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  Γκαγκστεριλίκι και Τρομοκρατία στη Σχολή Προπονητών Καράτε της 
ΕΛΟΚ 

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

 

  

Πρώτη δημοσίευση 23/8/2014.  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 ∆ίκη 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 "∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός ιστότοπος", που γράφεται από τον 
κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την 

έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για 
πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής 

αξιολόγησης, όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο χρυσοπληρώνει ο 
Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!  
Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, τέως Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτ. Πρόεδρος!  

 ∆ιευθυντής της Πρώτης Σχολής Προπονητών των ΕΛΟΚ/ΑΓΓΑ!!!  
Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων! 

Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!! 

Όσοι αδικείστε από την ΕΛΟΚ ή/και από τη Σχολή Προπονητών ένας μόνο μπορεί να σας σώσει!  
 Εμπειρία στο ειδικό θέμα του καράτε, νομικές συμβουλές και ομαδικές μηνύσεις και αγωγές!!! 

 

  

 
Γνωρίζει ο 

πρωθυπουργός  
αυτά που κάνετε??? 

Ο νέος υπουργός 
Πολιτισμού  

κ. Κων/νος Τασούλας
Ο υφυπουργός 
Αθλητισμού 

κ. Γιάννης Ανδριανός

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού 
κα Κυριακή 
Γιαννακίδου

ΓΓΑ = Ο Οίκος  
της Μεγάλης  
ΑΝΟΧΗΣ:  

#################
1-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ  
2-Realnews  

3-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  
4-karate.gr  
5-gazzetta  

6-ΑΥΓΗ  
7-zougla.gr  
8-Δίκη/ΣΚΑΙ  
9-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ  
10-Δίκη/ΣΚΑΙ  

11-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ  
12-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ  
13-Δίκη/ΣΚΑΙ  

Με το άρθρο μου "30/4/2014 - Καταγγελία του ∆Σ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με αίτημα 
έκπτωσής του!!!" αποδεικνύεται ότι έστελνα στη διοίκηση της ΓΓΑ ένα-ένα όλα τα άρθρα 
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 ΕΛΟΚ και ΓΓΑ: Συμμορία ∆ιαπλοκής!!!  

 Ιδρύσατε μια παράνομη Σχολή Προπονητών Καράτε περίτρανο μνημείο 
διαφθοράς, διαπλοκής και ηλιθιότητας! Η αρχή της νομιμότητας επιβάλει να την 
κλείσετε και να την ιδρύσετε εξαρχής! Αλλά και πάλι, αν δεν με συμβουλευθείτε, 
πάλι μαλακίες θα κάνετε!!! Με τις πράξεις και τις παραλήψεις σας διασύρετε τον 
πρωθυπουργό και όλους όσους εργάζονται φιλότιμα και έντιμα για το καλό αυτού 

του τόπου!!!  
Είναι περιττό να μου κάνετε μηνύσεις για τις αλήθειες που σας γράφω, διότι ναι 
μεν ο Κινέζος πρωθυπουργός είπε πως αν ... ξύσεις έναν Έλληνα, από κάτω θα 
βρεις έναν Κινέζο, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι εκεί που με ... ξύνετε  εσείς ∆ΕΝ 

υπάρχει κανένας Κινέζος!!!  

 Ήδη έχω αναλύσει την ίδρυση, την λειτουργία (με κλικ) και τις σε πρώτη φάση παρανομίες (με κλικ) 
της Σχολής Προπονητών Καράτε! Εδώ θα ασχοληθούμε με το κλείσιμο της σχολής λόγω των ηλιθίων 

και των λαμόγιων!!! 

 T h e   P r o f i l e r  
Το κυνήγι του εγκλήματος από τις ειδικές υπηρεσίες κάθε χώρας έχει υιοθετήσει εδώ και πολλά χρόνια τη 

μέθοδο της σκιαγράφησης του λεγόμενου "ψυχολογικού προφίλ" του εγκληματία με στόχο τον εντοπισμό του. Η 
επιστημονική σκιαγράφηση του πορτρέτου ενός εγκληματία (Offender Profiling) είναι μία μέθοδος για να 
εντοπίζεται ο δράστης ενός εγκλήματος με βάση την ανάλυση όλων των επί μέρους έστω και μηδαμινών στοιχείων 
της φύσης του εγκλήματος και του τρόπου με τον οποίο αυτό διαπράχθηκε. Μερικές υποκρυπτόμενες διαφορετικές 
όψεις του εγκληματικού χαρακτήρα καθορίζονται από τις χαρακτηριστικές επιλογές των ενεργειών του πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά το έγκλημα. Αυτές οι πληροφορίες συνδυάζονται με άλλες σχετικές λεπτομέρειες και στοιχεία 
του εγκλήματος, κωδικοποιούνται και ταξινομούνται και κατόπιν συγκρίνονται με τα χαρακτηριστικά γνωστών τύπων 
ανθρώπινης προσωπικότητας και πνευματικών ή/και ψυχικών ανωμαλιών, ώστε να εξαχθεί μία σκιαγράφηση του 
ψυχολογικό "προφίλ" του εγκληματία. 

Το Profiling εκτός από ερευνητική μέθοδος είναι και 
δικαστική επιστήμη, η οποία ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια 
του περασμένου αιώνα. Οι εγκληματολόγοι το θεωρούν ως 

μου τα σχετικά με τη διαφθορά και τη διαπλοκή που κυριαρχεί στην ΕΛΟΚ. 
Συνεπώς η ΓΓΑ ευθύνεται στο ακέραιο για το όργιο διαφθοράς και διαπλοκής στην 
ΕΛΟΚ!!!  

 Η  Πρώτη Καραμπινάτη Παρανομία  είναι το ότι την Σχολή Προπονητών Καράτε 
της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “τρέχει” ένα παράνομο διοικητικό συμβούλιο 
πάντα υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!!  

Επομένως, η … Λέιντι ΓΓΑ-ΓΓΑ είναι μια κορυφαία και μακροχρόνια διεφθαρμένη 
και διαπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία, η οποία παράγει καθημερινά τεράστια ηθική και 
οικονομική ζημία στον Ελληνικό Λαό, και όταν πολλές φορές την αναφέρω ως “Ο Οίκος 
της Μεγάλης Ανοχής” τρέμει το φυλλοκάρδι μου μήπως και με μηνύσουν οι απλοί … Οίκοι 
Ανοχής επειδή τους προσβάλω!!!  

