όπως το διδακτορικό που πήρε ο 

ίδιος ο Γερόλυμπος από Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, που δεν ήταν παρά Κύπριος 

φοιτητής στο Λονδίνο, που τύπωνε διπλώματα για να βγάλει χαρτζιλίκι? Χωρίς να 

τον έχω δει είμαι βέβαιος ότι είναι άσχετος με το καράτε, ενώ έχει πάρει μέρος 

και ... ως διδάσκων σε Σχολή Εκπαιδευτών της ΕΛΟΚ! Τρομάρα σας! Έχετε κάνει 

το καράτε χειρότερο και από το ... τάβλι! Προπονητής στον σύλλογο "Κρόνος 

Νικαίας", εμφάνισε τον Γερόλυμπο να ψηφίσει ως αντιπρόσωπο του συλλόγου του, ενώ ο ίδιος 

εμφανίστηκε και ψήφισε ως αντιπρόσωπος του "Αθλητικού Συλλόγου Μαχητικών Τεχνών 

ΥΠΕΡΙΩΝ", βάσει του σκεπτικού, που εφαρμόζουν όλοι οι ανεγκέφαλοι ότι ακόμα και αν είσαι 

προπονητής ενός συλλόγου είναι νόμιμο να αντιπροσωπεύεις άλλο σύλλογο, να είσαι υποψήφιος για 

το ΔΣ/ΕΛΟΚ και μπορείς άνετα να εκλεγείς!!! Τέτοια εκτεταμένη απάτη να εφαρμόσουν αυτό από 

τους επιτήδειους και βλακεία να το δεχθούν από τους θιγόμενους δεν έχω ξαναδεί! 

Συνεπώς, ο Παναγιώτης Χονδροματίδης: 1) προπονεί στον σύλλογό του χωρίς συμβόλαιο και 

άρα χωρίς ασφάλιση και συνεπώς υπεξαιρεί από το ΙΚΑ τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές 

παραβιάζοντας την ασφαλιστική νομοθεσία, 2) οι αμοιβές του από το σύλλογό του φυσικά και δεν 

μπορούν να δικαιολογηθούν και γι' αυτό δεν δηλώνονται στην Εφορία, συνεπώς παραβιάζει και την 

φορολογική νομοθεσία, 3) κρύβοντας την δραστηριότητά του ως προπονητής (έχει και πτυχίο 

προπονητή της ΓΓΑ, όπως ο ίδιος αυτοδιαφημίζεται!!!) παραβιάζει και την αθλητική νομοθεσία, αφού 

εμφανίστηκε ως αντιπρόσωπος συλλόγου, υποψήφιος για τις εκλογές και πήρε και τη θέση του 

Έφορου Εθνικής Ομάδας!, και 4) Τέλος, το κυριότερο, έχει βάλει μπροστά την απάτη να 

χρησιμοποιεί τους ίδιους τους μαθητές του και αυτήν την ΕΛΟΚ να του δημιουργούν σεμινάρια που 

πολλαπλασιάζουν τα έσοδά του ΠΡΟΣΟΧΗ: εις βάρος των εσόδων των μικρών συλλόγων που 

προσπαθούν να επιβιώσουν!!!  

Επί πλέον των ανωτέρω, ο Κοσμίδης συμμετέχει δια της γνώσεως και της ανοχής του σε κάθε 

διοικητική και οικονομική παρανομία που διαπράττει κάθε άλλο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

 

Πέτρος Πάσης, ειδικότητα ... Σουπιά!  

Πέτρο θα τρίζουν τα κόκκαλα του ... 

Γιαμαγκούτσι με αυτά που κάνεις! Τον είδα 

προχθές στο όνειρό μου, ναι τον ίδιο τον ... 

"Γάτο", να μου λέει "Μα πώς τα καταφέρνει 

αυτό το παιδί και μένει ... χωρίς άσπρη τρίχα 

στο μαλλί?" "Είναι από τα πολλά ... Κάτα που 

ρίχνει κάθε ξημέρωμα κάτω από τον 

καταρράκτη, μάστερ!" του λέω! "Ααα!" κάνει και χάθηκε! 

