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

Πρώτη δημοσίευση 1/10/2014.  Εμπλουτισμός 6/10/2014!    Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

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

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

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

ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός ιστότοπος", που γράφεται από τον 

κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια 

του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και 

παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, όπως 

απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο χρυσοπληρώνει ο Έλληνας 

φορολογούμενος!!! 

 

Γκαγκστεριλίκι και Τρομοκρατία στη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ 

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

 And the Winner of ... "Kafti Patata" is  

 Dimitris Karastathis!!! Ούτε ψύλλος στον κόρφο του! 
 (Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων άρθρων και σχετικών 2000 

περίπου σελίδων!)  

 

 

 
 Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!  

Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, τέως Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτ. Πρόεδρος!  

 Διευθυντής της Πρώτης Σχολής Προπονητών των ΕΛΟΚ/ΓΓΑ!!!  

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων! 

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

Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ!!!  

 

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!!!  

 

Αναμένεται με αγωνία ποιο από τα επόμενα δύο ενδεχόμενα θα συμβεί: 

α) Θα συμμορφωθεί η ΓΓΑ?   ή  

β) Η "λειτουργία-μπουρδέλο" θα επεκταθεί και προς το μέλλον???  
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Γνωρίζει ο 

πρωθυπουργός  
αυτά που κάνετε 
εκεί στη ΓΓΑ??? 

 
Ο Yπουργός 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  
21-ΝΤΟΚ/ΝΤΑ 

22-karate.gr: 
Πόρισμα Ρακιντζή 

23-ΚουτίΠανδώρα 

24-karate.gr: 
Πόρισμα Περσίδη 

25-Πλακά-Αδριανό 

Με το άρθρο μου "30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/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  Βασική Καραμπινάτη Παρανομία  είναι το ότι τη 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!!! 

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 Διαφθορά και τη Διαπλοκή 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" Διαφθοράς και Διαπλοκής στη ΑΓΓΑ είναι 

και τα πέντε σημερινά κόμματα: η Νέα Δημοκρατία 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 ΝΔ, και το ΚΚΕ διότι υπόγεια συνεργάζεται με τη ΝΔ ως "τραβάτε με κι ας κλαίω"! 

 
Συνώνυμη της Διαφθοράς και της Διαπλοκής είναι η Νέα Δημοκρατία! 

Όταν το Μάρτιο του 2004 πήρε τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, πήγα επί 

υφυπουργού Γιώργου Ορφανού και Γενικού Γραμματέα Κώστα Κουκοδήμου για 6η 

φορά (!!!) από το 1995 στη ΓΓΑ να ζητήσω την αναγνώριση της ΠΟΠΚ, η οποία ήδη 

είχε αναγνωριστεί με δικαστικές αποφάσεις Πρωτοδικείου, Εφετείου και Αρείου 

Πάγου ως διαφορετική ομοσπονδία από την ΕΛΟΚ και το Παραδοσιακό Καράτε ως 

διαφορετικό άθλημα από το Μοντέρνο Καράτε της ΕΛΟΚ! Το αποτέλεσμα ήταν ο επί 

δέκα χρόνια εμπαιγμός από τους άχρηστους του ΠΑΣΟΚ να συνεχιστεί για άλλα δέκα 

χρόνια από τους άχρηστους της Νέας Δημοκρατίας! 

Τότε κατέληξα στο συμπέρασμα ότι Ορφανός και Γερόλυμπος ήταν και είναι ... "Κώλος και Βρακί" κατά τη σοφή 

λαϊκή ρήση στην αρπαγή και  χειραγώγηση αθλητικών ομοσπονδιών!!! Άλλωστε, ο Γερόλυμπος μου έκανε δύο μηνύσεις 

κατά παραγγελία του Ορφανού (2005 και 2007)!  

(Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τις κυρίες που ποζάρισαν αυθόρμητα για την δεξιά Πολιτική φωτογραφία! 

Επελέγη η φωτό της κυρίας Μαριάνθης, διότι αποδίδει απόλυτα την πραγματικότητα και έχει και ... φωτογένεια!)  

Δυστυχώς σήμερα η πολιτική κατάσταση της χώρας είναι ακριβώς η ίδια: αυτοί που μας κατάστρεψαν, αυτοί οι ίδιοι 

κυβερνούν! Και μάλιστα το ... "Βρακί" έχει πάρει τρεις ομοσπονδίες στο σπίτι του και ο ... "Κώλος" προήχθη σε Υπουργό 
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Μακεδονίας-Θράκης!!! Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα! Μας σπρώχνετε με χέρια και πόδια σε αυτόν!!! 

 

 ΕΛΟΚ και ΓΓΑ: Συγκοινωνούντα  Δοχεία Διαφθοράς και 

Διαπλοκής!!!  
  

 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 ΔΕΝ υπάρχει κανένας Κινέζος!!!  
  

 
  

Τις μέχρι σήμερα 100 και βάλε (?) καραμπινάτες παρανομίες κατά την 

ίδρυση και τη λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε έρχεται να 

διορθώσει ο νεοδιοριζόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης της 

Σχολής. Εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον να τα καταφέρει! 

Ανακεφαλαιώνουμε περιληπτικά κατωτέρω τα σημεία, στα οποία υποτίθεται 

ότι μπορεί να επέμβει:  
 

Α – Στις παρανομίες πριν από την ίδρυση της Σχολής! 

Β – Στις παρανομίες κατά την ίδρυση της Σχολής, δηλαδή στην απόφαση 

ίδρυσής της! 

Γ – Στις παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής! 

Δ – Στις παρανομίες των αποτελεσμάτων της Σχολής! 

 
 A - Οι Παρανομίες πριν από την Ίδρυση της Σχολής Προπονητών 

Καράτε:  
  

 Η ΕΛΟΚ είναι μια παράνομα λειτουργούσα Ομοσπονδία!  
  

Με τα επόμενα άρθρα μου είχα αποδείξει ότι η ΕΛΟΚ είναι μια αθλητική ομοσπονδία, που λειτουργεί 

παράνομα και της οποίας έπρεπε προ πολλού να είχε ζητηθεί από τον Υφυπουργό Αθλητισμού η παραίτηση 

των μελών του ΔΣ και να της είχε αφαιρεθεί η αθλητική αναγνώριση: 

17/2/2014 - Προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού:  Κύριε Ανδριανέ, πού πάνε τα λεφτά των 
Ελλήνων φορολογουμένων που δίνει επί είκοσι χρόνια η ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ για δημιουργία και 
συντήρηση ενός ιστότοπου με μηδενικό περιεχόμενο??? 

 
Γνωρίζει ο 

πρωθυπουργός  
αυτά που κάνετε 

εκεί στην 
αμαρτωλή ΓΓΑ??? 
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19/2/2014 Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα απο τη ΔΕ/ΕΛΟΚ και 
η πανηγυρική τους αθώωση από το ΑΣΕΑΔ.  

2/3/2014 -  ΕΛΟΚ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ:  Ακόμα μια μεγαλειώδης Απάτη των Πολιτικών!  

5/3/2014 -   ΕΛΟΚ-ΓΓΑ:  Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή! 

10/3/2014 -  Σας φτύνουνε και λέτε … «βρέχει»! Εκτεταμένη ΝΟΘΕΙΑ στις εκλογές της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καράτε - ΕΛΟΚ!  

19/3/2014 - Ο Καραγκιόζης … Βεζύρης!  Ποιοι Καραγκιόζηδες διοικούν τον Αθλητισμό της χώρας?  

24/3/2014 -  "Φοροδιαφυγή Καράτε" υπό την ... "Αιγίδα" της Γ. Γ. Αθλητισμού!!!  

31/3/2014 - Ο Πόλεμος για το Γάλα στην ΕΛΟΚ! Ποιοι Αρμέγουν τη … «Γελάδα» και Δουλεύουν την 
Ελλάδα! 

3/4/2014 - Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι  Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 2009 - 
2010 - 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση! Αδικαιολόγητα ποσά, ποαθλητικών αποστολών στο εξωτερικό) λλές 
ασάφειες, καμιά διευκρίνηση!  

9/4/2014 - Το "φασιστήρι" Γιώργος Κοσμίδης"!!! Καραμπινάτα παράνομος στο ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά και 
ύποπτος φοροδιαφυγής!!! Και ΠΡΟΣΘΗΚΗ !!! 

14/4/2014 - Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι  Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 2009 - 
2010 - 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση! Αδικαιολόγητα ποσά, πολλές ασάφειες, καμιά διευκρίνηση! Μέρος 
Πρώτο - Μέρος Δεύτερο. 

16/4/2014 - Kαταγγελία της ΕΛΟΚ στην Εφορία από γονείς αθλητών!!! 

30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με αίτημα έκπτωσής του!!! 

5/5/2014 - Καταγγελία της ΕΛΟΚ στη Εφορία και στο ΣΔΟΕ!!! 

25/5/2014 - Με το “τέως” στο χέρι έχει μείνει ο μεγαλοπαράγοντας του διεθνούς καράτε Γιώργος 
Γερόλυμπος! 