Ακολουθούν άλλες 20 καραμπινάτες παρανομίες!!!  

14-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ  
15-ΑΠΟΨΗ  

16-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ  
17-ΝΤΟΚ/ΝΤΑ  
18-ΕΘΝΟΣ  
19-Δίκη/ΣΚΑΙ  
20-Δίκη/ΣΚΑΙ  

21-ΝΤΟΚ/ΝΤΑ  
22-karate.gr: 
Πόρισμα Ρακιντζή  
23-ΚουτίΠανδώρα  
24-karate.gr: 
Πόρισμα Περσίδη  
25-Πλακά-Αδριανό 

Τα αντικειμενικά άρθρα εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών της δεξιάς στήλης σχετικά με τα 30 
εκατ. ευρώ, που έχουν πάρει οι υπάλληλοι της ΑΓΓΑ (Αμαρτωλής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) 
χωρίς να τα δικαιούνται, αποδεικνύουν τη ∆ιαφθορά και τη ∆ιαπλοκή των υπαλλήλων της ΑΓΓΑ με τους 
κατά καιρούς πολιτικούς τους προϊσταμένους, οι οποίοι ενέκριναν τις αποφάσεις πληρωμής τους, και τους 
ομοσπονδιάρχες ως αντικείμενο της εύνοιας και των δύο ανωτέρω!!! Υπόλογα και υπεύθυνα της "ΧΡΟΝΙΑ 
ΝΟΜΙΜΗΣ" ∆ιαφθοράς και ∆ιαπλοκής στη ΑΓΓΑ είναι και τα πέντε σημερινά κόμματα: η Νέα 
∆ημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ διότι αυτά τοποθετούσαν τους πολιτικούς προϊσταμένους στη ΑΓΓΑ, ο 
ΣΥΡΙΖΑ διότι τα 3/4 του ΠΑΣΟΚ πήγαν σε αυτόν, οι ΑΝΕΛ διότι αποτελούνται από βουλευτές της Ν∆, 
και το ΚΚΕ διότι υπόγεια συνεργάζεται με τη Ν∆ ως "τραβάτε με κι ας κλαίω"! 

 
Γνωρίζει ο 

πρωθυπουργός  
αυτά που κάνετε??? 
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ένα είδος εφαρμοσμένης ή κλινικής εγκληματολογίας, ενώ στην ποινική δικαιοσύνη ενίοτε, συγχέουν το 
"πορτρέτο" αυτό με την αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, αλλά η ταύτιση αυτή είναι λανθασμένη. Τέλος, οι 
δικηγόροι το θεωρούν ως ένα είδος ερευνητικής ανάλυσης συμπεριφοράς του κατηγορούμενου.  

Η μέθοδος του Profiling, μαζί με το αντίστοιχο επάγγελμα, προέκυψε σχεδόν ταυτόχρονα με τον όρο "κατά 
συρροή δολοφόνος" (serial killer) στις αρχές της δεκαετίας του '70 στην Αμερική, και οδήγησε στην ανάγκη 
δημιουργίας του ειδικού τμήματος Επιστημονικής Ανάλυσης Συμπεριφοράς του FBI, ώστε να τεθεί σε επίσημη και 
επιστημονική βάση η επιβολή του νόμου σε πράξεις που επιχειρούνται εξαιτίας συμπεριφορών και αιτιών που 
ανάγονται στην ψυχολογία του ατόμου. Στην Αμερική, τη χώρα που συμβαίνουν όλα, όταν ένα έγκλημα εικάζεται ότι 
μπορεί να είναι έργο κατά συρροή δολοφόνου, αναλύεται στα στοιχεία του, ρίχνονται οι παρατηρήσεις σε μια τεράστια 
βάση δεδομένων και εξετάζονται από ειδικές ομάδες οι ομοιότητες με άλλα εγκλήματα σε όλη τη χώρα των 300 
εκατ. κατοίκων. 

Η ανωτέρω μέθοδος και επιστήμη “της σκιαγράφησης του ψυχολογικού προφίλ” δεν μας είναι καθόλου 
άγνωστη σαν βασική αρχή τουλάχιστον. Έχει εφαρμογή στην καθημερινή μας ζωή, αφορά όλους μας και την 
εφαρμόζουμε ενστικτωδώς προς κάθε κατεύθυνση σε πρωτόγονη μορφή, όταν προσπαθούμε "να ψυχολογήσουμε" 
τον διπλανό μας με στόχο να προβλέψουμε τις κινήσεις του. Η προσπάθειά μας αυτή τις περισσότερες φορές είναι 
αναποτελεσματική, διότι δεν της δίνουμε την ανάλυση που πρέπει ή διότι δεν δίνουμε στα στοιχεία που προκύπτουν 
τη σημασία που πρέπει. Έτσι, πολλές φορές , όταν πιανόμαστε κορόιδα, λέμε το περίφημο “ρέ γαμώτο, έπρεπε να το 
είχα καταλάβει!”, αλλά πλέον είναι αργά! 

Το πρώτο πράγμα που συγχέει τις σκέψεις μας είναι το ότι τα χρήσιμα στοιχεία, από τα οποία βγαίνουν 
ζουμερά συμπεράσματα με βαρύτητα, δεν μας προσφέρονται αφειδώς και συγκεντρωμένα, αλλά είναι σχετικά λιγοστά 
σε σύγκριση με όλα τα στοιχεία που "παράγει" το μελετώμενο άτομο, χρονικά μακριά το ένα από το άλλο και θα 
πρέπει εμείς να τα ανιχνεύσουμε ανάμεσα από ένα βουνό στοιχείων όχι μόνο ρουτίνας και καθημερινότητας, αλλά 
και επιτηδευμένης "κάλυψης" από το παρατηρούμενο άτομο. Όταν όμως καταφέρουμε να απομονώσουμε τα 
πραγματικά στοιχεία τα περιγραφικά της κρυφής προσωπικότητας του παρατηρούμενου ατόμου, τότε βλέπουμε με 
έκπληξη ένα πολύ απλό συναρμολογημένο παζλ, το οποίο μας αποκαλύπτει τις δήθεν τυχαία, αλλά προφανώς 
εσκεμμένα καλά κρυμμένες επιδιώξεις του!!! 