Αρχηγός του Γκότζου-ρύου στην Ελλάδα, 25 και πλέον χρόνια τώρα ο Πάσης και με πλήρη 

συνείδηση της καταστροφής που προκαλεί στο καράτε απλά και μόνο για να προστατεύει τα 

προσωπικά του συμφέροντα. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν και μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ ως πειθήνιο 

ανδρείκελο του Γερόλυμπου και φέρει ακέραιη την ευθύνη για όλα τα διοικητικά ολισθήματα και τις 

οικονομικές ατασθαλίες, όσες και αν υπάρχουν αφού κανένας ουσιαστικός έλεγχος δεν έχει γίνει 

 
10-Χονδροματίδης 

Πρόεδρος Τεχν. 
Επιτροπής 

 
11-Πάσης 
... Σουπιά! 
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μέχρι σήμερα! Συστηματικά και αυτός διατηρεί σύλλογο, στον οποίο προφανώς και προπονεί, ψήφισε 

σαν αντιπρόσωπος άλλου συλλόγου, διδάσκει σε οργανωμένα από την ΕΛΟΚ σεμινάρια και σχολές 

εκπαιδευτών, αναπτύσσει συλλόγους με μαθητές του και επωφελείται από την ταυτόχρονη 

διπλοθεσία του στον διοικητικό και τον τεχνικό τομέα της ΕΛΟΚ. 

Συνεπώς, ο Πέτρος Πάσης: 1) προπονεί στον σύλλογό του χωρίς συμβόλαιο και άρα χωρίς 

ασφάλιση και συνεπώς υπεξαιρεί από το ΙΚΑ τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές παραβιάζοντας 

την ασφαλιστική νομοθεσία, 2) οι αμοιβές του από το σύλλογό του φυσικά και δεν μπορούν να 

δικαιολογηθούν και γι' αυτό δεν δηλώνονται στην Εφορία, συνεπώς παραβιάζει και την φορολογική 

νομοθεσία, 3) κρύβοντας την δραστηριότητά του ως προπονητής (έχει και πτυχίο προπονητή της 

ΓΓΑ, διότι πέρασε από την Σχολή Προπονητών, στην οποία εγώ ήμουν διευθυντής και το έχω 

υπογράψει!!!) παραβιάζει και την αθλητική νομοθεσία, αφού εμφανίστηκε ως αντιπρόσωπος συλλόγου, 

υποψήφιος για τις εκλογές και πήρε και τη θέση μέλους της ΕΛΟΚ, και 4) Τέλος, το κυριότερο, έχει 

βάλει μπροστά την απάτη να χρησιμοποιεί τους ίδιους τους μαθητές του και αυτήν την ΕΛΟΚ να του 

δημιουργούν σεμινάρια που πολλαπλασιάζουν τα έσοδά του ΠΡΟΣΟΧΗ: εις βάρος των εσόδων των 

μικρών συλλόγων που προσπαθούν να επιβιώσουν!!!  

 

Κέυβαν Γκάζι, Διευθυντής Αθλήματος! Δηλαδή τι κάνει? 

Τι έχει ο φουκαράς ο Γκάζι και καταφέρομαι εναντίον του? Τι θα πει 

"Διευθυντής Αθλήματος" και σε ποιο σημείο του αθλητικού νόμου αναφέρεται ή του 

καταστατικού της ΕΛΟΚ ή του Εσωτερικού Κανονισμού αυτής? Ένας τίτλος σαν ... 

πορδή! Δεν ξέρεις τι είναι, αλλά τον σέβεσαι, διότι δεν ξέρεις πότε και από πού ... 

θα σου πεταχτεί και θα σε εκθέσει!  

Ο Κέυβαν Γκάζι είναι "μάγος από την Περσία" και το πιο πιστό "εργαλείο" του 

Γερόλυμπου! Τον χρησιμοποιεί σε κάθε θέση μέσα και έξω από την ΕΛΟΚ και του 

δίνει και ένα τίτλο για να βγάζει κάτι! Τον χρησιμοποιεί σε διάφορες θέσεις μέσα 

στην ΕΛΟΚ για να βλέπει, να ακούει και να επιβάλει, σαν μάρτυρα στα δικαστήρια 

εναντίον μου για να πει τα ψέματά του, και μεταφερόμενο με το "Μαγικό Χαλί" σαν ... ειδικό στο 

Τρίαθλο (ακόμα και ... στο ΔΣ του Τριάθλου, αν θυμάμαι καλά!), το οποίο άρπαξε ο Γερόλυμπος με 

συλλόγους καράτε για να διασφαλίσει τη θέση του στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αφού το 

Τρίαθλο είναι Ολυμπιακό Άθλημα, ενώ το καράτε δεν είναι! Γερόλυμπος και Γκάζι έφτιαξαν την 

ISSO (International Shotokan-Shito Organization, άλλη ... πορδή!) για να εκμεταλλευτούν το 

καράτε και από άλλη μεριά, αλλά τους την ... αέρισε ο Εσπίνος, ο πρόεδρος της WKF!!! 

