Από τον Θύμιο Περσίδη
τον Κορυφαίο Ειδικό Ιστορικό του Καράτε

Ένα
Λιοντάρι
Χίλιες
Κότες
Και μια
Eurόκοτα
www.karate.gr – Αθήνα, 2017
Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα
Μέρος Δεύτερο: ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF (1995-2004)

2

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΕ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
1995 - 2004

Ένα Λιοντάρι, Χίλιες Κότες και μια Eurόκοτα! Μέρος Δεύτερο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η Ολυμπιακή Αναγνώριση του Καράτε, ITKF, WUKO, WKF και IOC ( ΔΟΕ ). Οι
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Οκτώβριος 1993 – Το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την Απόφασης της Ολομέλειας
της 101ης Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τη ισότιμη συμμετοχή των WUKO
και ITKF σε μία παγκόσμια Ομοσπονδία (WKF), ώστε να μπει το καράτε στους Ολυμπιακούς
Αγώνες.

Η WKF θα πρέπει να είναι η ισότιμη συνένωση των WUKO και ITKF.

Η ισότιμη συμμετοχή στην κοινή παγκόσμια ομοσπονδία του καράτε αναφέρεται επιμελώς
και σε άλλες λεπτομέρειες μέσα στο ίδιο σχέδιο της ΔΟΕ προς τις δύο παγκόσμιες ομοσπονδίες.
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Οι συμφωνίες των ΔΟΕ, WUKO και ITKF
Το 1989 το Αθλητικό Δικαστήριο της ΔΟΕ διαπίστωσε την πραγματική ύπαρξη δύο
παγκόσμιων ομοσπονδιών καράτε: της WUKO και της ITKF. H ΔΟΕ κατά την 101
Σύνοδο της ΟΛομέλειάς της το 1993 στο Μόντε Κάρλο έδωσε ένα σχέδιο καταστατικού,
ώστε οι δύο αυτές ομοσπονδίες να ενωθούν σε μια υπό το όνομα WKF και το καράτε να
μπει στους Ολυμπιακούς.
Η WUKO αθέτησε τις υποδείξεις της ΔΟΕ του 1993 και αυτό-ονομάστηκε WKF για να
οικειοποιηθεί τα δικαιώματα της ITKF. Αυτό ήταν έργο των Ντελκούρ (προέδρου
αρχικά) και Γερόλυμπου (γραμματέα ή μέλους τότε του ΔΣ) και Εσπίνος (προέδρου
μετέπειτα).
Η ΔΟΕ αρνήθηκε και πάλι να της δώσει την αναγνώριση!
Μετά την άρνηση της ΔΟΕ να την αναγνωρίσει, η WKF/WUKO συμφώνησε και πάλι να
συνενωθεί με την ITKF και για αυτό υπογράφηκε το Συμφωνητικό της Οσάκα, όπως
δίνεται στο βίντεο και στο έντυπο, που ακολουθούν!

https://www.youtube.com/watch?v=xqBG6dY2IK4
Έτσι υπογράφηκε σε πρώτη φάση η ιστορική συμφωνία της Οσάκα, που βλέπετε στο
βίντεο και στην επόμενη σελίδα, κατά την οποία ορίστηκαν μια τριμελής επιτροπή από την
κάθε ομοσπονδία, ώστε να συζητηθούν οι λεπτομέρειες και να ολοκληρωθεί η συμφωνία.
Ένα από τα μέλη της επιτροπής της WUKO ήταν ο Γιώργος Γερόλυμπος, ο οποίος
εκτός Ελλάδος ήταν μέλος της επιτροπής συζήτησης των όρων του κοινού
καταστατικού μεταξύ WUKO/WKF και ITKF και στα εντός Ελλάδος Δικαστήρια ως
μάρτυρας ορκιζόταν ότι η ITKF … δεν υπήρχε!!!
Αλλά και πάλι η WKF/WUKO εξαπάτησε την ITKF.
Η Απάτη της WUKO να παραγκωνίσει την ITKF για να της υφαρπάξει το
παραδοσιακό καράτε ήταν η αιτία της μη αναγνώρισης του Καράτε ως Ολυμπιακού
Αθλήματος από το 1993 (οπότε θα ήταν άθλημα επίδειξης στους Ολυμπιακούς της
Αθήνας το 2004) μέχρι το 2016 παρά τις προσπάθειες της WKF/WUKO!!!
Το Καράτε μπήκε στους Ολυμπιακούς του Τόκιο του 2020 μετά από δικαιωματική
απαίτηση της διοργανώτριας χώρας της Ιαπωνίας!
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Ενώπιον παντός αρμοδίου Δκαστηρίου
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία
"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ", (ΠΟΠΚ)
που εδρεύει στην Αθήνα, Σεβαστουπόλεως 133, Τ.Κ. 11526
όπως νόμιμα εκπροσωπείται
προς
την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
Πανεπιστημίου 25, Αθήνα.
1.
H Ομοσπονδία μας με την επωνυμία Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, (ΠΟΠΚ),
ιδρύθηκε το έτος 1994. Το καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 386/1995 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) και καταχωρήθηκε στα βιβλία
σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 548/1995. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα
λειτουργεί νόμιμα, επιβλέποντας, αναπτύσσοντας και αντιπροσωπεύοντας πλήρως και επαξίως το
Παραδοσιακό Καράτε στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς και είναι μέλος της Πανευρωπαϊκής και της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε (International Traditional Karate Federation, ITKF).
2.
Από το 1995, η Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Καράτε (ΕΟΕΚ, 409/11-9-86), ή, όπως
μετονομάσθηκε πρόσφατα, Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (ΕΛΟΚ), μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Καράτε (World Karate Federation, WKF), προσπάθησε με τριτανακοπή της κατά του καταστατικού της
ΠΟΠΚ να αφαιρέσει από αυτήν το δικαίωμα της αντιπροσώπευσης του Παραδοσιακού Καράτε,
ισχυριζόμενη παρανόμως ότι το Παραδοσιακό Καράτε αποτελεί μέρος των σκοπών της και εμφανίζοντας
αυτό με παράνομη τροποποίηση του καταστατικού της ως έμμεσο σκοπό της δια μέσου των σωματείωνμελών της. Έτσι:
Η πρωτόδικη απόφαση επί της ανωτέρω τριτανακοπής (72/1996) δικαίωσε και τυπικά και
ουσιαστικά την Ομοσπονδία μας και αναγνώρισε ότι το Παραδοσιακό Καράτε της ΠΟΠΚ είναι τελείως
διαφορετικό άθλημα από το Τεχνικό ή Γενικό Καράτε της ΕΟΕΚ, βασιζόμενο σε διαφορετικούς
κανονισμούς και επιβλέπεται διεθνώς από ξεχωριστή Ομοσπονδία, την Παγκόσμια Ομοσπονδία
Παραδοσιακού Καράτε (ITKF), της οποίας αναγνωρισμένο και ενεργό μέλος είναι μόνο η ΠΟΠΚ και
όχι η ΕΟΕΚ. Ακριβώς το ίδιο εδέχθη τελεσίδικα και η 3914/2000 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η
οποία μάλιστα υποδεικνύει και το άρθρο του ν. 2725/99 βάσει του οποίου η αυτόνομη πλέον ΠΟΠΚ
δύναται να ζητήσει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση (ΕΑΑ), που δικαιούται, από τη ΓΓΑ.
3.
Η Ομοσπονδία μας υπέβαλε για πρώτη φορά την υπ’ αριθ. 1170/17-1-95 αίτηση για αναγνώριση
προς τη ΓΓΑ, υποβάλλοντας συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η υπ’ αριθ. Γ/2815/9-3-95 απάντησή σας είχε ως εξής:
"Απαντώντας σε σχετικά σας αιτήματα, προκειμένου ν' αναγνωρισθεί η Ομοσπονδία σας στην ΓΓΑ,
σας κάνουμε γνωστό ότι ήδη υπάρχει αναγνωρισμένη η «Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Καράτε» στην
οποία οφείλετε και να ενταχθείτε".
Η ένταξη όμως της ΠΟΠΚ και του Παραδοσιακού Καράτε στην ΕΟΕΚ, η οποία καλλιεργεί μόνο
το Τεχνικό ή Γενικό Καράτε, ήταν και είναι αδύνατο να γίνει αποδεκτή από την ΠΟΠΚ, διότι αποτελεί
αυτόματη παραίτηση όσων ασχολούνται με το άθλημα του Παραδοσιακού Καράτε από τις πολυετείς τους
προσπάθειες, από την παράδοση και τα ιδεώδη του αθλήματός τους, από τα δικαιώματά τους, από τις
διεθνείς ομοσπονδίες των οποίων είναι μέλη, από το ίδιο το άθλημα στο οποίο πιστεύουν και από τους
δασκάλους τους κάτω από τις οδηγίες των οποίων εξασκούνται ολόκληρες δεκαετίες.
4.
Μετά την έκδοση της ανωτέρω υπ’ αριθ. 72/1996 απόφασης επί της τριτανακοπής της ΕΟΕΚ κατά
της ΠΟΠΚ, η οποία μας δικαίωσε, υποβάλαμε για δεύτερη φορά αίτηση αναγνώρισης προς εσάς (την υπ’
αριθ. 44509/20-12-96) και συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της
ανωτέρω απόφασης 72/96.
Δεν μας απαντήσατε ποτέ και για το λόγο αυτό προσφύγαμε ενώπιον της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Διοίκησης (Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη) με το αίτημα να παρέμβει υπέρ μας,
προκειμένου να μας απαντήσετε επί του αιτήματος της αναγνώρισής μας μετά την έκδοση της υπ’ αριθ.
72/96 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που μας δικαίωσε. Μετά από διακριτική πίεση
της ανωτέρω υπηρεσίας προς εσάς, απαντήσατε σ’ αυτήν, έντεκα μήνες μετά την αίτησή μας, με το υπ’
αριθ. 27745/3-11-97 έγγραφό σας κοινοποιώντας αυτό και σε 'μας, ως εξής:
Σελίδα 34/128

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ένα Λιοντάρι, Χίλιες Κότες και μια Eurόκοτα! Μέρος Δεύτερο.

"Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
προβαίνει σε αθλητική αναγνώριση μιας μόνο Ομοσπονδίας για κάθε κλάδο άθλησης (άρθρο 13 Ν. 75/75),
πρόθεση δε της Υπηρεσίας μας είναι η αθλητική αναγνώριση Ομοσπονδιών, οι οποίες καλλιεργούν άθλημα
που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων".
Επί της απαντήσεως αυτής σημειώνουμε ότι η ΕΟΕΚ αναγνωρίσθηκε την 7-2-90 και επιχορηγείται
έκτοτε από τη ΓΓΑ, ενώ ακόμα μέχρι σήμερα το Καράτε ΔΕΝ περιλαμβάνεται στο επίσημο
πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
5.
Ενώ ο δικαστικός αγώνας μεταξύ ημών και της ΕΟΕΚ συνεχιζόταν, καταφύγαμε στο Συνήγορο του
Πολίτη με σκοπό τη μεσολάβησή του στην αναγνώριση των δικαιωμάτων μας από τη ΓΓΑ. Μετά από
πίεση και αλληλογραφία μηνών η ΓΓΑ σε σχετική ερώτηση του Συνηγόρου του Πολίτη έδωσε την
επόμενη απάντηση (Γ/8949/2-6-2000):
"Σε απάντηση της πιο πάνω σχετικής επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι βάσει των διατάξεων του
άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 2725/99 επιτρέπεται η σύσταση μιας Ομοσπονδίας για κάθε άθλημα.
"Η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε είναι αναγνωρισμένη από τη ΓΓΑ και βάσει του καταστατικού της,
άρθρο 4, καλλιεργεί το "Καράτε όλων των μορφών και στυλ συμπεριλαμ-βανομένου του
παραδοσιακού". Επίσης σας γνωρίζουμε ότι για την αναγνώριση μιας Ομοσπονδίας δεν αρκεί να συντρέχουν
μόνο οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 2725/99, αλλά πρέπει να συντρέχουν επίσης και
οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 19 & 20 του ίδιου Νόμου".
Επισημαίνουμε την εμμονή σας να επικαλείσθε εναντίον μας την παράνομη, σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 72/96 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που απέρριψε την τριτανακοπή τους και μας
δικαίωσε, προσθήκη της ΕΟΕΚ στο άρθρο 4 του καταστατικού της, ότι δήθεν "καλλιεργεί το καράτε
όλων των μορφών και στυλ συμπεριλαμβανομένου και του παραδο-σιακού", ενώ ταυτόχρονα
ενισχύετε συστηματικά την ΕΟΕΚ στο δικαστικό αγώνα εναντίον της ΠΟΠΚ με έγγραφά σας, όπως η
Γ/17687/13-6-95 επιστολή σας προς την ΕΟΕΚ (όπου πληροφορείτε την ΕΟΕΚ;;;) η οποία έχει ώς εξής:
“Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, σας πληροφορούμε ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού
Καράτε που έχει αναγνωρισθεί από την Υπηρεσία μας με την υπ’ αριθμ. Γ/3800/7.2.90 απόφασή μας είναι ο
επίσημος αθλητικός φορέας που καλλιεργεί και αναπτύσσει το άθλημα του καράτε με όλα τα στυλ και μορφές
του αθλήματος συμπεριλαμβανομένου και του παραδοσιακού”.
Τα ανωτέρω όμως αποτελούν ενσυνείδητη και εξόφθαλμη παραποίηση της αλήθειας και γράφηκαν
σαφώς με σκοπό να επηρεάσουν ευνοϊκά υπέρ της ΕΟΕΚ την κρίση των Δικαστηρίων, διότι:
 Η ανωτέρω επίμαχη φράση δεν περιλαμβάνεται στο Άρθρο 3, “ΣΚΟΠΟΣ”, του Καταστατικού της
ΕΟΕΚ, αλλά στο Άρθρο 4, “ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΟΕΚ”, και επομένως δεν σημαίνει ότι μεταξύ των
σκοπών της ΕΟΕΚ περιλαμβάνεται και η καλλιέργεια του Παραδοσιακού Καράτε, το οποίο άλλωστε
έχει τελείως διαφορετικούς κανονισμούς, διαφορετικές διεθνείς ομοσπονδίες και διαφορετικό ετήσιο
ημερολόγιο αγώνων.
 Το Άρθρο 4 του καταστατικού της ΕΟΕΚ με τίτλο “ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΟΕΚ” αναφέρει τα εξής
στην παράγραφο 1:
"Την ΕΟΕΚ συγκροτούν Ελληνικά Φίλαθλα και Αθλητικά Σωματεία που καλλιεργούν το
Καράτε όλων των μορφών και στυλ συμπεριλαμβανομένου του παραδοσιακού, και είναι
αναγνωρισμένα σύμφωνα με το νόμο κτλ".
Από τα ανωτέρω ουδόλως προκύπτει ότι η ΕΟΕΚ καλλιεργεί το Παραδοσιακό Καράτε, αλλά
σαφώς εννοείται ότι τα σωματεία που εξασκούν το Παραδοσιακό Καράτε μπορεί η ΕΟΕΚ να δεχθεί
στους κόλπους της, οπότε όμως θα λαμβάνουν μέρος στους αγώνες της με τους επίσημους
κανονισμούς της, που είναι αυτοί του Τεχνικού ή Γενικού Καράτε, δηλαδή βάσει των κανονισμών της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε (WKF), της οποίας η ΕΟΕΚ είναι μέλος. Τα ανωτέρω
αποδεικνύονται περίτρανα από το γεγονός ότι η ΕΟΕΚ δεν διοργάνωσε ποτέ κατά τη 15χρονη
λειτουργία της ούτε έναν έστω αγώνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Παραδοσιακού Καράτε, η οποία και μόνο διαμορφώνει τους κανονισμούς των αγώνων του
Παραδοσιακού Καράτε και την οποία μόνο εμείς εκπροσωπούμε στην Ελλάδα. Επί πλέον:
 Η προσθήκη της επίμαχης φράσης στο καταστατικό της ΕΟΕΚ έγινε με παράνομη
τροποποίηση του καταστατικού της.
 Ενώ το Δικαστήριο που ενέκρινε την τροποποίηση αυτή έγινε στις 14-9-95, η ΓΓΑ χορηγούσε
την 13-6-1995 πιστοποιητικό στην ΕΟΕΚ, ότι: «καλλιεργεί το καράτε όλων των μορφών
συμπεριλαμβανομένου του παραδοσιακού»!!!
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Η τροποποίηση αυτή του καταστατικού της ΕΟΕΚ είναι άκυρη διότι δεν καταχω-ρήθηκε
ποτέ στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.
6.
Ακολούθως την 12-4-2001 σας υποβάλαμε για τρίτη φορά αίτηση για την χορήγηση της ΕΑΑ,
(ειδικής αθλητικής αναγνώρισης) με αρ. πρωτ. 8946/12-4-01, βάσει του νέου αθλητικού νόμου 2725/99,
υποβάλλοντας συνημμένα πλήρη φάκελο με τα εξής περιεχόμενα:
 Πρακτικό ίδρυσης (19-11-94).
 Απόφαση Πρωτοδικείου για την ίδρυσή μας (386/1995).
 Θεωρημένο καταστατικό μας (548/1995).
 Πιστοποιητικά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε (ITKF) ότι είμαστε μέλος
της.
 Προσωπική αναγνώριση του Προέδρου μας κ. Παναγιώτη Δρακόπουλου από την Παγκόσμια
Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε ITKF και τον πρόεδρό της κ. Χιντετάκα Νισιγιάμα.
 Πλήθος διεθνών συμμετοχών με σημαντικές επιτυχίες των αθλητών μας από το 1994 μέχρι σήμερα
σε πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους αγώνες Παραδοσιακού Καράτε, στους οποίους η ΕΟΕΚ ως
μη μέλος ουδέποτε είχε συμμετοχή.
 Την υπ’ αριθ. 72/96 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που μας δικαιώνει και
απορρίπτει την τριτανακοπή της ΕΟΕΚ.
 Την υπ’ αριθ. 3914/2000 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία εξεδόθη επί τριτα-νακοπής, που
είχε ασκήσει η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε υπέρ μας σχετικά με την
καλλιέργεια του Παραδοσιακού Καράτε στην Ελλάδα αποκλειστικά από εμάς.
 Την αναγνώριση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε (ΚΟΠΚ) από τον Κυπριακό
Οργανισμό Αθλητισμού ως ανεξάρτητης ομοσπονδίας.
 Την εμπρόθεσμη και νόμιμη αίτηση εναρμόνισης του Καταστατικού μας κατ’ άρθρο 4 ν. 2858 και
135 ν. 2725/99.
7.
Επειδή για άλλη μια φορά καθυστερούσατε να μας απαντήσετε, ο γενικός γραμματέας της
Ομοσπονδίας μας Ευθύμιος Περσίδης επισκέφθηκε στις 8-5-01 το αρμόδιο τμήμα σας για σχετικές
πληροφορίες. Εκεί του δόθηκε ιδιοχείρως από την υπεύθυνη υπάλληλό σας η απάντησή σας, Γ/8946/8-52001 στην αίτηση της ΠΟΠΚ, που ήταν η εξής:
"Σας επιστρέφουμε τα δικαιολογητικά που μας υποβάλλατε με το παραπάνω σχετικό και σας
πληροφορούμε ότι για να εξετασθεί από την υπηρεσία μας η παροχή της κατά το νόμο ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης της ομοσπονδίας σας, θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 2, 19 έως 28 και
135 παρ. 5 του ν. 2725/1999".
8.
Επειδή η ανωτέρω απάντησή σας στην αίτηση αναγνώρισής μας ήταν ασαφής και αόριστη ο
γενικός γραμματέας μας κ. Ευθ. Περσίδης ζήτησε από την αρμόδια υπάλληλό σας κ. Τ. Μυρίλλα και τον
προϊστάμενο του τμήματος Σωματείων και Γυμναστηρίων κ. Κ. Βαλεργάκη τα δικαιολο-γητικά που ζητάει
η ΓΓΑ για την χορήγηση της ΕΑΑ. Μας ζητούνται, λοιπόν, ως “αδιαίρετο πακέτο” τα επόμενα
δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ΕΑΑ στην Ομοσπονδία μας και σε είκοσι (20) σωματεία-μέλη
της:
α) Θεωρημένο καταστατικό της ΠΟΠΚ, ήδη εναρμονισμένο προς το ν. 2725/99.
β) Απόφαση Πρωτοδικείου περί έγκρισης του ως άνω καταστατικού και βεβαίωση εγγραφής του
στα βιβλία του Πρωτοδικείου.
γ) Επιστολή από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε ότι η Ομοσπονδία μας είναι
μέλος της.
δ) Πίνακα μελών ΔΣ.
ε) Αποφάσεις των Δ.Σ. ή των ΓΣ είκοσι (20) σωματείων Παραδοσιακού Καράτε για την ίδρυση της
ΠΟΠΚ.
ζ) Έκθεση επαρκώς δικαιολογημένη για την ωφελιμότητα του αθλήματος και την ανάγκη ύπαρξης
ανεξάρτητης ομοσπονδίας.
η) Ιστορικό για το άθλημα στην Ελλάδα.
θ) Εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς αγώνων για το άθλημα.
ι) Θεωρημένα καταστατικά και ήδη εναρμονισμένα προς τον ν. 2725/99 των ως άνω είκοσι (20)
σωματείων-μελών της ΠΟΠΚ με τις αντίστοιχες αποφάσεις των Πρωτοδικείων και βεβαιώσεις
εγγραφής στα βιβλία σωματείων των Πρωτοδικείων.
κ) Πίνακες μελών ΔΣ των Σωματείων.
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λ) Επικυρωμένα δελτία δεκαπέντε (15) αθλητών για κάθε ένα από τα ανωτέρω είκοσι (20)
σωματεία.
Είναι προφανές ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας σας δεν θέλουν να αναγνωρί-σουν
την ύπαρξη της Ομοσπονδίας μας και τις αποφάσεις των Δικαστηρίων κατά τρόπο αυθαίρετο και
προκλητικό, ενώ μας αρνούνται την ΕΑΑ, που δικαιούμαστε, έμμεσα αλλά αποφασιστικά.
Σχετικά με τα ανωτέρω επισημαίνουμε τα εξής:










Ο νέος αθλητικός νόμος 2725/99 και 2858/00 σαφώς ορίζει ότι σχετικά με την εναρμόνιση του
καταστατικού κάθε αθλητικού σωματείου και κάθε αθλητικής ομοσπονδίας αρκεί να έχει γίνει αίτηση
προς το αρμόδιο δικαστήριο μέχρι την 28-2-01, ώστε τα σωματεία και οι Ομοσπονδίες να μη χάσουν
οιοδήποτε δικαίωμα υπάρχουσας κατάστασης (π.χ. ειδική αθλητική αναγνώριση) και να μη διακοπεί η
λειτουργία τους και η επιχορήγησή τους. Η ΠΟΠΚ και τα σωματεία-μέλη της είχαν κάνει
εμπρόθεσμα τις αντίστοιχες αιτήσεις επί των οποίων ήδη έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις και
συνεπώς δεν είχαν χάσει κανένα απολύτως δικαίωμά τους ως αθλητικά σωματεία,
συμπεριλαμβανομένου και αυτού της αίτησης για την απόκτηση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης.
Συνεπώς νομίμως ζητήσαμε την ΕΑΑ χωρίς την υποβολή των υπό στοιχεία α), β) και ι)
δικαιολογητικών.
Στο φάκελο σχετικών της τρίτης μας αίτησης είχαμε περιλάβει δέκα διαφορετικά πιστο-ποιητικά, τα
οποία αποδεικνύουν περίτρανα ότι είμαστε ενεργό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Παραδοσιακού Καράτε, δηλαδή ουσιαστικά ισχυρότερα μιας απλής επιστολής της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε που απαιτεί το σχετικό γ).
Μας ζητούνται, στο σχετικό ε), αποφάσεις των Δ.Σ. ή των Γ.Σ. είκοσι (20) σωματείων που απαιτεί ο
νόμος σήμερα για να ιδρυθεί μια ΝΕΑ αθλητική ομοσπονδία. Ωστόσο, δεν λαμβάνετε υπόψη σας ότι, η
Ομοσπονδία μας ιδρύθηκε το 1994 και λειτουργεί νόμιμα από το 1995, πράγμα που αποδεικνύεται από
το καταστατικό της και τις δικαστικές αποφάσεις, που επισυνάφθηκαν. Συγκεκριμένα, μάλιστα, στην
εφετειακή απόφαση που δικαιώνει την Πανευ-ρωπαϊκή Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (και
εμάς), διατυπώνεται σαφώς η δυνατότητά μας να ζητήσουμε πλέον την ΕΑΑ από την ΓΓΑ βάσει του
επόμενου άρθρου 28, παρ. 1, του ν. 2725/99:
"1. Η αθλητική ομοσπονδία δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης, εφόσον για το άθλημα ή τον κλάδο άθλησης που καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη
παγκόσμια ομοσπονδία. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του ΔΣ της
ομοσπονδίας, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν
εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής Διοίκησης."
Επί πλέον, η ΠΟΠΚ καλύπτει και την περίπτωση του άθρου 28, παρ. 5 ως κατωτέρω, για
τις ήδη υφιστάμενες ομοσπονδίες, επειδή κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 2725/99 είχε
περισσότερα των δέκα σωματείων-μελών:
"5. Προκειμένου για ομοσπονδίες που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου, αν ο αριθμός των σωματείων τους που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο
άθλησης περιοριστεί σε δέκα (10) και κάτω και εφόσον στην ομοσπονδία δεν υπάγεται άλλο
άθλημα, το άθλημα ή ο κλάδος άθλησης που καλλιεργούν υπάγεται, με απόφαση του αρμόδιου
για τον αθλητισμό Υπουργού, σε άλλη ομοσπονδία που νόμιμα λειτουργεί. "
Συνεπώς, νομίμως υφίσταται και λειτουργεί η ομοσπονδία μας.
Στο σχετικό ζ) μας ζητείται έκθεση για την ωφελιμότητα του αθλήματος, δηλαδή να δικαιολο-γήσουμε
επαρκώς την αυτονόητη ωφελιμότητα του αθλήματος που καλλιεργούμε, για τα μέλη μας που το
επιλέγουν επειδή σε αυτό τους αρέσει να επιδίδονται, πράγμα το οποίο ήδη έχει κριθεί με την απόφαση
έγκρισης του καταστατικού μας. Άλλωστε αποτελεί συνταγματικό μας δικαίωμα μη υποκείμενο σε
άδεια των υπηρεσιών της ΓΓΑ, όπως σαφώς αναφέρεται στην απόφαση του Πρωτοδικείου, η ίδρυση
αθλητικού Σωματείου ανεξαρτήτως της κατά την κρίση τρίτου ωφελιμότητας του αθλήματος που
καλλιεργεί.
Αναφορικά προς το σχετικό λ), το οποίο καταχρηστικά ζητείται από τα σωματεία μας, σε κανένα
άρθρο του ο νέος αθλητικός νόμος δεν αναφέρει οιονδήποτε περιορισμό στον αριθμό των αθλητών
ενός σωματείου, ώστε αυτό να γίνει μέλος μιας Ομοσπονδίας, ενώ σχετικά με την ΕΑΑ των
Σωματείων ο νόμος 2725/99 ορίζει στο άρθρο 8, παρ. 1:
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“1. Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την
παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από
αίτηση του ΔΣ, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν
εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης, εφόσον το
σωματείο:
α) Είναι από τριετίας μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και κατά το διάστημα
αυτό έχει συμμετάσχει σε αγώνες που διοργανώνονται από αυτές σύμφωνα με το καταστατικό
τους και συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από αυτό. Η συνδρομή των
προϋποθέσεων αποδεικνύεται με τη συνυποβολή σχετικής βεβαίωσης της οικείας ένωσης ή
ομοσπονδίας.
β) κτλ.
Εκ των ανωτέρω προκύπτει το συμπέρασμα ότι, οι αρμόδιοι της ΓΓΑ για άγνωστους σ’ εμάς
λόγους μας αρνούνται την ΕΑΑ επιδιώκοντας να μας αποθαρρύνουν ή να μας καθυστερήσουν
παραβιάζοντας τον αθλητικό νόμο 2725/99 αλλά και τον ίδιο τον Αστικό Κώδικα.
9.
Ο γενικός γραμματέας μας Ευθ. Περσίδης με το νομικό σύμβουλο της ομοσπονδίας μας και
υπογράφοντα την παρούσα Βασίλη Γιαννόπουλο επισκέφθηκαν τον προϊστάμενο τμήματος ΣΕΓΑΣ και
Αθλοπαιδιών και μέλος της επιτροπής αναγνώρισης ομοσπονδιών κ. Ι. Τσώλη την 2-7-01 στη ΓΓΑ, για να
ζητήσουν διευκρινίσεις επί των ζητουμένων δικαιολογητικών.
Το γενικό ύφος του κ. Τσώλη ήταν άκρως αρνητικό και ο ίδιος ανένδοτος. Χαρακτηριστικά ήταν
τα λόγια του:
“Να πάτε να ενταχθείτε στην ΕΟΕΚ.
Δεν μας ενδιαφέρουν οι αποφάσεις των δικαστηρίων.
Εδώ εμείς έχουμε άλλα κριτήρια.
Εσείς είχατε μια ομοσπονδία, τσακωθήκατε με τον Γερόλυμπο, πήγατε και φτιάξατε άλλη και
θέλετε και αναγνώριση;
Ο Γερόλυμπος (πρόεδρος της ΕΟΕΚ) είναι φίλος μου από το 1982. Ποιόν θα πιστέψω; Αυτόν ή
εσάς;"
Εδώ κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε τα επόμενα, τα οποία ήδη έπρεπε να γνωρίζετε ή
και πραγματικά γνωρίζετε (;):
10.
Η ΕΟΕΚ έκανε αίτηση αναγνώρισης στη ΓΓΑ το 1987. Επί τρία χρόνια δεν είχε πάρει καμιά
απάντηση. Το Φεβρουάριο του 1990 οι κ.κ. Π. Μακρής και Ε. Περσίδης (πρόεδρος αντί-στοιχα και
γενικός γραμματέας της ΕΟΕΚ), επισκέφθηκαν τον τότε Γενικό Γραμματέα Αθλητι-σμού για να
διαμαρτυρηθούν. Εκείνος τους είπε: “Φωνάξτε μου τον κ. Τσώλη με το φάκελό σας.” Ο κ. Τσώλης
ήρθε με τρεις φακέλους τριών υποψηφίων για αναγνώριση ομοσπονδιών, τους οποίους είχε τρία
χρόνια στο συρτάρι του.
Ο τότε Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού μας είπε: "Ελάτε αύριο να πάρετε την απάντηση". Την
επομένη οι αντιπρόσωποι της ΕΟΕΚ πήραν την αθλητική αναγνώριση της ομοσπονδίας τους.
11.
Παράλληλα με όλα αυτά, μια έρευνα του ΓΓ της ομοσπονδίας μας Ευθ. Περσίδη, ο οποίος ήταν ο
ένας από τους δύο πρωτεργάτες της ίδρυσης της ΕΟΕΚ (τα πέντε πρώτα χρόνια από την ίδρυσή της, 19871991, η ΕΟΕΚ είχε έδρα δωρεάν το γραφείο του, ενώ ο ίδιος διατέλεσε Γ.Γ. της ΕΟΕΚ, πρόεδρος και
επίτιμος πρόεδρος αυτής έως το 1995), απέδειξε τα επόμενα:
 Το Πρακτικό Ίδρυσης της ΕΟΕΚ υπογράφηκε στις 25-5-86. Το καταστατικό της εγκρίθηκε από το
αρμόδιο δικαστήριο με την απόφαση 2860/30-6-86 και εγγράφηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου με
αριθμό 409/11-9-86, οπότε και άρχισε η νόμιμη λειτουργία της.
 Η ΕΟΕΚ έκανε Γ.Σ. για τροποποίηση καταστατικού στις 16-11-91. Η τροποποίηση αυτή δεν
προχώρησε για έγκριση από το αρμόδιο δικαστήριο.
 Η ΕΟΕΚ έκανε Γ.Σ. (δεύτερη) για τροποποίηση καταστατικού στις 12-9-92, και στη συνέχεια
ζήτησε από το αρμόδιο δικαστήριο να γίνουν δεκτές και οι τροποποιήσεις της 16-11-91. Το
δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αυτό και έκανε δεκτές μόνο τις δεύτερες τροποποιήσεις με την
3459/10-11-93 απόφασή του.
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Η ΕΟΕΚ άρχισε να λειτουργεί με το νέο τροποποιημένο καταστατικό (και μάλιστα είχε
περιλάβει και τις δύο τροποποιήσεις μέσα) πριν ακόμα αυτό εγκριθεί από το δικαστήριο, ενώ αυτό
το νέο τροποποιημένο καταστατικό καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου τη 15-1-95,
δηλαδή δύο χρόνια περίπου μετά την πραγματική εφαρμογή του. Συνεπώς η ΕΟΕΚ επί περίπου
δύο χρόνια (από αρχές 1993) λειτουργούσε παράνομα με καταστατικό το οποίο δεν ήταν
νόμιμα τροποποιημένο.
Στις 24-2-95 η ΕΟΕΚ έκανε Γ.Σ. για νέα τροποποίηση καταστατικού. Στην πρόσκληση προς τους
συλλόγους για αυτή την τροποποίηση δεν αναφερόταν, όπως ορίζει ο νόμος, στο Άρθρο 4 η φράση
“Την ΕΟΕΚ συγκροτούν Ελληνικά Φίλαθλα και Αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν το
καράτε όλων των μορφών και στυλ συμπεριλαμβανομένου και του παραδοσιακού.”
Κατά τη Γ.Σ. η φράση αυτή δεν αναφέρθηκε ούτε συζητήθηκε ενώ στα πρακτικά γράφη-κε εκ
των υστέρων ως πρόταση του κ. Γερόλυμπου (προέδρου) που έγινε ομόφωνα δεκτή από τους
παριστάμενους.
Το τροποποιημένο νέο καταστατικό τέθηκε, παρανόμως, αμέσως σε εφαρμογή. Κατατέθηκε στην
υπηρεσία σας και εσείς, χωρίς να ελέγξετε την εγκυρότητά του, όπως είχατε υποχρέωση, ή ακόμα
και γνωρίζοντας την ακυρότητά του, υποστήριξατε την ΕΟΕΚ στην αντιδικία της με την
Ομοσπονδία μας χορηγώντας σχετικές επιστολές ότι δήθεν βάσει του καταστατικού της η ΕΟΕΚ
καλύπτει και το Παραδοσιακό Καράτε.
Το τροποποιημένο αυτό καταστατικό εγκρίθηκε από το αρμόδιο Δικαστήριο με την απόφαση
2378/14-9-95, αλλά στη συνέχεια ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ στο βιβλίο ομοσπονδιών
του Πρωτοδικείου. Επομένως η ΕΟΕΚ συνέχισε να λειτουργεί παράνομα με άκυρο
καταστατικό και μάλιστα χωρίς να συμπεριλαμβάνει και το παραδοσιακό καράτε μεταξύ των
σκοπών της, έστω και κατά τους ισχυρισμούς της, ενώ εσείς συνε-χίσατε να την υποστηρίζετε
και να την επιχορηγήτε.
Στις 4-9-99 η ΕΟΕΚ έκανε Γ.Σ. για την εναρμόνιση του καταστατικού της σύμφωνα με το νέο
αθλητικό νόμο 2725/99. Το νέο εναρμονισμένο καταστατικό εγκρίθηκε με τη δικαστική απόφαση
6872/15-12-99 και καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 4-1-00.
Το νέο και τελευταίο αυτό καταστατικό είναι άκυρο μεταξύ άλλων και για τους κάτωθι λόγους:
1. Εγκρίθηκε από μη νόμιμη Γ.Σ., συγκληθείσα από μη νόμιμα εκλεγμένο και συγκρο-τημένο
Δ.Σ.
2. Αποτελεί τροποποίηση μη εγκριθέντος από το Πρωτοδικείο καταστατικού.
3. Εμπεριέχει άρθρα ευθέως αντίθετα προς το ν. 2725/99.
4. Εγκρίθηκε από άτομα τα οποία βάσει του νόμου δεν εδικαιούντο να είναι αντιπρό-σωποι
των συλλόγων τους και να λαμβάνουν μέρος στη Γ.Σ.

Παρά τα ανωτέρω τα οποία ο Ε. Περσίδης είχε επισημάνει στον προϊστάμενο του Τμήματος
Σωματείων και Γυμναστηρίων της υπηρεσίας σας κ. Βαλεργάκη κατά τη συζή-τησή τους την 8-52001, ουδεμία συνέπεια είχε η αντίδικη Ομοσπονδία. Επί πλέον, ο Ε. Περσίδης είχε επισημάνει και
στον κ. Τσώλη, ότι η ΓΓΑ επιχορηγεί με το δημόσιο χρήμα την κατά τα ανωτέρω παράνομη
λειτουργία της ΕΟΕΚ. Επίσης ουδέν συνέβη!
12.
Με βάσει όλα τα προηγούμενα συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ΓΓΑ έπρεπε να είχε αφαιρέσει
την αναγνώριση της ΕΟΕΚ από το τέλος του 1992, διότι λειτουργούσε με παράνομο καταστατικό, και
να αναγνωρίσει την ΠΟΠΚ ως μοναδική ομοσπονδία καράτε από την πρώτη της αίτηση το
Φεβρουάριο 1995. Αντ’ αυτού όμως εσείς όλα αυτά τα χρόνια έχετε επιχορη-γήσει την ΕΟΕΚ με
περισσότερα από 900 εκατ. δρχ., την υποστηρίζετε εναντίον μας και αρνήσθε την αναγνώρισή μας με
συνέπεια να εξαντλείτε οικονομικά και να καθυστερείτε αθλητι-κά την Ομοσπονδία μας και τα σωματεία
της, τους παράγοντες και τους αθλητές τους, αλλά και το ίδιο το άθλημα του Παραδοσιακού Καράτε
εθνικά, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, προκαλώντας αλυσιδωτές ανυπολόγιστες ζημίες μέχρις ακόμα και
την μη αναγνώρισή του έως σήμερα ως Ολυμπιακού Αθλήματος.
Εν όψει των εκτιθεμένων, διαμαρτυρόμενοι για την μέχρι τώρα επιδειχθείσα παράνομη
συμπεριφορά των αρμοδίων οργάνων σας, ζητάμε:
1. Την άμεση χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισής μας.
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2. Την άμεση διακοπή της επιχορήγησης της ΕΛΟΚ (πρώην ΕΟΕΚ).
3. Την άμεση επιχορήγησή μας.
4. Την καταβολή σε μας αναδρομικά των επιχορηγήσεων για τα έτη 1995-2001, τις οποίες
αποστερηθήκαμε, λόγω της παράνομης μη αναγνώρισής μας, ώστε να καλύψουμε τα δάνεια που
λάβαμε κατά καιρούς για τις απαραίτητες δαπάνες διοίκησης, οργάνωσης, ανάπτυξης,
διοργανώσεων αγώνων, αποστολών στο εξωτερικό κτλ. και να προωθήσουμε το άθλημα του
Παραδοσιακού Καράτε που εκπροσωπούμε νόμιμα στην Ελλάδα κατ’ αποκλειστικότητα.
Αναμένουμε απάντησή σας, άλλως δηλώνουμε ότι θα προχωρήσουμε δικαστικά, διεκδικώντας
κάθε δικαίωμα των αθλητών μας, των σωματείων-μελών μας, των αθλητικών παραγόντων τους, της
Ομοσπονδίας μας, καθώς και των υπερκειμένων ομοσπονδιών Πανευρωπαϊκής και Παγκόσμιας για κάθε
ζημία που έχουν υποστεί κατά τα τελευταία έξι χρόνια ως αποτέλεσμα των εις βάρος της ΠΟΠΚ ευθέως
παρανόμων ενεργειών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αλλά και ως αποτέλεσμα των παρανόμων
ενεργειών σε διεθνές επίπεδο της ΕΛΟΚ και του προέδρου της Γ. Γερόλυμπου, οι οποίες αποτελούν
συνέπειες των αρμοδιοτήτων τις οποίες ο τελευταίος επέτυχε ένεκα και της αμέριστης, αλλά παράνομης,
υποστήριξής του από την ΓΓΑ.
Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παρακαλείται να
επιδόσει νόμιμα.
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2001
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ (ΠΟΠΚ)
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 133, 11526 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 6947-808524, FAX 210-3639508,
URL: www.karate.gr, E-mail: e.persidis@karate.gr
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΡΑΤΕ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αθήνα, 27-2-02, αρ. πρωτ.____17____
Προς την
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού
Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού
Τμήμα Σωματείων και Γυμναστηρίων
Πανεπιστημίου 25, 10210 Αθήνα
Κύριοι,
Σε συνέχεια της από 10-4-2001 προηγούμενης αίτησής μας για να χορηγήσετε την
ειδική αθλητική αναγνώριση στην ομοσπονδία μας και μετά από τις παρατηρήσεις σας στο
έγγραφό σας 18816/5-9-2001, επανερχόμεθα αιτούμενοι την ως άνω αναγνώριση
υποβάλλοντας:
1. Το ιδρυτικό καταστατικό της ΠΟΠΚ, αρ. Πρωτ. Αθηνών 548/30-1-95, το Πρακτικό
ίδρυσής της και τον πίνακα των ιδρυτικών μελών της. Το πρόσφατο τροποποιημένο
καταστατικό της (εναρμονισμένο βάσει του νόμου 2725/99), την απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών και πιστοποιητικό μεταβολών.
2. Δύο αποφάσεις δικαστηρίων (Πρωτοδικείου και Εφετείου), οι οποίες μας δικαιώνουν
πλήρως και στην ουσία έναντι των ανεδαφικών ισχυρισμών της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καράτε (ΕΛΟΚ) πως δήθεν καλύπτει και το Παραδοσιακό Καράτε.
3. Το Πρακτικό ΓΣ των τελευταίων αρχαιρεσιών μας, παρουσία δικαστικού
αντιπροσώπου, και το τελευταίο πρακτικό ΔΣ ανασυγκρότης του ΔΣ καθώς και πίνακα του εν
ενεργεία ΔΣ μας.
4. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Παραδοσιακού Καράτε (International Traditional Karate Federation, ITKF) καθώς και το ότι
είμαστε ενεργό μέλος της από το 1990:


προκήρυξη των πανευρωπαϊκών αγώνων 2002 στη Μόσχα,



έξώφυλλα φυλλαδίων παγκοσμίων και πανευρωπαϊκών αγώνων παρελθόντων ετών,


φυλλάδιο των παγκόσμιων 2000 στη Μπολώνια (Ιταλία), όπου αθλήτριά μας πήρε
3η θέση (φωτό και πίνακες νικητών εντός του φυλλαδίου),

βεβαιώσεις της ITKF ότι είμαστε μέλη της και αποδείξεις πληρωμής ετήσιων
συνδρομών,
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δημοσιεύσεις ελληνικών εφημερίδων για τις αποστολές μας σε αγώνες της ITKF και
της ETKF (πανευρωπαϊκής), άλλωστε η τελευταία παρενέβη υπέρ μας στα ελληνικά
δικαστήρια, όπως φαίνεται και στην απόφαση του εφετείου,
5. Έκθεση για την Ωφελιμότητα του Αθλήματος του Παραδοσιακού Καράτε και την
ανάγκη ύπαρξης ανεξάρτητης ομοσπονδίας.
6.

Το Ιστορικό του Παραδοσιακού Καράτε στην Ελλάδα.

7.

Τους διεθνείς και ελληνικούς Αγωνιστικούς Κανόνες του Παραδοσιακού Καράτε.

8. Πίνακα των είκοσι τριών (23) σωματείων-μελών της ομοσπονδίας μας, όπου
φαίνεται η ημερομηνία εγγραφής τους, και πίνακα των ενεργών σήμερα άνω των 260 αθλητών
τους.
Επί πλέον των ανωτέρω καταθέτουμε για κάθε ένα από τους συλλόγους-μέλη μας,
αιτούμενοι την ειδική αθλητική αναγνώριση και για αυτούς, τα επόμενα:
1.

Καταστατικό (εναρμονισμένο), απόφαση και πιστοποιητικό Πρωτοδικείου.

2.

Απόσπασμα των πρακτικών ΓΣ αρχαιρεσιών και πίνακα μελών ΔΣ.

3. Απόφαση του ΔΣ για εγγραφή του σωματείου στην ΠΟΠΚ και ορισμό
αντιπροσώπων.
Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά ο φάκελός μας είναι πλήρης. Είμαστε στη διάθεσή σας για
κάθε πληροφορία ή συμπλήρωση.
Αναμένουμε το ταχύτερο δυνατό την απάντησή σας δεδομένου ότι αντιμετωπίζουμε και το
πρόβλημα της συμμετοχής (ή μη) της χώρας μας στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες της Μόσχας
στις 30-5-2002.
Με τιμή

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ (ΠΟΠΚ)
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 133, 11526 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 6947-808524, FAX 210-3639508,
URL: www.karate.gr, E-mail: e.persidis@karate.gr
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΡΑΤΕ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αθήνα, 22-4-03
Προς τoν κύριο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Αρ. Πρωτ. Ιδιαίτ. Γραφ. ΓΓΑ
8036/24/4/03

Κηφισίας 7, Αθήνα
Κοινοποίηση: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Αρ. Γενικού Πρωτοκ. ΓΓΑ

Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού

13001/24-4-03

Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού
Τμήμα Σωματείων και Γυμναστηρίων
ΘΕΜΑ: Οκτώ χρόνια αιτήσεων για την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση της Ομοσπονδίας μας!!!
Επισυνάπτεται απόφαση του Αρείου Πάγου! (Οι αποφάσεις Πρωτοδικείου και Εφετείου
συνοδεύουν τα δικαιολογητικά αναγνώρισης.)
Κύριοι,
Σε συνέχεια της από 5373/1-3-02 προηγούμενης αίτησής μας για να χορηγήσετε την ειδική
αθλητική αναγνώριση στην ομοσπονδία μας και επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει ουδεμία απάντηση
από εσάς επανερχόμεθα αιτούμενοι την ως άνω αναγνώριση υπενθυμίζοντας τα επόμενα:
Την 17/1/95 υποβάλλαμε την 1η αίτηση αναγνώρισης από τη ΓΓΑ με αρ. πρωτ. 1170/17-1-95 με
την αρνητική απάντηση: «σας κάνουμε γνωστό ότι ήδη υπάρχει αναγνωρισμένη η Ελληνική Ομοσπονδία
Ερασιτεχνικού Καράτε στην οποία οφείλετε και να ενταχθείτε.»
Την 9/6/95 έγινε Τριτανακοπή του καταστατικού της ΠΟΠΚ από την αναγνωρισμένη Ελληνική
Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Καράτε με τον ισχυρισμό ότι η ίδια καλλιεργεί και το Παραδοσιακό
Καράτε με αποτέλεσμα την απόρριψη αυτής της τριτανακοπής πρωτοδίκως, δηλαδή δικαίωση της
ΠΟΠΚ, με την 72/1996 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Την 20/12/96 έγινε η 2η αίτηση αναγνώρισης της ΠΟΠΚ από τη ΓΓΑ με αρ. πρωτ. 44509/20-12-96.
Η ΓΓΑ δεν μας απάντησε ποτέ και γι’ αυτό το λόγο στραφήκαμε προς την Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Διοίκησης, Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους Πολίτη, με την παράκληση να μεσολαβήσει, ώστε να πάρουμε
απάντηση από την ΓΓΑ. Η ΓΓΑ απάντησε αρνητικά προς την Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης με κοινοποίηση
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της απάντησης προς εμάς: πως «η ΓΓΑ προβαίνει σε αναγνώριση μιάς μόνο ομοσπονδίας για κάθε κλάδο
άθλησης, ... πρόθεσή της δε είναι η αναγνώριση Ομοσπονδιών των οποίων τα αθλήματα περιλαμβάνονται
στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων».
Την 30/7/96 κατατέθηκε Έφεση της ΕΟΕΚ επί της ανωτέρω πρωτόδικης απόφασης. Ο
δικηγόρος της ΠΟΠΚ παρ’ όλο που ανέλαβε υπεύθυνα την υπόθεση δεν παραστάθηκε (!) με αποτέλεσμα
την ανα-τροπή της πρωτόδικης απόφασης με εντολή από το Εφετείο προς τον Γραμματέα του
Πρωτοδικείου «να εξαφανίσει την ΠΟΠΚ από τα βιβλία του Πρωτοδικείου». Η εν λόγω απόφαση ποτέ
δεν κοινοποιήθκε στην ΠΟΠΚ από την ΕΟΕΚ και ποτέ η ΠΟΠΚ δεν «σβήστηκε» από τα βιβλία των
Ομοσπονδιών.
Την 17/6/97 κατατέθηκε Τριτανακοπή κατά της προηγούμενης απόφασης του Εφετείου από την
Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε και προέκυψε η νέα τελεσίδικη απόφαση 3914/2000
του Εφετείου Αθηνών με απόλυτη δικαίωση των θέσεων της ΠΟΠΚ, δηλαδή με σαφώς
συμπερασματικά διατυπωμένο ότι το Παραδοσιακό Καράτε της ΠΟΠΚ και η Παγκόσμια
Ομοσπονδία του είναι τελείως διαφορετικά από το Γενικό Καράτε της ΕΛΟΚ (πρώην ΕΟΕΚ) και
την παγκόσμια ομοσπονδία του (όπως αναγνωρίζει και η ΔΟΕ με την από τον Οκτώβριο 1993
απόφασή της στην 101η Σύνοδό της στο Μόντε Κάρλο), και άρα ότι η ΠΟΠΚ δικαιούται να κάνει
αίτηση για αναγνώριση ως ανεξάρτητη ομοσπονδία.
Στο μεταξύ σε σχετικό διάβημά μας, ο Συνήγορος του Πολίτη μας συμπαραστέκεται στο δίκαιο
αίτημά μας μετά από ενδελεχή διερεύνηση (για διάστημα τριών ετών!) του όλου θέματος!
Την 12/4/2001 υποβάλλουμε την 3η αίτηση αναγνώρισης από τη ΓΓΑ με αρ. Πρωτ. 8946/12-4-2001
στην οποία παίρνουμε μιαν αόριστα αρνητική απάντηση ως προς τον αριθμό των σωματείων και τα
συνοδεύοντα δικαιολογητικά.
Την 27/6/2001 γίνεται αίτηση της ΕΟΕΚ προς τον Άρειο Πάγο αναίρεσης της προηγούμενης
απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η οποία δικαίωνε την Πανευρωπαϊκή και την Πανελλήνια του
Παραδοσιακού Καράτε.
Την 30/7/2001 υποβάλλουμε Εξώδικη Δήλωση-Διαμαρτυρία. προς την ΓΓΑ και καταγγελία προς το
Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Η ΓΓΑ μας απάντησε γράφοντάς μας λεπτομερώς για πρώτη φορά
τα ζητούμενα δικαιολογητικά για την ειδική αθλητική αναγνώριση μιας ομοσπονδίας.
Την 1/3/2002 υποβάλλουμε την 4η αίτηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης: Η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ) κατέθεσε την 4η κατά σειρά αίτηση ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης προς τη ΓΓΑ, 5373/1-3-2002, συνοδευόμενη από δύο ογκώδεις φακέλους με όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την Ομοσπονδία στον ένα, και με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
τα 23 σωματεία μέλη της στον άλλο.
Από το Φεβρουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2002 συμπληρώθηκαν τα ανωτέρω
δικαιολογητικά κατά τις υποδείξεις του Τμήματος Σωματείων και Ομοσπονδιών της ΓΓΑ (κας
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Ξένου και κ. Βαλεργάκη) και από τον Μάιο 2002 οι δύο φάκελοι (ομοσπονδίας και 20 σωματείων)
βρίσκονται ολοκληρωμένοι στη διάθεση των αρμοδίων και, όπως μας διαβεβαίωσε η κα Ξένου,
ελεγμένοι και υπογεγραμμένοι από τους ίδιους με θετική εισήγηση, περιμένοντας από τον Μάιο 2002
την απόφαση της ιεραρχίας.
Την 29/1/2003 εκδίδεται η 110/2003 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία απορρίπτει την από 276-2001 αίτηση της ΕΟΕΚ για αναίρεση της 3914/2000 απόφασης του Εφετείου Αθηνών και δικαιώνει
την ΠΟΠΚ. Η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου αποτελεί πλέον νομολογία.
Με αυτή την απόφαση ισχυροποιείται ακλόνητα πλέον ως συνταγματικό μας δικαίωμα το ότι
έπρεπε να «ΕΙΧΑΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΚΙΟΛΑΣ ΑΙΤΗΣΗ», ώστε να
υποστηριχθεί οικονομικά η ομοσπονδία μας, να αναπτυχθεί (και ως ολυμπιακό) το άθλημά μας και να
βοηθηθούν μορφωτικά οι πρωταθλητές μας (εισαγωγή σε ΤΕΙ, ΑΕΙ, όπως και οι πρωταθλητές των
άλλων αθλημάτων), διότι τυπικά η ομοσπονδία μας δεν διαφέρει σε τίποτα από τις αναγνωρισμένες
ομοσπονδίες! Η μη αναγνώρισή μας αποτελεί κραυγαλέα μεροληπτική εις βάρος μας αντιμετώπιση.
Παράλληλα μας γεμίζουν πικρία για την κραυγαλέα εις βάρος μας μεροληπτική αντιμετώπιση τα εξής.
1- Κατά το έτος 2002 επιχορηγήθηκαν από την ΓΓΑ 28 ομοσπονδίες θερινών ολυμπιακών αθλημάτων με
συνολικές τακτικές επιχορηγήσεις άνω των 46 εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 16 δισεκατομμύρια δρχ.)
καθώς και 14 ομοσπονδίες μη ολυμπιακών αθλημάτων με τακτικές επιχορηγήσεις άνω των 2,3
εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 780 εκατομμυρίων δρχ.).
2- Η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε, ΕΛΟΚ, πρώην ΕΟΕΚ (δηλαδή η αντίδικος ομοσπονδία την οποία
νικήσαμε στα δικαστήρια), ενώ καλύπτει ΜΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ άθλημα, όπως και εμείς, έχει
αναγνωριστεί από την ΓΓΑ από το 1990 και έχει επιχορηγηθεί μέχρι σήμερα με ποσό μεγαλύτερο του
1,2 δισεκατομμυρίων δρχ. (περίπου 3.520.000 ευρώ) σε τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις, ενώ
εφέτος επιχορηγείται με 460.000 ευρώ (157 εκατ. Δρχ)!
3- Ας τονίσουμε για άλλη μια φορά και εδώ ότι το Παραδοσιακό Καράτε της δικής μας Ομοσπονδίας
είναι το γνήσιο, αυθεντικό Ιαπωνικό Καράτε, όπως γεννήθηκε, διδάχτηκε και αναπτύχθηκε στη χώρα
που το δημιούργησε, την Ιαπωνία, και διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο!
4- Ήδη η ΓΓΑ, ενώ είχε αναγνωρίσει μία εθνική ομοσπονδία για το ολυμπιακό άθλημα του Ταεκβοντό,
μετέπειτα αναγνώρισε και δεύτερη ομοσπονδία με έδρα την Θεσσαλονίκη για το ΜΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
άθλημα του «άλλου» Ταεκβοντό, το οποίο επιχορηγήθηκε με 250.000 ευρώ από το 2000 μέχρι το 2002
και με 180.000 ευρώ για το 2003!
5- Τέλος, τελευταία μάθαμε ότι αναγνωρίστηκε από την ΓΓΑ και εθνική ομοσπονδία για το μη
ολυμπιακό άθλημα του ζίου-ζίτσου (Αύγουστος 2002!), η οποία είχε κάνει μετά από εμάς αίτηση
αναγνώρισης (!), και η οποία επιχορηγείται εφέτος με 120.000 ευρώ!
Με τιμή
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Η «επιστολή άρνησης» του Νίκου Έξαρχου
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Είναι προφανής η παρανομία, διαφθορά και διαπλοκή του Πασόκου Νίκου Έξαρχου
με τον Γιώργο Γερόλυμπο και τους υποστηρικτές του στη προηγούμενη άρνησή
του για την αθλητική αναγνώριση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Παραδοσιακού Καράτε!
Στην πρώτη παράγραφο της επιστολής του της 18/2/2004 ομολογείται ότι η
ΠΟΠΚ κατέθεσε πλήρη φάκελο για την αναγνώρισή της, διότι δεν προβάλλεται
ως δικαιολογία της άρνησης καμία απολύτως έλλειψη στοιχείου από όσα ζητά
ο αθλητικός για την αθλητική αναγνώριση.
Στη δεύτερη παράγραφο ομολογείται ότι η «αρμόδια Διεύθυνση» ενημέρωσε τον
ΓΓΑ και αυτός «ρώτησε την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή»! Γιατί να την
ρωτήσει, όμως, αφού ο αθλητικός νόμος το 2002-2004 όριζε ότι μια αθλητική
ομοσπονδία δικαιούται αθλητικής αναγνώρισης 1) αν καλύπτει μη καλυπτόμενο
από άλλη ομοσπονδία άθλημα και 2) αν είναι μέλος αντίστοιχης παγκόσμιας!
Η ΠΟΠΚ 1) και κάλυπτε το «παραδοσιακό καράτε» τελείως διαφορετικό από το
μοντέρνο καράτε» της ΕΛΟΚ, και 2) ήταν μέλος της παγκόσμιας
“International Traditional Karate Federation”!
Στην τρίτη παράγραφο, αυτό το νούμερο ο Νίκος Έξαρχος, επαναλαμβάνει
αποσπάσματα από παλαιότερες επιστολές διαφόρων, οι οποίες ήδη είχαν
διαφοροποιηθεί στα ενδιάμεσα χρόνια και ήδη είχαν αντικρουστεί στα
δικαστήρια ΕΟΕΚ – ΠΟΠΚ! Συγκεκριμένα: η απόφαση του Διεθνούς
Αθλητικού Δικαστηρίου της 24-4-1989 είχε ήδη ανακληθεί από το ίδιο
δικαστήριο και είχε αναγνωριστεί το ισότιμο δικαίωμα του καράτε της ITKF με
το καράτε της WUKO, πράγμα που είχε ληφθεί υπόψη και από την ίδια την
ΔΟΕ στην απόφασή της 101η Συνόδου της.
Τέλος, στην τέταρτη παράγραφο, αυτός ο άχρηστος γενικός γραμματέας
αθλητισμού Νίκος Έξαρχος, διαπράττει το αθλητικό έγκλημα να μην
αναγνωρίζει την ΠΟΠΚ.
Για την επόμενη επιστολή άρνησης του ανίκανου και άχρηστου Νεοδημοκράτη
Κώστα Κουκοδήμου δεν έχουμε να πούμε τίποτα απολύτως! Είναι ίδια με
εκείνη του Νίκου Έξαρχου, πράγμα που σημαίνει ότι και τις δύο επιστολές τις
έγραψε το χέρι του Γιώργου Γερόλυμπου!
Και δύο διεφθαρμένοι πολιτικοί για τα μπάζα, υπεύθυνοι μαζί με όλους του άλλους
για τη διάλυση και την καταστροφή της χώρας μας, δεν γνώριζαν οι ίδιοι
κανένα από τα ειδικά έγγραφα που επικαλούνται! Μόνον ο Γερόλυμπος τα
γνώριζε, ο οποίος και επίβλεψε στη σύνταξη των επιστολών!!!
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GREEK TRADITIONAL
KARATE FEDERATION