Η επιστημονική αυτή μέθοδος ανάλυσης του χαρακτήρα και η εξ αυτής πρόβλεψη των επιδιώξεων του 
παρατηρούμενου ατόμου έχει εφαρμογή και σε μένα που γράφω αυτά τα λόγια και σε σένα που τα διαβάζεις και σε 
όποιον μπαίνει στο στόχαστρο της παρατήρησης! Εκείνοι, όμως, που δεν πρέπει ... να βγαίνουν ούτε λεπτό από το 
στόχαστρο της παρατήρησης είναι τα δημόσια πρόσωπα που διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα και τις τύχες μικρών ή 
μεγάλων ομάδων του Ελληνικού λαού! 

Η εναπόθεση στα χέρια των διοικούντων της τύχης δημόσιων οργανισμών και του Ελληνικού λαού αποτελεί 
Ιερή Αποστολή! Αν αυτοί είναι καλά κρυπτόμενοι κλέφτες, απατεώνες, παράνομοι, δολοπλόκοι, διαπλεκόμενοι, 
διεφθαρμένοι, δεν πρόκειται ποτέ να το δηλώσουν μπροστά σε δημοσιογράφους ή στις κάμερες, αλλά θα λειτουργούν 
κρυπτόμενοι. Ποτέ όμως τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν αποδίδονται χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, αλλά και δεν 
δημιουργούνται στο μυαλό των διοικούμενων χωρίς πραγματική αιτία. Και αιτίες των σχετικών σκέψεων των 
διοικούμενων αποτελούν οι πράξεις και οι παραλήψεις, τις οποίες εσκεμμένα και υπό επιτηδευμένη κάλυψη 
διαπράττουν οι διοικούντες κατευθυνόμενοι από τις επιδιώξεις τους! 

Αν, λοιπόν, οι αποκαλυπτόμενες επιδιώξεις τους είναι διάφορες από τη χρηστή και ισότιμη διοίκηση των 
Ελλήνων, τότε οι διοικούντες αυτοί είναι όχι μόνο άχρηστοι, αλλά και επικίνδυνοι! 

Εφαρμογή του Profiling  στους διοικούντες την ΕΛΟΚ! 
Εφαρμόζοντας τη μελέτη ανάλυσης χαρακτήρων “serial … something”, έτσι για άσκηση και για πρόβλεψη του 

μέλλοντος, στους διοικούντες την ΕΛΟΚ διακρίνουμε πέντε κυριαρχούσες κατηγορίες: τους “serial ilithious”, τους 
“serial malakes”, τους “serial kotes”, τους “serial lamoya”, και τους “serial killers”, στην οποία κατηγοριοποιείται 
μόνον ένας «κατήγορος, δικαστής και δήμιος» ταυτόχρονα!  

Οι “serial ilithioi” είναι αυτοί που επί χρόνια βλέπουν να διαπράττονται 
παρανομίες μέσα στην ΕΛΟΚ και δεν εννοούν να το καταλάβουν! 

Οι “serial malakes” είναι αυτοί που είναι πρόθυμοι να καταλάβουν τις παρανομίες 
της ΕΛΟΚ, τους αποδεικνύεις αυτές τις παρανομίες και δεν το καταλαβαίνουν με 
τίποτα! 

Οι “serial kotes” είναι αυτοί που βλέπουν τις παρανομίες, υφίστανται ζημίες από 
αυτές και δεν τολμούν ούτε να μιλήσουν, ούτε να αντιδράσουν σε αυτές και σε αυτούς 
που τις κάνουν! 
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Οι “serial lamoya” είναι οι πραγματικοί παρανομούντες ωφελούμενοι από τις παρανομίες, αλλά και αυτοί που 
συμπλέουν με τους παρανομούντες για τα οφέλη που απολαμβάνουν από τις παρανομίες των παρανομούντων! 

Οι “serial killers” είναι μόνον … ένας: ο αρρωστημένος δικτάτορας, εισαγγελέας, δικαστής και δήμιος, ο οποίος 
κυνηγάει μέχρις εσχάτων και εξοντώνει κυριολεκτικά κάθε αντιφρονούντα στις σκοπιμότητες, τις επιλογές και τις 
διαταγές του! Ο συγκεκριμένος αυτός serial killer τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει εξοντώσει επιδεικτικά όλους τους 
αντιπάλους του εκτός από εμένα, που όταν με βλέπει … κλάνει μέντα (σε αυτό το σημείο δηλώνω ότι έχω πεθάνει 
από τα γέλια, όπως και εσύ!!!)!!! 

  
Προσωπικά έχω αφιερώσει αρκετά χρόνια να κατηγοριοποιήσω τους διοικούντες την ΕΛΟΚ σε αυτές τις 

κατηγορίες, αλλά προς το παρόν θα ήθελα να μοιραστώ τις σκέψεις μου μαζί σας, έτσι για άσκηση, σχετικά με τα 
γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο άγνωστο για εμάς εσωτερικό της ΕΛΟΚ, το οποίο θα αποδειχθεί ότι δεν είναι 
καθόλου άγνωστο!!! 

Τα γεγονότα που πυροδότησαν τις επόμενες παρατηρήσεις: 
1 – την 21/8/2014 η ΕΛΟΚ ανήρτησε στην αρχική σελίδα του ιστότοπού της την ένδειξη «ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ», 
2 – και όταν κανείς κάνει κλικ σε αυτόν τον τίτλο οδηγείται στο «νέο διοικητικό συμβούλιο», όπως δίνεται στον 

επόμενο πίνακα, 
3 – το οποίο ήταν το ίδιο με το παλιό με μόνη διαφορά το ότι ο Γιώργος Κοσμίδης έχει «καθαιρεθεί από Α΄ 

Αντιπρόεδρος», που ήταν, και το όνομά του έχει μεταφερθεί ως απλού μέλους από κάτω από το επίσης απλό μέλος 
Πέτρο Πάση. 