  

Στους ανωτέρω λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να είχε ήδη αφαιρεθεί η 

αθλητική αναγνώριση της ΕΛΟΚ προσθέτω και τους επόμενους: 

1) Στις αρχές Ιουλίου έκλεισε η προθεσμία υποβολής 

υποψηφιότητας για την εκλογή μελών ΔΣ της Παγκόσμιας και ο 

Γιώργος Γερόλυμπος, πρώην Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας, 

που διατυμπάνιζε ότι θα επανεκλεγεί πανηγυρικά, ούτε καν έθεσε 

υποψηφιότητα, ως αποτέλεσμα της συνεχόμενης διπλής εξαμηνιαίας 

τιμωρίας του από την WKF!  

2) Στην Βρέμη, που θα γίνει το Παγκόσμιο της WKF (η ΕΛΟΚ παίρνει μέρος 

ως κατωτέρω) και ταυτόχρονα οι εκλογές των νέων μελών του ΔΣ της Παγκόσμιας και θα επισημοποιηθεί η 

"απόλυτη διαγραφή του Γερόλυμπου" και από το site της WKF! Δηλαδή, αν μέχρι τώρα τον είχαν στο 

"καλαθάκι των αχρήστων", τώρα απλά ... αδειάζουν το καλαθάκι στον ... σκουπιδοντενεκέ του δήμου!  

 
Γερόλυμπος 
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 Η ΓΓΑ μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας κ. Εσπίνος Ορτουέτα την επιβεβαιωτική 

πράξη αυτής της αποπομπής του Γερόλυμπου! Ας το κάνει για να πεισθεί ότι ο "Δικτάτορας της ΕΛΟΚ" είναι 

στα "σκουπίδια της WKF"!  

3) Στις επόμενες διοργανώσεις της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε η ΕΛΟΚ είναι εκτός, διότι 

υποστηρίζοντας τον τιμωρημένο Γερόλυμπο κατά τα απωθημένα αυτού του αρρωστημένου Αρχι-

Καραλαμόγιου, η ΕΛΟΚ εδώ και ένα χρόνο ΔΕΝ είναι μέλος της Βαλκανικής δημιουργώντας τεράστια ζημία 

στο Ελληνικό Καράτε υπό την ... αιγίδα των Καραλαμόγιων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!!! 

 
Κατά τα άλλα η ΓΓΑ "διαμορφώνει και διοικεί, με γνώμονα το αθλητικό συμφέρον και με βάση τις αρχές 

του ολυμπιακού ιδεώδους, το στρατηγικό πρόγραμμα της αθλητικής πολιτικής",  όπως διατυμπανίζει με 

ναρκισσισμό στην ιστοσελίδα της!  
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Παπάρια τα κάνει όλα αυτά, όπως 

αποδεικνύεται κατωτέρω!!! 

 
 B - Οι παρανομίες κατά την ίδρυση της 

Σχολής Προπονητών Καράτε  

βάσει της απόφασης 15768/28-5-2014 

του Υφυπουργού Αθλητισμού! 
  

4) Με την 15768/28-5-2014 Απόφαση (με κλικ εδώ) του 

υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανού, 

που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1593Β/17.6.2014 ιδρύθηκε Σχολή 

Προπονητών Καράτε και με το ΦΕΚ Β2385/8.9.2014 έγινε 

αντικατάσταση της από 31/7/2014 παραιτηθείσας λόγω 

συνταξιοδότησης προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης κας 

Αθηνάς-Ευαγγελίας Αξαρλή με τον ... "Σιδηροκέφαλο" κ. 

Δημήτρη Καραστάθη, απόφοιτο ΤΕΦΑΑ, διδάκτορα Αθλητικής 

Ψυχολογίας και υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού. Συνεπώς: 

Αριστερά το τμήμα του ΦΕΚ με την αντικατάσταση: 

5) Πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι ΕΛΟΚ, ΓΓΑ και 

Καραστάθης μας κράτησαν κρυφό το 

ΦΕΚ διορισμού του τελευταίου μέχρι 

σήμερα με σκοπό να μας αιφνιδιάσουν με 

τετελεσμένα γεγονότα, αλλά εμείς ΔΕΝ 

μασάμε!!!  

140528-Idrisi-sxopro.pdf
140617-fek-1593-sxopro.pdf
Karastathis-2385-8.9.14.pdf
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6) Δυστυχώς για το νέο πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης είναι δεμένος χειροπόδαρα με όλες τις ήδη 

υπάρχουσες παρανομίες α) Της παράνομης ΕΛΟΚ λόγω δυνητικά έκπτωτου ΔΣ, β) της παράνομης Ίδρυσης 

της Σχολής λόγω αντισυνταγματικών απαιτήσεων για τους συμμετέχοντες, και γ) της παράνομης Λειτουργίας 

της Σχολής λόγω ανυπαρξίας της υπό του νόμου της ίδρυσης απαιτουμένης Επιτροπής Διοίκησης για το μισό 

της λειτουργίας της Σχολής. Όλα αυτά εν γνώσει και της ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ με αποτέλεσμα να 

χρησιμοποιήσει η ΓΓΑ τον Καραστάθη σαν "αποδιοπομπαίο τράγο" για του φορτώσουν τις βλακείες και τις 

παρανομίες τους!  

7) Γίνεται πλέον απόλυτα συγκεκριμένο ότι η Σχολή Προπονητών Καράτε από την παραίτηση της 

Αξαρλή την 31/7/2014 μέχρι τον διορισμό του Καραστάθη με το ΦΕΚ της 8/9/2014, δηλαδή για τις 96 από 

τις 200 ώρες διδασκαλίας, λειτουργούσε παράνομα χωρίς Επιτροπή Διοίκησης και αυτό θέλουν να "πνίξουν" 

οι ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, αλλά εμείς ΔΕΝ μασάμε!!! Είσαστε καραμπινάτα παράνομοι και το ξέρετε κιόλας, λαμόγια, 

και το ομολογείτε κιόλας, καρα-λαμόγια!!!  

8) Γίνεται φανερό πλέον ότι ο Δημήτρης Καραστάθης χωρίς να γνωρίζει την ιστορία και το χώρο του 

καράτε καλείται να διεκπεραιώσει ένα αδύνατο έργο: να ολοκληρώσει και να κλείσει νόμιμα μια Σχολή 

Προπονητών παράνομης ομοσπονδίας, που ιδρύθηκε με παράνομη απόφαση της ΓΓΑ, που ήδη λειτούργησε 

εκτός νόμου για το μισό της χρονικό διάστημα, που δημιούργησε παράνομες καταστάσεις και που στην κάθε 

γωνιά της καραδοκούν Καραλαμόγια υποψήφιοι προπονητές, εκπρόσωποι της ΕΛΟΚ και διδάσκοντες για τον 

εξαπατήσουν και να τον καταπιέσουν με τους διαπλεκόμενους πολιτικούς τους προστάτες (διάβαζε 

"αθλητικούς νταβατζήδες"), αλλά και Καραλαμόγια της ΓΓΑ, οι οποίοι ενώ φέρουν την απόλυτη ευθύνη για το 

τέρας-ΕΛΟΚ του Γερόλυμπου, που έχουν δημιουργήσει, ρίξανε τις ευθύνες τους να τις διαχειριστεί ένα 

εξιλαστήριο θύμα!!!! Σε όλα αυτά βάλτε και το ... Αρχι-Καραλαμόγιο Γερόλυμπο!!!  

9) Εκτός αν και ο Δημήτρης Καραστάθης είναι και αποδειχθεί και αυτός ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ!!!  

10) Ό,τι και να είναι, όμως, βρίσκεται αντιμέτωπος με τα επόμενα και άλλα πολλά προβλήματα: 

 

Γ – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής! 

Αυτές χωρίζονται: 

Γ1 - Στις παρανομίες της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής! 

Γ2 - Στις παρανομίες υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων! 

Γ3 - Στις παρανομίες κατά των αδικούμενων υποψηφίων! 

Γ4 - Στις παρανομίες που διαπράττουν οι διδάσκοντες! 
 

Γ1 - Οι παρανομίες της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής! 
  

Πρόβλημα Πρώτο: Ο Γιώργος Πελέκης!  
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11) Η Πρόεδρος της Σχολής και υπάλληλος της ΓΓΑ κα Αθηνά-Ευαγγελία Αξαρλή συγκάλεσε παρανόμως 

συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής ως πρόεδρός της την 4/8/2014, αντιποιούμενη με 

ενσυνείδητη ασυνειδησία  την ιδιότητα της υπαλλήλου της ΓΓΑ, πραγματοποίησε παρανόμως τη συνεδρίαση 

αυτή, αντιποιούμενη ασυνείδητα την ιδιότητα της υπαλλήλου της ΓΓΑ, και αντιποιούμενη επίσης ασυνείδητα 

την ιδιότητα της υπαλλήλου της ΓΓΑ τιμώρησε παρανόμως, βασισμένη σε ψευδείς κατηγορίες της μαθήτριας 

της Σχολής Σπυριδούλας Πιθαμίτση και του ψευδομάρτυρα Παναγιώτη Χονδροματίδη, μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ 

και διδάσκοντα στη Σχολή, τον μαθητή της Σχολής Γιώργο Πελέκη «κατά παραγγελία του Γερόλυμπου και 

της ΕΛΟΚ» με δύο ημέρες αποβολή από τα μαθήματα της Σχολής γνωρίζοντας ότι με την τιμωρία αυτή ο 

Γιώργος Πελέκης έχανε το δικαίωμα παρακολούθησης της Σχολής, διότι και μόνο με τις απουσίες αυτών των 

δύο ημερών υπερέβαινε το όριο του 5% των απουσιών!!!  