Ο Γκάζι είναι προπονητής στον σύλλογο "Κέντρο Καράτε Σότοκαν Αμπελοκήπων", ενώ στις 

εκλογές της ΕΛΟΚ ψήφισε ως αντιπρόσωπος του συλλόγου "Αθλητικός Σύλλογος ΚΗΡΕΩΣ", που 

βρίσκεται στο Μαντούδι της Ευβοίας!!! Στην ψευδομαρτυρία του στη δίκη του Γερόλυμπου εναντίον 

μου κατέθεσε ότι έχει συμβόλαιο με το σύλλογο, όπου προπονεί, κατατεθειμένο στην Εφορία 

Ζωγράφου, συνεπώς παρανομεί εν γνώσει του και καραμπινάτα, όταν εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος 

συλλόγου και ψηφίζει νοθεύοντας με αυτό τον τρόπο το αποτέλεσμα των εκλογών της ΕΛΟΚ! 

Συνεπώς, ο Κέυβαν Γκάζι: 1) αν προπονεί στον σύλλογό του χωρίς συμβόλαιο και άρα χωρίς 

ασφάλιση, τότε υπεξαιρεί από το ΙΚΑ τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές παραβιάζοντας την 

ασφαλιστική νομοθεσία, 2) αν οι αμοιβές του από το σύλλογό του φυσικά και δεν μπορούν να 

δικαιολογηθούν και γι' αυτό δεν δηλώνονται στην Εφορία, τότε παραβιάζει και την φορολογική 

νομοθεσία, 3) είτε, όμως, κρύβει την δραστηριότητά του ως προπονητής είτε όχι (έχει και πτυχίο 
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προπονητή της ΓΓΑ, διότι πέρασε από την Σχολή Προπονητών, στην οποία εγώ ήμουν διευθυντής 

και το έχω υπογράψει!!!), παραβιάζει και την αθλητική νομοθεσία, αφού εμφανίστηκε ως 

αντιπρόσωπος συλλόγου. 

 

Γιώργος Γερόλυμπος, Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΛΟΚ, ... και τα 

σκυλιά δεμένα: 

Για να μην πλατειάζω το άρθρο αυτό, θεωρώ ως γνωστά τα 

δημοσιεύματά μου για τον Γερόλυμπο, όπως αναφέρονται στα 

κεφάλαια: 

α) karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε   

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

γ) karate.gr: 15 - Γενικά Αθλητικά Θέματα  και  

δ) karate.gr: 16 - Γενικά Πολιτικά Θέματα 

Απλά και περιληπτικά θα προσθέσω ότι είναι ο άνθρωπος που επί είκοσι χρόνια κατέστρεψε και 

καταστρέφει την ΕΛΟΚ, διότι την εκμεταλλεύεται για να απομυζά κάθε της πόρο, ηθικό, διοικητικό 

και οικονομικό! Ο Γερόλυμπος αποτελεί το εκθαμβωτικό παράδειγμα της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ της 

κοινωνίας μας καθώς και της διαπλοκής των διεφθαρμένων πολιτικών με "επιχειρηματίες 

ομοσπονδιάρχες"! Είναι η γενεσιουργός αιτία όλων όσων συμβαίνουν στην ΕΛΟΚ, την οποία πλέον 

διοικεί εκ του μακρόθεν χωρίς να φαίνεται και χωρίς να υπογράφει! Τόσο ηλίθιοι είσαστε!!! 

Και οι μοχλοί της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ είναι: α) Όσοι υποτάσσονται, βγάζουν, β) Όσοι δεν 

υποτάσσονται, απομονώνονται, γ) όσοι αντιλέγουν, τιμωρούνται, δ) Όσοι επαναστατούν, 

εξοντώνονται! Δηλαδή, έχει φτιάξει ένα στρατό ηλιθίων με οικονομικά συμφέροντα, τα οποία 

υλοποιούνται όταν αυτοί οι ηλίθιοι συστρατευθούν και προστατεύσουν τα συμφέροντα της Κότας! 