Και ορίστε η ανάρτηση: 

 
Επί μέρους συμπεράσματα:  
Α – Η ανάρτηση στην αρχική σελίδα του site της ΕΛΟΚ έγινε προφανώς για να χτυπήσει στα μάτια όλων όσων 

έμπαιναν στο site και άρα για να μάθουν τα νέα όσο το δυνατόν περισσότεροι και γρηγορότερα (επίδειξη ισχύος)! 
Β – Ο μετά από το κλικ συνολικός πίνακας της αναδιάρθρωσης έδινε τις 

λεπτομέρειες (επίδειξη τεκμηρίωσης). 
Γ – Ο υποβιβασμός του Κοσμίδη και η αναφορά του ονόματός του στο τέλος του 

πίνακα (δεν μπορούσε και να σβηστεί τελείως) αποτελεί καταχώρηση “τιμωρίας με 
μίσος” του Γιώργου Κοσμίδη (επίδειξη μίσους): του αφαιρέθηκε ο τίτλος και τον πέταξαν 
περιφρονητικά στην τελευταία θέση του πίνακα των μελών του ∆Σ, επειδή και μόνο 
επειδή δεν μπορούσαν να τον πετάξουν τελείως έξω, αφού είναι εκλεγμένος! 
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∆ – Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να γίνουν όλα αυτά εν ριπή οφθαλμού μέσα στο κατακαλόκαιρο και μόνον 
ένας διακατέχεται από τον ναρκισισμό να κάνει επίδειξη ισχύος, επίδειξη τεκμηρίωσης (δήθεν) και επίδειξη μίσους: 
Ο ψυχικά άρρωστος Γιώργος Γερόλυμπος (serial killer) συγκάλεσε εσπευσμένα συνεδρίαση ∆Σ κάποια από τις 
προηγούμενες ημέρες και χρησιμοποίησε όλους τους “serial lamoya” του ∆Σ για να τιμωρήσει τον Κοσμίδη, επειδή 
κάτι του έκανε, και οι "serial kotes" αχυράνθρωποί του φυσικά ανταποκρίθηκαν στον κόκορα (μάλλον την κότα τη 
λειράτη): με απόφαση ∆Σ αφαίρεσαν τον τίτλο του Α΄ Αντιπροέδρου από τον Κοσμίδη και τον κατέταξαν τελευταίο 
τροχό στην άμαξα που σέρνει τις παρανομίες της ΕΛΟΚ! (Προσωπικά πιστεύω ότι είναι η καλύτερη θέση μετά την 
τελείως έξω από το ∆Σ/ΕΛΟΚ!) 

 Οι Παρατηρήσεις και η Ερμηνεία τους:  

Αλλά τι προηγήθηκε μεταξύ Γερόλυμπου και Κοσμίδη και ξύπνησε «το μίσος προς εξόντωση» του 
Γερόλυμπου εναντίον του Κοσμίδη? 

   
Ο Κοσμίδης πρόσβαλε οπωσδήποτε με κάποιο τρόπο τον Γερόλυμπο, αλλά κανένας δεν 

τολμάει να προσβάλει κατά πρόσωπο τον Γερόλυμπο, ενώ το μόνο πρόσωπο που μπορεί να 
προσβάλει ο Κοσμίδη με αποτέλεσμα να προσβληθεί έντονα ο Γερόλυμπος είναι η γυναίκα του 
Γερόλυμπου Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου!  

Αλλά τι διαφορά να είχαν η Γερολύμπου με τον Κοσμίδη? Ψάχνω και δεν 
βρίσκω καμιά, παρά μόνο το ότι όντας και οι δύο μέλη του ∆Σ/ΕΛΟΚ, 
ταυτόχρονα μέλη της επιτροπής διοίκησης της Σχολής Προπονητών Καράτε 
και επιμένοντας ο Κοσμίδης να πάρει δίπλωμα και η έγκυος κόρη του, που 
προφανώς απουσιάζει από όλα τα πρακτικά μαθήματα, θα επέμενε να της βάλει 
παρουσίες την τελευταία εβδομάδα που έλειπε από την Σχολή!  

“Όχι, να δώσουμε δίπλωμα προπονητή και στο … εγγόνι που θα γεννηθεί!” θα του είπε η 
Γερολύμπου (και έχει δίκιο)! 

"Θα προτιμούσα ... να βγει με το δίπλωμα στο χέρι!" θα της απάντησε ο Κοσμίδης! 
Και εκεί επήλθε η σύρραξη, θα τσίριξε η Γερολύμπου, θα είπε καμιά χοντράδα ο Κοσμίδης 

και τινάχτηκε το ελατήριο ο Γερόλυμπος και … πολύ θα ήθελα να ήμουνα μπροστά αλλά δεν 
ήμουνα!!! 

Ο Γερόλυμπος θίχτηκε βαθύτατα ή προσποιήθηκε ότι θίχτηκε βαθύτατα σε προμελετημένη 
παγίδα για τον Κοσμίδη, που είναι και το πιθανότερο, διότι γιατί να θιγεί για δυο λόγια παραπάνω για τη γυναίκα του, 
αφού αρμέγουν ως ίδια κουμάσια και οι τρεις την ΕΛΟΚ κανονικά! Εδώ δεν έχει θιγεί για όσα του γράφω τόσους 
μήνες τώρα!!! Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου πάντα, ο Γερόλυμπος την είχε στημένη του Κοσμίδη και με πρόφαση τα 
δυό λόγια παραπάνω του Κοσμίδη προς τη γυναίκα του ενεργοποίησε την εξόντωσή του! 

Μια εξόντωση όμως θέλει σύμφωνες γνώμες και των άλλων, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχε ανάγκη κάποιας 
“σκηνοθεσίας” της όλης “σύγκρουσης”, ώστε να μεγιστοποιηθεί τεχνητά, και άρα παίζουν ρόλο και τα λόγια και οι 
αντιδράσεις της στιγμής!  

Επειδή ο Γιώργος Γερόλυμπος είναι πολύ καλός ηθοποιός, για άλλους δραματικός για μένα 
… κωμικός γελωτοποιός (τον θυμάμαι στα δικαστήριά μας που λεει πάντα "κύριοι δικαστές 
έρχομαι σε εσάς να με προστατέψετε από τον Περσίδη"!), όπως πάντα θα έπαιξε πολύ καλά το 
στιγμιαίο δράμα του προσβεβλημένου εκείνη τη στιγμή στην παγίδα, που είχε στήσει μαζί με τη 
γυναίκα του στον Κοσμίδη (παγίδα που ίσως συμμετείχαν και άλλοι, π.χ. η σουπιά ο 
Μπουλούμπασης με το αυτοκόλλητο ... μουστάκι, που το βράδυ το κολλάει στο κομοδίνο και το 
πρωί το ξαναφοράει για να μας κάνει το βαρύ πεπόνι!)! Κατά τις δικές μου εκτιμήσεις θα του 
όρμηξε ως … ιππότης Ντ’ Αρτανιάν και θα του έριξε και κάνα δυό μπουκέτα!!! 