Έτσι, ο Πελέκης θα έχανε άδικα τη Σχολή και τα 

250 ευρώπουλα!  

Κατά τη συνεδρίαση αυτή η Αξαρλή πρότεινε μια 

μέρα αποβολή και οι αντιπρόσωποι της ΕΛΟΚ, το 

Καραλαμόγιο Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου και το 

Καραλαμόγιο Γιώργος Κοσμίδης επέμεναν για δύο 

ημέρες αποβολή! Το επόμενο της 4/8/2014 

Σαββατοκύριακο, ο Πελέκης πήγε στη Σχολή, αλλά ο 

Κοσμίδης δεν του επέτρεψε να υπογράψει παρουσία και 

να παρακολουθήσει, επειδή είχε τιμωρηθεί με δυο 

μέρες αποβολή! Και επιχείρηση "εξοστρακισμός 

Πελέκη", που οργάνωσαν οι Γερόλυμπος - Γερολύμπου - Κοσμίδης - 

Μπουλούμπασης - Χονδροματίδης, στέφθηκε με προσωρινή επιτυχία!!!  

Αποδεικνύεται, επομένως, ότι η όλη δουλειά ήταν μια συνωμοτική σκευωρία εκ των προτέρων στημένη 

από τους Γερόλυμπο - Γερολύμπου - Κοσμίδη - Μπουλούμπαση - Χονδροματίδη για να παραμείνει ο 

Χονδροματίδης αρχηγός του Σίτο-ρύου και ο Γερόλυμπος δικτάτορας της ΕΛΟΚ!!! Και μάλιστα με τις γελοίες 

υπαλλήλους της ΓΓΑ Αξαρλή, Χαρπαλή και Σταυρογιάννη "δαπλεκόμενες" με τον Γερόλυμπο, αφού έκαναν 

παράνομη συνεδρίαση ως Επιτροπή Διοίκησης μετά την παραίτηση της Αξαρλή από τη ΓΓΑ, και μάλιστα στο 

Στάδιο των Άνω Λιοσίων και όχι στην έδρα τους, που είναι η ΓΓΑ, αφού η Αξαρλή αν πατούσε στη ΓΓΑ θα 

της έλεγαν "Τι θέλεις εδώ αφού παραιτήθηκες"! 

Εδώ τονίζουμε ότι το "Μαϊμού Σίτο-ρύου Καράτε" της ΕΛΟΚ με ελεγχόμενους από τον Γερόλυμπο "chief 

instructors" στο τσεπάκι του Γερόλυμπου αποτελεί τη "Δύναμη του Γερόλυμπου", διότι χωρίς τους 

συλλόγους του Σίτο-ρύου, που δίνουν λευκές βεβαιώσεις αντιπροσώπων και βάζει ο Γερόλυμπος όποιους 

θέλει να ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις, ο Γερόλυμπος θα έχανε όλη του την επιρροή και όλο του τον 

έλεγχο στην ΕΛΟΚ!!! 

Συνεπώς, η Γενική Γραμματεία ... Αρχι-Λαμόγιων θα κάνει ότι δεν υπήρξε ποτέ η συνεδρίαση της 

Αξαρλή, ο Γερόλυμπος θα επιστρατεύσει κάθε κατασκευασμένο έγγραφο και μάρτυρα, που θα κατεβάσει το 

αρρωστημένο μυαλό του, για να στηρίξει ότι η τιμωρία Πελέκη ήταν νόμιμη και επεβλήθη μόνο από τον 

Διευθυντή της Σχολής Χρήστο Μπουλούμπαση, και θα ξαμολήσει όλους τους λυτούς και δεμένους 

"πολιτικούς του προστάτες" (διάβαζε "νταβατζήδες" κατά τον αξέχαστο αποτυχημένο πρωθυπουργό Κώστα 

Καραμανλή!) να πιέσουν τη ΓΓΑ ώστε να μην του χαλάσει ο Πελέκης τη ... μαγιονέζα (το "μαγαζί")! Εκείνος 

που θα παίξει το κεφάλι του θα είναι ο νέος Διευθυντής της Σχολής Δημήτρης Καραστάθης, ή αλλιώς ... 

Ιφιγένεια!!!  
  

Όσοι πάνε ψευδομάρτυρες πρέπει να αποβληθούν δια παντός από το καράτε!  
  

 
Χονδροματίδης, 
παράνομο μέλος 

ΔΣ, Πρόεδρος 
Τεχν. Επιτροπής 

144140305.htm
144140305.htm
144140305.htm
144140305.htm
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Ως γνωστόν στους κύκλους του καράτε ο Παναγιώτης Χονδροματίδης φέρεται ως 

αρχηγός του στυλ Σίτο-ρύου Καράτε στην ΕΛΟΚ! Μαθητής του Τσόγκα και του 

Παπαδημητρόπουλου, διπλώματα από το Σίτο-ρυου της ISSO του Γερόλυμπου! Μιλάμε 

για μηδενικό υπόβαθρο!!! Έχει όμως δίπλωμα προπονητή της ΓΓΑ από το 2001 και είναι 

αρχηγός του Σίτο-ρύου! Εξασκεί το επάγγελμα του προπονητή από τότε! Έχει σύμβαση με 

τον σύλλογό του για αυτή τη δραστηριότητα!  

Ταυτόχρονα είναι για 2-3 θητείες (!!!) και μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ πράγμα παράνομο και 

ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του προπονητή! Πώς μπορεί να συμβαίνει να είναι μέλος του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ και να πληρώνεται για να διδάσκει ως εξέχων τεχνικός σε Σχολή 

Προπονητών??? Αφού υπάρχουν άλλοι δέκα προπονητές Β΄ κατηγορίας, γιατί επελέγη ο 

Χονδροματίδης που είναι Γ΄ κατηγορίας? Με τι θράσος αυτός με κατωτάτου επιπέδου 

διπλώματα της ΕΛΟΚ από κατώτατους δασκάλους βγαίνει να "διδάξει" τον Γιώργο Πελέκη με διπλώματα από 

την Ιαπωνική Ομοσπονδία Σίτο-ρίου??? Είναι σαν να έρχεται ένας με απολυτήριο Λυκείου να κάνει 

φροντιστήριο σε κάποιον με διδακτορικό στην ... Αθλητική Ψυχολογία!!!  

Πότε ήταν αθλητής, πότε πήρε μέρος σε αγώνες, πότε και από ποιόν πήρε νταν, πότε ήταν 

προπονητής και τέλος τι είδους αρχηγός του Σίτο-ρύου είναι, αφού την αντιπροσώπευση της επίσημης 

Ιαπωνικής Ομοσπονδίας Σίτο-ρύου στην Ελλάδα με πραγματικά νταν από Ιαπωνική Ομοσπονδία την έχουν 

άλλοι??? Αυτός τι αντιπροσωπεύει? Το εγκεφαλικό του Παπαδημητρόπουλου? Αυτά συμβαίνουν επειδή η 

ΕΛΟΚ βασιλεύει με τη βοήθεια των μαϊμούδων!!!  

12) Και εδώ θα αποδείξω για πολλοστή φορά ότι το Σίτο-ρύου Καράτε της ΕΛΟΚ είναι ένα 

"μαϊμού-καράτε" του απατεώνα Γερόλυμπου για να έχει ψήφους στην ΕΛΟΚ και να την κάνει 

προσωπικό του μαγαζί! Το στυλ αυτό μέσα στην ΕΛΟΚ το δημιούργησε αρχικά ο Γερόλυμπος με το 

λαμόγιο Γιώργο Τσόγκα (τέως μάστερ, έξι ντιγκιντάν!), πήρε πολλούς συλλόγους του εκλιπόντος 

παραμυθά Βασίλη Ζαχόπουλου, συνέχισε με το λαμόγιο Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο (τέως πρόεδρο 

της ΕΛΟΚ, πάλι έξι καραντιγκιντάν!), θυμάστε αυτόν που είχε το βλέμμα της ... "αγελάδας που 

έβλεπε τα τρένα να περνούν", και συνεχίζει τώρα με τον λαμόγιο-άσχετο Παναγιώτη Χονδροματίδη, 

μαθητή του Τσόγκα!!! ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΣΙΤΟ-ΡΥΟΥ ΚΑΡΑΤΕ!!! 

Και ιδού οι αποδείξεις:  
Όπως είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο του καράτε, ο 

πρώτος γνήσιος υψηλόβαθμος στο Σίτο-ρύου Καράτε, που 

εμφανίστηκε στην Ελλάδα ήταν και είναι ο Δημήτρης 

Ζεύκης, 5 νταν από την Ιαπωνική Ομοσπονδία Σίτο-ρύου 

και επίσημος αντιπρόσωπος του Σίτο-ρύου από το 1996 

στην Ελλάδα βάσει της κατωτέρω εξουσιοδότησης από την 

Ιαπωνική Ομοσπονδία.  
  