548/30-1-1995

SEVASTOUPOLEOS 133
11526 ATHENS, GREECE
TEL 30-210-6921723
FAX 30-210-

3639508

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2004

Προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
κ. Λάμπη Νικολάου, Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλλα αριθμ. 52, Χαλάνδρι, ΤΚ
15233
ΘΕΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Να γνωστοποιηθούν στους συνέδρους της ολομέλειας της ΔΟΕ
οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων σχετικά με την αυτοτελή και αυτόνομη
ύπαρξη του Παραδοσιακού Καράτε στον Ελληνικό και παγκόσμιο αθλητικό χώρο!
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Τρεις αποφάσεις δικαστηρίων, Πρωτοδικείου Αθηνών (απόφαση 72/1996),
Εφετείου Αθηνών (τελεσίδικη απόφαση 3914/2000) και Αρείου Πάγου (αμετάκλητη απόφαση
110/2003), καθώς και τα δημοσιεύματα για τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο των εφημερίδων “Ο
Φίλαθλος” 18-2-2004 και 19-2-2004 και SportDay 20-2-2004.
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε
Επειδή μόλις πληροφορηθήκαμε από τις αθλητικές εφημερίδες ότι από την Κυριακή 22-2-2004
αρχίζει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας το συνέδριο των Ολυμπιακών Επιτροπών όλων των χωρών
(202 χώρες, 583 σύνεδροι!) θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στα επόμενα σχετικά με το
άθλημα, το οποίο καλλιεργεί και αναπτύσσει η ομοσπονδία μας.
1- Η Γενική Κατάσταση στο Παγκόσμιο Καράτε.
Η ΕΟΕΚ (Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Καράτε) ιδρύθηκε το 1986 και είναι μέλος της
παγκόσμιας WUKO (World Union of Karate-do Organizations).
Η ΠΟΠΚ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε) ιδρύθηκε το 1995 και είναι μέλος της
παγκόσμιας ITKF (International Traditional Karate Federation).
Οι WUKO και ITKF έκαναν χωριστά αιτήσεις στην ΔΟΕ (Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή) για να
αναγνωρισθούν τα αθλήματά τους ως ολυμπιακά. Η ΔΟΕ αποφάσισε στην 101η Σύνοδό της (τον
Οκτώβριο του 1993) στο Μόντε Κάρλο να δεχθεί σαν ΕΝΑ ολυμπιακό άθλημα στους Ολυμπιακούς
Αγώνες το Καράτε, αφού πρώτα οι δύο ομοσπονδίες συνενωθούν στην WKF (World Karate Federation) με
δύο παγκόσμια αυτοτελείς και διακεκριμένους τεχνικά και διοικητικά κλάδους: έναν με το “General
Karate” (Γενικό Καράτε) της WUKO και διοίκηση της WUKO και έναν με το “Traditional Karate”
(Παραδοσιακό Καράτε) της ITKF και διοίκηση της ITKF. Μάλιστα η ΔΟΕ έδωσε και σχέδιο καταστατικού της WKF και οριακή ημερομηνία μέχρι την οποία θα έπρεπε να είχε επιτευχθεί αυτή η συνένωση.
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2- Η Διεθνής «Κίνηση»!
Από τότε οι WUKO και ITKF προσπάθησαν να συμφωνήσουν στους επί μέρους όρους, αλλά οι
συζητήσεις απέτυχαν με πραγματική υπαιτιότητα της WUKO, η οποία όμως ισχυριζόταν ότι η υπαιτιότητα
ήταν της ITKF. Η διεθνής αυτή «Κίνηση» είχε την παιδαριώδη μορφή να ορίζονται συναντήσεις, μεταξύ
των επιτελείων των WUKO και ITKF, για τη συζήτηση των όρων συνένωσης των δύο ομοσπονδιών, να
μην πηγαίνει στη συνάντηση το επιτελείο της WUKO και η WUKO να καταγγέλει στη ΔΟΕ ψευδώς ότι
στη συνάντηση δεν πήγε το επιτελείο της ITKF.
Το αποτέλεσμα αυτής της «Κίνησης» (1), της οριακής ημερομηνίας για τη συνένωση (2), και των
“προσωπικών επαφών” των διοικούντων την WUKO, (του Ισπανού προέδρου της Αντόνιο Εσπίνος και
του Έλληνα γενικού γραμματέα της Γιώργου Γερόλυμπου) με τον τότε πρόεδρο της ΔΟΕ Χουάν Αντόνιο
Σάμαρανχ (3), ήταν να γίνει σε πρώτο στάδιο η αναγνώριση από τη ΔΟΕ (τον Ιούνιο του 1999) μιας
εικονικής “WKF” κατά παράβαση της απόφασης της 101ης Συνόδου της. Η εικονική αυτή “WKF”
περιλάμβανε σαν πρώτο συμβαλλόμενο τη γνωστή WUKO και σαν δεύτερο συμβαλλόμενο πάλι τη
γνωστή ... WUKO με τον ισχυρισμό της ότι αναπτύσσει και καλλιεργεί και το “Παραδοσιακό Καράτε”.
Επομένως, η συνομοσπονδία “WKF” δεν περιλάμβανε ούτε τα δύο διαφορετικά αθλήματα ούτε τις δύο
παγκόσμιες ομοσπονδίες, αλλά ήταν στην ουσία μια μετονομασία της παλιάς WUKO με προσπάθεια
υφαρπαγής του δικαιώματος του Παραδοσιακού Καράτε από την ITKF!!!
3- Η “Ελληνική” «Κίνηση»!
Οι ενέργειες της WUKO είχαν σαν φυσική τους προέκταση σε κάθε χώρα την προσπάθεια κάθε
εθνικής ομοσπονδίας-μέλους της να υφαρπάξει τα δικαιώματα του Παραδοσιακού Καράτε από την
αντίστοιχη στην ίδια χώρα ομοσπονδία-μέλος της ITKF!
Αυτό ακριβώς έγινε και στην Ελλάδα. Η ΕΟΕΚ (μέλος της WUKO) προσπάθησε να υφαρπάξει τα
δικαιώματα της ΠΟΠΚ (μέλους της ITKF) επί του Παραδοσιακού Καράτε. Αλλά η ειδική περίπτωση της
Ελλάδας έγινε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του παγκόσμιου καράτε, διότι ο άνθρωπος που είχε
αναλάβει και κινούσε τα νήματα της παγκόσμιας υπόθεσης δεν ήταν άλλος από τον έλληνα Γιώργο
Γερόλυμπο, πρόεδρο της ΕΟΕΚ και γενικό γραμματέα της εικονικής WKF.
Στην Ελλάδα, λοιπόν, ο εμπνευστής και συμμέτοχος της διεθνούς «Κίνησης» ήταν και ο άνθρωπος
ο οποίος στην προσπάθειά του να υποκλέψει η ΕΟΕΚ τα δικαιώματα της ΠΟΠΚ επί του Παραδοσιακού
Καράτε δεν δίστασε να εξαπατήσει τη ΓΓΑ (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), την ΕΟΑ
(Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων), τα δικαστήρια και τους χιλιάδες έλληνες αθλητές και παράγοντες του
καράτε, με πράξεις αξιόποινες, το σκοπούμενο αποτέλεσμα των οποίων στη ουσία ουδέποτε θα
δικαιωνόταν έστω και με αναγνώριση της WUKO από τη ΔΟΕ, διότι η ITKF πάντα υπάρχει σε ανάπτυξη
και λειτουργεί παγκοσμίως, αποφασισμένη να προσβάλλει σε διεθνή δικαστήρια κάθε αρνητικό για τα
συμφέροντά της αποτέλεσμα!
Η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων και ιδιαίτερα εσείς κ. Πρόεδρε και ο Γ.Γ. της ΕΟΑ κ.
Διαθεσόπουλος, δεν διστάσατε στο παρελθόν να ενισχύσετε εις βάρος μας τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο σε
επιστολές σας προς τον Συνήγορο του Πολίτη, στον οποίο είχαμε καταφύγει!
Το αποτέλεσμα των κινήσεων του κ. Γιώργου Γερόλυμπου ήταν η παράνομη άρνηση από το 1995
μέχρι και σήμερα της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από τη ΓΓΑ, την οποία δικαιούται η ΠΟΠΚ!
4- Η Καταδίκη της «Κίνησης» στην Ελλάδα!
Στην Ελλάδα, όμως, και μετά από οκτώ χρόνων δικαστήρια μεταξύ ΕΟΕΚ, ΠΟΠΚ και ETKF
(European Traditional Karate Federation = η Πανευρωπαϊκή του Παραδοσιακού) το Πρωτοδικείο Αθηνών
(απόφαση 72/1996), το Εφετείο Αθηνών (τελεσίδικη απόφαση 3914/2000) και ο Άρειος Πάγος
(αμετάκλητη απόφαση 110/2003) δικαίωσαν την ΠΟΠΚ και την ETKF με αποφάσεις που αποτελούν
πλέον δεδικασμένο και λένε ότι το Παραδοσιακό Καράτε της ΠΟΠΚ ήταν από πάντα και είναι και
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σήμερα διαφορετικό άθλημα από το “γενικό καράτε” της ΕΟΕΚ (σήμερα ΕΛΟΚ = Ελληνική
Ομοσπονδία Καράτε) και επομένως η ΠΟΠΚ μπορεί να ζητήσει βάσει του νόμου 2725/1999 την
ειδική αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ.
Σημειώνουμε εδώ ότι ο νόμος 2725/1999 σαφώς ορίζει ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι ένα
άθλημα ολυμπιακό για να του δοθεί από την πολιτεία η ειδική αθλητική αναγνώριση (Αρ.28, παρ. 1).
Άλλωστε η πολιτεία έχει αναγνωρίσει 15 (!) ομοσπονδίες μη ολυμπιακών αθλημάτων.
5- Με την παρούσα Σας καλούμε:
α) Δεδομένων των παραπάνω αποφάσεων των δικαστηρίων, οι οποίες αποτελούν δεδικασμένο πλέον
για τη χώρα μας σας καλούμε να γνωστοποιήσετε τις αποφάσεις αυτές στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή
και στους συνέδρους των Ολυμπιακών Επιτροπών όλων των χωρών, οι οποίες λαμβάνουν μέρος στο
συνέδριο.
β) Σας γνωστοποιούμε τα δημοσιεύματα των αθλητικών εφημερίδων “Ο Φίλαθλος”, και
SPORTDAY, στα οποία δημοσιεύονται λεπτομερώς οι παράνομες δραστηριότητες του κ. Γιώργου
Γερόλυμπου, [αντιπροέδρου, προέδρου (επί οκτώ χρόνια) και σήμερα επίτιμου προέδρου της αντίδικης
ΕΛΟΚ]. Δραστηριότητες ίδρυσης εικονικών εταιρειών, με σκοπό την παράνομη ανάληψη προμηθειών
πανάκριβων συστημάτων ασφαλείας των ολυμπιακών αγώνων, για τις οποίες η πρόεδρος της ΟΕΟΑ 2004
κα Γιάννα Αγγελοπούλου όχι μόνο τον απέπεμψε από τη θέση του διευθυντή αθλημάτων, αλλά και
δημιούργησε ειδικό φάκελο τον οποίο έστειλε για έρευνα πιθανού κακουργήματος στον εισαγγελέα!
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας δίδεται η εντολή στον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή
να επιδώσει την παρούσα προς τον κ. Λάμπη Νικολάου, κάτοικο Αθηνών, (Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλλα
αριθμ. 52, Χαλάνδρι, ΤΚ 15233) με την ιδιότητά του ως Πρόεδρο της ΕΟΕ, προς τον οποίον απευθύνεται,
για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Με τιμή

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
TRADITIONAL
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ (ΠΟΠΚ)
(GTKF)
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 133,
11526 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-6921723, 6947-808524,
FAX 210-3639508
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ 548/30-1-1995

GREEK
KARATE FEDERATION

SEVASTOUPOLEOS 133
11526 ATHENS, GREECE
TEL 30-210-6921723
FAX 30-210-

3639508
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2004
Προς τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Νίκο Έξαρχο
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Κηφισίας 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα
ΘΕΜΑ:

1- Πλαστογραφείτε την Αλήθεια κ. Νίκο Έξαρχε στην απάντησή σας προς την ΠΟΠΚ!
2- Για το άθλημά μας ως Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού έχετε αποτύχει οικτρά!
3- ...... ως “σύζυγος του Καίσαρα” δεν δείχνετε “τίμια” και “μη διαπλεκόμενη”!!!

Επισυνάπτονται η αρνητική σας απάντηση σχετικά με την αναγνώριση της ομοσπονδίας μας
καθώς και δημοσιεύματα εφημερίδων σχετικά με τη “βόμβα Γερόλυμπου” στην “Αθήνα2004”

Ο υπουργός Πολιτισμού
κ. Ευάγγελος Βενιζέλος

Ο υφυπουργός Αθλητισμού
κ. Γιώργος Λιάνης

Ο Γεν. Γραμ. Αθλητισμού
κ. Νίκος Έξαρχος!

Κύριε Νίκο Έξαρχε,
Επιτέλους, μετά από δύο χρόνια, που εκκρεμεί η αίτησή μας, βρήκατε το ... θράσος να μας
απαντήσετε με αρνητική απάντηση μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσετε τα συμφέροντα της αντίδικης
ομοσπονδίας παραβαίνοντας κάθε έννοια ηθικής και ισότητας!!!
Κύριοι,
Όταν ένα πολιτικό πρόσωπο λαμβάνει εντολή από το λαό να τον υπηρετήσει και ενώ ορκίζεται να
τηρεί το Σύνταγμα και τους Νόμους, αντίθετα παραβιάζει συστηματικά το Σύνταγμα και τους Νόμους και
τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων, τότε πώς αλλιώς λέγεται αυτή η συμπεριφορά του αν όχι
“χειρίστου είδους γκανγκστεριλίκι”;;;
Κύριε Νίκο Έξαρχε,
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Πήραμε στις 24-2-2004 την επισυναπτόμενη απάντησή σας. Θεωρούμε ανάξιό μας να απαντάμε στις
αλλεπάλληλες πλαστογραφίες της αλήθειας, αλλά θα το κάνουμε για τελευταία φορά για να πείσουμε και
τους τελευταίους δύσπιστους για τις παρανομίες σας και το επίπεδο της ηθικής σας. Φυσικά θεωρούμε ότι
η απάντησή σας εκφράζει και τον υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιώργο Λιάνη και τον υπουργό
Πολιτισμού κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, αλλά και ολόκληρο το κόμμα σας με δεδομένο ότι η περίπτωση
ΠΟΠΚ κατά Γερόλυμπου είναι γνωστή σε πολλούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και στον πρωθυπουργό κ.
Σημίτη εδώ και οκτώ χρόνια!
Κύριε Νίκο Έξαρχε,
1α- Σε όλη σας την απάντηση δεν τολμάτε να αναφέρετε τα ονόματα των εμπλεκομένων υπαλλήλων
και διευθυντών της ΓΓΑ παρά μόνο το όνομα της υπαλλήλου κας Ε. Ξένου, η οποία εκτελεί εντολές και
δεν λαμβάνει αποφάσεις, και το δικό σας επειδή νομίζετε ότι μπορείτε να κρύβεστε πίσω από το νόμο περί
ευθύνης πολιτικών προσώπων, ο οποίος δυστυχώς γεννάει την ασυδοσία!
1β- Κύριε Νίκο Έξαρχε, λέτε ψέματα όταν γράφετε “Με αφορμή την αποστολή φακέλου ...”, διότι
δεν υποβάλλαμε εχθές το φάκελό μας! Τον έχουμε υποβάλλει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και
παραβαίνοντας το καθήκον σας και τον όρκο σας δεν μας έχετε απαντήσει επί 24 μήνες!!! Αλλά έτσι
λειτουργείτε στο ΠΑΣΟΚ: τους οπαδούς σας τους εξυπηρετείτε, ενώ τους “άλλους” τους θάβετε.
1γ- Κύριε Νίκο Έξαρχε, ας διευκρινίσουμε για τους αναγνώστες μας ότι, όταν γράφετε “αρμόδια
Διεύθυνση” εννοείτε το Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού κ. Γιώργο Τσιτρούλη σε συνεργασία με τον
προϊστάμενο του Τμήματος Σωματείων και Γυμναστηρίων κ. Κώστα Βαλεργάκη (απευθείας υπάλληλος
του οποίου είναι η κα Ε. Ξένου), και όταν γράφετε “Αθλητική Ηγεσία” εννοείτε τον εαυτό σας, τον
υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιώργο Λιάνη, αλλά και τον υπουργό Πολιτισμού κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
φυσικά, διότι ... δεν πετάει ούτε μύγα στους διαδρόμους της ΓΓΑ αν δεν έχει δηλώσει ... πρόγραμμα
πτήσης στον κ. Βενιζέλο!!! Άλλωστε και εσείς κ. Έξαρχε είσαστε “φυτευτός” του κ. Βενιζέλου, όπως
φαίνεται από τα δημοσιεύματα της εφημερίδας “ΤΑ ΝΕΑ” της εποχής του διορισμού σας (με σημαία την
... εξυγίανση!!!), τα οποία παρενθέτουμε”:
ΤΑ ΝΕΑ , 12-01-2001
Κόντρα μεταξύ του υπουργού Πολιτισμού Ευάγγελου Βενιζέλου και του υφυπουργού
Αθλητισμού Γιώργου Φλωρίδη προκαλεί η θέση του γ.γ. Αθλητισμού η οποία... χηρεύει,
μετά την παραίτηση συνοδευόμενη από αιχμές του Γιάννη Σγουρού, προκαλώντας τη
δραστική παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, χθες το βράδυ.
ΤΑ ΝΕΑ , 17-01-2001