Πότε συμβαίνει αυτό? Προφανώς, όταν καταστρατηγείται η αξιοκρατία, δηλαδή όταν οι ανάξιοι 

επικρατήσουν επί των άξιων! Και ο μόνος τρόπος να επικρατήσουν είναι να ισχυροποιήσουν την Κότα 

που θα τους πριμοδοτήσει την "αθλητική τους προσωπικότητα", ώστε να 

υπερισχύσουν επί των αξιότερών τους! Πιο είναι το αποτέλεσμα? Το λυπηρό 

αποτέλεσμα είναι, και το λέω αυτό για τους νέους αφού οι παλαιοί το έχουμε 

ζήσει και το ξέρουμε, οι σημερινοί αθλητές και εκπαιδευτές να μην φτάνουν 

ούτε στο δαχτυλάκι τους αθλητές και εκπαιδευτές της δεκαετίας 1980-1990!!!  

Ποτέ μου δεν κατάλαβα τι το τρομερό έχει αυτή η Κότα!!! Εκτός από 

κορυφαίος ραδιούργος και χωρίς κανένα φραγμό δεν έχει ούτε γνώσεις, ούτε 

εξυπνάδα, ούτε τρομερή εμφάνιση να τον φοβηθεί κανείς, ούτε αντιμετωπίζει 

ποτέ κάποιον μόνος του και καταπρόσωπο, αλλά πάντα βάζει μπροστά σαν Κότα τον στρατό των 

ηλιθίων και τους διεφθαρμένους πολιτικούς και δημόσιους υπαλλήλους!  

Αυτή η συγκεκριμένη Κότα του καράτε: 

1) Το 1995 μου έκανε τέσσερεις αγωγές για αυτά που του έγραφα στο 

"ΔΥΝΑΜΙΚΟ" και τις έχασε όλες!!! 

2) Το 1995 προσπάθησε να μας πάρει από την ΠΟΠΚ τα δικαιώματα του 

Παραδοσιακού Καράτε και έχασε πανηγυρικά σε Πρωτοδικείο, Εφετείο και Άρειο 

Πάγο! 

3) Το 1999 μου έκανε μήνυση για δημοσιεύσεις μου στο internet και το 2000 

στο Εφετείο ζήτησε συμβιβασμό, ενώ είχα τιμωρηθεί με 7 μήνες από το 
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Πρωτοδικείο! Μάλιστα είναι τόσο Κότα, ώστε στα πρόσφατα δικαστήριά μας δήλωνε ότι εγώ τον 

"παρακάλεσα" να συμβιβαστούμε!!! Δείχνω να παρακαλάω? Προτιμώ να πάω φυλακή παρά να 

παρακαλέσω .. μια Κότα!!! 

4) Το 2004 τον έδιωξε κλοτσηδόν η Αγγελοπούλου από το "Αθήνα 2004", διότι ανέπτυξε 

"εξωεταιρικές δραστηριότητες" για να πάρει κομμάτι από την ηλεκτρονική ασφάλεια των 

Ολυμπιακών Αγώνων με δυο άλλους απατεώνες! 

5) Το 2005 επιχείρησε να μου πάρει το karate.gr και πήρε ένα ... αγγούρι καλυβιώτικο! 

6) Από το 2005 με σέρνει στα δικαστήρια με δύο μηνύσεις κατά παραγγελία και για λογαριασμό 

μιας άλλης Κότας, του τέως υφυπουργού αθλητισμού Γιώργου Ορφανού, για άρθρα μου εναντίον της 

διεφθαρμένης πολιτικής του δεύτερου στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και της συνεργασίας του 

με την δική μας Κότα! Χαρακτηριστική ήταν η έκφραση του δικηγόρου του και τωρινού νομικού 

συμβούλου της ΕΛΟΚ: (περίπου) "Αν δεν τον σταματήσουμε να 

γράφει στο karate.gr η ΓΓΑ θα μας κόψει την επιχορήγηση!"  

7) Και στις δυο αυτές τελευταίες μηνύσεις του πήρε ... να 

μην πω τι! 