Κατά του Δημήτρη Ζεύκη τα Καρα-Λαμόγια 

Γερόλυμπος και Τσόγκας είχαν εξαπολύσει ανελέητο 

πόλεμο για να τον κρατήσουν έξω από την ΕΛΟΚ μαζί με 

το γνήσιο Σίτο-ρύου Καράτε, ώστε μέσω του μαϊμού Σίτο-

ρύου, του Τσόγκα αρχικά και Παπαδημητρόπουλου στη 

συνέχεια, να χειραγωγεί ο Γερόλυμπος πλήθος συλλόγων 

της ΕΛΟΚ και κατ' επέκταση την ΕΛΟΚ, και το κατάφεραν! Με τους ίδιους κυρίως συλλόγους ο Γερόλυμπος 

άρπαξε τις ομοσπονδίες Χόκεϋ, Κέρλινγκ και Τρίαθλου, υπό την ... αιγίδα πάντα των Λαμόγιων της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού, που κάνανε πως δεν καταλαβαίνουν!!!  

 
Καρατέκα-μαϊμού 
από εκπαιδευτή-

μαϊμού! 

 
Από Γενική Συνέλευση της ΕΛΟΚ! Έτσι έβγαιναν 

οι αποφάσεις έγκρισης πεπραγμένων και 
απολογισμών χωρίς να δίνεται λογαριασμός ούτε 

στους συλλόγους ούτε στη ΓΓΑ! 
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Το επίσημο αποδεικτικό αντιπροσώπευσης του 

Δημήτρη Ζεύκη από την Ιαπωνική Ομοσπονδία 

Σίτο-ρύου (δεξιά). 

 

Σε επόμενη ενημέρωση θα δώσουμε και το 

δίπλωμα του κ. Ζεύκη. 

 

  

Ο δεύτερος γνήσιος αντιπρόσωπος του Σίτο-ρύου Καράτε με δίπλωμα από την επίσημη Ιαπωνική 

Ομοσπονδία και επίσημος αντιπρόσωπος του Σίτο-ρύου από το 2013 στην Ελλάδα είναι ο Γιώργος Πελέκης 

με τα επόμενα διπλώματα: 
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4ο νταν στον Γιώργο Πελέκη από την Ιαπωνική 

Ομοσπονδία 

 
Επίσημη αντιπροσώπευση στον Γιώργο Πελέκη 

από την Ιαπωνική Ομοσπονδία 

 
5ο νταν στον Γιώργο Πελέκη 

από τον ιδρυτή του Σίτο-ρύου Κενέι Μαμπούνι 

(δεξιά) 
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Αριστερά με τον πρόεδρο της Ιαπωνικής 

Ομοσπονδίας κ. Χιρόσι Μουράτα 
 

13) Ο Πόλεμος κατά του Δημήτρη Ζεύκη 

επαναλαμβάνεται και κατά του Γιώργου Πελέκη: Τα 

Καραλαμόγια αχυράνθρωποι του Γερόλυμπου στην 

ΕΛΟΚ, εδώ μιλάμε για τη γυναίκα του Ποντίδα-

Γερολύμπου, τον Γιώργο Κοσμίδη, τον Χρήστο 

Μπουλούμπαση και τον Παναγιώτη Χονδροματίδη, 

έστησαν ένα σκηνικό με πιόνια τους και 

κατασκευασμένες κατηγορίες, ώστε να τον κόψουν 

από τη Σχολή Προπονητών λόγω δήθεν απουσιών, 

ώστε να μείνει στο Σίτο-ρύου "μεγάλος δάσκαλος" ο 

άσχετος Χονδροματίδης! 

Την πατήσανε, όμως, διότι τιμώρησαν τον Πελέκη με 

συμμετοχή και με υπαιτιότητα του άλλου λαμόγιου, 

από τη ΓΓΑ αυτή τη φορά, της Αθηνάς Αξαρλή, που 

συνεδρίασε παράνομα αφού είχε ήδη πρώτα 

παραιτηθεί! 

  

Συνεπώς, πολύ σύντομα θα έχουμε το εξής ατράνταχτο αποδεικτικό στοιχείο για τον κύριο Διδάκτορα 

της Αθλητικής Ψυχολογίας:  

Αν ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Δημήτρης Καραστάθης, και δια αυτού η 

Γενική Γραμματέας Αθλητισμού Κυριακή Γιαννακίδου, κόψουν τον Πελέκη από τις εξετάσεις της Σχολής λόγω 

απουσιών, τότε αυτό θα αποτελεί ατράνταχτη απόδειξη ότι ο Καραστάθης και η Γιαννακίδου βρίσκονται σε 

ευθεία συνεννόηση και καραμπινάτη διαπλοκή με τον Γερόλυμπο παραμυθιάζοντάς μας όλους προκλητικά και 

ασύστολα!!!  

Και όλα αυτά διότι κατά του Γιώργου Πελέκη τα Καρα-Λαμόγια Γερόλυμπος, Γερολύμπου, Κοσμίδης, 

Μπουλούμπασης και Χονδροματίδης έχουν εξαπολύσει ανελέητο πόλεμο για να τον κρατήσουν έξω από την 

ΕΛΟΚ μαζί με το γνήσιο Σίτο-ρύου Καράτε, ώστε μέσω του μαϊμού Σίτο-ρύου, των Γερόλυμπου-Χονδροματίδη 

να συνεχίσει να χειραγωγεί ο Γερόλυμπος πλήθος συλλόγων της ΕΛΟΚ και κατ' επέκταση την ΕΛΟΚ! Με τους 

ίδιους κυρίως συλλόγους ο Γερόλυμπος άρπαξε τις ομοσπονδίες Χόκεϋ, Κέρλινγκ και Τρίαθλου, υπό την ... 

αιγίδα πάντα των Λαμόγιων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που κάνουνε ακόμα πως δεν 

καταλαβαίνουν!!!  

Είναι γνωστή η στρατηγική του Γερόλυμπου να εξοντώνει όλους όσους απειλούν την κυριαρχία του. 

Άλλωστε το ίδιο έκανε και προ ημερών στο δικαστήριο για τις παράνομες απολύσεις των πέντε υπαλλήλων 

της ΕΛΟΚ, όπου παρόλο που κατέθεσε με την ιδιότητα του επίτιμου προέδρου της ΕΛΟΚ (πώς γνωρίζει ένας 

επίτιμος πρόεδρος τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ υπαλλήλων και ομοσπονδίας???) αράδιασε ένα σωρό ψέματα 

για να δικαιολογήσει την απομάκρυνση των ανθρώπων, που ίσως έβγαζαν προς τα έξω την εκμετάλλευση 

αθλητών και συλλόγων από  αυτόν και τη συμμορία του, και την ταυτόχρονη απαγκίστρωση της ΕΛΟΚ από 

τους οικονομικούς ελέγχους της ΓΓΑ!!!  
  

Πρόβλημα Δεύτερο: Προϋποθέσεις και κριτήρια!  
14) Οι απαιτήσεις α) του απολυτηρίου λυκείου, β) του άνω ορίου των 50 ετών και γ) του άνω ορίου του 

5% των απουσιών είναι απαράδεκτες και αντισυνταγματικές, διότι εμποδίζουν υπέρμετρα την πρόσβαση στο 

δημόσιο αγαθό του αθλητισμού από πολλούς καρατέκα και θα καταρριφθούν σε δικαστήριο! Όπως επίσης, θα 
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ελεγχθούν και τα Αιτήματα Θεραπείας! Αυτά είναι και κύρια στοιχεία που οδηγούν σε ακυρότητα τη Σχολή 

Προπονητών! 

Πρόβλημα Τρίτο: Η έννομη γνησιότητα των δικαιολογητικών!  
15) Βασικό στοιχείο για την έννομη λειτουργία της Σχολής Προπονητών είναι τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά από τους υποψήφιους. Όλοι όσοι έχουν δώσει πλαστά στοιχεία πρέπει όχι μόνο να κοπούν, 

αλλά και να τιμωρηθούν παραδειγματικά! Συνεπώς τα δικαιολογητικά πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα και 

μη μας παραμυθιάζετε ότι πρόκειται για δήθεν "προσωπικά δεδομένα", όπως συνηθίζει η ΓΓΑ για να κρύβει 

τις πομπές της! Όπως επίσης, θα ελεγχθούν και τα Αιτήματα Θεραπείας! Θα σας πάμε στο δικαστήριο, θα τα 

ελέγξουμε όλα, θα κοπούν με δικαστικές αποφάσεις όσοι έδωσαν πλαστά στοιχεία και θα πάτε μέσα για 

ποινικά αδικήματα! Άμα θέλετε, τολμήστε! Εγώ τους ξέρω όλους έναν-έναν!  
 