ΝΕΟΣ ΓΓΑ: ΣΗΜΑΙΑ ΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

Έκπληξη με Έξαρχο
Η τοποθέτηση του Ν. Έξαρχου προκάλεσε έκπληξη, κάτι που παραδέχθηκε και ο ίδιος,
ενώ η κρίση η οποία είχε ξεσπάσει μετά την παραίτηση του Γιάννη Σγουρού έληξε, όπως
όλα δείχνουν, χωρίς άλλα προβλήματα. .... Ο νέος ΓΓΑ έχει συνεργασθεί στο παρελθόν με
τον κ. Βενιζέλο, όταν ο τελευταίος ήταν υπουργός Ανάπτυξης. ................
«Χαίρομαι γιατί ο Πρωθυπουργός έκανε δεκτή την πρότασή μου να τοποθετήσει στη
θέση του ΓΓΑ τον κ. Νίκο Έξαρχο», τόνισε ο κ. Βενιζέλος χθες το πρωί, κατά την
αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Βενιζέλος απαντώντας σε σχετική
ερώτηση είπε ότι «ο κ. Φλωρίδης δεν έχει αντίρρηση να συνεργασθεί με οποιοδήποτε
πρόσωπο», όμως χθες το πρωί, λίγο πριν επισκεφθεί τον Πρωθυπουργό, σε τηλεφωνική
επικοινωνία που είχε με τον υφυπουργό δεν τον ενημέρωσε για τις προθέσεις του.
Αλλά ως γνωστόν ο κ. Τσιτρούλης εξέδωσε στο παρελθόν πλαστή “βεβαίωση εξυπηρέτησης” για
τον πρόεδρο της αντίδικης ομοσπονδίας καράτε ΕΟΕΚ κ. Γιώργο Γερόλυμπο και επί χρόνια συνεργάτη
και ευνοούμενο του τότε υφυπουργού κ. Ανδρέα Φούρα, ενώ ο κ. Βαλεργάκης έκανε επί μήνες
εντεταλμένο έλεγχο στα οικονομικά της ΕΟΕΚ “χωρίς να βρει τίποτα” (και όχι μόνο), όταν εμείς ήδη
είχαμε υποδείξει με εξώδικο πάνω από δέκα παρανομίες της ΕΟΕΚ (μη εγγραφή των δαπανών στα
Πρακτικά του ΔΣ, παράνομα άρθρα στο καταστατικό, παράνομες εκλογές και άλλα)!
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1δ- Η αρμόδια Διεύθυνση, κ. Νίκο Έξαρχε, και η Αθλητική Ηγεσία τα δίνουν όλα για τον Γιώργο
Γερόλυμπο περιφρονώντας το Σύνταγμα, τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις τελεσίδικες και αμετάκλητες
αποφάσεις του Εφετείου και του Αρείου Πάγου που δικαιώνουν την ομοσπονδία μας! Τι σας συνδέει
όλους εσάς με τον κ. Γερόλυμπο;;;
1ε- Την άρνησή σας, κ. Νίκο Έξαρχε, τη βασίζετε σε υποτιθέμενη γνωμοδότηση της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής (η οποία επίσης ψεύδεται ασύστολα), αλλά αποκρύπτετε ότι 1) Ο νόμος 2725/99
απερξατητοποιεί την αναγνώριση ομοσπονδίας στον ελληνικό χώρο από την ολυμπιακή αναγνώριση του
αθλήματός της και άρα και από τη γνωμοδότηση της ΕΟΕ. Έχετε αναγνωρίσει 17 ομοσπονδίες μη
ολυμπιακών αθλημάτων, ήδη παραβαίνοντας το προηγούμενο νόμο 75/75 μέχρι την αντικατάστασή του
από τον 2725/99, και μία δεύτερη ομοσπονδία Ταεκβοντό, ενώ ήδη υπάρχει μια πρώτη αναγνωρισμένη για
το ολυμπιακό Ταεκβοντό! Τι είναι όλοι αυτοί; Επιδοτούμενοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ ή
χρηματοδοτούμενα μέλη του ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ (ακόμα και
βουλευτές!!!) ανέλαβαν “πρόεδροι” ομοσπονδιών!!! Είχε ο βουλευτής κύριος Χρήστος Σμυρλής κανόεκαγιάκ και στο χωριό του;;; Γιατί εμείς στο δικό μας δεν είχαμε! 2) Οι υπέρ της ΠΟΠΚ δικαστικές
αποφάσεις είναι όλες μεταγενέστερες των επιστολών τις οποίες επικαλείσθε και άρα η βαρύτητα των
επιστολών έχει ήδη κριθεί από το Εφετείο και τον Άρειο Πάγο! Εσείς κύριε Νίκο Έξαρχε ποιός είστε; Ο
πλανητάρχης; 3) Οι αμετάκλητες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων λένε ότι είμαστε “διαφορετικό
άθλημα” και “διαφορετική ομοσπονδία” και όχι “ταυτόσημο” με αυτό της ΕΟΕΚ.
1ζ- Τι σας έκανε κ. Νίκο Έξαρχε να ζητήσετε τη γνώμη της ΕΟΕ 20 μήνες μετά την αίτησή μας; Σας
το υπαγόρευσε ο κ. Γιώργος Γερόλυμπος; Το μπαλάκι από την ΓΓΑ στην ΕΟΕ και από την ΕΟΕ στη ΓΓΑ
το έχει “παίξει” καμιά δεκαριά φορές μέχρι σήμερα και είναι γνωστό κόλπο, όπως και το κόλπο με τις
εικονικές εταιρείες και ομοσπονδίες που θα δούμε παρακάτω! Τι σας έκανε να μη μας καλέσετε ποτέ να
σας εκθέσουμε τις απόψεις μας; Τι κάνει τους υπαλλήλους σας να κρύβουν τα ονόματά τους; Γιατί
αντιμετωπίζετε το δίκαιο αίτημά μας με συνωμοτικές διαδικασίες;
2- Με βάση όλα τα παραπάνω, κ. Νίκο Έξαρχε, εσείς και όλοι οι ανώτεροι και κατώτεροι
προαναφερόμενοι με πλήρη συνείδηση δίνετε το στίγμα και τη φιλοσοφία της απόλυτης παρανομίας για το
κόμμα στο οποίο ανήκετε!
Με τις πράξεις σας αποδεικνύετε ότι κάθε άλλο παρά αγκαλιάζετε με στοργή, όπως θα έπρεπε, τα
παιδιά που ασχολούνται με οποιοδήποτε άθλημα τους αρέσει, αλλά έχετε αποτύχει οικτρά μετατρέποντας
την ανώτατη αθλητική αρχή της χώρας μας, η οποία διαχειρίζεται όλο το αθλητικό μας δυναμικό και
διανέμει πάνω από 90 εκατ. € (30 δισεκατ. Δρχ.), σε κέντρο ύποπτων αποφάσεων κομματικής διαπλοκής!
3α- Βαρύ το τελευταίο. Όμως, “η σύζυγος του Καίσαρα δεν φτάνει να είναι τίμια, πρέπει να δείχνει
και τίμια!”
Και αναφερόμαστε σε εσάς και τον ευνοούμενό σας κ. Γιώργο Γερόλυμπο, τον πρόεδρο της
αντίδικής μας ΕΟΕΚ, ο οποίος τα τελευταία εννιά χρόνια απολαμβάνει παντιοτρόπως τις θωπείες και την
προστασία της ΓΓΑ: πάνω από 1 δις 200 εκατ. δρχ. επιχορηγήσεις από το 1990, ψευδείς βεβαιώσεις από
ΓΓΑ και ΕΟΕ για να μας υφαρπάξει το παραδοσιακό καράτε στα δικαστήρια, κάλυψη παρανομιών της
ΕΟΕΚ και άλλα πολλά-πολλά-πολλά!
Παρ’ όλες τις καταγγελίες επί εννέα χρόνια εναντίον του και εναντίον της ΕΟΕΚ, εσείς κύριε Γενικέ
Γραμματέα Αθλητισμού κλείνετε ενσυνείδητα μάτια και αυτιά υπεραμυνόμενος των συμφερόντων του και
παρέχοντάς του παράνομη ελεγκτική κάλυψη. Πού θα πάει το μυαλό του απλού πολίτη όταν οι
καταγγελίες του για παρανομίες και διαπλοκή με στόχο το δημόσιο χρήμα γνωστοποιούνται στις αρμόδιες
υπηρεσίες, στους υπουργούς και στον πρωθυπουργό με μηδενικό αποτέλεσμα; Θα πάει ή δεν θα πάει στο:
“ΟΛΟΙ ΤΡΩΤΕ!”;;;
3β- “Αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και το νοικοκύρη!”
Την ίδια μέρα της αρνητικής σας απάντησης, κ. Νίκο Έξαρχε, την 18η-2-2004 (παρελήφθη την 24η2-2004), “έσκασε” στην ΟΕΟΑ Αθήνα2004 η “βόμβα Γερόλυμπου” αποδεικνύοντας περίτρανα αληθινές
και τίμιες τις επί εννιά χρόνια θέσεις μας, αλλά και αποδεικνύοντας “ρόμπες” (υιοθετούμε εδώ τη λαϊκή
έκφραση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Ψωμιάδη, καλή του ώρα, όταν αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ από την
TV) όλους όσους χάιδευαν, ευνοούσαν, υποστήριζαν και πριμοδοτούσαν τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο.
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Η εφημερίδα “Ο Φίλαθλος” σε εκτεταμένο ρεπορτάζ σχεδόν ολόκληρων των πρώτης και πέμπτης
σελίδας της 18ης και της 19ης Φεβρουαρίου 2004 έγραψε για τις δραστηριότητες του εν λόγω κυρίου, που
στάθηκαν ικανές ώστε να αποπεμφθεί από την Αθήνα2004.
Κατά τα δημοσιεύματα των εφημερίδων ο “χαϊδεμένος σας” κ. Γιώργος Γερόλυμπος, αν και
διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Εγκαταστάσεων της Αθήνα2004, ήρθε σε συνεννόηση με
υποψήφιο προμηθευτή ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας κατά τρομοκρατικών επιθέσεων με σκοπό
να φτιάξουν μαζί επιχείρηση που θα έπαιρνε την αστρονομικού κόστους σχετική προμήθεια. Στα πλαίσια
μάλιστα αυτής της “συνεργασίας” ο “δικός σας” κ. Γιώργος Γερόλυμπος είχε “βγάλει” από την "Αθήνα
2004" τα απόρρητα σχέδια (!!!) των εγκαταστάσεων των ολυμπιακών αγώνων και τα είχε δώσει στον
εξωτερικό συνεταίρο του για να αποτυπώσει εκείνος τις προτεινόμενες λύσεις υψηλής τεχνολογίας.
Η διαφθορά και η διαπλοκή σε όλο της το μεγαλείο κύριε Νίκο Έξαρχε και κ. Γιώργο Λιάνη
και κ. Ευάγγελε Βενιζέλο! Θα έπρεπε να παραιτηθείτε και οι τρεις με την ίδια λογική που “παραιτήσατε”
τον κ. Πάχτα και τους υπόλοιπους!!! Δεν θα μας φανεί καθόλου περίεργο αν αποκαλυφθεί “δάκτυλος
Γερόλυμπου” ακόμα και στο ... στέγαστρο Καλατράβα υπό την κάλυψη κορυφαίων κυβερνητικών
στελεχών!!!
Επισυνάπτονται σχετικά περιληπτικά δημοσιεύματα της εφημερίδας “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”!
Δαγκωθήκατε; Είναι αργά πια! Ταΐζοντας επί δέκα χρόνια το τέρας της διαπλοκής, ήδη καθιστάτε
και τους εαυτούς σας υπόλογους. Εμείς γνωρίζουμε από το 1994 και έχουμε καταγγείλει πάνω από τριάντα
φορές (!!!) προς κάθε κατεύθυνση τι γίνεται από όπου “περνάει” ο κ. Γιώργος Γερόλυμπος! Λειτουργεί
σαν “μαγνήτης” έλκοντας με τέχνη “ευφάνταστους” (ας τους πούμε κι έτσι!) δημόσιους υπαλλήλους και
πολιτικούς! Δεν μπορείτε να φαντασθείτε τι ζημία έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρωπος στο άθλημά μας και
τι θα βρει ο εισαγγελέας όταν και αν ασχοληθεί πραγματικά με το φάκελο που του έστειλε η κα Γιάννα
Αγγελοπούλου!
Κλείνουμε και συγνώμη αν σας κουράσαμε κ. Νίκο Έξαρχε, με μία παράκληση: Μετά από όλα αυτά
προς Θεού μην υπογράψετε εσείς την αναγνώριση της ομοσπονδίας μας, γιατί θα ... ντρεπόμαστε να
την δείχνουμε! Έτσι ή αλλιώς σε 5-10 μέρες φεύγετε για μακρινό ταξίδι! Καλό ... κατευόδιο!!!
Εμείς θα ακολουθήσουμε το δρόμο της νομιμότητας κ. Νίκο Έξαρχε και θα διεκδικήσουμε απόλυτα
το δίκιο μας από το 1995 και από κάθε υπόλογο και υπεύθυνο με τον πιο σκληρό τρόπο.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
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Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου
Εξώδικη Διαμαρτυρία
Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε»»,
που εδρεύει στην Αθήνα (Σεβαστουπόλεως 133), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Προς
Την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού. (Κηφισίας 7, Αθήνα)
1.- Με πρόσφατη αίτησή μας, πολλαπλή κατά σειρά, που συνοδευόταν από φάκελλο με τα κατά
νόμο δικαιολογητικά, ζητήσαμε, ως γνωστό, την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της
Ομοσπονδίας μας, κατά το άρθρο 28 ν. 2725/1999, αφού για το άθλημά μας του Παραδοσιακού Καράτε
που καλλιεργούμε από μακρά, υπάρχει αντίστοιχη Παγκόσμια Ομοσπονδία, η «International Traditional
Karate Federation» (ITFK), της οποίας η Ομοσπονδία μας είναι μέλος.
Και ενώ αναμέναμε, πράγματι, την παραδοχή της αίτησής μας και την αναγνώριση της
Ομοσπονδίας μας, λάβαμε το υπ' αριθμόν 7929/18-2-2004 έγγραφό σας, υπογραφόμενο από τον Γενικό
Γραμματέα Αθλητισμού, με το οποίο όλως παραδόξως, διατείνεσθε, ως αιτιολογία της απόρριψης της
αίτησής μας, ότι η ΔΟΕ έχει αναγνωρίσει την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε (WΚF), με συνέπεια τη μη
δυνατότητα κατά το νόμο αναγνώρισης δεύτερης Ομοσπονδίας, της δικής μας δηλαδή, για το ίδιο άθλημα
και ότι το «από την ITΚF (Παραδοσιακό Καράτε) υπηρετούμενο και από την Ομοσπονδία μας άθλημα,
είναι ταυτόσημο, με το άθλημα που υπηρετείται από την πρώτη (WΚF)»
2.- Είναι προφανές ότι η απορριπτική αυτή κρίση της αίτησής μας, ερείδεται σε εσφαλμένη
προϋπόθεση και φαίνεται να αγνοεί εντελώς, την υπ' αριθμόν 3914/2000 απόφαση του Εφετείου
Αθηνών, η οποία κατέστη αμετάκλητη (βλ. υπ' αριθμόν 110/2003 απόφαση Αρείου Πάγου) που έχουμε
προσκομίσει, με την οποία εκρίθη, το με τόση βεβαιότητα αντιθέτως διατεινόμενο από σας, ότι το
καλλιεργούμενο από την Ομοσπονδία μας άθλημα του Παραδοσιακού Καράτε είναι εντελώς διάφορο,
εκείνου της WΚF και συνεπώς (κατά λέξη διατυπούμενο από την απόφαση) «Αν δεν επιτραπεί η
αναγνώριση των αθλητικών σωματείων, που ασκούν στη Χώρα το "παραδοσιακό καράτε" και η υπαγωγή
τους στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία του αθλήματος αυτού, αλλά εξακολουθήσει η εποπτεία
του αθλήματος αυτού από τα αντταγωνιστικά προς το άθλημα αυτό σωματεία του “Τεχνικού ή Γενικού
Καράτε” γίνεται φανερό ότι εμποδίζεται η ανάπτυξη του “παραδοσιακού καράτ” στη Χώρα, εξέλιξη η
οποία δεν σκοπήθηκε από το νομοθέτη του άρθρου 13 παρ. 1 Ν 75/1975»
3.- Κατόπιν αυτού είναι φανερό ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί η αίτησή μας με βάση τα
ανωτέρω εκτεθέντα και ιδίως τις τελεσίδικες και αμετάκλητες αποφάσεις των Δικαστηρίων της Χώρας,
που δυστυχώς συστηματικά αγνοούνται και προβείτε στην παροχή της ειδικής αναγνώρισης, αλλιώς
είμαστε υποχρεωμένοι, στρεφόμενοι εναντίον σας, να διεκδικήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα μας,
απορρέον εκ της αδικαιολόγητης αυτής αρνήσεώς σας.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας, να επιδώσει
νόμιμα την παρούσα προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που εδρεύει στην Αθήνα και
εκπροσωπείται νόμιμα, για να λάβει γνώση και κάθε έννομη συνέπεια.
Αθήνα 5 Μαρτίου 2004
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΒΑΣΙΛΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Αλλαγή Πολιτικής Ηγεσίας στη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού
(Σχόλια αναδρομής γραμμένα την 30/7/04)
Μετά τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις
βουλευτικές εκλογές της 7/3/2004 άλλαξε και η
πολιτική ηγεσία στη ΓΓΑ. Η παραλαβήπαράδοση έγινε στις 10/3/04.
Έφυγαν ο υφυπουργός Γιώργος Λιάνης
και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Νίκος
Έξαρχος και ανέλαβε ως υφυπουργός ο
Γιώργος Ορφανός, υπεύθυνος επί πολλά
χρόνια του Τομέα Αθλητισμού της Νέας
Δημοκρατίας και ως Γενικός Γραμματέας ...
βλέπουμε.
Το "βλέπουμε" αποδεικνύει ότι η Νέα
Δημοκρατία δεν έχει στελέχη ικανά και
διαθέσιμα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα
Αθλητισμού και θέλει να το σκεφθεί ακόμα λίγο!
Άλλωστε εκ πείρας γνωρίζουμε ότι ο ΓΓΑ είναι ο ... αποδιοπομπαίος τράγος στη ΓΓΑ και τον έχουν για να τρώει το
βρισίδι (ίσως και το ... γρασίδι!) που προορίζεται για τον υφυπουργό! Αυτά αν πάρουμε για παράδειγμα το Νίκο
'Έξαρχο!
Για να τα έχω πάντως καλά και με το Θεό πήγα και άναψα δύο κεράκια: ένα για τη Γιάννα
Αγγελοπούλου και ένα για τον Νίκο Καραγιαννίδη, οι οποίοι μας γλύτωσαν από τον ... Γιώργο Γερόλυμπο
στη θέση του νέου ... Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού!!!
Τι λέτε κ. Καραμανλή?
Μεταξύ των άλλων που είπε ο κ. Ορφανός προς τους υπαλλήλους της ΓΓΑ ήταν και τα εξής:
".... Θέλω ανοικτή σκέψη και ανοικτές απόψεις και σ' αυτές θα με βρείτε σύμμαχο. Δεν θα ανεχθώ
υποκρυπτόμενες σκέψεις και απόψεις, οι οποίες κατευθύνονται από αλλού. Όπως δεν θα το κάνω και ο ίδιος, δεν το
θέλω και από εσάς. Η αξιοκρατία είναι η βασική αρχή μου, με την οποία θα πολιτευθώ εδώ. .... "
Σήμερα, 30/7/04, τα λόγια του υφυπουργού ακούγονται τελείως κούφια και χωρίς νόημα, διότι στο θέμα
της αναγνώρισης του Παραδοσιακού Καράτε και της ομοσπονδίας μας, που περιμένουμε πέντε μήνες
χωρίς καμιά απολύτως απάντηση έξω από τη ΓΓΑ, ο Γιώργος Ορφανός αποδεικνύεται χωρίς ίχνος
πολιτικής ευαισθησίας προς τον πολίτη και αθλητικής ευαισθησίας προς τον αθλητισμό! Η συμπεριφορά
του μάλιστα αποδεικνύει το αντίθετο! Σαφώς και επιδεικνύει "αποκρυπτόμενες σκέψεις και απόψεις οι
οποίες κατευθύνονται από αλλού!"
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“Άδειο Κουστούμι” και ο Γιώργος
Ορφανός!
Αθήνα, 11/8/04
“Η Πολιτεία είναι κοντά στην αθλήτρια” είπε ο υφυπουργός αθλητισμού Γιώργος
Ορφανός σχετικά με την απόπειρα αυτοκτονίας της αθλήτριας του τζούντο!
Τι να το κάνει αυτό η αθλήτρια τώρα που έγινε κομμάτια;
Μα η Πολιτεία φταίει που πήδηξε η αθλήτρια από τον τρίτο όροφο, θα μου πείτε!
Όχι απόλυτα, αλλά έχει και η Πολιτεία ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Τόσο μεγάλο ώστε να εγείρεται
απαίτηση αποζημίωσης από τους οικείους της αθλήτριας κατά της ομοσπονδίας και της Πολιτείας.
Πώς δικαιολογείται μια τέτοια άποψη;
Είναι απλό:
Οι αθλητές, όταν κάνουν πρωταθλητισμό, παίζουν κορώνα-γράμματα
την υγεία τους, την ακεραιότητά τους και τη ζωή τους. Αν για παράδειγμα
η καρδιά τους κρύβει μια πάθηση και “σκάσει” στη μεγάλη ένταση της
υπερπροπόνησης, δεν είναι υπεύθυνος μόνο ο αθλητής αλλά και ο
προπονητής και η ομοσπονδία που δεν τον παρακολουθούσαν ιατρικά και
η Πολιτεία που δεν χρηματοδότησε την ομοσπονδία ιδιαίτερα για αυτό το
σκοπό.
Η Πολιτεία δια μέσου της Ολυμπιακής Επιτροπής και της αρμόδιας
ομοσπονδίας είναι απόλυτα υποχρεωμένη να παρέχει πλήρη ιατρική
κάλυψη στους αθλητές.
Η ψυχολογική κατάσταση του αθλητή είναι ένας από τους ζωτικούς
παράγοντες της προσωπικότητάς του, που δοκιμάζονται “άγρια” κατά τη
διάρκεια πρωταθλητικής προετοιμασίας. Όλες οι αθλητικές ομάδες στο
εξωτερικό έχουν ψυχολόγους που παρακολουθούν από κοντά τους αθλητές τους. Αυτό γίνεται και στην
Ελλάδα βέβαια, αλλά σε πολύ μικρό ποσοστό του απαραίτητου. Αν η αθλήτρια περνούσε τακτικά από
ψυχολόγο, στον οποίο όλοι τα λένε όλα, τότε θα είχε διαγνωσθεί το ψυχολογικό στρες λόγω και των
προσωπικών της προβλημάτων και με την κατάλληλη παρέμβαση θα είχε αποφευχθεί η τραγωδία!
Αλλά τι μιλάμε για ψυχολόγο, όταν δεν δίνονται έγκαιρα τα χρήματα της ολυμπιακής προετοιμασίας
των αθλητών, δηλαδή όταν δεν τους δίνουν να φάνε φαγητό κάθε μέρα, αλλά τους λένε: “καλά,
προπονήσου σήμερα και τρως ... μεθαύριο”!!!
Από τα τεράστια ποσά που δίνονται από τη ΓΓΑ στις ομοσπονδίες, χωρίς κανένα έλεγχο για το πού
ξοδεύονται, στους αθλητές φθάνει ένα ελάχιστο ποσοστό, το οποίο καλύπτει ένα επίσης ελάχιστο ποσοστό
των εξόδων τους. Τα υπόλοιπα “χάνονται” στο δρόμο.
Είναι πασίγνωστο ότι ο αθλητισμός της χώρας μας συντηρείται από τους ίδιους τους αθλητές
και όχι από την Πολιτεία.
Η ανευθυνότητα με την οποία “βλέπει” την απόπειρα αυτοκτονίας της αθλήτριας του τζούντο ο
υφυπουργός αθλητισμού Γιώργος Ορφανός είναι η ίδια με την ανευθυνότητα με την οποία “βλέπει” και
την αναγνώριση της ομοσπονδίας μας!
Είναι δύο άσχετα μεταξύ τους πράγματα αλλά η αντιμετώπιση από τον Γιώργο Ορφανό είναι η ίδια:
“Αισθάνεται σαν να μην το αφορούν αυτά τα θέματα!” Το μυαλό του είναι πλημμυρισμένο από το
ποδόσφαιρο !!!
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Όπως δεν απαντά στον επί πέντε μήνες βομβαρδισμό με τις επιστολές, τα εξώδικα και τις καταγγελίες
μας σχετικά με την επί δέκα χρόνια παράνομη στέρηση της αναγνώρισης της ομοσπονδίας μας, σαν να μην
τον αφορά το θέμα, έτσι και από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του δεν συνειδητοποίησε ότι το
αντικείμενο του υφυπουργείου του είναι η ανθρώπινη λειτουργία του ελληνικού αθλητισμού!
Έκανε όμως τις πρώτες κινήσεις για τις αλλαγές στις διοικήσεις των ομοσπονδιών επί το ...
νεοδημοκρατικότερον! Ενδιαφέρεται για την “εικόνα του” και για την κομματική χρήση του
υφυπουργείου, αλλά όχι και για την αντικειμενική λύση των προβλημάτων του αθλητισμού!
Αλλά ο ελληνικός αθλητισμός δεν έχει ανάγκη από κουστούμια, γραβάτες, βόλτες στα “παράθυρα”,
δύο φορές την εβδομάδα Θεσσαλονίκη και είκοσι μέρες ποδόσφαιρο στην Πορτογαλία! Ο ελληνικός
αθλητισμός έχει ανάγκη από δεκαέξι ώρες την ημέρα δουλειά ΜΕΣΑ στη ΓΓΑ για λυθούν τα
προβλήματα να οργανωθεί ο αθλητισμός της χώρας που είναι ένα μπάχαλο και να καθαρίσει το τοπίο των
διοικήσεων των ομοσπονδιών.
Για εμάς του Παραδοσιακού Καράτε και τα αιτήματά μας, ο υφυπουργός αθλητισμού Γιώργος
Ορφανός με την περιφρόνησή του στην ομοσπονδία μας, στο Σύνταγμα της Ελλάδας, στο Συνήγορο του
Πολίτη και στις αποφάσεις του Αρείου Πάγου έχει αποδείξει πως είναι ένα “άδειο κουστούμι” και
δυστυχώς το ίδιο αποδεικνύεται με τραγικό τρόπο και σε άλλους τομείς του αθλητισμού!
11/8/04
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Ο Γιώργος Ορφανός
και οι Υπεύθυνοι της “Ντόπας”
Η ομοσπονδία μας περιμένει δέκα χρόνια την αναγνώρισή της από την ΓΓΑ και ο υφυπουργός
αθλητισμού Γιώργος Ορφανός προτιμάει να επιχορηγεί την ... ΝΤΟΠΑ!!! Μη μου πείτε
ότι έχω προσωπικά μαζί του! Εγώ, όπως άλλωστε και όλοι όσοι ασχολούνται με τα
αθλητικά, άκουγα επί είκοσι χρόνια το “τικ-τάκ” της ωρολογιακής βόμβας της ντόπας!
Δεν πιάνονται κορυφαία αθλητικά ρεκόρ από αθλητές μιας χώρας χωρίς αθλητική
υποδομή! Ο κύριος Ορφανός (για τους προηγούμενούς του δεν έχει νόημα να
μιλήσουμε!) ανέλαβε τα καθήκοντά του με κλειστά μάτια και βουλωμένα αυτιά; Ένας
υπουργός, ο οποίος προϋπήρξε δέκα χρόνια υπεύθυνος αθλητισμού της
αντιπολίτευσης και υποτίθεται ότι γνωρίζει το αντικείμενο του υπουργείου του, γνωρίζει
πολύ καλά ότι σε προ-ολυμπιακή περίοδο παραλαμβάνει ένα ναρκοπέδιο και οφείλει να προστατεύσει τον
αθλητισμό! Τώρα που η νάρκη έσκασε στα χέρια του, να δούμε τι θα κάνει!
Τη Τετάρτη 11-8-04 και κατά την αναμετάδοση του ολυμπιακού αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ
Ελλάδας και Κορέας το κανάλι της Ελληνικής Τηλεόρασης έδειχνε μαύρη εικόνα για περίπου είκοσι λεπτά.
Οι υπεύθυνοι είπαν ότι έγινε βραχυκύκλωμα στο κεντρικό σύστημα μετάδοσης και δεν λειτούργησαν ούτε
το πρώτο εφεδρικό, αλλά ούτε και το δεύτερο!
Παγκόσμια Ξεφτίλα!!!
“Δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχθούμε φαινόμενα έλλειψης εγρήγορσης και
ολιγωρίας στον κρατικό μηχανισμό”, δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας, Θόδωρος
Ρουσόπουλος. Ο Θ. Ρουσόπουλος είπε στον πρωθυπουργό ότι ήδη έχει συγκαλέσει
σύσκεψη για το επόμενο πρωί και του ανέλυσε τις αποφάσεις που έχει πάρει: να γίνει
αυστηρή έρευνα και να επιβληθούν κυρώσεις. Ο πρωθυπουργός τού έδωσε το “πράσινο
φως”. (Απορία: γιατί πράσινο και όχι μπλε?) “Όλοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν
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παίζουμε”, τόνισε. “Η Ελλάδα παίζει το προσωπικό της στοίχημα και κανείς δεν έχει ούτε το δικαίωμα ούτε
την πολυτέλεια για λάθη.”
Ο υπεύθυνος γενικός διευθυντής τηλεόρασης της ΕΤ Τζώνη Καλημέρης παραιτήθηκε
αναλαμβάνοντας την ευθύνη των γεγονότων. Παράλληλα, παραιτήθηκε και ο διευθυντής λειτουργίας της
γενικής διεύθυνσης τηλεόρασης Γ. Παπαμώκος.
Για να δούμε τι ποιότητας και ποσότητας ευαισθησία θα δείξουν για την ντόπα!
Την Πέμπτη, 12-8-04, το απόγευμα ο Κώστας Κεντέρης και η Κατερίνα Θάνου δεν βρέθηκαν
στα δωμάτιά τους στο Ολυμπιακό Χωριό από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Ντόπινγκ της ΔΟΕ, ώστε να
υποβληθούν σε έλεγχο. Το να βρίσκονται οι δύο αυτοί αθλητές , όπως και κάθε άλλος αθλητής των
Ολυμπιακών Αγώνων, στη διάθεση της ανωτέρω Επιτροπής ήταν απαράβατη υποχρέωση των δύο
αθλητών, του προπονητή τους Χρήστου Τζέκου και του αρχηγού
της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας Γιάννη Παπαδογιαννάκη. Η
μη παρουσίαση σε άμεσο χρονικό διάστημα στο κέντρο ελέγχου
αναβολικών ισοδυναμεί με άρνηση στον έλεγχο και άρα με
παραδοχή χρήσης αναβολικών. Οι τρεις πρωταγωνιστές του έργου
φαντασιώθηκαν ένα δήθεν τροχαίο και μας το σερβίρισαν
περνώντας μας για ηλιθίους. Μπήκαν σε νοσοκομείο, ώστε να
ισχυρισθούν την αναξιοπιστία πλέον των αντι-ντόπινγκ τεστ λόγω
λήψεως φαρμάκων εξ ανάγκης και έτσι θα την σκαπουλάριζαν
ξώφαλτσα με μόνο τον αποκλεισμό τους από τους Ολυμπιακούς!
Εκατό φορές πιο μεγάλη παγκόσμια ξεφτίλα!!!
Οι δύο αθλητές, ο προπονητής τους και οι αρμόδιοι του αθλητισμού (από ΣΕΓΑΣ μέχρι υπουργό
αθλητισμού!) μας έκαναν “ρόμπες” σε όλη την υφήλιο! Το αρχαίο ελληνικό αθλητικό πνεύμα αγκαζέ με
τη σύγχρονη ντόπα βγαίνει βόλτα Ακρόπολη- ΟΑΚΑ.
Το να παίρνεις αναβολικά δεν είναι τίποτα
σπουδαίο. Απλά είσαι ένας κοινός κλέφτης της νίκης
του συναθλητή σου. Αν ταυτόχρονα παίζεις την υγεία
σου στη ... ρώσικη ρουλέτα είναι δικό σου θέμα. Αν
σου τα δίνει ο δολοφόνος προπονητής σου και
κονομάτε και οι δύο, μαγκιά σας! Δεν μπορείς,
όμως, να καταστρέφεις το ιδεώδες του αθλητισμού
για έναν ολόκληρο λαό! Δεν μπορείς να κλέβεις την
υπερηφάνεια ενός ολόκληρου λαού!
Αλλά για να μην κλέψουν οι χρήστες
αναβολικών τη νίκη από τους κορυφαίους αθλητές
άλλων εθνικών ομοσπονδιών ενδιαφέρονται όλες οι
άλλες εθνικές ομοσπονδίες όλων των αθλημάτων και
επομένως όλοι οι ύποπτοι κλέφτες είναι στόχος
καταγγελιών για έλεγχο! Τόσο ηλίθιοι είναι όλοι
ανεξαιρέτως οι αρμόδιοι, ώστε να μην γνωρίζουν
ότι οι Έλληνες αθλητές είναι αυτονόητα στόχοι ελέγχων;;;
Από την άλλη μεριά όμως, και με δεδομένο ότι οι δύο γνωστοί αθλητές είχαν αναδειχθεί τα
τελευταία χρόνια σε μυθικούς ήρωες, υπάρχει μια γενικότερη ευθύνη όλων των αρμοδίων και
παρατρεχάμενων, οι οποίοι δημιούργησαν στον ελληνικό λαό το γενικότερο σκηνικό και στη νεολαία δύο
ψεύτικα ινδάλματα, ως πόλους έλξης, με τα οποία καλούσαν δήθεν τους νέους στον αθλητισμό. Ποιόν
αθλητισμό; Της ντόπας;
Τόσο ανυποψίαστοι ή ανίκανοι να δουν ή γνώστες και αποκρύπτοντες ή ακόμα και εγκληματικά
συνένοχοι ήταν όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι χαζοχαρούμενοι, οι οποίοι κάθε τόσο φώναζαν και φωνάζουν
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“κάτω τα χέρια από τους αθλητές” μέχρι που η “ωρολογιακή βόμβα” έσκασε στα χέρια
του Γιάννη Παπαδογιαννάκη και του Γιώργου Ορφανού;
Η ενδεχόμενη χρήση αναβολικών από τους δύο κορυφαίους αθλητές αποτελεί
τρομερό πλήγμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για τη χώρα μας που είναι και η
διοργανώτρια αλλά και γενικότερα για τον αθλητισμό της χώρας μας. Αν πραγματικά οι
δύο κορυφαίοι αθλητές χρησιμοποιούν αναβολικά για να επιτύχουν τις επιδόσεις τους,
τότε το γενικότερο αθλητικό μας σύστημα είναι αποδεδειγμένα σαθρό και υπεύθυνοι για
τους συγκεκριμένους αθλητές είναι όλες οι μέχρι τώρα τελευταίες διοικήσεις του
ΣΕΓΑΣ, όπως επίσης και όλοι οι μέχρι τώρα υφυπουργοί και γενικοί γραμματείς
αθλητισμού, διότι αποδεδειγμένα με βλακώδη άγνοια, αμέλεια, συνενοχή ή και
παρότρυνση άφησαν να παρεισφρύσουν τα αναβολικά στον αθλητισμό μας και διότι
παρουσίαζαν στον ελληνικό λαό “τα ... φύκια για μεταξωτές κορδέλλες” και μάλιστα αντλώντας
χρήμα, δόξα και τιμή από αυτά!!!
Αν οι δύο κορυφαίοι αθλητές είναι χρήστες αναβολικών, δεν μπορούμε να ζητήσουμε βέβαια να
παραιτηθούν για ανικανότητα ο Ανδρέας Φούρας, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Γιάννης Σγουρός, ο Νίκος
Έξαρχος και όλοι οι υπόλοιποι που ήδη τους έχει παραιτήσει ... ο χρόνος! Οι σύγχρονοι
υπεύθυνοι όμως, οι οποίοι και οφείλουν εξηγήσεις στον ελληνικό λαό και θα πρέπει να
αναλάβουν τις ευθύνες τους (εκτός από τους δύο αθλητές και τον προπονητή τους) είναι:
1- Ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Βασίλης Σεβαστής, διότι οι δύο αθλητές και ο προπονητής
τους ανήκουν στην ομοσπονδία του.
2- Ο αρχηγός της Ολυμπιακής Ομάδας της Ελλάδας Γιάννης
Παπαδογιαννάκης για πλημμελή παρακολούθηση των αθλητών της
ομάδας.
3- Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Λάμπης Νικολάου ως
φυσικός προϊστάμενος του Γιάννη Παπαδογιαννάκη.
4- Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Κώστας Κουκοδήμος, ως αρμόδιος για
τις “αναγνωρισμένες” και επιχορηγούμενες ομοσπονδίες της χώρας (μάλιστα ως
μέχρι πρότινος εν ενεργεία αθλητής θα γνωρίζει τα πράγματα “από μέσα”!
5- Και τέλος ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Ορφανός ως ο
κυβερνητικός αρμόδιος υπουργός στα θέματα του αθλητισμού, ο οποίος
προστατεύει τα συμφέροντα των επιχορηγουμένων ομοσπονδιών (να μην τους τα
θίξουν οι μη επιχορηγούμενες!) για να μην ... λήψει τίποτα από τα παιδιά!
Με τόσους υψηλά ιστάμενους υπεύθυνους και υπόλογους για το “αθλητικό έγκλημα” της ντόπας
και με τις συνέπειες της παγκόσμιας ντροπής που ήδη έχει πλήξει τη χώρα μας είναι πολύ φυσικό όλοι οι
ανωτέρω υπεύθυνοι να θέλουν να κάνουν τον ανήξερο (βλέπε απάντηση Ορφανού “Δεν γνωρίζω τίποτα
σχετικά!”) και να αποφύγουν τον εις βάθος έλεγχο της υπόθεσης και τις συνέπειες της
αλήθειας. Και για να τα αποφύγουν όλα αυτά θα προτιμήσουν να μας σερβίρουν ένα
βουνό ενορχηστρωμένα ψέματα!
Η γάγγραινα όμως των αναβολικών πρέπει να εκλείψει και μαζί της να εκλείψουν
και όλοι όσοι απομυζούν χρήμα, τιμή, δόξα και πολιτικά οφέλη από αυτά είτε είναι
αθλητές, είτε προπονητές, είτε πρόεδροι ομοσπονδιών, είτε πολιτικοί, είτε υπουργοί!!! Και
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι κορυφαίοι υπεύθυνοι είναι οι πολιτικοί! Άσχετοι με τα θέματα
του αθλητισμού και προσανατολισμένοι να κερδίσουν κατά κράτος το αντίπαλο κόμμα
στον τομέα του αθλητισμού, ούτε έχουν καταλάβει ποτέ, ούτε πρόκειται να καταλάβουν,
ούτε ενδιαφέρονται να καταλάβουν ότι το ισχύον αθλητικό σύστημα της ανέλεγκτης
παρότρυνσης και επιβράβευσης αθλητών, προπονητών και ομοσπονδιών σε συνδυασμό με την επιεική
αντιμετώπιση κρουσμάτων ντόπινγκ παράγει με μαθηματική ακρίβεια τους λεγόμενους “χημικούς
πρωταθλητές”. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να ποζάρουν σαν “μαϊντανοί” κάθε τόσο δίπλα στους
“πρωταθλητές”, αδιαφορώντας για τα πώς, από πού και γιατί βγαίνουν τα ρεκόρ!
Στο προκείμενο θέμα, εδώ και τώρα, πρέπει να εφαρμοσθεί αυστηρά ο νόμος περί
απαγορευμένων ουσιών στον αθλητισμό. Πρέπει οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους! Να
παραιτηθούν και να εξαφανιστούν στην κυριολεξία σαν απόλυτα υπεύθυνοι για την καταρράκωση της
υπερηφάνειας των Ελλήνων και του παγκόσιου διασυρμού και διαπόμπευσης της Ελλάδας! Να
τιμωρηθούν για τη δημιουργία των θερμοκηπίων των “χημικών πρωταθλητών”, που δημιούργησαν μέσα
στον ελληνικό αθλητισμό! Και να εφαρμοστούν οι υπάρχοντες νόμοι από τον αθλητή και τον προπονητή,
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όποιοι και να είναι αυτοί, τους ομοσπονδιακούς και ολυμπιακούς λακέδες, όποιοι και να είναι αυτοί, έως τα
πολιτικά πρόσωπα τα αρμόδια του αθλητισμού, όποια και να είναι αυτά!
Όλοι αυτοί είναι συγκεκριμένοι και με ονοματεπώνυμο και η όλη υπόθεση
βρίσκεται στα χέρια του πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο οποίος έχει και τη
συνολική ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό!
Αλλά ο Γιώργος Ορφανός παρ' ότι είδε τους αθλητές και τον Τζέκο και συνομίλησε
μαζί τους και οπωσδήποτε του είπανε την αλήθεια, γιατί έχει την δύναμη να την απαιτήσει,
ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΚΑΜΙΑ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ!
Τρεις ημέρες πέρασαν και δεν βγάζει άχνα ο Γιώργος Ορφανός! Πραγματικά, αν ήταν ...
ινδιάνος, θα τον έλεγαν το "Άδειο
Κουστούμι"! Περιμένει να έρθουν οι ξένοι
να μας καθαρίσουν το σπίτι μας από τη
βρωμιά! Πρώτα έρχεται η πολιτική
σκοπιμότητα και πολύ-πολύ μετά
έρχονται η αλήθεια και η εντιμότητα! Αν
ήταν υπουργός με ... κότσια (το πιάσατε
το υπονοούμενο) θα έπρεπε επί τόπου
και αυθόρμητα να σβερκώσει τους
αθλητές και τον Τζέκο, να απαιτήσει
δημόσια την αλήθεια και να εφαρμόσει
τους νόμους! Αλλά θα αντέξει ο
ελληνικός λαός αυτά που έχει να πει ο
Τζέκος, όταν του σφίξουν το λαιμό???
Πόσοι άλλοι αθλητές θα τιναχτούν στον
αέρα? Άραγε θα πληρώσουν οι ηθικοί
αυτουργοί?
Η φωτό δεξιά και η ατάκα "Μην κρύβεστε άλλο, κύριε υφυπουργέ ... " είναι από το Sportime
της 15/8/04. Το κείμενο δε που την ακολουθεί κατοπτρίζει την κατάσταση στον αθλητισμό μας
επακριβώς!
Και ας κλείσουμε με μια προηγούμενης ημέρας είδηση:
“Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού Γιώργος Ορφανός, προσεκλήθη και
παρέστη, στη συνάντηση των Υπουργών Αθλητισμού της Κοινοπολιτείας, που έγινε σήμερα το απόγευμα,
σε μεγάλο ξενοδοχείο της Αττικής.
Σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν, ο κ. Ορφανός είπε:
"Στη συνάντηση των Υπουργών Αθλητισμού, στην οποία παρευρέθηκα, συμμετείχε και ο Πρόεδρος
της WADA (Παγκόσμια Ομοσπονδία Καταπολέμησης Ντόπινγκ) κ. Ρίτσαρντ Πάουντ. Αρχικά συζητήθηκε το
θέμα της αντιμετώπισης του ντόπινγκ. Υπήρξαν εισηγήσεις και έγινε ανταλλαγή απόψεων. Εμείς, από τη
πλευρά μας, δώσαμε τη δική μας οπτική αντιμετώπισης του προβλήματος, με τα καινούργια όργανα και την
υιοθέτηση, όλων των κανόνων, που ισχύουν παγκοσμίως.”
Έβλεπαν ή όχι όλοι οι μετέχοντες στη συζήτηση το δικό μας υπουργό σαν ... πρόβατο επί
σφαγή και ο ίδιος δεν το είχε πάρει είδηση;