Φυσικά, αν έγινε αυτό, τότε έχουμε άμεση “αθλητική προσβολή” και “άσκηση βίας σε αθλητικό χώρο” πράγμα 
που στέλνει τον Γερόλυμπο άψαλτο από τα αθλητικά δρώμενα στο σπίτι του! Αν έγινε κάτι τέτοιο και το φαει ο 
Κοσμίδης, τότε θα είναι μεγάλος μαλάκας, με το συμπάθιο! 

Ταυτόχρονα, όμως, αν ο Γερόλυμπος όρμησε και χτύπησε τον Κοσμίδη, πράγμα που εγώ προσωπικά πιστεύω 
πως και έγινε και ήταν προσχεδιασμένο, διότι προφανώς (α) ο Κοσμίδης δεν του σκότωσε τον πατέρα, (β) δεν 
υπάρχει διαφορά που να μην συζητείται ψύχραιμα, (γ) δεν αφέθηκε χρόνος να επέμβουν οι άλλοι πριν διογκωθεί η 
διαφορά, και (δ) η ποινή εξόντωσης είναι τεράστια για μια αστεία διαφωνία, τότε ο Γερόλυμπος αποδεικνύει 
περίτρανα ακόμα για άλλη μια φορά ότι είναι “κότα λειράτη”, αφού όπως είναι γνωστό ο Κοσμίδης έχει εγχειριστεί 
στα δυό του γόνατα και είναι “ραγισμένο γυαλί” και όσον αφορά στην υπεράσπιση του εαυτού του, αλλά και σε πιθανή 

 
Γερόλυμπος 
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ 
ΔΙΚΤΑΤΟΡ" 

Γερολύμπου 
Αναπλ. Πρόεδρος: 

το μήλο της 
έριδος, 

παραγινωμένο 
βέβαια, αλλά αυτό 

έχουμε στην 
ΕΛΟΚ! 

 
Κοσμίδης 

Α'  Αντιπρόεδρος 
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ανήκεστη βλάβη μετά από τραυματισμό πραγματικής συμπλοκής! ∆ηλαδή, η κότα ο Γερόλυμπος όρμησε και 
χτύπησε εν γνώσει του έναν μόνιμα σοβαρά τραυματισμένο, που δεν μπορούσε να αμυνθεί, αλλά και αν αμυνόταν να 
κατέληγε κουτσός!!! 

Επομένως, το παζλ των γεγονότων δένει μόνο με την παρατήρηση ότι η απόφαση του Γερόλυμπου να 
εξοντώσει τον Κοσμίδη προκλήθηκε μετά από “θέατρο” δήθεν προσβολής της Εμμανουέλας Ποντίδα Γερολύμπου, 
γυναίκας του Γερόλυμπου, φυσικής επίθεσης του Γερόλυμπου εναντίον του Κοσμίδη, ώστε να μεγιστοποιηθεί το 
γεγονός και να εξαναγκαστούν όλα τα μέλη του ∆Σ/ΕΛΟΚ να “συνδράμουν” τον Γερόλυμπο στην άμεση και καθολική 
τιμωρία του Κοσμίδη, ανήκεστο τραυματισμό του Κοσμίδη αν αμυνόταν και, τέλος, άμεση εφαρμογή της τιμωρίας τώρα 
που ήταν ζεστό το θέμα!!! Και αυτά επειδή ο Γερόλυμπος αν δεν είναι ο "Θεός του Μίσους" είναι οπωσδήποτε ο 
"Ημίθεος"!!! 

 Τι μέλλει γενέσθαι?  
Ως Profiler του “serial killer” και των “serial ilithion” προβλέπω τα επόμενα πιθανά σαν επιδιώξεις και 

πράξεις των εμπλεκομένων: 
  
Από πλευράς Γερόλυμπου μία μόνο προοπτική υπάρχει: 
1 – ∆εν θα δώσει στον Κοσμίδη άλλες ώρες διδασκαλίας στη Σχολή Προπονητών! 
2 – Θα αφήσει να τελειώσει η Σχολή Προπονητών, επειδή ο Κοσμίδης είναι μέλος της Επιτροπής ∆ιοίκησης! 
3 – Θα συγκροτήσει τη Νέα ∆ικαστική Επιτροπή (∆Ε), μετά από την προηγούμενη "∆Ε-μαϊμού", που του 

τίναξα στον αέρα! 
4 – Θα τιμωρήσει με την (∆Ε) τον Κοσμίδη με όλα τα μέλη του ∆Σ (serial kotes) ως ψευδομάρτυρες (όπως σε 

όλες τις "δίκες" της ΕΛΟΚ) και θα τον πετάξει έξω από το ∆Σ! 
5 – Θα εξοντώσει μακροχρόνια τον Κοσμίδη χτυπώντας τον ίδιο, την κόρη του, τους συλλόγους του, τους 

αθλητές του και επιδιώκοντας να του πάρει και το Κυόκουσιν δίνοντας την αρχηγία σε άλλον, καλοθελητές υπάρχουν 
πάντα!!!   

6 - Μεγαλόψυχα, θα δείξει ... έλεος σε όσους άλλους έχουν το όνομα Κοσμίδης 
στον … τηλεφωνικό κατάλογο!!!) 

  
Και άρα τώρα βρισκόμαστε με τον Κοσμίδη στην … ηλεκτρική καρέκλα να 

φοράει το περουκίνι με το μουλιασμένο σφουγγαράκι και τα ηλεκτρόδια στο κεφάλι, 
με τον διακόπτη να βρίσκεται μέσα στο μυαλό του Γερόλυμπου, ο οποίος όποτε 
θέλει τον κατεβάζει! 