Πρόβλημα Τέταρτο: Το πρόβλημα των απουσιών για 100 περίπου μαθητές της Σχολής!  
16) Ο Διευθυντής της Σχολής και υπεύθυνος των παρουσιολόγιων Χρήστος Μπουλούμπασης έχει 

αποδειχθεί πρόσωπο απόλυτα αναξιόπιστο, ως Καρα-Λαμόγιο, αφού είναι επαγγελματίας προπονητής και 

ταυτόχρονα καταλαμβάνει επί πολλά χρόνια θέση στο ΔΣ της ΕΛΟΚ καραμπινάτα παράνομα! Πώς θα 

εμπιστευθούμε σε αυτό το αναξιόπιστο πρόσωπο τον ευαίσθητο τομέα της απαρέγκλιτης τήρησης των 

παρουσιολόγιων??? Αλλά ακόμα και με τα υπάρχοντα παρουσιολόγια οι απουσιάζοντες άνω του 5% πρέπει 

βάσει του νόμου να μην πάρουν μέρος στις εξετάσεις! Σε πολλούς από αυτούς τα καραλαμόγια της ΕΛΟΚ τους 

είπαν "ελάτε εσείς και θα σας βολέψουμε"! Τι θα κάνουν αυτοί τώρα που έχουν κάνει τεράστια έξοδα για να 

παρακολουθήσουν τη Σχολή? (Εγώ έχω την λύση!)  
 

Πρόβλημα Πέμπτο: Το ιδιαίτερο πρόβλημα της Ευδοξίας Κοσμίδου!  
17) Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Ευδοξία Κοσμίδου πρέπει να κοπεί λόγω απουσιών κι ας έχουν το 

θράσος και αυτή και ο πατέρας της Γιώργος Κοσμίδης να ισχυρίζονται το 

αντίθετο! Κανένας δεν διαφωνεί σε αυτό εκτός από δύο Καραλαμόγια που, 

ενώ πρέπει να το ... βουλώσουν, αυτά όχι μόνο εναντιώνονται αλλά και 

πλακώθηκαν στις μπουνιές με τον Κοσμίδη για να μην βάλει παρουσίες στην 

κόρη του, όταν αυτή έλλειπε! Είναι ο Γιώργος Γερόλυμπος και η γυναίκα του 

Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου! Και αυτό διότι, όταν στην πρώτη Σχολή 

Προπονητών Καράτε το 1992 ήμουν εγώ Διευθυντής και ο Γερόλυμπος με 

τη γυναίκα του μαθητές, το Αρχι-Καραλαμόγιο Γερόλυμπος ΔΕΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, διότι ήταν με μπανταρισμένο πόδι, αφού είχε σπάσει τον αστράγαλό του 

στο σκι!!! Δηλαδή έκανε απλή ... οφθαλμοπαρακολούθηση των πρακτικών και έδωσε εξετάσεις με τους 

μετεξεταστέους και αυτή "κεκλεισμένων των θυρών"! Πώς πλακώνονται με τον Κοσμίδη τώρα αυτοί οι δυό,  

που τότε διέπραξαν ό,τι απαγορεύουν τώρα στην κόρη 

του??? Αυτό στην αθλητική ψυχολογία το λένε "οικογενειακή 

καρα-λαμογο-γαϊδουριά"!!! Για όλους η Κοσμίδου πρέπει να 

κοπεί, αλλά ειδικά αυτοί οι δυο πρέπει να κάνουν ... τουμπεκί 

ψιλοκομμένο, τουτέστιν να το βουλώσουν!!!  
  

Πρόβλημα Έκτο: Το απαράδεκτα υψηλό κόστος των 

διδάκτρων!  
18) Όσον αφορά στα δίδακτρα των 250 € για την 

παρακολούθηση της Σχολής είναι φανερή η Αρπαχτή των 

οργανωτών εις βάρος των μαθητών! Η ΕΛΟΚ χρεώνει στους 

μαθητές της Σχολής το μέγιστο του ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

επιτρεπομένου από το νόμο ποσού διδάκτρων.  

 
Έχετε ξεσκιστεί στο ... καλαμπόκι! Φτάνει πια! 
Και από τους αθλητές μέσα στην οικονομική 

κρίση θέλετε να φάτε 55.000 €, ρε λαμόγια ??? 
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Θυμίζω ότι με 50 ευρώ το νόμιμο ημερομίσθιο για 8 ώρες εργασίας με τα ασφαλιστικά μαζί, η ώρα 

έρχεται στα 6,25 €! Για 200 ώρες διδασκαλίας ανεξαρτήτως διδάσκοντα η δαπάνη είναι 1.250 € για κάθε ένα 

από τα 4 τμήματα, που χωρίστηκαν οι 240 υποψήφιοι προπονητές, και άρα η συνολική δαπάνη είναι 1.250 € Χ 

4 = 5.000 € !!! Επομένως, από τα 240 άτομα Χ 250 € = 60.000 €, που πλήρωσαν οι μαθητές 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (πληρώνεις ακριβώς ό,τι παίρνεις) βάσει του νόμου και με μόνη δικαιολογημένη δαπάνη 

τις αμοιβές των διδασκόντων, πρέπει να επιστρέψετε στους μαθητές τα 55.000 € πίσω, απατεώνες!!! Και όλο 

αυτό το κόστος ήταν γνωστό εκ των προτέρων. Γιατί πήραν τα Καραλαμόγια προκαταβολικά 250 € από κάθε 

μαθητή???  

Αν κρατήσει η ΕΛΟΚ τις 60.000 ευρώπουλα, τότε δια 200 και δια 4 = έχουν πληρωθεί οι διδάσκοντες με 

75 € την ώρα!!! Μπα, στους εξωτερικούς συνεργάτες θα δώσουν από 10 € την ώρα και θα "πνίξουν" τα 

υπόλοιπα!  

 ΚΑΡΑ-ΛΑΜΟΓΙΑ, ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ !!! Ετοιμαστείτε να επιστρέψετε τα 55.000 €!  

Νομικό Δικαίωμα να ζητήσει λογαριασμό για κάθε διοργάνωση της ΕΛΟΚ έχει ο καθένας, που πληρώνει 

έστω και ένα ευρώ για τη συμμετοχή του σε αυτήν!!!  

 

 Γ2 - Οι παρανομίες υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων!  
  

Πρόβλημα Έβδομο: Η παράνομη συμμετοχή 

των Ηλία Γκουβούση και Μανόλη Δημητριάδη!  
19) Οι ανωτέρω είναι ενεργά μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ 

και για να πάρουν την ιδιότητα α) του αντιπροσώπου 

συλλόγου, β) του υποψήφιου σε εκλογές και γ) του 

μέλους του ΔΣ έχουν ΑΥΤΟΜΑΤΑ αποποιηθεί της 

ιδιότητας του αθλητή ή/και προπονητή ή/και διαιτητή 

κτλ. κτλ.  

Πώς ξαφνικά εμφανίζονται μαθητές της Σχολής 

Προπονητών, ενώ ταυτόχρονα είναι και μέλη του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ???  

Ιδιαίτερα ο ... καναπέκα δεξιά έχει το καραθράσος ... να υπογράφει 

ως Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ ... τη βεβαίωση "πενταετούς 

ενασχόλησης με το καράτε", που εξέδωσε ο ίδιος για τον ίδιο τον εαυτό 

του!!! Όλες οι ομοσπονδίες ζητάνε "πενταετή προπονητική ενασχόληση", 

ώστε να φοιτήσουν σε σχολή προπονητών και η ΕΛΟΚ το έχει "πνίξει" 

αυτό το σημείο!!! Κλείστε το γιατί έχουμε χάσει τον ύπνο μας από τις ... 

μαλακίες σας!!! Συνεπώς, οι βεβαιώσεις για αυτούς τους δύο της ΕΛΟΚ είναι πλαστές και άρα η ΕΛΟΚ 

αποδεικνύεται αναξιόπιστη, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα έγγραφά της είναι αναξιόπιστα!!! Θα σας 

ξεσκίσουμε στα δικαστήρια !!!  

(Αλήθεια, τι σημαίνει "ενασχόληση"? Ο καφετζής π.χ. που πηγαίνει τους καφέδες επί πέντε χρόνια στα 

γραφεία της ΕΛΟΚ γράφει ... "ενασχόληση"???)  

Πρόβλημα Όγδοο: Ακόμα μια κατηγορία ευνοουμένων! 
Υπάρχει ακόμα μια κατηγορία 10-20 ευνοουμένων μαθητών της Σχολής, την οποία την κρατάω άσο στο 

μανίκι για τα δικαστήρια!  

 

Γ3 - Οι παρανομίες κατά των αδικούμενων υποψηφίων! 
  

 Στον Πίνακα Απορριπτομένων Υποψηφίων παρατηρούμε: 

 
Γκουβούσης 

Έφορος Υλικού, 
παράνομος 
μαθητής της 

Σχολής! 
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Πρόβλημα Ένατο: Τα αναπάντητα αιτήματα των απορριπτομένων!  
20) Επαναλαμβάνονται ως κάτωθι: 

Στο (2) του πίνακα απορριπτόμενων ο Γατσούλης Σταμάτης:  Προέρχεται από το 

Παραδοσιακό Καράτε! Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε?  