Με βαθιά ιαπωνική υπόκλιση

www.karate.gr
15/8/04

Υ.Γ. Να πάρετε το Sportime της 15ης Αυγούστου κύριε υπουργέ! Και μόνο για το
οπισθόφυλλο αξίζει πολλά!!!
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ο Γιώργος Ορφανός και η ΓΓΑ
στη Χιονοστιβάδα της Ντόπας!!!
"Φαινόμενο Θερμοκηπίου" με δύο αθλητές του μπέιζμπολ, με Τζέκο-Κεντέρη-Θάνου, με
αποθήκες ντόπας προς αθλητές και γυμναστήρια, με αναπάντεχα και ανερμήνευτα στην
Άρση Βαρών και με άλλα που έρχονται!
Η "υπεριώδης ακτινοβολία" της ντόπας μας καίει το πετσί μας και οι πολιτικοί
προϊστάμενοι του αθλητισμού ξαφνικά χάθηκαν από τα κανάλια!
Όλοι οι υπουργοί και υφυπουργοί το αφήνουν "για μετά" και μόνο ο "τέως" Νίκος
Έξαρχος εμφανίστηκε και είπε ... αυτά που λέει πάντα!
Ανίδεοι, άσχετοι, ανοργάνωτοι, αμέτοχοι, αδιάφοροι, ανεύθυνοι, αλαζόνες,
υπεύθυνοι, δειλοί, αχαρακτήριστοι και άλλα χίλια μειωτικά επίθετα ταιριάζουν γάντι
στους πολιτικούς προϊστάμενους του αθλητισμού τα τελευταία είκοσι χρόνια και με
ιδιαίτερη έμφαση στους Γιώργο Ορφανό, Κώστα Κουκοδήμο και Κώστα
Καραμανλή, (ως "άφωνων" διαχειριστών των τελευταίων κρίσεων), οι οποίοι όλοι
αυτοί ποτέ δεν συνειδητοποίησαν:
1- Τι είναι το ντοπάρισμα των αθλητών και πώς γίνεται!
2- Τι ζημιές κάνει και πόσο διαδίδονται αυτές!
3- Ποια ανάγκη προστασίας έχει ο αθλητισμός και τα νέα παιδιά που αθλούνται!
4- Πώς εξοπλίζεται μια χώρα σε τεχνολογικό αντι-ντόπινγκ εξοπλισμό, αλλά και σε επιστημονικό
δυναμικό!
5- Ποιοί διεθνείς κανονισμοί υπάρχουν, πώς τηρούνται, πώς καταστρατηγούνται και
με ποια νομική υποστήριξη οπλίζεται μια εθνική ομάδα που θα βρεθεί αντιμέτωπη με τα
"τέρατα" της WADA!
6- Ποιες "πονηριές" αποφυγής ή καταστρατήγησης των ελέγχων ή δήθεν "λογικών"
απορρίψεων των αποτελεσμάτων ή εικονικής αναξιοπιστίας των αποτελεσμάτων κάνουν
οι αθλητές, οι προπονητές, οι αθλητικοί παράγοντες, οι ομοσπονδίες, η ΔΟΕ και η
WADA!
7- Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της πολιτικής ηγεσίας μιας χώρας, ώστε να μην
κολλάει η ρετσινιά της ντόπας σε έναν λαό που περίμενε 108 χρόνια για να ξαναοργανώσει με
τρομακτικές οικονομικές θυσίες τους Ολυμπιακούς στη χώρα του!!!
8- Όλα ανεξαιρέτως από όσα συνέβησαν ήταν προβλέψιμα και μόνο οι "εγκληματικά κομματόβιοι"
βλέπουν τον Αθλητισμό σαν πεδίο μαχών με το αντίπαλο κόμμα, ασχολούνται μόνο με την επικράτηση
στις διοικήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών και την εύνοια των ημετέρων και δεν ενδιαφέρονται για το
"τέρας" που "τρώει" τον αθλητισμό και τη νεολαία!
.... και χίλιες άλλες παρόμοιες παρατηρήσεις!!!
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Ο τέως Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Νίκος Έξαρχος δήλωσε σε κανάλι ότι το
ΠΑΣΟΚ έφτιαξε νόμους αντιντόπινγκ. Μιλάει για νόμους ο υπ' αριθμόν ένα
"παράνομος", ο οποίος έκανε δύο χρόνια να απαντήσει σε επανειλημμένες αιτήσεις
αναγνώρισης της Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, απάντησε με "ηλίθια" και
παράνομη απάντηση γράφοντας σαν δικτάτορας στα παλιά του τα παπούτσια και τους
νόμους και το Σύνταγμα και τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων! Μίλησε για
νόμους αντιντόπινγκ ο Νίκος Έξαρχος, κατά τη θητεία του οποίου οι ντοπάροντες
"φαρμάκωναν" τη νεολαία και θησαύριζαν! (Και όχι μόνο αυτού αλλά και των
προηγουμένων και των επομένων!!!) Μίλησε για νόμους αντιντόπινγκ ο Νίκος Έξαρχος,
όταν όχι μόνο δεν ασχολήθηκε να τους εφαρμόσει ποτέ σε όλη του τη θητεία, αλλά αντίθετα επιχορηγούσε
τις ομοσπονδίες που "μύριζαν" ντόπα με το χρήμα του ελληνικού λαού.
Το θέμα είναι ξεκαθαρισμένο: οι πολιτικοί υπεύθυνοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού φέρουν
τη μεγαλύτεροι ευθύνη για τη διάδοση των αναβολικών στεροειδών στον αθλητισμό γενικά, αλλά και στο
κάθε γυμναστήριο της γειτονιάς ειδικότερα. Με δική τους υπαιτιότητα μετέτρεψαν τους κορυφαίους
αθλητές σε "καμικάζι αυτοκτονίας" του χαπιού και της ένεσης προσφέροντας τεράστια οικονομικά οφέλη
σε όσους φέρνουν πρώτες νίκες. Έτσι εννοούσαν αυτοί ότι ... "ευοδώνεται" το έργο τους!!!
Η ανικανότητα του υφυπουργού Γιώργου Ορφανού και του Γενικού Γραμματέα
Αθλητισμού Κώστα Κουκοδήμου να αντιδράσουν απέδειξε την παντελή άγνοια πάνω στο
θέμα του ντόπινγκ και του αντιντόπινγκ! Οι Έλληνες αθλητές έρμαια επί εικοσαετία του
αχαλίνωτου ντόπινγκ έγιναν και θύματα του κατευθυνόμενου αντιντόπινγκ! Οι υπεύθυνοι
του αθλητισμού της χώρας αποδείχθηκαν ανίδεοι για το τι θα αντιμετώπιζε η ελληνική
ομάδα των 441 αθλητών στους Ολυμπιακούς της Αθήνας, ενώ ΟΛΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ
ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΛΗΦΘΟΥΝ!!!
Από το περιοδικό "Υγεία & Μυώνες" (1984-1989), του οποίου ήμουν
εκδότης, είχα γράψει εδώ και είκοσι χρόνια περισσότερα από τριάντα άρθρα
κατά της Λερναίας Ύδρας της Ντόπας, στα πλαίσια του προσωπικού μου
αγώνα κατά των αναβολικών. Αρκετά τεύχη τα έστελνα και στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρθηκε! "Λερναία Ύδρα"
γιατί το ντόπινγκ είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από το αντιντόπινγκ! Όταν τα
εργαστήρια αντιντόπινγκ ανακαλύπτουν μια νέα μέθοδο ανίχνευσης μιας νέας
ουσίας φαρμακοδιέγερσης, οι εγκληματίες βιοχημικοί του ντόπινγκ βρίσκουν
δύο νέες ουσίες φαρμακοδιέγερσης! Από εκεί και πέρα, και το κύκλωμα
διανομής μέχρι τον αθλητή είναι πάντα διαθέσιμο, αλλά και οι "ομοσπονδίες" ή
οι "διοργανωτές" δείχνουν τη δική τους ανοχή! Και όχι μόνο ανοχή, αλλά
ακόμα και αντιντόπινγκ-φιάσκο από παγκόσμια ομοσπονδία έχουν δει τα μάτια
μου από μέσα! Να είναι γνωστοί 200 ντοπαρισμένοι και να πιάνουν δήθεν
πέντε, απλά για να δείξουν ότι κάνουν ντόπινγκ-κοντρόλ! Και
δεν τα ξέρω μόνον εγώ αυτά αλλά τα φωνάζει τριάντα χρόνια
όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος! Τόσο ανεύθυνοι είναι αυτοί οι "μαϊντανοί", ώστε να
δολοφονούν τους αθλητές προκειμένου να στολίσουν τους τοίχους της ΓΓΑ με τις
φωτογραφίες τους!!!
Για όλα αυτά όμως η "πολιτική ηγεσία" έχει μαύρα μεσάνυχτα, διότι το μόνο που έχει
στο μυαλό της είναι θέματα σαν το να διατηρήσει στο απυρόβλητο τον χαϊδεμένο της
Γερόλυμπο! Ας πάρουν μια γεύση για το έγκλημα που κάνει η άγνοιά τους στη νεολαία από το επόμενο
άρθρο, το οποίο έκανε το γύρο του κόσμου το 1988 και δημοσιεύτηκε στο "Υγεία & Μυώνες". (Φυσικά
υπάρχουν εκατοντάδες παρόμοια άρθρα!)
ΕΠΙ ΤΟΥ ... ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ: Μόλις το διάβασα στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία (22/8/04) και δεν
μπορούσα να μην το συμπεριλάβω γιατί πιάνει και τον "δικό μας"!!!
Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η «ρίζα του κακού» βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα
σωματεία και οι ομοσπονδίες:
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«Υπάρχει οριζόντια διαπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. που ελέγχουν ασφυκτικά τον
χώρο και νέμονται με αδιαφανείς τρόπους μεγάλα κονδύλια», συμπεραίνει «γαλάζιο» στέλεχος που
γνωρίζει πολύ καλά «πρόσωπα και πράγματα».

(Από το περιοδικό ΥΓΕΙΑ & ΜΥΩΝΕΣ του Θύμιου
Περσίδη, τεύχος 23, Φεβρουαρίου 1989.)
Μια εποχή που ο αθλητισμός θρηνεί θύματα, με πρώτο και
καλύτερο τις βασικές του ηθικές αξίες!

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ
Το χάπι και η ένεση για το όνειρο του πρωταθλητισμού θα χτυπήσει εσένα, την
οικογένειά σου και τα παιδιά σου κάποτε!
Από την Πεγκ Ζίνγκλερ
Μετάφραση της Γιάννας Αναστοπούλου από διεθνές περιοδικό
Πόσο ακριβά αλήθεια πλήρωσε ο Ρόμπερτ Χέιζελτον το γεγονός ότι χρησιμοποίησε στεροειδή!
Έχασε τους οικονομικούς του πόρους, τον τρόπο ζωής του, ένα μέρος της υγείας του και τα δυό του πόδια
εξαιτίας των καταστροφικών παρενεργειών των στεροειδών στο σώμα του.
Στα 41 του χρόνια είναι καθηλωμένος σε ένα αναπηρικό καροτσάκι για την υπόλοιπη ζωή του αφού
τα αναβολικά στεροειδή έχουν κάνει τα οστά του τόσο μαλακά, ώστε να μη μπορεί να φορέσει τεχνητό
πόδι. Ο Ρόμπερτ Χέιζελτον ήταν κάποτε επαγγελματίας μποξέρ στη βαριά κατηγορία και μάλιστα
ανάμεσα στους δέκα καλύτερους στον κόσμο. Σήμερα προσπαθεί να προσαρμοστεί στην καινούργια του
ζωή και ασχολείται με το να κάνει σεμινάρια στα σχολεία και σε ομάδες νέων σχετικά με τους τεράστιους
κινδύνους που προκαλεί η χρήση των αναβολικών στεροειδών.
Σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια διάδοση αθλητικών γεγονότων και αγώνων που τυλίγουν με αίγλη
αθλητές με μεγάλους μυώνες φτιαγμένους από τα στεροειδή. Όταν στη συνέχεια οι άνθρωποι αυτοί
παρουσιάζουν προβλήματα υγείας εξαιτίας της χρήσης των φαρμάκων αυτών, τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης παύουν να ασχολούνται μαζί τους και δεν ακούγεται τίποτα για τις συνέπειες. Θέλοντας να
αποκαλύψει αυτή την υποκρισία, ο Χέιζελτον μας είπε την ιστορία του.
Ο Ρόμπερτ ήταν ένας επαγγελματίας μποξέρ από το 1969 μέχρι το 1971. Ανάμεσα στους αντιπάλους
του συγκαταλέγονταν οι Τζωρτζ Φόρμαν, Μπομπ Φόστερ, Μανουέλ Ράμος, Σούγκαρ Μπόλντουιν και
Λουσιέν Ρονρίγκεζ. Ο αγώνας με τον Τζωρτζ Φόρμαν μεταδόθηκε τηλεοπτικά σε όλη την Αμερική από το
πρόγραμμα “Ο Κόσμος των Σπορ” του καναλιού ABC. Ο Χέιζελτον με ύψος 1,97 και βάρος 88 κιλά έχασε
τον αγώνα από τον Φόρμαν, ο οποίος είχε ύψος 1,94 και βάρος 103 κιλά. Η ήττα αυτή είχε σαν
αποτέλεσμα να μην μπορέσει ο Χέιζελτον να πάρει μέρος στο επόμενο επίπεδο του μποξ, που είναι το
πρωταθλητικό.
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Κατά κάποια ειρωνεία της τύχης ο Ρόμπερτ δεν έπαιρνε στεροειδή μέχρι το 1971, που ήταν και ο
τελευταίος χρόνος της καριέρας του. Κατάφερε να γίνει επαγγελματίας αναπτύσσοντας τις φυσικές του
δυνατότητες με τη βοήθεια της σκληρής δουλειάς και όχι των στεροειδών. Αναλογιζόμενος εκείνες τις
μέρες λέει:
“Μου είχαν κάνει προτάσεις διάφοροι άνθρωποι που πουλούσαν στεροειδή, αλλά εγώ δεν τα
έπαιρνα γιατί δεν ήξερα τι ήταν αυτό που θα έβαζα στο σώμα μου.”
Με ύψος 1,97 και βάρος 88 κιλά δεν μπορούσε να θεωρηθεί “μεγάλος” στη βαριά κατηγορία. Τα
στεροειδή μπορούσαν να αυξήσουν το μέγεθος, την όρεξη και τη δύναμή του. Το 1971 πήρε στεροειδή με
τη συνταγή ενός γιατρού που τον κούραρε. Ο Ρόμπερτ είπε πως “αισθανόταν ασφαλής”, γιατί αφού ο
γιατρός έδινε την έγκρισή του, τότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με το να πάρει στεροειδή.Κανείς δεν τον
προειδοποίησε (ούτε ο γιατρός του) για κανέναν από τους κινδύνους που εγκυμονούσε η χρήση τέτοιων
φαρμάκων. Ο Ρόμπερτ τονίζει:
“Αν μου είχε πει (ο γιατρός) για τους κινδύνους ή αν είχα δει κανέναν σαν κι εμένα σε
αναπηρικό καροτσάκι το 1971, δεν θα είχα πάρει ποτέ στεροειδή. Οποιοσδήποτε γιατρός δίνει
στεροειδή (για αθλητικούς σκοπούς) σε κάποιον και του
λέει πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, πρέπει να χάνει
την άδεια του.”
Σταματώντας το μποξ το 1971, ο Ρόμπερτ, άρχισε να
ασχολείται με το μπόντυ-μπίλντιν και την άρση βαρών. Από
το 1971 έως και το 1979 έπαιρνε στεροειδή σε μικρές δόσεις.
Βασικά, ο Χέζελτον έκανε μια ένεση κάθε έξι μήνες και
έπαιρνε ένα χάπι την ημέρα. Μερικές φορές στη διάρκεια
αυτών των χρόνων σταματούσε για λίγο και μετά ξανάρχιζε
πάλι.
Τα αποτελέσματα των στεροειδών ήσαν εμφανή
σωματικά και ψυχολογικά. Αυξήθηκε σε μέγεθος και άρχισε
να βλέπει αλλαγή στη συμπεριφορά του. Ενώ κάποτε ήταν “πολύ εύκολος, πολύ πράος και δεν ήθελε να
ενοχλεί κανέναν”, έγινε δυστυχής, επιθετικός και “ήθελε να δοκιμάσει όσα μπορούσε να του προσφέρει η
ζωή”. Τονίζει ότι “όταν χτυπούν τα στεροειδή, μετατρέπεσαι σε ζώο”. Μερικές φορές ξυπνούσε τα
μεσάνυχτα με πολύ κακές διαθέσεις και έβγαινε έξω προσπαθώντας να μπλέξει σε κάποιον καβγά. Αν και
ένοιωθε ότι τα στεροειδή του πρόσφεραν μεγάλη αθλητική ικανότητα, δεν είχε μια φυσική αίσθηση της
φυσικής του κατάστασης και δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Ήταν σαν να χρησιμοποιούσε “ψυχοφάρμακα”.
Το 1980 έγινε βαρύς χρήστης παίρνοντας 1300-1400 μιλιγραμμάρια την εβδομάδα, ποσότητα
αστρονομική για να καταφέρει το σώμα να τα βγάλει πέρα. Αν σκεφθούμε ότι ένα κυβικό εκατοστό
αναβολικών στεροειδών είναι ποσότητα 100 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που παράγει το σώμα σε μια
ημέρα, είναι εύκολο να καταλάβουμε πόσο πολύ αυξάνεται ο μεταβολισμός του σώματος. Παίρνοντας
αυτές τις τεράστιες ποσότητες, ο Ρόμπερτ έγινε “τερατώδης” φθάνοντας τα 140 κιλά.
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Τότε ακριβώς ήταν που έπαθε θρόμβωση του αίματος στο αριστερό του πόδι. Έπειτα από πολλές
αποτυχημένες προσπάθειες να το σώσει, ο Ρόμπερτ έχασε το πόδι του το
Νοέμβριο του 1986.
Σταμάτησε να παίρνει στεροειδή και βρισκόταν συνεχώς σε
κατάθλιψη, πείθοντας τον εαυτό του ότι όλοι του έλεγαν ψέμματα και ότι
δεν έφταιγαν τα αναβολικά που έχασε το πόδι του. Ξανάρχισε να
χρησιμοποιεί στεροειδή τον Οκτώβριο του 1987. Το τελείως υγειές και
δυνατό δεξί του πόδι μέσα σε τρεις εβδομάδες χειροτέρεψε τόσο πολύ,
που χρειάστηκε να το κόψουν και αυτό.
Σήμερα ο γιατρός του Χέιζελτον είναι ο ορθοπεδικός χειρούργος
Πάτρικ Σιούαρντς. Δεν είναι ο ίδιος γιατρός που είχε χορηγήσει στον
Ρόμπερτ τα στεροειδή και δεν πιστεύει ότι τα φάρμακα αυτά πρέπει να
χρησιμοποιούνται από τους μπόντυ-μπίλντερς. Ο Ρόμπερτ τρέφει μεγάλη
εκτίμηση για τον γιατρό Σιούαρντς και πιστεύει ότι του χρωστέει πολλά,
ιδιάιτερα για την τελευταία εγχείρησή του, η οποία τον βοήθησε να
μπορεί να ελέγχει καλύτερα ό,τι έχει απομείνει από τα κομμένα πόδια του.
Δεν έχουν σχεδιάσει καμιά εγχείρηση για το μέλλον, αν και ο
Ρόμπερτ έχει κάποια προβλήματα στα οστά της λεκάνης εξαιτίας της συνεχούς ακινησίας. Ο Ρόμπερτ,
επίσης, έχει παθει μια καρδιακή προσβολή και έχει παρουσιάσει θρόμβωση του αίματος στο κάτω μέρος
των κοιλιακών του και μάλιστα σε εποχή που έχει σταματήσει ολοκληρωτικά τη χρήση αναβολικών
στεροειδών. Ακόμα και σήμερα διατρέσει τον κίνδυνο και άλλων περιπλοκών στην υγεία του, δεδομένου
ότι η γενική καταστροφή που έχει υποστεί το σώμα του δεν μπορεί να εκτιμηθεί.
Ο γιατρός Σιούαρντς παρομοιάζει τη χρήση στεροειδών για ανάπτυξη με μια αναποδογυρισμένη
πυραμίδα."Υπάρχει ανάπτυξη στην κορυφή, αλλά δεν υπάρχει η βάση για υποστήριξη.Όταν η βάση
δεν μπορεί πλέον να συγκρατήσει την πυραμίδα, σωριάζονται όλα κάτω!” Τα στεροειδή προσθέτουν
στην κορυφή αναπτύσσοντας τους μυώνες. Ταυτόχρονα, προκαλούν φθορές και καταστροφές στις
αρτηρίες, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας από τη στιγμή που μεταφέρουν αίμα και οξυγόνο στους
μυώνες. Τα στεροειδή δημιουργούν συμπαγείς νέους μυώνες, αλλά καταστρέφουν το σύστημα
υποστήριξής τους.
Ο γιατρός Σιούαρντς εξηγεί ότι τα στεροειδή είναι συνθετική τεστοστερόνη, μια ανδρική ορμόνη. Η
τεστοστερόνη φυσιολoγικά αναπτύσσει την κατάσταση της αρτηριοσκληρωσης (σκλήρυνση των
αρτηριών). Η χρήση των στεροειδών αυξάνει την όλη διαδικασία στο δεκαπλάσιο. Ο αυξημένος
μεταβολισμός κάνει το συκώτι να παράγει περισσότερη χοληστερίνη. Η οποία εναποτίθεται στα εσωτερικά
τοιχώματα των αρτηριών. Με αυτό τον τρόπο οι αρτηρίες χάνουν την ελαστικότητά τους και την
ικανότητά τους να επiτρέπουν στο αίμα να κυκλοφορεί μέσα στον οργανισμό.
Όπως λέει ο γιατρός Σιούαρντς, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η καταστροφή των αρτηριών του
Χέιζελτον προήλθε από τη χρήση των στεροειδών. Οι αρτηρίες του ήταν ολοκληρωτικά κλεισμένες. Η
φυσιολογική αρτηρία μπορεί να συγκριθεί με την άκρη του δαχτύλου ενός ανθρώπου. Το μέγεθος των
αρτηριών του Ρόμπερτ ήταν ίδιο με την τρύπα που προκαλεί μια πινέζα!
Μετά τους ακρωτηριασμούς, η συναισθηματική διανοητική και πνευματική ζωή του Ρόμπερτ
Χέιζελτον άλλαξε ριζικά. Το ενδιαφέρον του μετατοπίσθηκε από τα χρήματα στους ανθρώπους και τα
συναισθήματά τους. Έχει αξιοθαύμαστο κουράγιο το οποίο, όπως λέιε ο ίδιος το παίρνει από την αγάπη
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και τη δύναμη της δεύτερης γυναίκας του, της Λίζι, και των δύο γιών
του, του Τζέιμι, πέντε χρόνων, και του Τζέρεμυ, δέκα τριών χρόνων.
Επίσης, έχει μια καινούργια εσωτερική δύναμη. Ο ίδιος λέει: “Ο
Θεός δεν ήθελε να πεθάνω, το ξέρω αυτό. Θέλει να κάνω κάτι γι’
αυτόν!” Ο Ρόμπερτ δεν κατηγορεί τον Δημιουργό του για το χάσιμο
των δύο ποδιών του. Αντίθετα τονίζει: “Είχα δώσει πολλές
υποσχέσεις τις οποίες δεν τήρησα. Έχασα τα πόδια μου και
υποχρεώθηκα να ναντιμετωπίσω το γεγονός ότι δεν ήμουν πια
αυτός που ήμουν τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια.”
Χωρισμένος από την πρώτη του γυναίκα, ο Ρόμπερτ, είχε να δει
τη μοναδική του κόρη είκοσι χρόνια. Η Σίντι είναι σήμερα είκοσι ενός
ετών και έχει συνδεθεί πάλι με τον πατέρα της εξαιτίας των τραγικών
γεγονότων που συνέβησαν στη ζωή του.
“Φανταστείτε την πρώτη φορά που βλέπει τον πατέρα της,
εκείνος δεν έχει πόδια!”, λέει ο Ρόμπερτ. Η Σίντι ήξερε ότι αν
κατάφερνε να τον δει την πρώτη φορά που θα τον έβλεπε, τότε θα το
κατάφερνε για πάντα. “Είναι ο πατέρας μου και μόνο αυτό
μετράει!” Και οι δύο συμφωνούν ότι τώρα έχουν ο ένας τον άλλον για
πάντα. Ο Ρόμπερτ ελπίζει ότι οι εμπειρίες του θα προφυλάξουν τη
νεολαία από τα στεροειδή. Συχνά έρχεται σε επαφή με αθλητές, οι
οποίοι του λένε ότι ξέρουν πώς να παίρνουν τα στεροειδή και ότι δεν τα παίρνουν σε μεγάλες δόσεις. Σε
αυτά απαντά: “Έ, λοιπόν, όποιος παίρνει στεροειδή, έστω και ένα χάπι, έρχεται αντιμέτωπος με την
ολοκληρωτική κατάρρευση του σώματός του. Οι καρδιακές προσβολές και οι ηπατικές παθήσεις
είναι απλά δύο παραδείγματα. Το να μην έχεις προβλήματα σήμερα δεν σημαίνει πως δεν θα
ξυπνήσεις αύριο το πρωί και δεν θα καταρρεύσει το νεφρό σου ή δεν θα δημιουργείται μια
θρόμβωση στα πνευμόνια σου, ή όπως εγώ ... δεν θα κάθεσαι σε αναπηρική καρέκλα για την
υπόλοιπη ζωή σου!”
Ο Ρόμπερτ Χέιζελτον πλήρωσε ένα βαρύ τίμημα για τη χρήση των αναβολικών στεροειδών και μας
υπενθυμίζει ότι: “Ναι βέβαια, υπαρχει το ρητό που λέει ότι καμιά θυσία δεν είναι μεγάλη όταν
πρόκειται για χρήμα, δόξα και καριέρα, αλλά όταν πρόκειται για χρήση στεροειδών, πιστεύω ότι η
υγεία είναι πολύ πιο σημαντική. Θα προτιμούσα να δώσω πίσω όλα τα χρήματα που έχω κερδίσει
στη ζωή μου και να έχω τα πόδια μου παρά να κάθομαι στην αναπηρική καρέκλα και να είμαι
πολυεκατομμυριούχος.”
Πεγκ Ζίνγκλερ
(Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε σε μηχανή αναζήτησης το "Bob Hazelton")