   
Από πλευράς Κοσμίδη υπάρχουν δύο προοπτικές: 
Α – Θα φάει στη μάπα όλα όσα θα του κάνει ο Γερόλυμπος 

και θα καταλήξει … περιπτεράς! Μη γελάτε, το έχουν κάνει και 
άλλοι αυτό! Θυμηθείτε κάποιον που πήρε τις περισσότερες 
ψήφους στις εκλογές της ΕΛΟΚ και … παραιτήθηκε επειδή 
στενοχώρησε τον Γερόλυμπο! 

Β – Θα καταγγείλει τον Γερόλυμπο προς κάθε κατεύθυνση: 
1) στη ΓΓΑ, ως μέλος του ∆Σ/ΕΛΟΚ και της Επιτροπής 

∆ιοίκησης της Σχολής, ότι παρ’ όλο που βρίσκεται εκτός ΕΛΟΚ 
είναι στην ουσία ο δικτάτορας της ΕΛΟΚ και ο μόνος αποφασίζων 

για την ΕΛΟΚ, θα εκθέσει τα παράνομα της ΕΛΟΚ και της Σχολής και θα σταματήσει τη Σχολή ... μέχρι να γεννήσει 
η κόρη του! (Να μην γελάει κανείς: και γίνεται και μπορεί να το κάνει!) 

2) στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας ότι χειροδίκησε εναντίον του εντός αθλητικού χώρου με αίτημα την 
αφαίρεση της φίλαθλης ιδιότητας, οπότε ο Γερόλυμπος λεει αντίο στο καράτε, το κέρλινγκ και το τρίαθλο και πάει 
σπίτι του να πλένει ... σώβρακα (δεν είναι κακό αυτό, κι εγώ πλένω!)! 

3) στον Εισαγγελέα με σχετική μήνυση για ποινική δίωξη με την κατηγορία του (2)!  
4) στα πολιτικά δικαστήρια με σχετική αγωγή για αποζημίωση ηθικής βλάβης με την κατηγορία του (2)! 
5) στη ΓΓΑ με την κατηγορία ότι από τότε που παραιτήθηκε ο Γερόλυμπος από πρόεδρος της ΕΛΟΚ, ποτέ δεν 

έφυγε από την ΕΛΟΚ, αλλά όλα αυτά τα χρόνια είναι ο δικτάτορας της ΕΛΟΚ ελέγχοντας τα διοικητικά της και τα 
οικονομικά της, πράγματα που πρέπει να ελεγχθούν άμεσα και ενδελεχώς για μίζες και διασπάθιση! 

6) κάθε φορά που ο Γερόλυμπος εμφανίζεται σε δραστηριότητα της ΕΛΟΚ θα φέρνει την Αστυνομία και θα τον 

Στην ηλεκτρική καρέκλα πρώτα 
κατουριέσαι, μετά χέζεσαι (σόρυ), 

μετά φωνάζεις "Δεν θα το 
ξανακάνω ... Γερόλυμπε", αλλά 
πλέον είναι αργά διότι ήδη ... 

ξεροψήνεσαι! 

 
Κοσμίδης, τέως 
Α'  Αντιπρόεδρος  

και νυν ... 
μπαρμπούτσαλα!!! 
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βγάζει έξω με βάση το ότι α) έχει απαγορευθεί από την Παγκόσμια η είσοδός του σε κάθε διοργάνωση του 
καράτε και β) δεν είναι μέλος της διοίκησης! 

7) Θα απαιτήσει από όλα τα μέλη του ∆Σ/ΕΛΟΚ να του συμπαρασταθούν κατά του Γερόλυμπου και να 
λειτουργήσουν νόμιμα, ειδάλλως θα καταγγείλει κάθε ατασθαλία της ΕΛΟΚ από μέσα ως καμικάζι!!!  

8) Θα πηγαίνει σε κάθε συνεδρίαση ∆Σ και θα απαιτεί να μην παρευρίσκεται ο Γερόλυμπος ειδάλλως θα καλεί 
την αστυνομία! 

9) Θα παραστεί ως μάρτυρας στην επικείμενη δίκη των υπαλλήλων της ΕΛΟΚ για την παράνομη απόλυσή τους, 
η οποία ήταν έμπνευση και εκτέλεση του Γερόλυμπου, που την επέβαλε στο ∆Σ!!! 

10) Θα ενταχθεί άμεσα στην αντιπολίτευση, όπου και θα ξεράσει ό,τι 
ξέρει και δεν ξέρει! 

11) Θα δημοσιεύει στο karate.gr όλες τις μαρτυρίες του για τις 
παρανομίες στην ΕΛΟΚ και όποιον πάρει ο Χάρος! 

12) Και ό,τι άλλο σκεφθεί και σκεφθώ στο μέλλον!!! 

 Έχω χάσει τον ύπνο μου από την αγωνία!!!  

 Ιδού οι Νεκροθάφτες του Καράτε στην Ελλάδα (και οι προηγούμενοί τους βέβαια)!!!    
1) Για ένα άθλημα από το 1966 στην Ελλάδα, για μια 
ομοσπονδία με ιστορία από το 1980, για ανάπτυξη με 

επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ από τη ΓΓΑ από το 1991, 
με 250 συλλόγους, όπως λένε, και 28.000 αθλητές, όπως 
λένε, με δεκάδες πρωταθλήματα, εκατοντάδες προπονητές 

και πρωταθλητές, η ΕΛΟΚ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ 
ΚΑΝΕΝΑ ιστορικό στις ιστοσελίδες της, ΚΑΝΕΝΑ 

πρωτάθλημα, ΚΑΝΕΝΑ σύλλογο, ΚΑΝΕΝΑ προπονητή, 
ΚΑΝΕΝΑ αθλητή, ΚΑΝΕΝΑ αποτέλεσμα οποιουδήποτε 

αγώνα οποιασδήποτε χρονιάς, ΚΑΜΙΑ φωτογραφία, ΚΑΝΕΝΑ βίντεο!  
2) Οι δραστηριότητές της δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗ∆ΕΝΙΚΟ! Το έμψυχο 
δυναμικό των συλλόγων, προπονητών, εξεταστών, μαύρων ζωνών, αθλητών και άλλων 
παραγόντων δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗ∆ΕΝΙΚΟ? Όλες οι επιχορηγήσεις 

εκατομμυρίων ευρώ που πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος απέδωσαν ένα 
ΜΗ∆ΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ!  