Στο (3) του πίνακα απορριπτόμενων η Δέδε Αγγελική:  Με σύλλογο που έχει 

δώσει πολλούς αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ! Θέλουμε να μάθουμε γιατί 

απορρίφθηκε?  

Στο (7) του πίνακα απορριπτόμενων η Καραμπουγιούκ Ελισσάβετ:  Αθλήτρια με 

δελτίο από το 1994! Πρωταθλήτρια επανειλημμένα σε Πανελλήνιους και διεθνείς 

αγώνες, με τρίτο νταν και με προπονητική πείρα πολλών ετών! Παράνομα και 

άδικα έχει αποκλεισθεί από τη Σχολή Προπονητών! Έτσι αμείβει η ΕΛΟΚ και η 

ΓΓΑ τους αθλητές που δίνουν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι από τη ζωή τους στον 

αθλητισμό? Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε?  

Στο (9) του πίνακα απορριπτόμενων ο Μαστρογιαννάκος Θεόδωρος:  Με 

σύλλογο που έχει δώσει πολλούς αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ! Θέλουμε να 

μάθουμε γιατί απορρίφθηκε?  

Στο (10) Μουρούτσος Κωνσταντίνος:  Παλιός καρατέκα που έκανε Σότοκαν 

καράτε στην Ελλάδα, Γαλλία και Ιαπωνία και ήδη προπονεί επαγγελματικά εδώ 

και χρόνια! Γιατί απορρίπτεται? Έκανε αίτηση θεραπείας, αλλά πότε θα 

απαντηθεί αυτή? 

  

Θέλουμε επίσης να δημοσιοποιηθεί κάθε αίτημα θεραπείας καθώς και οι 

απαντήσεις της ΓΓΑ σε αυτά! Πιστεύουμε ότι όλα τα αιτήματα θεραπείας που έγιναν δεκτά παρακάμπτουν 

παράνομα τις προϋποθέσεις ή/και τα κριτήρια!  

 

Γ4 - Οι παρανομίες που διαπράττουν οι διδάσκοντες! 
  

Πρόβλημα Δέκατο: Οι παράνομοι διδάσκοντες!  
21) Από το πλήρες πρόγραμμα της Σχολής βλέπουμε 

την παράνομη συμμετοχή μεταξύ των διδασκόντων των  

Μπουλούμπαση - Κοσμίδη – Βόβλα – Πάση – 

Χονδροματίδη,  οι οποίοι όλοι είναι μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

Δεν νομίζετε ότι το έχετε ... παραχέσει, με το 

συμπάθειο???  

Α) Πώς μπορούν τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, τα οποία 

έχουν ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ την ιδιότητα του προπονητή, να 

είναι διδάσκοντες σε Σχολή Προπονητών, πράγμα που απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο 2725/1999, και 

αυτό εν γνώσει της ΓΓΑ??? Κλείστε το γιατί έχουμε χάσει τον ύπνο μας από τις ... μαλακίες σας!!!  

Β) Πώς μπορεί τα μέλη του ΔΣ να απαγορεύεται να πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους στην 

ομοσπονδία (άρθρο 3, §6 δεξιά, του 2725/1999) και αυτοί να πληρώνονται ως διδάσκοντες στη Σχολή 

προπονητών?   

Γ) Πώς μπορούν αυτά τα "φίλαθλα" μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, που "προσφέρουν αμισθί τις υπηρεσίες τους 

στην ΕΛΟΚ", να διοργανώνουν Σχολή με συνολικό κόστος 5.000 € και να εισπράττουν 60.000 € από τους 

μαθητές ... τα καθάρματα?????????????????? 

Και συμπράττουν οι διαπλεκόμενοι της Γενικής Γραμματείας Αρπαχτής!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
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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Είναι αυτονόητο ότι ο οικονομικός απολογισμός με τις αμοιβές όλων ανεξαιρέτως των διδασκόντων στη 

Σχολή θα πάει στο ΣΔΟΕ ή/και στην Εφορία Νέας Ιωνίας, που παρακολουθεί την ΕΛΟΚ, κτλ. για το σύννομο 

των αμοιβών για παροχή υπηρεσιών, την απόδοση ΦΠΑ, την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και την 

υποβολή φορολογικών δηλώσεων! Γι αυτό να είσαστε βέβαιοι!  
  

 
Μπουλούμπασης 

 
Κοσμίδης, 

 
Βόβλας 

 
Πάσης Χονδροματίδης Γκουβούσης 

  

Πίνακας διδασκόντων στη Σχολή Προπονητών Καράτε 

Εξωτερικοί της ΕΛΟΚ 
- ΝΟΜΙΜΟΙ 

Από την 
ΕΛΟΚ - 

ΝΟΜΙΜΟΙ 
Από την ΕΛΟΚ - Ευθέως ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ 

Από την ΕΛΟΚ - 
ΠΑΡΑΝΟΜΑ ντουέτα 

αφού ο ένας είναι 
παράνομος!!! 

Αποστολόπουλος / 

Τραυματιολογία 
Ζαρουχλιώτης 

Βόβλας: μη αμειβόμενο μέλος του ΔΣ, πώς 

καταλαμβάνει αμειβόμενη θέση? 

Γκουβούσης - Κοσμίδης 

και οι δύο ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ 

Αυλωνίτου / 

Εργοφυσιολογία 
Κραββαρίτης 

Γκάζι Κέιβαν: πότε είναι ψευδομάρτυρας, πότε 

ψηφίζει ως εκπρόσωπος συλλόγου και πότε 

παριστάνει τον προπονητή!  

Ζαρουχλιώτης - Βόβλας 

Βόβλας παράνομος 

Δημόπουλος / 

Διατροφή 
Σκαρογιάννης Γκουβούσης:  ΔΕΝ έχει ο ίδιος δίπλωμα 

προπονητή!!! Πώς προπονεί ... υποψήφιους 

προπονητές??? Αυτό αποτελεί καραμπινάτη 

απάτη, όλοι οι υπεύθυνοι πρέπει να διωχθούν 

ποινικά και ο Γκουβούσης να επιστρέψει όλα τα 

χρήματα που εισέπραξε από το Δημόσιο ως 

"εθνικός προπονητής", όπως έκαναν όλοι οι 

απατεώνες που εξαπάτησαν το Δημόσιο!!! 

Μπουλούμπασης - 

Κραββαρίτης 

Μπουλούμπασης: Καρα-

παράνομος ως μη αμειβόμενο 

μέλος του ΔΣ και ταυτόχρονα 

μη αμειβόμενος Διευθυντής 

της Σχολής! Πώς 

καταλαμβάνει αμειβόμενη 

θέση???  

Κουκούτση / Πρώτες 

Βοήθειες 
  

Παπαδήμας / Πρώτες 

Βοήθειες 
  

Πάτσου / Αθλητική 

Ψυχολογία 
  

Κοσμίδης: μη αμειβόμενο μέλος του ΔΣ, πώς 

καταλαμβάνει αμειβόμενη θέση? 

Σκαρογιάννης - 

Χονδροματίδης 

Χονδροματίδης παράνομος 

Πέππας / Διατροφή   
Πάσης: μη αμειβόμενο μέλος του ΔΣ, πώς 

καταλαμβάνει αμειβόμενη θέση? 
  

Τσολάκης / 

Προπονητική 
  

Χονδροματίδης: μη αμειβόμενο μέλος του ΔΣ, 

πώς καταλαμβάνει αμειβόμενη θέση? 
  

  

Δεν βλέπουν την καραμπινάτη παραβίαση του νόμου στη ΓΓΑ??? Αυτό αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι 

η υπηρεσία αυτή είναι αυτό που λαϊκά λέμε "μπουρδέλο" με την έννοια του "τίποτα δεν λειτουργεί σωστά"!!!  
 

 Συνεπώς, όλη η λειτουργία της Σχολής ήταν εκ βάθρων ΠΑΡΑΝΟΜΗ!!!  
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Πρόβλημα Ενδέκατο: Το φαινόμενο Κώστας Γκουβούσης!  
22) Στο πρόγραμμα του Αυγούστου περιλαμβανόταν και δίδαξε και 

ο Κώστας Γκουβούσης (αριστερά)! Αλλά ο Κώστας Γκουβούσης ΔΕΝ 

ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΤΩΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΑ !!! Πώς διδάσκει σε Σχολή Προπονητών 

??? 

Εδώ και είκοσι χρόνια, όμως, είχε το προτέρημα να έχει 

αντιπρόσωπο του συλλόγου του στη Σκάλα Λακωνίας τον Γιώργο 

Γερόλυμπο (δεξιά), ο οποίος ποτέ δεν είχε δικό του σύλλογο και με όχημα αυτόν τον σύλλογο του Γκουβούση 

είχε κατακτήσει την ΕΛΟΚ, το χόκεϋ, το κέρλινγκ και το τρίαθλο! Σε αντάλλαγμα ο Γερόλυμπος είχε επιβάλει 

για 10-15 χρόνια τον Γκουβούση ως "εθνικό προπονητή" της ΕΛΟΚ και τον πλήρωνε κανονικά η ΕΛΟΚ, ενώ 

ποτέ δεν είχε δίπλωμα προπονητή! Όλοι το γνωρίζουν αυτό και κανένας δεν μιλάει! (Δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι ο Γερόλυμπος έπαιρνε μίζα και από το ... μισθό του κολλητού του Κώστα Γκουβούση!!!)  