Με βαθιά ιαπωνική υπόκλιση
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Γενική Γραμματεία Αθλητισμού:

Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής!
Μέρος Α΄, Μέρος Β΄, Μέρος Γ΄
6/4/2008 - Μόλις έσκασε η "βόμβα" της Άρσης Βαρών"! Όλοι το
παίζουν ανήξεροι!
Φταίει λένε ο ... Κινέζος, ο οποίος ... δεν σφύριξε τρεις φορές!!!
Από τον Θύμιο Περσίδη,
Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε,
η οποία ΠΑΡΑΝΟΜΑ δεν αναγνωρίζεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2004
Μικρό βιογραφικό
Από το 1965 έως το 1972 (8 χρόνια) έκανα πρωταθλητισμό στο τζούντο, ενώ ταυτόχρονα έκανα
και καράτε (πολύ λιγότερο βέβαια).
Από το 1976 έως το 1982 (7 χρόνια) ασχολήθηκα και με τα τεχνικά και τα διοικητικά της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο.
Από το 1976 έως το 1995 (19 χρόνια) ασχολήθηκα με τα διοικητικά του Καράτε ως γενικός
γραμματέας, πρόεδρος και επίτιμος πρόεδρος της Αστικής Εταιρείας Σότοκαν Καράτε αρχικά (μέχρι το
1986) και της αναγνωρισμένης από τη ΓΓΑ Ελληνικής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Καράτε (σήμερα
ΕΛΟΚ) μετέπειτα.
Από το 1977 έως και το 1994 (17 χρόνια) έβγαζα το μοναδικό μηνιαίο αθλητικό περιοδικό
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ ΚΑΡΑΤΕ.
Από το 1982 έως το 1987 (8 χρόνια) ασχολήθηκα και με τα διοικητικά του μπόντυ-μπίλντιν
(σωματική διάπλαση) ως πρόεδρος μιας άτυπης πανελλήνιας ομοσπονδίας με το όνομα ΕΕΟΣΔ (Ελληνική
Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλασης).
Από το 1983 έως το 1989 (6 χρόνια) έβγαζα και το μηνιαίο περιοδικό ΥΓΕΙΑ & ΜΥΩΝΕΣ για το
μπόντυ-μπίλντιν.
Από το 1995 έως σήμερα (14 χρόνια) ασχολούμαι επίσης με τα διοικητικά του Καράτε ως
γενικός γραμματέας μέχρι το 2001 και πρόεδρος από το 2002 μέχρι σήμερα (6-4-08) της παράνομα μη
αναγνωρισμένης από τη ΓΓΑ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ)!

Μπόντυ Μπίλντιν: η Μεγάλη της ... Ντόπας Σχολή!
Κατά την περίοδο που ήμουν πρόεδρος στην ομοσπονδία του μπόντυ μπίλντιν, η ομοσπονδία αυτή
ήταν μέλος της παγκόσμιας IFBB (International Federation of Body Builders) με πρόεδρο τον Μπεν
Γουίντερ. Η πρώτη μου επαφή με την IFBB έγινε στους παγκόσμιους του Λας Βέγκας το Δεκέμβριο του
1984. Πήγα με έναν έλληνα αθλητή από την Ελλάδα και δύο άλλους έλληνες που ζούσαν στην Αμερική
τότε. Ο αθλητής που συνόδευα και ο οποίος έγινε αντικείμενο θαυμασμού για τα “μπράτσα του” από τις
αεροσυνοδούς στα τέσσερα αεροπλάνα που αλλάξαμε μέχρι να φτάσουμε στο Λας Βέγκας, έδειχνε σαν
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μύγα μπροστά στους υπερφυσικά
αναπτυγμένους μπόντυ μπίλντερς από όλο
τον κόσμο, που είχαν έρθει για τους αγώνες,
όπως είδα από την ζύγιση κιόλας των
αθλητών.
Στο μπόντυ μπίλντιν οι αθλητές
αγωνίζονται σε κατηγορίες βάρους, με μόνο
ένδυμα ένα μαγιό, επιδεικνύοντας τη μυϊκή
τους ανάπτυξη και γράμμωση σε
προκαθορισμένες στάσεις επίδειξης καθώς
και εκτελώντας μια προσωπική τους ρουτίνα
από συνεχόμενες πόζες με εντυπωσιακή
μουσική! Με μαγιό επίσης ζυγίζονται.
Πραγματικά, όλοι ανεξαιρέτως ήσαν τέρατα
μυϊκής ανάπτυξης!
Επειδή μείναμε στο ίδιο δωμάτιο με αυτόν τον αθλητή, παρατήρησα ότι είχε σε μια τσάντα του
περί τα 30-40 φαρμακευτικά μπουκαλάκια. Τον ρώτησα τι είναι αυτά και μου απάντησε “βιταμίνες”! Τότε
είχα μεσάνυχτα από αναβολικά! Τον ρώτησα: “τόσες πολλές;” και μου απάντησε “ναι, γιατί οι 6-7 είναι
ειδικές βιταμίνες και τα υπόλοιπα είναι απλά για τις παρενέργειες που δημιουργούν αυτές”. Πάλι δεν
κατάλαβα, αλλά το άφησα γιατί δεν με ενδιέφερε!
Αυτή ήταν η πρώτη μου “ξώφαλτση” επαφή με τα αναβολικά.
Σαν πρόεδρος της GFBB (ελληνικά ΕΕΟΣΔ) διοργάνωνα δύο πανελλήνιους αγώνες το χρόνο,
Μάιο και Οκτώβριο. Τους νικητές από τον πρώτο τους πήγαινα στους Πανευρωπαϊκούς και τους νικητές
από τον δεύτερο στους Παγκόσμιους! Τότε δεν υπήρχαν σωματεία στο μπόντυ μπίλντιν, αλλά οι αθλητές
γυμνάζονταν μόνοι τους στα σπίτια τους ή σε κοινά γυμναστήρια της γειτονιάς. Οι μυημένοι γνώριζαν για
τα αναβολικά ότι μπορούσαν να πληροφορηθούν από τον γυμναστή τους ή μεταξύ τους και άλλοι δεν
γνώριζαν τίποτα, όπως και εγώ! Τη διαφορά τους την έβλεπε κανείς στους αγώνες: οι μη γνωρίζοντες ήταν
για γέλια! Αλλά όπως μου είπαν αργότερα μερικοί από αυτούς, “οι γνωρίζοντες” γνώριζαν την τύφλα τους,
γιατί αυτά που έπαιρναν αυτοί την εβδομάδα, τα έπαιρναν οι ξένοι το τρίμηνο!
Κατάφερα να φθάσω τους συμμετέχοντες αθλητές στους ελληνικούς αγώνες από τους 20 στους
150 το χρόνο και επειδή μερικά γυμναστήρια κατέβαζαν 5-10 αθλητές, άρχισα να παροτρύνω τα
γυμναστήρια αυτά να κάνουν καταστατικά σωματείων, ώστε να
φτιάξουμε νόμιμη ομοσπονδία.
Από το 1985 η παγκόσμια ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα
έκανε τεστ αναβολικών στους αγώνες της, στην προσπάθεια του
προέδρου της να αποδείξει στον Σάμαρανχ και στη Διεθνή
Ολυμπιακή Επιτροπή ότι το Μπόντυ Μπίλντιν είναι “καθαρό” και
άρα του αξίζει να γίνει ολυμπιακό άθλημα! Στη φωτό ο Σάμαρανκ με
τον πρόδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης.
Το Δεκέμβριο του 1986 βρέθηκα στη Σιγκαπούρη με μία
μόνο αθλήτρια για τους Παγκόσμιους Γυναικών. Ήταν η πρώτη φορά
που η παγκόσμια ομοσπονδία είχε ανακοινώσει ότι θα έκανε τεστ
αναβολικών και στις γυναίκες. (Άρχισα να σκέπτομαι πώς θα
μπορούσα να κάνω και εγώ τεστ στην Ελλάδα!)
Όπως υπολόγισα, με στόχο τη διάκριση της ελληνίδας, λόγω
απόστασης και λόγω τεστ η συμμετοχή των αθλητριών ήταν πιο
μικρή σε πλήθος και πιο χαμηλή σε αθλητικό επίπεδο. Η Αμερική π.χ. είχε στείλει την 6η ή 7η αθλήτρια
των Παναμερικανικών λόγω του φόβου των τεστ και οι φτωχές Ευρωπαϊκές χώρες δεν είχαν στείλει
καμιά!
Και το τεστ στη Σιγκαπούρη έγινε κάτω από την επίβλεψη “γιατρών” (στην πραγματικότητα δεν
είναι γιατροί, αλλά βιοχημικοί) μελών των εργαστηρίων της Σιγκαπούρης των εγκεκριμένων από τη ΔΟΕ
για ντόπινγκ κοντρόλ και αν θυμάμαι καλά και σε εργαστήριο εγκεκριμένο! Από την ζύγιση κιόλας των
αθλητριών, η οποία έγινε με δημόσια προβολή για να εντυπωσιαστεί ο κόσμος και να παρακολουθήσει
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τους αγώνες, οι “γιατροί” ξεχώρισαν τις 15 πιο αναπτυγμένες (χωρίς ονόματα, αλλά με τους αριθμούς της
ζύγισης), μεταξύ των οποίων και την Ελληνίδα, και την
επομένη τους ζήτησαν ξαφνικά να πάνε στο εργαστήριο!
Μη γνωρίζοντας τι θα προκύψει συνόδευσα την
αθλήτριά μου στο κοντρόλ ρωτώντας την αν χρησιμοποιεί
αναβολικά. Δεν μου απάντησε ευθέως και έπιασα κουβέντα
και με τις άλλες. Όλες ήταν ... “κατουρημένες” από το φόβο
τους! Τότε κατάλαβα τι γινότανε! Όλες “τα έπαιρναν”! Τις
κοίταζα μία-μία. Η θηλυκότητα από τις περισσότερες είχε
χαθεί και αυτό ήταν φυσιολογικό λόγω της σκληρά ακραίας
αφυδάτωσης που επιδιώκουν, ώστε να φανεί η γράμμωση των
μυώνων τους την ημέρα των αγώνων. Αυτό δεν ήταν τίποτα,
επανέρχονταν σε μια εβδομάδα μετά τους αγώνες. Αλλά
μερικές είχαν κάποια περίεργα χαρακτηριστικά στο σώμα,
στην όψη, στο δέρμα, στη συμπεριφορά. Μετά έμαθα ότι αυτά ήταν αποτέλεσμα της αλόγιστης και για
μεγάλο χρονικό διάστημα χρήσης ορισμένων αναβολικών. (Θυμάμαι ότι είχα παρατηρήσει ακόμα και
περίεργα μακριά σαγόνια και άκρα, αποτέλεσμα χρήσης αυξητικής ορμόνης απ’ ότι έμαθα αργότερα.)
Πραγματικά, τις λυπήθηκα για το κακό που έκαναν στην υγεία τους και γιατί θα τις έβγαζαν όλες θετικές
και θα πήγαιναν χαμένοι οι κόποι τους.
Το τεστ έγινε και προς μεγάλη τους χαρά και δική μου έκπληξη βγήκαν όλες
αρνητικές! “Μαϊμού”, λοιπόν, το τεστ της παγκόσμιας ομοσπονδίας! Τότε κατάλαβα ότι το
τεστ ήταν προγραμματισμένο “φιάσκο” η παγκόσμια ομοσπονδία τα έκανε πλακάκια με τους
επίσημους “γιατρούς” της Σιγκαπούρης και κορόιδευε την παγκόσμια κοινωνία του
αθλητισμού!
Άρα τα ίδια έκαναν και άλλες παγκόσμιες ομοσπονδίες!
Η Ελληνίδα αθλήτρια κατάπληξε και
κέρδισε την 5η θέση στον κόσμο παρακαλώ!!!
Όταν γύρισα στην Ελλάδα πίεσα τους
γυμναστηριούχους, που είχαν βάλει μπροστά να
κάνουν σωματεία, για την οριστικοποίηση της
ομοσπονδίας με στόχο να επιδιώξω αναγνώριση
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και έλεγχο
αναβολικών για τους έλληνες αθλητές. Τότε
άρχισε και η αντίστροφη μέτρηση για μένα.
Άλλωστε μου το είχαν πει στα ίσα: "Χωρίς
αναβολικά αγώνες δεν γίνονται γιατί δεν θα
υπάρχουν αθλητές!"
Τον Απρίλιο του 1987 πήγα με τρεις αθλητές στους Πανευρωπαϊκούς Ανδρών και Γυναικών στο
Έσσεν της Γερμανίας. Την αθλήτρια της Σιγκαπούρης, έναν αθλητή, που ήταν και ο προπονητής της και
έναν τρίτο αθλητή. Δεν φοβόμουν τα τεστ γιατί οι αθλητές μου θα ήταν τελευταίοι μπροστά στα
μεγαθήρια της Ευρώπης, που ήταν τίγκα στο αναβολικό, και άρα
δεν θα ήταν στόχος για τα τεστ!
Και όμως, μας την είχαν στημένη. Χωρίς να το
καταλάβουμε είχαμε γίνει στόχος με την 5η θέση στο
παγκόσμιο, πιθανόν από ομοσπονδίες που πετάξαμε την
αθλήτριά τους έξω από την εξάδα! Ζήτησαν αθλητές και
αθλήτριες για τεστ αναβολικών με μια γελοία διαδικασία,
μεταξύ αυτών και την ελληνίδα. Την επίβλεψη των τεστ
αναβολικών την είχε ο Δρ. Μάνφρεντ Ντόνικε, επί κεφαλής
τότε των “γιατρών” της ΔΟΕ, ο οποίος έφτιαξε τα εργαστήρια
αντιντόπινγκ στη Μόσχα για τους Ολυμπιακούς του 1980 (με το
αζημίωτο!) και έπιασε τον Μπεν Τζόνσον στην Σεούλ το 1988
(πάλι με το αζημίωτο)! Αυτόν είχε επιλέξει ο πρόεδρος της IFBB
για να πείσει για το καθαρό άθλημά του την ΔΟΕ και τον Σάμαρανχ με τον οποίο είχε προσωπικές
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σχέσεις! (Φωτό: Μπεν Γουίνερ και Μάνφρεντ Ντόνικε.) Μέσα στην Ευρώπη η αθλήτριά μου δεν είχε
ελπίδες για διάκριση, διότι δεν απειλούσε αντιπάλους, και μου φάνηκε περίεργο που την επέλεξαν! Την
βρήκαν θετική με άλλους 4-5 άντρες!!! Ήταν όλοι τους μεμονωμένοι αθλητές χωρίς υποστήριξη της χώρας
που αντιπροσώπευαν.
Τότε κατάλαβα ότι οι ίδιοι οι ελεγκτές του ντόπινγκ έλεγχαν επιλεκτικά και χρησιμοποιούσαν
εξιλαστήρια θύματα για εξαπατήσουν το παγκόσμιο αθλητικό κίνημα ότι το μπόντυ μπίλντιν είναι
“καθαρό”.
Φυσικά το ίδιο θα γινόταν και στα άλλα αθλήματα!
Πρωτάρης στην πρακτική αυτής της απάτης, έγραψα αμέσως μια ένσταση (την πρώτη που είχε
υποβληθεί ποτέ στην IFBB για τέτοιο λόγο) και την πήγα στο γραφείο του Ντόνικε. Συζητήθηκε αμέσως
στο ανώτερο κλιμάκιο της διοργάνωσης και απορρίφθηκε. Ξαναπήγα στο γραφείο του και του “τα έχωσα
χοντρά” μιλώντας για κοροϊδία με τα λόγια: “των άλλων αθλητών τους βγαίνουν τα αναβολικά από τα
αυτιά, τη δική μας βρήκατε να πιάσετε!”. Με άκουσε ευγενέστατα και μου είπε ότι ... έχω δικαίωμα να
ζητήσω εξέταση του δεύτερου δείγματος με απάντηση σε τρεις μήνες. Πάλι κατάλαβα την κοροϊδία.
Γύρισα στην ομάδα μας και τα έβαλα με την αθλήτρια. “Ποιος σου τα έδινε” τη ρώτησα: “ Ο προπονητής
μου!” μου είπε, που ήταν ο ένας από τους δύο άλλους αθλητές μου. Γυρνάω, τον κοιτάζω και μου λέει:
“Μη με κοιτάς, όλοι παίρνουνε! Κανείς δεν εξαιρείται! Δεν καταλαβαίνεις, πιάσανε εμάς γιατί είμαστε
μικρή χώρα. Ούτε που τα εξετάσανε τα δείγματα!” Δεν είχα να πω τίποτα! Είχε δίκιο!
Τότε κατάλαβα ότι με το ντόπινγκ κοντρόλ ο Ντόνικε θα είχε κάνει περιουσία!!!
Βεβαίως, όλα αυτά τα χρόνια, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν έβλεπε πέρα από τα
τζάμια των παραθύρων της. Υφυπουργοί και Γενικοί Γραμματείς ήταν ή βαθιά νυχτωμένοι ή
μακρινοί συνένοχοι!
Αλλά ποιος είναι ο υπεύθυνος της Πολιτείας για την προστασία των νέων από τα αναβολικά
στα γυμναστήρια της γειτονιάς;

Έγκλημα και τιμωρία
Όταν γυρίσαμε στην Ελλάδα ήδη είχε δρομολογηθεί από τους παλιούς αθλητές η απομάκρυνσή
μου από την ομοσπονδία. Η Παγκόσμια με τιμώρησε με δύο χρόνια αποκλεισμό από διεθνείς αγώνες ως
εκπρόσωπο χώρας και στο τέλος του 1987 με πέταξαν έξω και από
την ελληνική ομοσπονδία, επειδή ήθελα να βάλω φρένο στα
αναβολικά! Το θέμα είχε πάψει να με ενδιαφέρει!
Τους τα έψαλα από το ΥΓΕΙΑ & ΜΥΩΝΕΣ ότι “τα
παίρνουνε” και τρεις από αυτούς (ο αθλητής του Λας Βέγκας, ο
προπονητής της αθλήτριας και ένας τρίτος) που “τα παίρνανε
περισσότερο” μου έκαναν τρεις μηνύσεις ... για συκοφαντική
δυσφήμηση!!! Τα περιοδικά μου αυτά τα υπέβαλα και στη ΓΓΑ και
στο Υπουργείο Πολιτισμού επί εποχής Μελίνας Μερκούρη.
Παρά τους τίτλους: "Τίγκα στο αναβολικό οι αθλητές!
Αδιαφορεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!" κανένας δεν
έδειξε ενδιαφέρον.
Δύο χρόνια διάβαζα για αναβολικά και έβαζα άρθρα στο
περιοδικό μου για τις καταστροφές που προκαλούν, ώστε να
μπορέσω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και να μην πάω φυλακή.
Απέκτησα τέτοια εμπειρία, ώστε “βλέπω” πλέον αυτούς που
χρησιμοποιούν αναβολικά μόνο “με το μάτι”! (Στους Ολυμπιακούς
της Αθήνας, μάλιστα, όχι μόνο “είδα” με το μάτι τα αναβολικά,
αλλά τα είδα και από την ... τηλεόραση!) Μάλιστα, στράφηκα για
βοήθεια σε κάποιον “σίγουρο μάρτυρα” (γυμναστηριούχο κι αυτόν)
που διατυμπάνιζε ότι ήταν κατά των αναβολικών και κόντεψα να τρελαθώ όταν μου είπε ότι δεν μπορούσε
να έρθει μάρτυρας γιατί ο ίδιος τους τα ... έφερνε από την Αγγλία!!! Όλοι οι παραπάνω (και ο ...
μάρτυρας!) κατέβαζαν τότε 5-10 αθλητές στους αγώνες μου, μέχρι σήμερα έχουν γυμνάσει εκατοντάδες
πελάτες στα γυμναστήριά τους και μάλιστα σήμερα είναι και πρόεδροι ομοσπονδιών!!!
Και στα τρία δικαστήρια παρουσίασα τέτοια στοιχεία, ώστε αθωώθηκα!
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Έτσι, έμαθα ότι αυτοί που κάνουν μηνύσεις ή ορκίζονται (ακόμα και σε δικαστήρια) πως “δεν
τα παίρνουνε”, είναι οι πρώτοι και καλύτεροι που τα “παίρνουνε”!
Έτσι έμαθα ότι όταν παίρνεις μια φορά, δεν σταματάς ποτέ!
Έτσι έμαθα ότι, όταν τα έχεις χρησιμοποιήσει εσύ, πράγμα που απαιτεί να εντρυφήσεις
“εμπειρικά” με πειραματόζωο τον εαυτό σου για αρκετά χρόνια στο θέμα, την γνώση αυτή δεν την
πετάς γιατί είναι χρυσωρυχείο! Την κάνεις επάγγελμα και την πουλάς σε κόσμο και κοσμάκη που
αναλαμβάνεις να ... γυμνάσεις πρωταθλητικά!!! Και έχει και χοντρό κέρδος!
Τα επόμενα χρόνια διάβασα σε διεθνή περιοδικά για αρκετούς πρωταθλητές του μπόντυ
μπίλντιν, που είχα γνωρίσει και θαυμάσει σε πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους, να παθαίνουν μη
αναστρέψιμη βλάβη στην υγεία τους ή και να πεθαίνουν από καρδιά, συκώτι ή καρκίνο σε άλλα
όργανα!