3) Πάρτε για παράδειγμα τους Βαλκανικούς Αγώνες, τις συμμετοχές αθλητών, 
εκπαιδευτών και διαιτητών! Ηλίθιοι!!! Βαλκανικοί ∆ΕΝ υπήρξαν ποτέ!!! Γιατί? ∆ιότι 
ΠΟΤΕ ∆ΕΝ υπήρξε Βαλκανική Ομοσπονδία! Γιατί ∆ΕΝ υπήρξε ποτέ? ∆ιότι ∆ΕΝ 
υπάρχει η ιστορία της με λεπτομέρειες καταγεγραμμένη! Και γιατί ∆ΕΝ υπάρχει η 

ιστορία της με λεπτομέρειες καταγεγραμμένη?  
4) Ηλίθιοι!!! ∆ιότι ΠΟΤΕ ∆ΕΝ υπήρξε καταστατικό της Βαλκανικής δημοσιευμένο από τον Γερόλυμπο, αφού από την 

ίδρυσή της αυτός ήταν ο πρόεδρός της, και αν υπήρχε θα ήταν δημοσιευμένο στο site της ΕΛΟΚ ή στο site της 
Βαλκανικής! Στο πρώτο ∆ΕΝ είναι και το δεύτερο ∆ΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ! Συνεπώς, ΠΟΤΕ δεν λειτούργησε με 

φορολογικά βιβλία και στοιχεία αυτή η ανύπαρκτη ομοσπονδία!!! 
5) Και γιατί όλα αυτά??? ΑΠΛΟΥΝ!!! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΗΣ!!! 

6) Συνεπώς η ιστορία του καράτε και όλων των παραγόντων του στην Ελλάδα έχει θαφτεί εσκεμμένα! Αλλά γιατί 
τέτοιο εσκεμμένο θάψιμο των πάντων, ενώ έπρεπε το καράτε να ήταν το πρώτο άθλημα στην Ελλάδα? Γιατί τέτοια 

απαξίωση όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων του αθλήματος???  
  

Η Απάντηση είναι απλή: ∆ιοργανώνουν, Αρμέγουν τη διοργάνωση και Σβήνουν τα ίχνη της!!! 
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ!!! 

 Πρόκειται για την ομοσπονδία της Αρπαχτής και της Αρμεχτής!!!  
(Ορολογία: "Αρπαχτή" σημαίνει μπαίνεις μέσα αρπάζεις, φεύγεις και χάνεσαι!  

"Αρμεχτή" σημαίνει μπαίνεις μέσα, αράζεις, αρμέγεις τον πρώτο μήνα, αρμέγεις το δεύτερο μήνα, 

 
Ο Τρομοκράτης 

της Διπλανής Πόρτας! 
Το μυστικό της 

εκμετάλλευσης μιας 
αθλητικής ομοσπονδίας 

είναι να στερείς τα 
δικαιώματα στους 
έξυπνους, ώστε να 
φεύγουν, και να τα 

πλασάρεις σαν ρουσφέτια 
στους ηλίθιους, ώστε να σε 
ευγνωμονούν κιόλας!!! 
Ποιος ... μαλάκας δεν το 
καταλαβαίνει αυτό? 
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αρμέγεις τον τρίτο μήνα, κ.ο.κ.) 

Γενικά, αποδεικνύεται ότι η ΓΓΑ αφήνει πλήρη και εν λευκώ δικαιοδοσία στις ομοσπονδίες να διαχειρίζονται το κάθε 
άθλημα χωρίς κανένα έλεγχο και παρακολούθηση και για αυτό το λόγο ο Ελληνικός αθλητισμός έχει γίνει βορά των 
επιτήδειων και των απατεώνων της διαπλοκής, μέρος της οποίας γίνονται και οι πολιτικοί προϊστάμενοι της ΓΓΑ, 

αλλά και αυτοί οι ίδιοι οι υπάλληλοί της, άλλο που δεν ήθελαν και οι μεν και οι δε!!!  

 
1-Γερόλυμπος 
"ΕΠΙΤΙΜΟΣ" =  

"Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ" 

 
2-Μπουλούμπασης 

Πρόεδρος 
 

3-Γερολύμπου 
Αναπλ. Πρόεδρος 

 
4-Δημητριάδης 
Γεν. Γραμματέας 

5-Βόβλας 
Ταμίας 

 
6-Ράλλης Ειδικός 

Γραμματέας 

 
7-Γκουβούσης 
Έφορος Υλικού 

 
8-Καρβούνης 

Εφ. Εθν. Ομάδας 

 
9-Χονδροματίδης 
Πρόεδρος Τεχν. 
Επιτροπής 

10-Πάσης...Σουπιά!

 
11-Κοσμίδης 

τελευταίος τροχός 
της άμαξας που 
σέρνει το ... 
καράβι! 

Με τα προηγούμενα άρθρα μου έχω ήδη αποδείξει ότι οι ανωτέρω 
είναι "προκλητικοί εγκληματικοί αθλητικοί και οικονομικοί 

επιχειρηματίες" που αρμέγουν την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε από 
τις θέσεις τους στο διοικητικό της συμβούλιο και ... παραπλεύρως, 

παραβιάζοντας ταυτόχρονα και καραμπινάτα και την αθλητική και την 
φορολογική νομοθεσία!!!

 

  

 
Γνωρίζει ο 

πρωθυπουργός  
αυτά που κάνετε??? 

Ο νέος υπουργός 
Πολιτισμού  

κ. Κων/νος Τασούλας
Ο υφυπουργός 
Αθλητισμού 

κ. Γιάννης Ανδριανός

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού 
κα Κυριακή 
Γιαννακίδου

ΓΓΑ = Ο Οίκος  
της Μεγάλης  
ΑΝΟΧΗΣ:  

#################
1-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ  
2-Realnews  

3-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  
4-karate.gr  
5-gazzetta  

6-ΑΥΓΗ  
7-zougla.gr  
8-Δίκη/ΣΚΑΙ  
9-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ  
10-Δίκη/ΣΚΑΙ  

11-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ  
12-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ  
13-Δίκη/ΣΚΑΙ  

14-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ  
15-ΑΠΟΨΗ  

16-ΕΛΕΥΘ/ΠΙΑ  
17-ΝΤΟΚ/ΝΤΑ  
18-ΕΘΝΟΣ  
19-Δίκη/ΣΚΑΙ  
20-Δίκη/ΣΚΑΙ  

Με το άρθρο μου "30/4/2014 - Καταγγελία του ∆Σ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με αίτημα 
έκπτωσής του!!!" αποδεικνύεται ότι έστελνα στη διοίκηση της ΓΓΑ ένα-ένα όλα τα άρθρα 
μου τα σχετικά με τη διαφθορά και τη διαπλοκή που κυριαρχεί στην ΕΛΟΚ. Συνεπώς η 
ΓΓΑ ευθύνεται στο ακέραιο για το όργιο διαφθοράς και διαπλοκής στην ΕΛΟΚ!!!  