8) Τέλος, το 2013 τον έδιωξε κλοτσηδόν και η Παγκόσμια 

του Καράτε και η Ευρωπαϊκή και η Βαλκανική, η οποία τελευταία 

έδιωξε κλοτσηδόν και την ΕΛΟΚ με ευθύνη και του 

Μπουλούμπαση και όλου του ΔΣ αυτής, ενώ η άχρηστη ΓΓΑ 

σφυράει αδιάφορα!!! 

9) Ο Γιώργος Γερόλυμπος είναι ο οργανωτής των πάντων μέσα στην ΕΛΟΚ και είναι αυτός που 

φέρει την αρχηγική ευθύνη για όλα χωρίς να φαίνεται πουθενά ο ίδιος!  

Τα ανωτέρω είναι ένα δώρο προς τους ηλίθιους-ανδρείκελα του Γερόλυμπου, που τον 

υποστηρίζουν, διότι αν και όταν βρεθείτε κατηγορούμενοι με όλες τις κατηγορίες στην πλάτη και η 

Κότα θα πει "Εγώ είμαι στο τρίαθλο και με την ΕΛΟΚ δεν έχω καμιά σχέση!", τότε εσείς θα πείτε 

"Όχι, κύριε Πρόεδρε, όλα αυτός τα έκανε! Απόδειξη, δείτε τι έγραφε ο Περσίδης επί είκοσι χρόνια 

τώρα"! "ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΗΘΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ!!!" Τότε ο 

Πρόεδρος θα σας ρωτήσει: "Γιατί λέτε και "φυσικός", αφού δεν συμμετείχε, αλλά έδινε οδηγίες εκ 

του μακρόθεν?" Εκεί ακριβώς μην ξεχάσετε να πείτε: "Διότι είχε τόση εμπιστοσύνη στην ... 

εξυπνάδα μας, ώστε ήθελε να τα κάνει όλα μόνος του!" Και τότε το Δικαστήριο θα καταλάβει και θα 

αποφανθεί: "ΑΘΩΟΙ"!!! Ορίστε, πάλι εγώ σας έσωσα! 

 

Γερόλυμπε, η διαφορές μας δεν λύνονται στα δικαστήρια, γιατί οι δικαστές πρώτον 

δεν καταλαβαίνουν τίποτα από καράτε και δεύτερον γελάνε από μέσα τους με τις 

μαλακίες που ασχολούμαστε! Αν αντέχεις δημόσιο διάλογο, σε προκαλώ εδώ, 

μπροστά σε όλο τον κόσμο του καράτε! Αλλά είσαι ΚΟΤΑ και τον αποφεύγεις, γιατί 

θα σε διαλύσω!!! 
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Πέτρος Σκοπελίτης, ιδιοκτήτης Sportdata: 

Έγραψα πέντε λόγια για τον Σκοπελίτη και πήρε ανάποδες γράφοντας 

βλακείες στο Facebook! Μάλιστα κάτι κουτσαβάκια προθυμοποιήθηκαν "να 

καθαρίσουν"! Για να δούμε αν έχω δίκιο ή όχι! 

Πραγματικά και αναντίρρητα περιστατικά:  

1) Ο Πέτρος Σκοπελίτης είναι, κατά πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της 

SPORTDATA, η οποία προμηθεύει το διαδικτυακό λογισμικό αναγγελίας 

πληροφοριών, δηλώσεων συμμετοχών, κληρώσεων των αγώνων κάθε κατηγορίας 

και έκδοσης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των αγώνων της ΕΛΟΚ. Με το 

διαδικτυακό αυτό λογισμικό δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες αθλητές και συλλόγους σε 

σεμινάρια ή αγώνες να δηλώνουν τις συμμετοχές και να πληρώνουν για αυτές μέσω διαδικτύου. 

2) Ο ίδιος και τα τρία παιδιά του είναι γραμμένοι στο σύλλογο Γουάντο-ρύου καράτε στο Νέο 

Ηράκλειο του Μπουλούμπαση.  

3) Στις εκλογές της ΕΛΟΚ ψήφισε ως αντιπρόσωπος του συλλόγου Σότοκαν καράτε "Κέντρο 

Καράτε Σότοκαν Ιλισίων" με ΑΜ = 401 και με προπονητή έναν μαθητή του Κέυβαν Γκάζι! 