Ο Δόκτωρ ... Τζέκυλ και ο Μίστερ ... Ορφανός
(απλές συνωνυμίες, χωρίς σχέση με πραγματικά πρόσωπα!)

Οι Γενικοί Γραμματείς Αθλητισμού από το 1984 (;): Σγουρός, Βιρβιδάκης, Βασιλακόπουλος,
Σφακιανάκης, Έξαρχος, Σαρρής, Κουλούρης, Λυσσαρίδης. (Τους Υφυπουργούς ... δεν τους πέτυχα
όλους μαζί!)
Ενδιάμεσα στα προηγούμενα χρόνια (κατά το 1986-87) έγινε μια συνάντηση γυμναστηριούχων σε
γυμναστήριο στο Κολωνάκι με σκοπό την ίδρυση σωματείου γυμναστηριούχων. Κάποιος από τους
συμμετέχοντες γυμναστές πέταξε την ατάκα: “Εμείς που έχουμε πτυχία δεν μπορούμε να συνεργαστούμε
με εσάς τους μπόντυ μπίλντερς, γιατί εσείς παίρνετε αναβολικά!”
Ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε! Πετάχτηκε ο προαναφερόμενος “αθλητής του Λας
Βέγκας”, που συμμετείχε στη συγκέντρωση και του είπε: “Εσύ το λες αυτό; Εσύ που σε πιάσανε στο στίβο
για αναβολικά; Και όχι μια φορά, αλλά δύο;” Μου έκανε εντύπωση, αλλά το ξέχασα μέχρι που συνάντησα
αυτόν το γυμναστή σε έκθεση αθλητικών ειδών και συμπληρωμάτων διατροφής μετά από μερικά χρόνια.
Μου συστήθηκε ο ίδιος θυμίζοντάς μου το παλιό περιστατικό. Ήταν ο Χρήστος
Τζέκος και είχε τη δική του εταιρεία απ’ ότι μου είπε, την Strength Systems!
Αυτό με βάζει σήμερα σε υποψίες ότι ο Χρήστος Τζέκος είχε επιλεγεί από
τον ΣΕΓΑΣ για τις “ειδικές γνώσεις” του και για την ειδική “προπόνηση” που
μπορούσε να προσφέρει, ειδάλλως δεν δικαιολογείται ο ΣΕΓΑΣ να θέλει καθαρούς
κορυφαίους αθλητές και να τους εμπιστεύεται σε προπονητή με βεβαρυμένο
μητρώο σε χρήση αναβολικών και μάλιστα σε δικούς του αγώνες, αν δεν κάνω
λάθος σε αυτά που θυμάμαι!!!
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Τα αναβολικά “σοκάρουν” το μυϊκό σύστημα και δημιουργούν σωματική,
ψυχολογική και ψυχική εξάρτηση. Ο αθλητής που τα χρησιμοποιεί, δεν μπορεί να μη
φέρνει νίκες και ρεκόρ, δεν μπορεί να στερηθεί το θαυμασμό και τις ζητωκραυγές του
κόσμου και δεν μπορεί έστω και μόνος του να μη νοιώθει τη γνώριμη ψυχική ανάταση και
ευφορία κάθε στιγμή!
Τα αναβολικά, όμως, δεν σε κάνουν τέρας απόδοσης από μόνα τους! Με
υπεραυξημένο μεταβολισμό σου δίνουν μια αξιόλογη μυϊκή αύξηση και μια τεράστια
αντοχή στην προπόνηση! Και η υπεράνθρωπη προπόνηση βγάζει τον πρωταθλητή. Από
αυτό απορρέει και ο σεβασμός των άλλων αθλητών προς το πρόσωπο του πρωταθλητή!
Δεν παύει όμως το βασικό στοιχείο να είναι τα αναβολικά, που καταστρέφουν, και δεν
μπορείς με τίποτα να καλείς τους νέους σε ένα τέτοιο αθλητισμό!
Το κακό όμως είναι ότι το σώμα συνηθίζει το σοκ της πρώτης δόσης και θέλει
τη δεύτερη μεγαλύτερη ειδάλλως δεν αντιδρά!
Όταν, όμως, η πρώτη δόση, η οποία δεν είναι μια δόση μιας
ημέρας αλλά ολόκληρο πρόγραμμα 3-4 μηνών, θέλει 3-4 μήνες για να
“καθαρίσει” από το σώμα ώστε να μην ανιχνεύεται, η δεύτερη που
είναι και ισχυρότερη, θα θέλει 5-6 μήνες και η τρίτη περισσότερο. Αυτό είναι το σημείο
που την πατάνε όλοι! Αν έχουν στόχο ένα μεγάλο αγώνα, τότε αποφεύγουν τους
ενδιάμεσους που έχουν ντόπινγκ κοντρόλ! Αλλά και ψυχολογικά δεμένοι με την πρωτιά
όπως είναι, δεν μπορούν να την στερηθούν και έτσι αυξάνουν τη δεύτερη, τρίτη ή
τέταρτη δόση για να “τους πιάσει”, χάνουν τον έλεγχο του χρόνου που χρειάζονται για
να “καθαρίσουν” και πέφτουν με τα μούτρα πάνω στα καμπανάκια του ... ανιχνευτήρα!!! (Ακόμα και απλό
διουρητικό να τους βρούνε, το οποίο ΔΕΝ είναι αναβολικό, είναι ένοχοι χρήσης
αναβολικών διότι το πήραν για να “καθαρίσουν”.) Η εξέταση του ανιχνευτήρα
(πανάκριβοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές βιοχημικών αναλύσεων) είναι ακριβέστατη,
επιστημονικότατη και γίνεται νομικά ακλόνητη με 5-10 διαδικαστικά βήματα! Και για
να τους κρίνουν ενόχους δεν είναι απαραίτητο να τους βρουν θετικούς σε
απαγορευμένη ουσία. Αρκεί να τους βρουν θετικούς σε αντιφάρμακο παρενέργειας
κάποιας απαγορευμένης ουσίας ή αρκεί και να αποφύγουν την εξέταση! Όλα αυτά
δηλώνουν απόλυτη ενοχή!
Γι’ αυτό και οι κανονισμοί της WADA θέλουν τον αθλητή κάθε στιγμή
διαθέσιμο και μόλις επιλεγεί για έλεγχο να μην βάλει στο σώμα του τίποτα μέχρι
να ελεγχθεί!
Ή τους πιάνουν, λοιπόν, ή προφασίζονται ... τροχαία ή πίνουν τεστοστερόνη με
την ... πορτοκαλάδα! Είναι ηλίθιοι οι αθλητές που νομίζουν ότι θα κοροϊδέψουν το
σύστημα! Μόνο οι φτωχοί αθλητές και προπονητές από φτωχά κράτη παίρνουν
φτηνιάρικα αναβολικά που τα βρίσκεις με τη μυρωδιά. Οι μάγκες αθλητές έχουν
ολόκληρο επιτελείο βιοχημικών πίσω τους με ειδικές κλινικές και με “καρφιά” μέσα στη
WADA!
Το σύστημα δεν κοροϊδεύεται. Μόνο συμφέρουσες συμφωνίες
κάνει! Συμφωνίες με τις παγκόσμιες ομοσπονδίες, οι οποίες κάνουν με τη σειρά τους
συμφωνίες με τις εθνικές! Φέτος εμείς. του χρόνου εσείς! Άλλωστε, ας μην
κοροϊδευόμαστε, για το σύστημα, σκασίλα του αν ψοφήσουν πέντε Ινδοί, τρεις
Πακιστανοί, δύο Σουηδοί, εφτά Σενεγαλέζοι και τρεις Έλληνες. Το σύστημα θέλει ρεκόρ
να κρατάνε τους θεατές κολλημένους στους αγώνες. Εκείνο που δεν θέλει είναι η
ρετσινιά ότι σπρώχνει τους αθλητές στα αναβολικά, διότι και αυτό θα του διώξει
τους θεατές από τους αγώνες!
Εδώ ανοίγω μικρή παρένθεση για προσθήκη την 6/4/08:

Ας δούμε τι γράφει η ιστοσελίδα της ΓΓΑ: http://www.sportsnet.gr/1/g11.html
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Υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τη χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής
στον Αθλητισμό είναι ο εκάστοτε Υφυπουργός Πολιτισμού με αρμοδιότητα σε
θέματα Αθλητισμού, ο οποίος και εποπτεύει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
(Γ.Γ.Α.).
Αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΦΕΚ/28Α/1.3.1985)
είναι ο εθνικός επιτελικός σχεδιασμός καθώς και η συνολική ευθύνη για όλα
τα θέματα που αφορούν την πρόοδο και την καλύτερη διοργάνωση και
λειτουργία του αθλητισμού στη χώρα μας.
Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει στην ευθύνη της την
εποπτεία των κάθε είδους αθλητικών δραστηριοτήτων, τον καταρτισμό
βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης του
αθλητισμού, καθώς και την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων για την
υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα
αναφέρονται στον τομέα των αθλητικών έργων.
Επίσης, η ίδια ιστοσελίδα της ΓΓΑ, μας πληροφορεί ότι:

Από την μεταπολίτευση εώς και σήμερα Υφυπoυργοί Πολιτισμού με
αρμοδιότητα σε θέματα Αθλητισμού διετέλεσαν οι:
 Γιάννης Ιωαννίδης (19/09/2007 - μέχρι σήμερα) (δεξιά
φωτό)
 Γιώργος Ορφανός (10/03/2004 - 19/09/2007)
 Λιάνης Γεώργιος (30/08/2002 - 10/03/2004)
 Κουράκης Γιάννης (24/10/2001 - 30/08/2002)
 Φλωρίδης Γεώργιος (12/4/2000 - μέχρι 24/10/2001)
 Φούρας Ανδρέας (1996 - μέχρι 12/4/2000)
 Λιάνης Γεώργιος (1993 - 1995)
 Μεϊμαράκης Ευάγγελος (1992 - 1993)
 Παπαγεωργόπουλος Βασίλειος (1991 - 1992)
 Πετραλιά - Πάλλη Φάνη (1990 - 1991)
 Στάθης Θεόδωρος (1988 - 1989)
 Βαλυράκης Σήφης (1985 - 1988)
 Λαλιώτης Κωνσταντίνος (1982 - 1985)
 Κατσιφάρας Γεώργιος (1981 - 1982)
 Καραμανλής Αχιλλέας (1974 - 1981)
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Την ίδια χρονική περίοδο Γενικοί Γραμματείς Αθλητισμού διετέλεσαν
οι:
 Δουβής Σταύρος (19-05-2006 έως Σήμερα) (δεξιά φωτό)
 Κουκοδήμος Κώστας (16-04-2004 έως 03-03-2006)
 Έξαρχος Νικόλαος (18-01-2001 έως 10-03-2004)
 Σγουρός Ιωάννης (23-10-1996 έως 16-01-2001)
 Λυσσαρίδης Γεώργιος (23-04-1996 έως 23-10-1996)
 Βασιλακόπουλος Γεώργιος (22-10-1993 έως 23-04-1996)
 Σφακιανάκης Στέλιος (06-10-1989 έως 26-02-1991 & 09-09-1993
έως 22-10-1993)
 Βιρβιδάκης Κυριάκος (14-07-1989 έως 06-10-1989 & 26-02-1991
έως 09-09-1993)
 Κασιμάτης Γεώργιος (12-12-1988 έως 14-07-1989)
 Σαρρής Δημήτριος (08-08-1985 έως 30-11-1988)
 Κουλούρης Κίμωνας (12-11-1981 έως 17-04-1985)
 Παπαναστασίου Κωνσταντίνος (14-09-1976 έως 12-11-1981)
 Στασινόπουλος Πάνος (31-08-1974 έως 14-09-1976)
Σχόλιο δικό μου: Με τις πιο απλές και λογικές σκέψεις, και αν
δεχθούμε σαν δεδομένο ότι Έλληνες αθλητές Ελληνικών
Ομοσπονδιών εμφανίστηκαν να κάνουν χρήση αναβολικών από τη
δεκαετία του 1970 και μετά (τα αναβολικά είχαν εμφανιστεί βέβαια
πολύ νωρίτερα) και επομένως οι ευθύνες χρήσης, διάδοσης,
υποκίνησης στη χρήση, εκτεταμένης εξάπλωσης (έως καθολικής
όπου το σήκωνε το άθλημα!) και έλλειψης σωστού και συστηματικού
ελέγχου με τελικό αποτέλεσμα
1) να περνάνε αυτά τα δηλητήρια στη νεολαία και
2) να διασύρεται η χώρας μας διεθνώς,
βαραίνουν αναμφίβολα όλους ανεξαιρέτως τους ανωτέρω πολιτικούς
διοικούντες τον αθλητισμό της χώρας από το 1974 (μεταπολίτευση)
μέχρι και σήμερα Απρίλιο 2008, αλλά και στο συνεχές μέλλον, διότι
υπήρξαν άσχετοι και ανίκανοι να ενδιαφερθούν και να εφαρμόσουν
ακόμα και τις πολύ απλές και αυτονόητες κινήσεις πρακτικής
αντιμετώπισης του προβλήματος.
Κλείνω εδώ τη μικρή παρένθεση.
Αυτή τη διαδικασία των 5-10 βημάτων σχετικά με τα αναβολικά, που αναφέρθηκε
παραπάνω, οφείλουν να την ξέρουν και την ξέρουν όλοι οι αθλητές και οι προπονητές και οι
ομοσπονδίες και οι παράγοντες και οι ολυμπιακές επιτροπές και οι γραμματείες αθλητισμού και οι
υφυπουργοί, όπως επίσης γνωρίζουν πως αρκεί η μη εκπλήρωση ενός από τα βήματα, ώστε να
θεωρηθείς μη αναστρέψιμα ένοχος. Επομένως, όλοι αυτοί πρέπει να προνοούν, να προβλέπουν, να
προγραμματίζουν και να έχουν όχι μόνο μαντρωμένους τους αθλητές και προπονητές, αλλά κυριολεκτικά
σβερκωμένους με την απειλή πως θα τους κοπούν τα πόδια αν τολμήσουν και ξεφτιλίσουν έναν ολόκληρο
λαό! Και η απειλή αυτή ισχύει μόνο όταν εφαρμόζονται οι νόμοι, οι οποίοι υπάρχουν και είναι αρκετοί!
Αλλά σε μια χώρα, όπου νόμος είναι το ρουσφέτι του υφυπουργού και η λούφα του Γενικού
Γραμματέα (βλέπε μη αναγνώριση της ΠΟΠΚ από το 1995 μέχρι σήμερα για εύνοιες προς το ...
μπουμπούκι τον Γερόλυμπο!) και ο υπουργός τα πίνει αγκαζέ με τον “καταξιωμένο προπονητή” για
να φτιάχνει την πολιτική του εικόνα, πώς να μην σε έχει γραμμένο και ο τελευταίος
αθλητής!
Έτσι, τον αθλητισμό της χώρας μας τον διοικεί ένα εγκληματικό
μίγμα άγνοιας, ανικανότητας και του κομματικού φανατισμού της αρπαγής
των διοικήσεων των ομοσπονδιών, το οποίο προβάλλει σαν επιτυχία του τα
μετάλλια έστω και αν τα παράγει η ντόπα!!!
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Συνεπώς, για την παρούσα διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας και για έλληνες
αθλητές, όταν ένας εθνικός πρωταθλητής “πιάνεται θετικός” ή αποφεύγει ή αρνείται ή κοροϊδεύει το τεστ,
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι οι παραπάνω κύριοι είναι ή ηλίθιοι ή συνένοχοι χωρίς
να υπάρχει τρίτη περίπτωση!!! Ας δηλώσουν μόνοι τους ποιό προτιμάνε!
Και το “ηλίθιοι ή συνένοχοι” συνοψίζεται στο “ανίκανοι να διοικούν τον
αθλητισμό”!

Οι Χρήστος Τζέκος και Χρήστος Ιακώβου (και υπάρχουν και
άλλοι ονομαστικά!) αναδείχθηκαν σε “ιερά τέρατα” όχι μόνοι τους, αλλά με
τις ευλογίες και την παρότρυνση και τις επιχορηγήσεις και κυρίως με την
ΑΝΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ τους από τις διοικήσεις των ομοσπονδιών τους
και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κάποιες προτάσεις τους ήταν
παράνομες, αλλά δεν τους ενοχοποίησαν με την ΑΝΟΧΗ της ΓΓΑ. Κάποιες πληρωμές τους γίνονταν
μέσω συλλόγων παράνομα, αλλά θεωρούνται νόμιμες με την ΑΝΟΧΗ της ΓΓΑ. Και άλλες πληρωμές
δημοσιογράφων έκανε ο Φούρας μέσω της
Άρσης Βαρών με την ΑΝΟΧΗ της ΓΓΑ.
Γενικά, στη ΓΓΑ αρέσκονται στο
να λένε την παρανομία ... “πάγια
πρακτική”. Και έτσι ... κολυμπάνε στην ...
"πάγια πρακτική της παρανομίας"!
Παράδειγμα: για να δώσουν το χρήμα
στους αθλητές χωρίς να ... φαίνεται, το
έδιναν σε συλλόγους ... φαντάσματα και τα
φαντάσματα στους αθλητές!!! Κανένας
νόμος δεν ισχύει μέσα στο απόλυτα
κομματικό εργαλείο που λέγεται ΓΓΑ!!!
Οι τεράστιες οικονομικές
επιβραβεύσεις των πρωταθλητών (και
ποιός δεν πέφτει στην ντόπα για τέτοια
ανταμοιβή!) γίνονταν με την ΑΝΟΧΗ της
ΓΓΑ, νέες ομοσπονδίες αναγνωρίζονται, ενώ δεν πρέπει, με την ΑΝΟΧΗ της ΓΓΑ, άλλες
ομοσπονδίες ΔΕΝ αναγνωρίζονται, ενώ πρέπει, με την ΑΝΟΧΗ της ΓΓΑ,
υπάλληλοι της ΓΓΑ συντάσσουν πλαστά έγγραφα (βλέπε Τσιτρούλη, Διευθυντή
Αγωνιστικού Αθλητισμού!) με την ΑΝΟΧΗ της ΓΓΑ, ομοσπονδίες
καταγγελλόμενες για παρανομίες δεν σταματούν να επιχορηγούνται με την
ΑΝΟΧΗ της ΓΓΑ (βλέπε Βαλεργάκη, προϊστάμενο τμήματος ομοσπονδιών, ο
οποίος έκανε έλεγχο στην ΕΛΟΚ και δεν βρήκε τίποτα!), οι νέες επιχορηγήσεις
κάθε έτους δίνονται χωρίς να ελέγχονται πρώτα οι απολογισμοί του προηγούμενου
έτους με την ΑΝΟΧΗ της ΓΓΑ, οι Γενικοί Γραμματείς Αθλητισμού και οι
υφυπουργοί του αθλητισμού, επιδιδόμενοι σε όργια ευνοιών και ψηφοθηρίας,
γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τους πολίτες, τους νόμους, το Σύνταγμα και
τις αποφάσεις των δικαστηρίων με την ΑΝΟΧΗ της ΓΓΑ!
Όλα βέβαια εν γνώσει και των εκάστοτε υπουργών πολιτισμού, ιδίως του Ευάγγελου Βενιζέλου
του εμπνευστή του τελευταίου δικτατορικού αθλητικού νόμου 2725/99, χωρίς την άδεια του οποίου
(Βενιζέλου!) ούτε μύγα δεν πετούσε στους διαδρόμους της ΓΓΑ, αν δεν είχε δηλώσει στον ίδιο ...
πρόγραμμα πτήσης, και άρα απόλυτα συνυπεύθυνου για την κατάσταση στον αθλητισμό!!!
Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι η ΓΓΑ είναι ένας “Οίκος Μεγάλης Ανοχής” και όλοι οι
πολιτικοί υπεύθυνοι των τελευταίων ετών είναι οι μεγάλοι ένοχοι της κακής διοίκησης και της εξ
αυτής σαπίλας των αναβολικών, όχι μόνο στον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό αλλά και στο
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κοινό γυμναστήριο της γειτονιάς, δηλαδή στα ίδια μας τα παιδιά! Είναι αυτό που λένε
στα δικαστήρια: “Ευθύνονται ένας έκαστος και εις ολόκληρον”.
Παρ’ όλα αυτά, και μόνο στην πρακτική των αναβολικών
να είναι κάποιος κατατοπισμένος είναι αρκετοί πέντε μήνες, ώστε
να μην αφήσει ο νέος υφυπουργός τη χώρα να κυλιστεί στη
ντροπή που κυλίστηκε. Και ο Γιώργος Ορφανός για άλλη μια
φορά αποδείχθηκε “Άδειο Κουστούμι” (δεξιά φωτό!) και κατά τη
γνώμη μας φέρει και αυτός εις ολόκληρον την ευθύνη του
μείζονος μειωτικού θέματος των αναβολικών που χτύπησε την
ελληνική αποστολή και τη χώρα μας κατά τους 28ους
Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα καθώς και την ευθύνη για το “κυβερνητικό
πάγωμα” κατά τη διαχείριση της κρίσης (ο πρωθυπουργός δεν αντέδρασε, γιατί δεν είχε
εμπιστοσύνη σε μια εμπεριστατωμένη άποψη του υφυπουργού αθλητισμού, ο οποίος έπρεπε να τον
είχε πληροφορήσει πολύ πριν για το ενδεχόμενο!), αποτέλεσμα του οποίου είναι και οι
αλλοπρόσαλλες αντιδράσεις του λαού μέσα και έξω από τα στάδια!
Τελικά όμως, όλοι θα καταλάβουν πως η άγνοια και η αδιαφορία των πολιτικών οδήγησε τη
ντόπα στα παιδιά μας! Όχι μόνο ο Ορφανός δεν πρόβλεψε και δεν προστάτευσε, όπως όφειλε, αλλά
τώρα καλείται να κάνει και τα στραβά μάτια, ώστε να μην αποκαλυφθούν τα χειρότερα σε αθλητές,
προπονητές και ομοσπονδίες!
Έρχονται, όμως, και άλλες ... βόμβες! (σημείωση 6/4/08: ... και ήρθαν!)
Στη θέση του εγώ προσωπικά (και χιλιάδες άλλοι γνώστες του αντικειμένου του
αθλητισμού, (π.χ. όσοι έλληνες αθλητές ή απλά γυμναζόμενοι έχουν πάρει οι ίδιοι ...
αναβολικά!) δεν θα την πάθαινα σαν αγράμματος!!! Δεν συμφωνείτε;;;
Με βαθιά ιαπωνική υπόκλιση
και δικαιολογημένη οργή, πίκρα και αγανάκτηση
Θύμιος Περσίδης
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε
η οποία ΠΑΡΑΝΟΜΑ δεν αναγνωρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής! Μέρος Α΄, Μέρος Β΄, Μέρος Γ΄.

www.karate.gr
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ (ΠΟΠΚ)
(GTKF)
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 133, 11526 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-6921723, 6947-808524,
FAX 210-3639508
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ 548/30-1-1995

Αθήνα, 29-03-2004
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GREEK TRADITIONAL
KARATE FEDERATION
SEVASTOUPOLEOS 133
11526 ATHENS, GREECE
TEL 30-210-6921723
FAX 30-210-3639508

Αρ. Πρωτ. Ιδιαίτ. Γραφείου Υφυπουργού 158/30-3-2004

Προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιώργο Ορφανό
Με συναποδέκτες:
Την Αναπληρώτρια Υπουργό Πολιτισμού κα Φάνη Πάλλη Πετραλιά
Τον Υπουργό Πολιτισμού και Πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή
ΘΕΜΑ: Η ειδική αθλητική αναγνώριση της ομοσπονδίας μας.
(Επισυνάπτονται έντεκα σχετικά έγγραφα ως εις τον πίνακα σχετικών.)
Αξιότιμε κύριε Γιώργο Ορφανέ
Συγχαρητήρια για την εκλογή σας και την επιλογή σας στη θέση του Υφυπουργού Αθλητισμού και
σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο πολύ δύσκολο (σχεδόν αδύνατο) έργο σας.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι από τα πρώτα θέματα με τα οποία θα ασχοληθείτε θα είναι και το από
10/3/2004 δικό μας εξώδικο προς τη ΓΓΑ που βρίσκεται στα χέρια σας! Για περαιτέρω ενημέρωσή σας
επισυνάπτουμε και τα έγγραφα του πίνακα στο τέλος της επιστολής μας.
Το θέμα της αναγνώρισης της ομοσπονδίας μας είμαστε σίγουροι πως το γνωρίζετε από το
“βομβαρδισμό” καταγγελιών μας με email και fax προς τα κόμματα, τους βουλευτές, τα ΜΜΕ και τις
αθλητικές ομοσπονδίες τους τελευταίους τρεις μήνες. Δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο άλλης
αθλητικής ομοσπονδίας, η οποία να έχει αδικηθεί, ως θύμα μεγαλειώδους κομματικής διαπλοκής,
τόσο βάναυσα και τόσο μακροχρόνια όσο η δική μας από τις αθλητικές αρχές της πολιτείας με
μοναδικό σκοπό να ευνοηθεί η αντίδική της ομοσπονδία με πρόεδρο τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο!
Η αγανάκτησή μας έχει φθάσει στο κατακόρυφο. Από τις πρώτες ημέρες του Απριλίου είμαστε
αποφασισμένοι και έτοιμοι να ξεσηκώσουμε παγκόσμιο κύμα αγανάκτησης και διαμαρτυρίας κατά αυτής
της ανάλγητης και επαίσχυντης αδικίας και κατάφορης παρανομίας, ταυτόχρονα με την προσφυγή μας στα
αρμόδια ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια για μη εφαρμογή του νόμου 2725/99 και των αποφάσεων
των δικαστηρίων Εφετείου και Αρείου Πάγου από τη ΓΓΑ.
Είναι πασίγνωστο ότι ο κ. Γιώργος Γερόλυμπος, πρόεδρος και επίτιμος πρόεδρος της αντίδικής
μας Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε, ο οποίος υπονόμευε με παράνομα μέσα και με τη συνεργασία
κυβερνητικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ επί εννέα χρόνια την αναγνώριση της ομοσπονδία μας είναι και
προσωπικός σας συνεργάτης και φίλος! (Η αλήθεια είναι απλή: είσαστε και εσείς, όπως υπήρξα και εγώ,
ένα από τα θύματα της εικόνας αυτού του ανθρώπου!) (Οι μέθοδοί του στα συνημμένα δημοσιεύματα!)
Όπως είναι επίσης πασίγνωστο, ο κ. Γιώργος Γερόλυμπος ήταν από δωδεκαετίας δηλωμένο και
γνωστότατο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενεργοποιημένο στον τομέα του αθλητισμού, ενώ
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ταυτόχρονα τα εννέα τελευταία χρόνια συνεργαζόταν με “εντυπωσιακή προσήλωση” με τους υφυπουργούς
και τους ΓΓΑ των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. (Είναι βλέπετε η πίστη στον … “ίδιο Θεό”!)
Το νόμιμό μας δικαίωμα να πάρουμε την αναγνώριση της ΓΓΑ για την ομοσπονδία μας
χρονολογείται από το 1995. Όλες οι αρνήσεις της ΓΓΑ ήταν παράνομες, όπως αποδείχθηκε από τις
αποφάσεις των δικαστηρίων.
Η τελευταία αρνητική απάντηση της ΓΓΑ είναι η επισυναπτόμενη επιστολή 7929/18-2-2004 του
τέως ΓΓΑ κ. Νίκου Έξαρχου, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από μια εξόφθαλμη απάτη κατωτάτης
νοητικής υποστάθμης. Ο κ. Νίκος Έξαρχος και οι περί αυτόν (υπό και υπέρ), γνωρίζοντας πολύ καλά ότι
εμάς δεν μπορούν να μας εξαπατήσουν, επιχειρούν με αυτή τη γελοία επιστολή (τους το λέμε
καταπρόσωπο) να εξαπατήσουν τις ανεξάρτητες αρχές του Συνήγορου του Πολίτη, των Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στις οποίες
καταφύγαμε για να βρούμε το δίκιο μας, ότι δήθεν μας απάντησαν!
Δεν πιστεύουμε να κάνετε και εσείς το ίδιο περιφρονώντας τους νόμους και αποδεικνύοντας
ψεύτικες τις εξαγγελίες του κόμματός σας και του πρωθυπουργού περί πολιτικής ηθικής!
Και είναι αυτονόητα γελοία η αρνητική απάντηση του κ. Νίκου Έξαρχου, πρώτον διότι μας δίδεται
δύο ολόκληρα χρόνια μετά την 5373/1-3-2002 αίτησή μας (απόδειξη ότι ο κ. Έξαρχος δεν ασχολήθηκε
ποτέ με το θέμα μας για το οποίο άλλωστε είχε μεσάνυχτα!) και δεύτερον διότι βασίζεται εσκεμμένα σε
ένα διαστρεβλωμένο απόσπασμα κάποιας επιστολής του 1989 μιας υπηρεσίας της ΔΟΕ, ενώ αυτή η
επιστολή μαζί με δεκάδες άλλες (πλαστές και αληθινές) ήδη έχει κριθεί στις προφανώς μεταγενέστερες
αποφάσεις Πρωτοδικείου (72/1996), Εφετείου (3914/2000) και Αρείου Πάγου (110/2003) (απόδειξη
ότι η αρνητική επιστολή του κ. Νίκου Έξαρχου υπαγορεύθηκε από τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο!).
Η “θλιβερή” Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που μόλις παραλάβατε, κ. Ορφανέ, εξάντλησε
φαίνεται τις πλαστές βεβαιώσεις, που έδινε στον κ. Γερόλυμπο για να μας υφαρπάξει τα δικαιώματά μας,
και αναμασάει μισομεταφρασμένα και χωρίς καμιά βαρύτητα “μπαγιάτικα” έγγραφα για να καλύψει την
καταστροφική για εμάς εύνοιά της προς την ΕΛΟΚ.
Οι αποφάσεις των δικαστηρίων, οι οποίες μας δικαιώνουν τελεσίδικα και αμετάκλητα ότι το
“παραδοσιακό καράτε” είναι “διαφορετικό άθλημα” από το “απλό” καράτε και άρα η ομοσπονδία
μας ΠΟΠΚ είναι “διαφορετική ομοσπονδία” από την ΕΛΟΚ, βρίσκονται στην αίτησή μας για
αναγνώριση με γεν. Αρ. Πρωτ. 5373/1-3-2002 και στην υπενθύμισή της (λόγω μη απάντησης) με γεν.
Αρ. Πρωτ. 13001/24-4-2003 και Αρ. Πρωτ. Ιδιαίτ. Γραφ. ΓΓΑ 8036/24-4-2003 στο τμήμα Σωματείων
και Γυμναστηρίων του κ. Βαλεργάκη, ο οποίος γνωρίζει την υπόθεσή μας.
Επαναδιατυπώνουμε ότι η υπομονή μας έχει πλέον εξαντληθεί Από τις πρώτες ημέρες του Απριλίου
είμαστε αποφασισμένοι και έτοιμοι να ξεσηκώσουμε παγκόσμιο κύμα αγανάκτησης και διαμαρτυρίας
κατά αυτής της ανάλγητης και επαίσχυντης αδικίας και κατάφορης παρανομίας, ταυτόχρονα με την
προσφυγή μας στα αρμόδια ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια για μη εφαρμογή του νόμου 2725/99 και
των αποφάσεων των δικαστηρίων Εφετείου και Αρείου Πάγου.
Επειδή το άθλημά μας, οι σύλλογοί μας, οι αθλητές μας και οι υπερκείμενες ομοσπονδίες στις
οποίες είμαστε μέλη έχουν αδικηθεί και ζημιωθεί ηθικά και υλικά και επειδή περιμένουμε επί εννέα
ολόκληρα χρόνια τη δικαίωσή μας, θα αναμένουμε την απάντησή σας ακριβώς μέχρι το τέλος της
εβδομάδας που διανύουμε.
Παρακαλούμε, να μη θεωρηθεί “θράσος” αυτό που ζητάμε! Ελάτε στη θέση μας: κοντεύουμε
να πεθάνουμε από ... βαθιά γηρατειά ... περιμένοντας να μας αποδοθεί το δίκιο μας!!!
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
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Πίνακας των συνημμένων σχετικών εγγράφων
Σχετ-1