Μήπως η ΓΓΑ πρέπει να ζητήσει πίσω όλους τους μισθούς του Γκουβούση, διότι επί σειρά ετών είχε 

εξαπατήσει το Δημόσιο????????????????????  

 

Αυτά για να σας αποδείξω για άλλη μια φορά πόσο "μπουρδέλο" είναι η ΕΛΟΚ με την 

έννοια της στυγνής εκμετάλλευσης του καράτε από τα μέλη της διοίκησης, αλλά επίσης 

και πόσο μεγάλο "μπουρδέλο" είναι και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με την έννοια 

ότι ΔΕΝ ενδιαφέρεται ποτέ για το τι γίνεται στις ομοσπονδίες και ΔΕΝ τηρεί κανένα 

νόμο, ενώ οι υπάλληλοί της σε κάθε επίπεδο διαπλέκονται με τους ομοσπονδιάρχες!!! 

 Συνεπώς, όλη η λειτουργία της Σχολής ήταν εκ βάθρων ΠΑΡΑΝΟΜΗ!!!  

 

Και ακόμα μία απόδειξη: 
Πρόβλημα Δωδέκατο: Ο διχασμός προσωπικότητας ως αθλητικό φαινόμενο!  

23) Ως γνωστόν η "ψυχή" ενός συλλόγου είναι ο προπονητής, που τον δημιουργεί, και ένας σύλλογός 

είναι στην ουσία μια "φορολογικά κρυμμένη" επιχείρηση. Ο αθλητικός νόμος α) απαγορεύει ο προπονητής να 

είναι διοικητικός (μέλος ΔΣ ή αντιπρόσωπος σε υπερκείμενο σωματείο) και β) επιβάλει να έχει εργασιακή 

σύμβαση με τον σύλλογο κατατεθειμένη στην Εφορία του!  

Παρατηρείστε τον επόμενο πίνακα: 

Όνομα Συλλόγου ΑΜ/ΕΛΟΚ ΑΜ/ΓΓΑ Ιδιοκτήτης 
Αντιπρόσωπος εκλογές 

2012 

Α.Σ. Καράτε "Ειρήνη" 4 ΞΘ65 Μπουλούμπασης Μπουλούμπασης 

Φιλαθλητικός Σύλ. Σκάλας 10 ΚΥ21 Γκουβούσης Κ. Γκουβούσης Ηλ. 

Ακαδημία Κυόκουσινκάι 11 ΝΟ64 Κοσμίδης Κοσμίδης 

Πανελ. Σύλ. Ερασιτ. Καράτε "Η Δύναμη" 20 ΝΥ62 Βόβλας Γρ. Βόβλας Λάμπρος 

International Goju-ryu Karate-Do Hellas 22 ΞΝ13 Πάσης ------------------------- 

Κέντρο Καράτε Σότοκαν Αμπ/πων 28 ΞΕ68 Γκάζι Καβακόπουλος 

Αθλητικός Σύλλογος Καράτε "Η Δόξα" 135 ΞΜ85 Τριανταφύλλης Ποντίδα-Γερολύμπου 

Αθλ. & Πολιτ. Σύλ. Παραδοσιακού Καράτε "Η 
Αλμωπία" 

228 
 Δεν 
έχει 

Κεβίδης Πάσης 

Α:θλητικός Σύλ. Παγκρατίου Φλώρινας 231 ΞΝ74 Κορομπίλης Βόβλας Γρ. 

Κρόνος Νικαίας 307   Χονδροματίδης Γερόλυμπος 

Αθλητικός Σύλ. Κηρέως 322 ΦΑ17 Τζαφέρος  Γκάζι 
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Κέντρο Καράτε Σότοκαν Ζωγράφου 376  ΦΒ37 Καρβούνης Τζίμα 

Α.Σ. Ακαδημία Πρωταθλ. Πολεμικών Τεχνών 431   Μνταουάρ Δημητριάδης 

Αθλ. Σύλ. Μαχ. Τεχνών & Αυτοάμυνας 
"Υπερίων" 

459 
 Δεν 
έχει 

Στεργίου Χονδροματίδης 

  

24) Στον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε για κάθε σύλλογο ότι:  
  

(4) Ο Χρήστος Μπουλούμπασης ψήφισε για 

τον σύλλογό του και είναι παράνομος αν έχει 

υπογράψει σύμβαση προπονητή με αυτόν!  

(10) Ο Ηλίας Γκουβούσης ψήφισε για το 

σύλλογο του πατέρα του και εξ αυτού δεν βγαίνει 

συμπέρασμα!  

(11) Ο Γιώργος Κοσμίδης ψήφισε για το 

σύλλογό του και είναι παράνομος αν έχει 

υπογράψει σύμβαση προπονητή με αυτόν!  

(20) Ο Γρηγόρης Βόβλας, όμως, έβαλε το γιο 

του να ψηφίσει για το σύλλογό του για τον οποίο ο 

ίδιος απέφυγε να ψηφίσει, ενώ ψήφισε παράνομα 

για έναν άλλο σύλλογο, τον 231!  Γιατί? Τι 

φοβάται?  

(22) Ο Πέτρος Πάσης δεν ψήφισε για τον 

σύλλογό του, διότι δεν είχε δικαίωμα ψήφου, αλλά 

ψήφισε παράνομα για έναν άλλο σύλλογο, τον 228! 

Άρα κάνει ότι κάνουν και οι άλλοι! Γιατί? Τι 

φοβάται?  

(28) Ο Κέυβαν Γκάζι έχει δηλώσει σε 

δικαστήριο ότι έχει σύμβαση με το σύλλογό του 

στην εφορία, και ναι μεν δεν ψήφισε για το 

σύλλογό του, αλλά ψήφισε παράνομα για έναν άλλο 

σύλλογο, το λαμόγιο, τον 322!  Γιατί? Προφανώς 

επειδή φοβάται!  

(307) Ο Παναγιώτης Χονδροματίδης 

απέφυγε να ψηφίσει για το σύλλογό του και έβαλε 

τον Γερόλυμπο να ψηφίσει για αυτόν, δεδομένου 

ότι αυτό το Αρχι-Καραλαμόγιο ΔΕΝ έχει κανένα 

σύλλογο καράτε, ενώ ο ίδιος ο Χονδροματίδης 

ψήφισε παράνομα για το σύλλογο 459!   Γιατί? Τι φοβάται?  

(376) Ο Γιώργος Καρβούνης δεν ψήφισε για το σύλλογό του, αλλά έβαλε μια μαθήτρια του 

Μπουλούμπαση, την Ευαγγελία Τζίμα, να ψηφίσει για αυτόν.  Γιατί? Τι φοβάται?  

(431) Ο Μανόλης Δημητριάδης ψήφισε για τον σύλλογο 431 και καλά έκανε, αφού δεν είναι αθλητής, δεν 

είναι προπονητής και δεν είναι διαιτητής!  Αλλά ΔΕΝ μπορεί να γίνει και προπονητής!  
  

Πιο καλό παιδάκι θα μας πει τώρα ΓΙΑΤΙ τέσσερα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, οι Βόβλας, Πάσης, 

Χονδροματίδης και Καρβούνης, ψήφισαν ως αντιπρόσωποι άλλων συλλόγων στις εκλογές του 2012 της 

ΕΛΟΚ???  
  

 
Μπουλούμπασης 

Πρόεδρος 

 
Δημητριάδης 

Γεν. Γραμματέας 

 
Βόβλας 
Ταμίας 

 
Γκουβούσης 

Έφορος Υλικού 

 
Καρβούνης 

Εφ. Εθν. Ομάδων 

 
Χονδροματίδης 
Πρόεδρος Τεχν. 

Επιτροπής 

 
Πάσης 

... Σουπιά! 

 
Κοσμίδης 

τελευταίος τροχός 
της άμαξας που 

σέρνει το 
...καράβι! 

 
Γκάζι, Διευθυντής 

Αθλήματος,Δηλαδή? 
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Μπράβοοο, το βρήκατεεε: ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΣ!!!! Όλοι οι παραπάνω και άλλοι πολλοί, ισχυρίζονται εν γνώσει της παρανομίας τους ότι 

ΔΕΝ κωλύονται να είναι προπονητές σε ένα σύλλογο και αντιπρόσωποι ενός άλλου!!! Αυτό επί είκοσι χρόνια 

τώρα!!!  

Και αν σε αυτούς τους τέσσερις βάλετε και το βέβαιο ενδεχόμενο να προστίθενται και οι Μπουλούμπασης 

και Κοσμίδης, διότι ειδικά αυτοί οι δυο είναι και προκλητικά θρασύτατοι, ενώ ψήφισε καραμπινάτα παράνομα 

και ο Κέιβαν Γκάζι, τότε θα έχετε έξι παράνομους στο ΔΣ/ΕΛΟΚ και μια ... πορδή απέξω από το 

ΔΣ/ΕΛΟΚ!!!!!!!!!!!!!!! Τέτοιες περιπτώσεις υπήρχαν ... πενήντα στις εκλογές του 2012!!!  