Βέβαιες παραβιάσεις του αθλητικού νόμου: 

Από το (1) προκύπτει ότι ο Σκοπελίτης είναι προμηθευτής της ΕΛΟΚ, διότι η ΕΛΟΚ πληρώνει 

για τη χρήση του διαδικτυακού online λογισμικού των αγώνων της,  αλλά ταυτόχρονα είναι 

προμηθευτής και όλων των συλλόγων της ΕΛΟΚ, διότι ένας έκαστος από τους συλλόγους αυτούς 

πληρώνει online για τους αθλητές, που δηλώνουν συμμετοχή σε αγώνες και σεμινάρια, μέσω του 

λογισμικού της Sportdata. Ο προμηθευτής, λοιπόν, της ΕΛΟΚ και όλων των συλλόγων της βρέθηκε 

αντιπρόσωπος συλλόγου και ψήφισε στις εκλογές της ΕΛΟΚ νοθεύοντας το αποτέλεσμά τους! Πρώτη 

καραμπινάτη παραβίαση του αθλητικού νόμου από τον 

Μπουλούμπαση, την ΕΛΟΚ και τον Σκοπελίτη! 

Σε δεύτερη φάση, από τα (2) και )3) προκύπτει ότι ο 

Σκοπελίτης είναι μέλος του συλλόγου Γουάντο-ρύου του 

Μπουλούμπαση στο Νέο Ηράκλειο! Τι δουλειά έχει να 

αντιπροσωπεύει έναν τελείως άλλο σύλλογο, άλλου στυλ 

καράτε (Σότοκαν), που είναι στα Ιλίσια?  Μιλάμε για 

"ρευστή" μετακίνηση ημετέρων, ώστε να νοθευτούν οι 

εκλογές της ΕΛΟΚ! Δεύτερη καραμπινάτη παραβίαση του 

αθλητικού νόμου από τον Μπουλούμπαση, την ΕΛΟΚ, τον 

σύλλογο των Ιλισίων, που "έχρισε" τον Σκοπελίτη 

αντιπρόσωπό του και τον Σκοπελίτη! 

Ενδεχόμενες παραβιάσεις, που θα πρέπει να 

ερευνηθούν: 

Η ΕΛΟΚ είχε ήδη άλλο αγορασμένο λογισμικό, με το οποίο διενεργούσε τους αγώνες της και το 

αχρήστευσε για να το αντικαταστήσει με αυτό της SPORTDATA! Πώς, πότε και γιατί έγινε η 

προτίμηση του νέου προγράμματος? 

Δεν υπάρχει λογισμικό στον κόσμο, το οποίο μεταξύ των επιλογών του να μην έχει και επιλογές 

«κατά τις επιθυμίες του χρήστη» (απλούστατα, διότι τότε δεν θα το αγόραζε κανείς), πράγμα που 

σημαίνει ότι οι κληρώσεις μπορούν άνετα να μην είναι «τυχαίες» όπως σας λένε, αλλά έχουν τη 

δυνατότητα να μαγειρεύονται με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει: από απλή αισχρή κλοπή της νίκης από 
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έναν άξιο αθλητή προς όφελος άλλου ευνοούμενου αθλητή μέχρι … μόρια για τις ανώτατες σχολές (!), 

διότι η κλήρωση είναι η δεύτερη μετά την ζύγιση ευκαιρία για αλλοίωση του αποτελέσματος. Η τρίτη 

είναι βέβαια ο … κωλοδιαιτητής! Η ΕΛΟΚ έχει πολλές φορές κατηγορηθεί για "στημένη διαιτησία" 

στους αγώνες της! 

Τέλος, παρατηρείται ότι οι εισπράξεις από τις συμμετοχές των αθλητών σε αγώνες και 

σεμινάρια δεν πάνε απευθείας σε λογαριασμό της ΕΛΟΚ, που ελέγχεται, λέμε τώρα (τρομάρα σας!), 

αλλά περνάνε από ιδιωτική εταιρεία, όπου ο έλεγχος χάνεται!!! Πείτε μου εσείς: Είναι δυνατόν τα 

έσοδα από αγώνες να εμφανίζονται στα έσοδα της ΕΛΟΚ, ενώ τα έσοδα από σεμινάρια και σχολές 

εκπαιδευτών (άλλη μηχανή αυτή) "υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ" να "πνίγονται" κανονικά??? Όχι, πείτε 

μου εσείς! Είναι δυνατόν??? 