 Η  Πρώτη Καραμπινάτη Παρανομία  είναι το ότι την Σχολή Προπονητών Καράτε 
της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “τρέχει” ένα παράνομο διοικητικό συμβούλιο 
πάντα υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!!  
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Και δεν ξεχνάμε ότι: 

Οι επίορκοι υπάλληλοι της ΓΓΑ εισέπρατταν 
παράνομα διπλούς, τριπλούς και τετραπλούς μισθούς με 
αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις προς τους πολιτικούς τους 
προϊσταμένους, οι τελευταίοι υπέγραφαν τις σχετικές 
αποφάσεις κάνοντας τα στραβά μάτια, ενώ μοίραζαν 
σπάταλα χρήμα προς τις αθλητικές ομοσπονδίες των 
ευνοουμένων τους, το ∆ημόσιο Ταμείο αιμορραγούσε 
ανέλεγκτα προς όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες και από 
εκεί σε τσέπες, όπως στην Ομοσπονδία του Καράτε, και 
όλα αυτά συνέβαιναν για δεκάδες χρόνια, ενώ η Ελλάδα 
βούλιαζε σιγά-σιγά χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς με 
αποτέλεσμα να αφήνουμε σαν κληρονομιά σε 3-4 γενιές των παιδιών μας καταστάσεις, όπως της δεξιά 
φωτογραφίας, που δείχνει μαθήτρια να τρωει από τα σκουπίδια!!!  

Μεταξύ των εμπλεκομένων στο τεράστιο αθλητικό και οικονομικό σκάνδαλο, δηλαδή μεταξύ των 
πολιτικών προϊσταμένων της ΓΓΑ και των κομμάτων τους, των υπαλλήλων της ΓΓΑ και των 
αθλητικών ομοσπονδιών, έχει πλέον αποκατασταθεί ένα τέλμα απόλυτης συνενοχής, αλληλεξάρτησης 
και αλληλο-εκβιασμού με αποτέλεσμα η ∆ιαφθορά και η ∆ιαπλοκή να διαιωνίζονται αυτόματα! ∆ηλαδή, 
ο καθένας από τους τρεις και μόνο με την παρουσία του εξαναγκάζει και τους άλλους δύο να 
παρανομούν ακριβώς όπως παρανομούσαν πάντα! Ο ρόλος πλέον της ΓΓΑ έχει καθοριστεί στο να 
συγκαλύπτει αυτό το τεράστιο αθλητικό και οικονομικό έγκλημα!  

Μιλάμε για ογκώδες καρκίνωμα στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας με μεταστάσεις!!! Μια 
κατάσταση που μόνο με έναν τρόπο διορθώνεται: Να κλείσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να 
μεταταχθούν οι υπάλληλοί της σε άλλες υπηρεσίες!!!  Οι αθλητικές ομοσπονδίες πρέπει να 
αυτοσυντηρούνται οικονομικά, ειδάλλως να κλείσουν!!! ∆εν μπορούμε να πληρώνουμε με ζωές 
ανθρώπων, που δεν έχουν να φάνε ή δεν έχουν να πάρουν φάρμακα, την καΐλα του κάθε ... μαλάκα να 
γυμνάζεται!!!  

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .   

Επομένως, η … Λέιντι ΓΓΑ-ΓΓΑ είναι μια κορυφαία και μακροχρόνια διεφθαρμένη 
και διαπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία, η οποία παράγει καθημερινά τεράστια ηθική και 
οικονομική ζημία στον Ελληνικό Λαό, και όταν πολλές φορές την αναφέρω ως “Ο Οίκος 
της Μεγάλης Ανοχής” τρέμει το φυλλοκάρδι μου μήπως και με μηνύσουν οι απλοί … Οίκοι 
Ανοχής επειδή τους προσβάλω!!!  

Ακολουθούν άλλες 20 καραμπινάτες παρανομίες!!!  

21-ΝΤΟΚ/ΝΤΑ  
22-karate.gr: 
Πόρισμα Ρακιντζή  
23-ΚουτίΠανδώρα  
24-karate.gr: 
Πόρισμα Περσίδη  
25-Πλακά-Αδριανό 

Τα αντικειμενικά άρθρα εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών της δεξιάς στήλης σχετικά με τα 30 
εκατ. ευρώ, που έχουν πάρει οι υπάλληλοι της ΑΓΓΑ (Αμαρτωλής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) 
χωρίς να τα δικαιούνται, αποδεικνύουν τη ∆ιαφθορά και τη ∆ιαπλοκή των υπαλλήλων της ΑΓΓΑ με τους 
κατά καιρούς πολιτικούς τους προϊσταμένους, οι οποίοι ενέκριναν τις αποφάσεις πληρωμής τους, και τους 
ομοσπονδιάρχες ως αντικείμενο της εύνοιας και των δύο ανωτέρω!!! Υπόλογα και υπεύθυνα της "ΧΡΟΝΙΑ 
ΝΟΜΙΜΗΣ" ∆ιαφθοράς και ∆ιαπλοκής στη ΑΓΓΑ είναι και τα πέντε σημερινά κόμματα: η Νέα 
∆ημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ διότι αυτά τοποθετούσαν τους πολιτικούς προϊσταμένους στη ΑΓΓΑ, ο 
ΣΥΡΙΖΑ διότι τα 3/4 του ΠΑΣΟΚ πήγαν σε αυτόν, οι ΑΝΕΛ διότι αποτελούνται από βουλευτές της Ν∆, 
και το ΚΚΕ διότι υπόγεια συνεργάζεται με τη Ν∆ ως "τραβάτε με κι ας κλαίω"! 
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