Όσον αφορά στον αστυνομικό Γιώργο Καρβούνη, που δεν έχει παραιτηθεί ακόμα παρά τις χρόνιες 

παρανομίες που διαπράττει, μάλλον θα πρέπει να απευθυνθώ σε κάποιον Εισαγγελέα για να του ... κόψει τον 

κώλο φαίνεται!!! Με μεγάλη μου λύπη αποδεικνύεται μεγάλος απατεώνας, αφού παραμένει στο ΔΣ της ΕΛΟΚ, 

ενώ ταυτόχρονα δημοσιεύει τα επόμενα στην ιστοσελίδα του συλλόγου του, όπου κομπάζει προκλητικότατα ότι 

είναι ταυτόχρονα και πολυάσχολος Προπονητής και πολυτάλαντο Μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ!!!  
  

 

 

 

 Άιντε να δούμε τι άλλες μαλακίες θα μας πούνε ο Ανδριανός 

και η Γιαννακίδου για τη νομιμότητα του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΛΟΚ!!!  
 

 

Αν όσα γράφω ισχύουν, τότε η Σχολή Προπονητών Καράτε είναι για ακόμα ένα λόγο 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΗ!!! 
  

Αυτά για να σας αποδείξω για άλλη μια φορά πόσο "μπουρδέλο" είναι η ΕΛΟΚ με την 

έννοια της στυγνής εκμετάλλευσης του καράτε από τα μέλη της διοίκησης, αλλά επίσης 

και πόσο μεγάλο "μπουρδέλο" είναι και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με την έννοια 

ότι ΔΕΝ ενδιαφέρεται ποτέ για το τι γίνεται στις ομοσπονδίες και ΔΕΝ τηρεί κανένα 

νόμο, ενώ οι υπάλληλοί της σε κάθε επίπεδο διαπλέκονται με τους ομοσπονδιάρχες!!! 
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Δ – Οι παρανομίες των αποτελεσμάτων της Σχολής! 
 Υπομονή και έρχονται!  

................................................................................................................ 
 

 Τέλος, μετά την τελευταία Αναδιάρθρωση του ΔΣ/ΕΛΟΚ:  

 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 

ΔΕΝ 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 ΜΗΔΕΝΙΚΟ! Το έμψυχο δυναμικό των 

συλλόγων, προπονητών, εξεταστών, μαύρων ζωνών, αθλητών και άλλων παραγόντων δείχνουν να είναι 

ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ? Όλες οι επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ που πλήρωσε ο Έλληνας 

φορολογούμενος απέδωσαν ένα ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ!  

3) Πάρτε για παράδειγμα τους Βαλκανικούς Αγώνες, τις συμμετοχές αθλητών, εκπαιδευτών και διαιτητών! 

Ηλίθιοι!!! Βαλκανικοί ΔΕΝ υπήρξαν ποτέ!!! Γιατί? Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ υπήρξε Βαλκανική Ομοσπονδία! 

Γιατί ΔΕΝ υπήρξε ποτέ? Διότι ΔΕΝ υπάρχει η ιστορία της με λεπτομέρειες καταγεγραμμένη! Και γιατί 

ΔΕΝ υπάρχει η ιστορία της με λεπτομέρειες καταγεγραμμένη?  

4) Ηλίθιοι!!! Διότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ 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 ΔΕΝ είναι και το δεύτερο ΔΕΝ 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 ΕΣΟΔΑ 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: Διοργανώνουν, 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, αρμέγεις τον 

τρίτο μήνα, κ.ο.κ.) 

 
0-Γερόλυμπος 

"ΕΠΙΤΙΜΟΣ 
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ" 

 
1-Μπουλούμπασης 

Πρόεδρος 

 
2-Γερολύμπου 

Αναπλ. Πρόεδρος 

 
3-Δημητριάδης 

Γεν. Γραμματέας 

 
4-Χανικιάν 

Β'  Αντιπρόεδρος 
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5-Βόβλας 

Ταμίας 

 
6-Ράλλης Ειδικός 

Γραμματέας 

 
7-Γκουβούσης 

Έφορος Υλικού 

 
8-Καρβούνης 

Εφ. Εθν. Ομάδων 

 
9-Χονδροματίδης 
Πρόεδρος Τεχν. 

Επιτροπής 

 
10-Πάσης 
... Σουπιά! 

 
11-Κοσμίδης 

τελευταίος τροχός της 
άμαξας που σέρνει το ... 

καράβι! 

 
12-Γκάζι, Διευθυντής 
Αθλήματος,Δηλαδή? 

 
13-Σκοπελίτης 

Ιδιοκτήτης 
"Sportdata" 

 
14-Αυτόν τον 

ψάχνω ακόμα! 
Τώρα την βρήκα 

και της την 
ετοιμάζω! 

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!!! 

 
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!!!  

  

 
Γνωρίζει ο 

πρωθυπουργός  
αυτά που κάνετε εκεί 

στη ΓΓΑ??? 

 
Ο Yπουργός 
Πολιτισμού  

κ. Κων/νος Τασούλας 

 
Ο υφυπουργός 

Αθλητισμού 
κ. Γιάννης Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού 
κα Κυριακή 
Γιαννακίδου 

ΓΓΑ = Ο Οίκος 

της Μεγάλης 

ΑΝΟΧΗΣ: 
################

# 
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2-Realnews 
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13-Δίκη/ΣΚΑΙ  

Με το άρθρο μου "30/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με αίτημα 

έκπτωσής του!!!" αποδεικνύεται ότι έστελνα στη διοίκηση της ΓΓΑ ένα-ένα όλα τα άρθρα 
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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  Βασική 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!!! 

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 Διαφθορά και τη Διαπλοκή 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" 

Διαφθοράς και Διαπλοκής στη ΑΓΓΑ είναι και τα πέντε σημερινά κόμματα: η Νέα Δημοκρατία 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 ΝΔ, και το ΚΚΕ διότι υπόγεια συνεργάζεται 

με τη ΝΔ ως "τραβάτε με κι ας κλαίω"! 

Συνώνυμη της Διαφθοράς και της Διαπλοκής είναι η Νέα Δημοκρατία! 

Όταν το Μάρτιο του 2004 πήρε τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, πήγα επί υφυπουργού Γιώργου Ορφανού 

και Γενικού Γραμματέα Κώστα Κουκοδήμου για 6η φορά (!!!) από το 1995 στη ΓΓΑ να ζητήσω την αναγνώριση 

της ΠΟΠΚ, η οποία ήδη είχε αναγνωριστεί με δικαστικές αποφάσεις Πρωτοδικείου, Εφετείου και Αρείου 

Πάγου ως διαφορετική ομοσπονδία από την ΕΛΟΚ και το Παραδοσιακό Καράτε ως διαφορετικό άθλημα από το 

Μοντέρνο Καράτε της ΕΛΟΚ! Το αποτέλεσμα ήταν ο επί δέκα χρόνια 

εμπαιγμός από τους άχρηστους του ΠΑΣΟΚ να συνεχιστεί για άλλα δέκα 

χρόνια από τους άχρηστους της Νέας Δημοκρατίας! 

Τότε κατέληξα στο συμπέρασμα ότι Ορφανός και Γερόλυμπος ήταν και 

είναι ... "Κώλος και Βρακί" κατά τη σοφή λαϊκή ρήση στην αρπαγή και  

χειραγώγηση αθλητικών ομοσπονδιών!!! Άλλωστε, ο Γερόλυμπος μου έκανε δύο 

μηνύσεις κατά παραγγελία του Ορφανού (2005 και 2007)!  

(Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τις κυρίες που ποζάρισαν αυθόρμητα για 

την δεξιά Πολιτική φωτογραφία! Επελέγη η φωτό της κυρίας Μαριάνθης, διότι 

αποδίδει απόλυτα την πραγματικότητα και έχει και ... φωτογένεια!)  

Δυστυχώς σήμερα η πολιτική κατάσταση της χώρας είναι ακριβώς η ίδια: αυτοί που μας κατάστρεψαν, 

αυτοί οι ίδιοι κυβερνούν! Και μάλιστα το ... "Βρακί" έχει πάρει τρεις ομοσπονδίες στο σπίτι του και ο ... 

"Κώλος" προήχθη σε Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης!!!  

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα! Μας σπρώχνετε με χέρια και πόδια σε αυτόν!!! 

 
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 Διαφθορά και η Διαπλοκή να διαιωνίζονται 

αυτόματα! Δηλαδή, ο καθένας από τους τρεις και μόνο με την παρουσία του εξαναγκάζει και τους 
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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, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας με 

ανεξέλεγκτες 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!!! Δεν 

μπορούμε να πληρώνουμε με ζωές ανθρώπων, που δεν έχουν να φάνε ή δεν έχουν να πάρουν 

φάρμακα, την καΐλα του κάθε μαλάκα να γυμνάζεται!!!  

 

Θύμιος Περσίδης 

Τα καλύτερα ... έρχονται!!! 

 

www.karate.gr   

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 
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