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από τις συμμετοχές σε αγώνες της ΕΛΟΚ πληρώνονται στην 

Sportdata και αποδίδονται στην ΕΛΟΚ. Έτσι τουλάχιστον θα ήταν το λογικό. Αλλά, τα έσοδα από τις 

εισπράξεις από τα πάσης φύσεως σεμινάρια των "μεγάλων δασκάλων" "υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ", 

μελών ή όχι του ΔΣ, πού πάνε??? Προφανώς δεν πάνε στην ΕΛΟΚ, αλλά εις ένα έκαστον δάσκαλο! 

Έτσι τουλάχιστον θα ήταν λογικό! Δηλώνονται αυτά στην Εφορία??? Αν δηλώνονται, τότε προκύπτει 

καραμπινάτη παραβίαση του αθλητικού νόμου από τα μέλη του ΔΣ που διδάσκουν σε σεμινάρια και 

εισπράττουν χρήμα ζεστό, ενώ, αν ΔΕΝ δηλώνονται, τότε προκύπτει καραμπινάτη φοροδιαφυγή "υπό 

την αιγίδα της ΕΛΟΚ, της Sportdata και του Σκοπελίτη"!!! 

Επομένως, οι δύο κύριοι Μπουλούμπασης και Σκοπελίτης (και Γερόλυμπος πάντα, όπως λέμε 

"Batman for ever"!) ενδέχεται να μην συνδέονται μόνο με αθλητικούς κοινούς στόχους και 

πεποιθήσεις, αλλά να έχουν αλληλένδετα οικονομικά συμφέροντα εις βάρος του αγνού αθλητισμού 

και σας εξαπατούν όλους ανεξαιρέτως μαζί με την Εφορία βέβαια!!!  

ΣΦΑΛΙΑΡΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ !!! 

 

Ο υπουργός 
Πολιτισμού κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

Ο υφυπουργός 
Αθλητισμού κ. Γιάννης 

Ανδριανός 

Η γενική γραμματέας 
Αθλητισμού κα 

Κυριακή Γιαννακίδου 

 
Άδεια κουστούμια διοικούν τον 

αθλητισμό της χώρας!!! 

Προς την ΓΓΑ: Δύο αμαρτωλές θητείες του ΔΣ της ΕΛΟΚ επιχορηγείτε  με χρήματα του Ελληνικού 

Λαού χωρίς έλεγχο! Είστε Άχρηστοι στον Ελληνικό Λαό! Κλείστε το!!! 

  

Επί πλέον, κύριοι της ΓΓΑ, κυνηγάτε τους Χρυσαυγίτες ως φασίστες, αλλά  είσαστε 

αδιάφοροι και άρα συνυπεύθυνοι για την φασιστική και παράνομη λειτουργία της ΕΛΟΚ, το 

ΔΣ της οποίας κρύβει φασιστικά από κάθε δημοσιότητα μέσω διαδικτύου και προς τους 
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συλλόγους όλες τις διοικητικές και οικονομικές δραστηριότητες της ΕΛΟΚ 

κουκουλώνοντάς τις πάλι φασιστικά με "πλαστούς" δήθεν αντιπροσώπους συλλόγων στις 

Γενικές Συνελεύσεις έγκρισης διοικητικών πεπραγμένων και οικονομικών απολογισμών! 

Δεν μπορεί συμπολίτες μας να ζουν με 300 € το μήνα, ή στο δρόμο σαν άστεγοι ή 

ψάχνοντας στα σκουπίδια για κάτι φαγώσιμο, και εσείς να επιχορηγείτε τις παρανομίες 

της ΕΛΟΚ, του Γερόλυμπου και των φασιστοειδών που τον υποστηρίζουν ως ανδρείκελα!!! 

 

 

Αν σας πει κανείς όλους μαζί 

“καραγκιόζηδες”, 

τότε θα του κάνει μήνυση … ο Καραγκιόζης 

και θα έχει δίκιο!!! 
 

  

 

 Θύμιος Περσίδης, R.E.D.  
άλλα τα μπαλάκια του πινγκ-πόνγκ  

και άλλα τα μπαλάκια του Κινγκ-Κόνγκ!!!   

 

www.karate.gr   

 Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 
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