792918/2/2004

Σχετ-2

10/3/2004

Σχετ-3

2/3/2204

Σχετ-4

10/2/2004

Σχετ-5

20/2/2004

Σχετ-6

12/3/2002

Σχετ-7

18/2/2004

Σχετ-8

19/2/2004

Σχετ-9

19/2/2004

Σχετ-10 20/2/2004
Σχετ-11 22/2/2004

Η παράνομη απάντηση του κ. Νίκου Έξαρχου προς την πριν από δύο χρόνια
5373/1-3-2002 αίτησή μας για αναγνώριση της ομοσπονδίας μας.
Εξώδικο της ΠΟΠΚ προς τη ΓΓΑ σε απάντηση της 7929/18-2-2004
αρνητικής απάντησης από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Νίκο
Έξαρχο σχετικά με την αναγνώριση της ομοσπονδίας μας.
Μια λεπτομερής απάντησή μας στην αρνητική απάντηση του ΓΓΑ κ. Νίκου
Έξαρχου (με fax και email)
Επιστολή διαμαρτυρίας για την μη αναγνώριση της ομοσπονδίας μας προς τον
Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (με fax και email)
Εξώδικο της ΠΟΠΚ προς τον Πρόεδρο της ΕΟΕ κ. Λάμπη Νικολάου, με το
οποίο τον καθιστούμε υπεύθυνο να γνωστοποιήσει τις συνημμένες αποφάσεις
των ελληνικών δικαστηρίων σχετικά με το “Παραδοσιακό Καράτε” στο
παγκόσμιο συνέδριο των αντιπροσώπων των Ολυμπιακών Επιτροπών που
έγινε στην Αθήνα στις 21-22/2/2004.
Άρθρο του Παναγιώτη Ξανθόπουλου της εφημερίδας “Αθλητική Ηχώ” για
τους κ.κ. Έξαρχο και Γερόλυμπο!
Δημοσιεύματα (του εκδότη Νίκου Καραγιαννίδη και άλλων) της εφημερίδας
“Ο Φίλαθλος”, σελ. 1 και 5, για τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο, στέλεχος του
“Αθήνα 2004” σχετικά με παράνομες ενέργειές του δημιουργίας εικονικής
εταιρείας με σκοπό η εταιρεία αυτή να πάρει την οικονομικά τεράστια
εργολαβία της ηλεκτρονικής ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004!
Λεπτομερέστερα δημοσιεύματα (του εκδότη Νίκου Καραγιαννίδη και άλλων)
της εφημερίδας “Ο Φίλαθλος”, σελ. 1 και 5, για τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο,
στέλεχος του “Αθήνα 2004” σχετικά με τις παράνομες ενέργειές του, την
αποπομπή του από τον “Αθήνα 2004” και την αποστολή του σχετικού
φακέλου από την κα Γιάννα Αγγελοπούλου στον Εισαγγελέα.
Δημοσίευμα της εφημερίδας “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ” για τον κ. Γιώργο
Γερόλυμπο και την αποπομπή του από το “Αθήνα 2004”.
Δημοσίευμα της εφημερίδας SPORTDAY για τις παράνομες δραστηριότητες
του κ. Γιώργου Γερόλυμπου και την απόλυσή του από την κα Γιάννα
Αγγελοπούλου.
Δημοσίευμα του κ. Φίλιππου Συρίγου στην εφημερίδα “Sportime” για την
πορεία στον αθλητισμό τού κ. Γιώργου Γερόλυμπου (αυτά που γράφονται
είναι το 1/4 από όσα έχουμε στο αρχείο μας με αποδεικτικά στοιχεία!)

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ (ΠΟΠΚ)
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 133, 11526 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-6921723, 6947-808524, FAX 210-3639508

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2004
Προς
Τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιώργο
Ορφανό
Με κοινοποίηση με e-mail και fax προς
βουλευτές, ΜΜΕ, Ομοσπονδίες και:
Τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Πολιτισμού κ. Κώστα Καραμανλή
Την Αναπληρώτρια Υπουργό Πολιτισμού κα Φάνη Πάλλη-Πετραλιά
Το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Κώστα Κουκοδήμο

ΘΕΜΑ: Η ειδική αθλητική αναγνώριση της Ομοσπονδίας μας !!!
Σημειώνουμε ότι οι καταγγελίες μας για την επί εννέα χρόνια περιφρόνηση των δικαιωμάτων μας
εκτός από το δρόμο των δικαστηρίων, που θα πάρουν, θα γνωστοποιηθούν και σε κάθε
ενδιαφερόμενο στην αγγλική σε όλη την Ευρώπη!!!
Αξιότιμοι κύριοι,
Η ΠΟΠΚ ιδρύθηκε το 1994 και έκανε την πρώτη της αίτηση αναγνώρισης στη ΓΓΑ τον Ιανουάριο
του 1995. Η απάντηση της ΓΓΑ ήταν: “ ... ήδη είναι αναγνωρισμένη η Ελληνική Ομοσπονδία
Ερασιτεχνικού Καράτε (σήμερα ΕΛΟΚ) στην οποία οφείλετε και να ενταχθείτε.” Ταυτόχρονα η
ΕΛΟΚ, με αντιπρόεδρο αρχικά και πρόεδρο μετέπειτα τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο, προσέβαλε το
καταστατικό της ΠΟΠΚ με τον ψευδή ισχυρισμό ότι δήθεν η ίδια κάλυπτε και το Παραδοσιακό
Καράτε!!! Τελικά, τα δικαστήρια δικαίωσαν τελεσίδικα και αμετάκλητα την ΠΟΠΚ και από τον
Ιανουάριο 2003 αποτελεί νομολογία για τη χώρα μας ότι το Παραδοσιακό Καράτε και η ΠΟΠΚ είναι
διαφορετικό άθλημα και διαφορετική ομοσπονδία από το “απλό” καράτε και τον φορέα της, την ΕΛΟΚ.
(Την ΕΛΟΚ ενίσχυε η ΓΓΑ με ψευδή έγγραφα! Περισσότερα στις συνημμένες επιστολές.)
Σήμερα, με την ευκαιρία της υπέρ της ομοσπονδίας μας παρέμβασης του Συνήγορου του
Πολίτη (Σχετ-1), η οποία εντοπίζει την “κακοδιοίκηση” (διακριτική έκφραση της αδιαφάνειας και
της διαφθοράς!) και τονίζει ότι εκκρεμεί ακόμα μια νόμιμα αιτιολογημένη απάντηση της ΓΓΑ προς
την Ομοσπονδία μας (άρα κάθε προηγούμενη ήταν παράνομη), σας θυμίζουμε ότι:
1- Η αρνητική απάντηση 7929/18-2-2004 (Σχετ-2) του προηγούμενου ... “εμπνευσμένου” Γενικού
Γραμματέα Αθλητισμού κ. Νίκου Έξαρχου, δύο χρόνια μετά την αίτησή μας και με πλαστά και
παράνομα επιχειρήματα, εκτός από την ανικανότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου
νααντεπεξέλθει στις ηθικές και διοικητικές ανάγκες της θέσης του, αποδεικνύει περίτρανα και το
δίκαιο των θέσεών μας. Υιοθετείτε την ίδια απάντηση κ. Ορφανέ;
2- Στην ανωτέρω αρνητική απάντηση του κ. Νίκου Έξαρχου (φωτό: ο ... χαρούμενος δεξιά με τις ...
πλερέζες (!) κατά την παράδοση-παραλαβή της ΓΓΑ στις 10-3-04, απαντήσαμε με το εξώδικο που
παραλάβατε εσείς κ. Ορφανέ την ίδια ημέρα (Σχετ-3)!
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3- Με την 158/30-3-2004 επιστολή μας προς εσάς κ. Ορφανέ (Σχετ-4) σας γνωστοποιήσαμε μεταξύ
άλλων και τα δημοσιεύματα των εφημερίδων “Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ” (Σχετ-5), “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”
(Σχετ-6) και “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ” (Σχετ-7), από τα οποία αποδεικνύεται η κατάφορη παραβίαση
των δικαιωμάτων μας για να προστατευθούν τα συμφέροντα του καταγγελλόμενου συνεργάτη
σας και “χαϊδεμένου” της Νέας
Δημοκρατίας (και του ΠΑΣΟΚ!) κ. Γ.
Γερόλυμπου (της ΕΛΟΚ)!
4- Παράλληλα, στις 15-4-2004, κ.
Ορφανέ, είδαμε το διευθυντή σας κ.
Λυκόπουλο και του αναπτύξαμε το
θέμα μας δίνοντας για άλλη μια φορά
σε πακέτο τις παρανομίες που
διαπράττονται επί εννέα χρόνια από τη
ΓΓΑ και την ΕΛΟΚ του Γερόλυμπου
εις βάρος της Ομοσπονδίας μας.
5- Κατά προτροπή του κ. Λυκόπουλου, “να σας δούμε πριν κάνουμε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια”,
προσπαθούμε μάταια από τις 19-4-2004 να κλείσουμε ένα ραντεβού μέσω των γραμματέων σας
για να σας δούμε προσωπικά κ. Ορφανέ, ώστε να πάρουμε κάποια απάντηση στο θέμα μας. Μην
επικαλεσθείτε “φόρτο εργασίας”, θα είναι ψέμα! Δεν υπάρχει άλλη ομοσπονδία, η οποία να έχει
αδικηθεί τόσο από τη ΓΓΑ, να έχει δικαιωθεί απόλυτα, τελεσίδικα και αμετάκλητα από τα
Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας και να περιμένει εννέα χρόνια (!!!) έξω από την πόρτα σας! Η
απλή λογική λέει ότι προηγούμαστε από οποιονδήποτε άλλον! Μην ισχυρισθείτε ότι δεν γνωρίζετε
την υπόθεσή μας, θα είναι ψέμα! Την γνωρίζετε εδώ και χρόνια! Ας προσθέσουμε σε αυτά και το
ότι μέσα στις πρώτες 5-10 μέρες από την ανάληψη των καθηκόντων σας δεχθήκατε στο γραφείο
σας τον κ. Γερόλυμπο με τον “αθάνατο” κ. Φιλάρετο και το σκηνικό συμπληρώνεται!!!
Μεροληπτείτε εν ψυχρώ υπέρ του Γερόλυμπου και εναντίον της Ομοσπονδίας μας!
6- Πέρα από τα εννέα χρόνια: Έχουν περάσει 80 ημέρες από το εξώδικό μας, 50 ημέρες αφ’ ότου
είδαμε τον κ. Λυκόπουλο και 43 ημέρες αφ’ ότου προσπαθούμε μάταια να μας κλείσουν οι
γραμματείς σας ένα ραντεβού μαζί σας, κ. Ορφανέ!!! Πόσο να περιμένουμε ακόμα δηλαδή;;;;;;;;;;
7- Περιφρονείτε αποδεδειγμένα, λοιπόν, την ομοσπονδία μας και άρα τους πολίτες.
Περιφρονείτε το Σύνταγμα, τον αθλητικό νόμο, το Συνήγορο του Πολίτη και τις αποφάσεις
των Δικαστηρίων! Αποδεικνύετε ψέματα τις εξαγγελίες του κόμματός σας, του
πρωθυπουργού σας και όλων των συναδέλφων σας βουλευτών!!!

Πώς χαρακτηρίζετε εσείς τη συμπεριφορά σας αυτή κύριε συνάδελφε ;;;;;;

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ (ΠΟΠΚ)
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 133, 11526 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-6921723, 6947-808524, FAX
210-3639508
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΡΑΤΕ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Γ.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2004
Προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιώργο Ορφανό
Με κοινοποίηση με email και fax προς βουλευτές, ΜΜΕ, Ομοσπονδίες και:
Τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Πολιτισµού κ.
Κώστα Καραµανλή
Την Αναπληρώτρια Υπουργό Πολιτισµού
κα Φάνη Πάλλη-Πετραλιά
Το Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού κ. Κώστα
Κουκοδήµο
ΘΕΜΑ: 1-Η ειδική αθλητική αναγνώριση της
Οµοσπονδίας µας !!!
2-Η ΓΓΑ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΠΚ !!!
3-Μήπως η Νέα Δηµοκρατία είναι σφιχταγκαλιασµένη µε την αδιαφάνεια, τη διαπλοκή και
τη διαφθορά???
ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΟΙ:
Α--Εισαγωγή:

Η Γενική Κατάσταση στο Παγκόσµιο Καράτε.

Η ΕΟΕΚ (Ελληνική Οµοσπονδία Ερασιτεχνικού Καράτε) ιδρύθηκε το 1986 καιείναι µέλος της
παγκόσµιας WUKO (World Union of Karate-do Organizations).
Η ΠΟΠΚ (Πανελλήνια Οµοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε) ιδρύθηκε το 1995 και είναι µέλος
της παγκόσµιας ITKF (International Traditional Karate Federation).
Οι WUKO και ITKF έκαναν από το 1985 χωριστά αιτήσεις στη ΔΟΕ (Διεθνή Ολυµπιακή
Επιτροπή) για να αναγνωρισθούν τα δύο διαφορετικά αθλήµατά τους ως ολυµπιακά. Η ΔΟΕ
αποφάσισε στην 101η Σύνοδό της (21/9/93 στο Μόντε Κάρλο) να δεχθεί σαν ΕΝΑ ολυµπιακό
άθληµα στους Ολυµπιακούς Αγώνες το Καράτε, αφού πρώτα οι δύο οµοσπονδίες συνενωθούν
στη συνοµοσπονδία WKF (World Karate Federation) µε δύο παγκόσµια αυτοτελείς
καιδιακεκριµένους τεχνικά και διοικητικά κλάδους: έναν µε το “General Karate” (Γενικό Καράτε),
αποκλειστικότητα της WUKO και διοίκηση από την WUKO, και έναν µε το “Traditional Karate”
(Παραδοσιακό Καράτε), αποκλειστικότητα της ITKF και διοίκηση από την ITKF. Μάλιστα η ΔΟΕ
έδωσε και σχέδιο καταστατικού της WKF και οριακή ηµεροµηνία µέχρι την οποία θα έπρεπε να
είχε επιτευχθεί αυτή η συνένωση.
Τότε η WUKO έβαλε σε εφαρµογή ένα σχέδιο υφαρπαγής των δικαιωµάτων της ITKF
επί του Παραδοσιακού Καράτε ως εξής:
1-Η WUKO αυτο-ονοµάστηκε WKF ισχυριζόµενη ότιπεριλαµβάνει καιτο Παραδοσιακό
Καράτε.
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2-Η WUKO οδήγησε τις µεταξύ WUKO και ITKF µακροχρόνιες διαπραγµατεύσεις (1993 1999) σε αποτυχία µε πραγµατική υπαιτιότητα δική της, ενώ στην ΔΟΕ ισχυριζόταν ότιη
υπαιτιότητα ήταν της ITKF. Η διεθνής αυτή απάτη είχε την παιδαριώδη µορφή να ορίζονται
συναντήσεις µεταξύ των επιτροπών διαπραγµατεύσεων των WUKO και ITKF, για τη συζήτηση
των όρων συνένωσης των δύο οµοσπονδιών, να µην πηγαίνει στη συνάντηση η
επιτροπή της WUKO και η WUKO να παραπονείται στη ΔΟΕ ότι στη συνάντηση
δεν πήγε η επιτροπή της ITKF. Ο Γ. Γερόλυµπος ήταν µέλος της επιτροπής της
WUKO.
3-Η διεθνής απάτη της WUKO είχε σαν παράλληλη απάτη σε κάθε χώρα την
προσπάθεια κάθε εθνικής οµοσπονδίας-µέλους της να υφαρπάξει τα δικαιώµατα
του Παραδοσιακού Καράτε από την αντίστοιχη στην ίδια χώρα οµοσπονδία-µέλος της ITKF! Αυτό
ακριβώς έγινε καιστην Ελλάδα.:
Η ΕΟΕΚ (µέλος της WUKO) µε αντιπρόεδρο-πρόεδρο τον Γ. Γερόλυµπο προσπάθησε
στην Ελλάδα να υφαρπάξει τα δικαιώµατα της ΠΟΠΚ (µέλους της ITKF) επί του
Παραδοσιακού Καράτε, αλλά νικήθηκε από την ΠΟΠΚ στα δικαστήρια.
Το αποτέλεσµα αυτής της απάτης, της οριακής ηµεροµηνίας για τη συνένωση και των
“προσωπικών επαφών” των διοικούντων την WUKO, (του Ισπανού προέδρου της Αντόνιο
Εσπίνος Ορτουέτα και του Έλληνα γενικού γραµµατέα της Γ. Γερόλυµπου) µε τον τότε πρόεδρο
της ΔΟΕ Χουάν Αντόνιο Σάµαρανχ, ήταν να γίνει σε πρώτο στάδιο η αναγνώριση από τη ΔΟΕ
(τον Ιούνιο του 1999) µιας εικονικής “WKF” κατά παράβαση της απόφασης της 101ης Συνόδου
της.
Η εικονική αυτή “WKF” περιλάµβανε σαν πρώτο συµβαλλόµενο τη γνωστή WUKO και σαν
δεύτερο συµβαλλόµενο πάλι τη γνωστή ... WUKO µε τον ισχυρισµό της ότι αναπτύσσει
καικαλλιεργεί και το “Παραδοσιακό Καράτε”. Εποµένως, η συνοµοσπονδία “WKF” δεν
περιλάµβανε ούτε τα δύο διαφορετικά αθλήµατα ούτε τις δύο διαφορετικές παγκόσµιες
οµοσπονδίες, αλλά στην ουσία ήταν µια µετονοµασία της παλιάς WUKO µε προσπάθεια
υφαρπαγής του δικαιώµατος του Παραδοσιακού Καράτε από την ITKF!!!
Β--Η κατάσταση του Καράτε στην Ελλάδα εξελίσσεται όπως περιγράφεται κατωτέρω:
7/2/90 - Η ΕΟΕΚ, µε πρόεδρο τότε τον Τάκη Μακρή καιγ.γ. τον Θύµιο Περσίδη,
αναγνωρίζεται για το απλό καράτε µόνο (µη ολυµπιακό άθληµα) µε βάση τον αθλητικό νόµο
75/75: «Η αναγνώριση Ελληνικής Οµοσπονδίας, µέλους αντίστοιχης Παγκόσµιας, ως “φιλάθλου”
από τη ΓΓΑ γίνεται µετά από βεβαί-ωση της ΕΟΕ (Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή) ότι η ΔΟΕ
αναγνωρίζει την Παγκόσµια.»
28/2/94;; - Ο ΓΓ της ΕΟΕ κ. Διονύσης Γάγγας, µετά από επίµονη πίεση του
Γιώργου Γερόλυµπου δίνει ψευδή βεβαίωση, που ζήτησε η ΕΟΕΚ, χωρίς ηµ/νία
και αρ. πρωτ., ότι “ … η ΕΟΕΚ είναι η µόνη επίσηµη οµοσπονδία της Ελλάδας
αναγνωρισµένη από το Υπουργείο Πολιτισµού ως το µόνο σώµα για την εξάσκηση
όλων των µορφών καράτε, τις οποίες αποδέχονται η WUKO καιη ITKF.”
Αργότερα θα οµολογήσει γραπτώς ότι “παραπλανήθηκε”!
4/3/94 - Η ΕΟΕΚ εκδίδει ψευδή και παράνοµη δήλωση προς την WUKO:
«Η ΕΟΕΚ σας στέλνει την αναγνώρισή της από την ΕΟΕ .... Οι δύο ψήφοι της Ελλάδας (δηλ.
για το “απλό” καράτε και για το “παραδοσιακό”) καθώς καιη βοήθεια της ΕΟΕΚ και η προσωπική
µου βοήθεια είναι στη διάθεση της WUKO.»
Υπογραφή : Γιώργος Γερόλυµπος, αρχικά αντιπρόεδρος και µετέπειτα πρόεδρος της
ΕΟΕΚ, διακεκριµένο στέλεχος του αθλητικού τοµέα της Νέας Δηµοκρατίας (!!!) και προσωπικός
φίλος καισυνεργάτης του υφυπουργού αθλητισµού του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέα Φούρα (!!!). Οι
τελευταίες ταυτόχρονες ιδιότητες γεννούν από την υποψία µέχρι τη βεβαιότητα της κοµµατικής
διαπλοκής µε στόχο προσωπικά συµφέροντα. Τελείως τυχαία ο Γερόλυµπος προσλαµβάνεται
το Νοέµβριο του 1998 στην Αθήνα2004 µε µισθό 1,3 εκατ. δρχ. (?) !!!
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30/11/94 έως 1998 - Ο Γιώργος Γερόλυµπος καταγγέλεται ότι: από το 1992 είναι
αποκλειστικός αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των αθλητικών ειδών ΚΑΜΙΚΑΖΕ και
αντιπρόεδρος – πρόεδρος της ΕΟΕΚ κατά παράβαση του ν. 75/75 αρχικά καιτου ν.
2725/99 µετέπειτα. Τα αθλητικά αυτά είδη τα διοχέτευε στην αγορά αρχικά µέσω της
εταιρείας του ελαστικών Α & Γ Γερόλυµπος ΑΕ και µετέπειτα µέσω της MEGA
HELLAS A.E, Ευαγγελιστρίας 8, Αιγάλεω, πάλι δικών του συµφερόντων εταιρείας
αλλά µε εικονικούς µετόχους. Μέτοχοι της τελευταίας ήταν ο κουµπάρος του Β.
Καραπάνος, ο πεθερός του .. Ποντίδας καθώς και συνεργάτες του ή υπάλληλοί του
από άλλες εταιρείες του ή από την ΕΟΕΚ. Πελάτες αυτών των εταιρειών αθλητικών ειδών (άµεσα
ή έµεσα) ήταν οι αθλητές καράτε, οι σύλλογοι και η οµοσπονδία ΕΟΕΚ της οποίας ήταν
πρόεδρος. Ο διευθύνων σύµβουλος της MEGA HELLAS ΑΕ ήταν ο επί κεφαλής υπάλληλος της
ΕΟΕΚ Γ. Σαµούχος, και ο λογιστής της Ε. Αλεξόπουλος προσελήφθει και λογιστής της ΕΟΕΚ.
Δηλαδή, ο πρόεδρος της ΕΟΕΚ Γ. Γερόλυµπος όχι µόνο είχε εταιρεία αθλητικών ειδών,
πράγµα εκ του νόµου ασυµβίβαστο µε την ιδιότητά του, αλλά η εταιρεία αυτή δούλευε σχεδόν
µέσα από την αθλητική οµοσπονδία στην οποία ήταν ο ίδιος πρόεδρος!!!
Όλα αυτά ήταν πάντα εν γνώσει του ΔΣ της ΕΟΕΚ, των αρµοδίων της ΓΓΑ, του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, διότι τα είχε καταγγείλει πολλές φορές µε αποδεικτικά
στοιχεία ο τέως γ.γ., πρόεδρος και επίτιµος πρόεδρος της ΕΟΕΚ Θύµιος Περσίδης (και επί
17 χρόνια εκδότης του µοναδικού µηνιαίου περιοδικού µαχητικών τεχνών ΔΥΝΑΜΙΚΟ).
17/1/95 - ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ της ΠΟΠΚ αναγνώρισης από τη ΓΓΑ. Η ΠΟΠΚ κάνει κατά τα
επόµενα χρόνια αλληπάλληλες αιτήσεις αναγνώρισης στις ΓΓΑ και ΕΟΕ και παίρνει
αλληπάλληλες ανεδαφικές και παράνοµες αρνητικές απαντήσεις!
30/1/95 - Νοµιµοποιείται και τυπικά η “φοβερή” ΠΟΠΚ! Φοβερή διότι χωρίς καµιά οικονοµική
ενίσχυση από το κράτος βγάζει από το 1990 οµάδες σε παγκόσµιους και πανευρωπαϊκούς
αγώνες κερδίζοντας δεύτερες και τρίτες θέσεις, ενώ ταυτόχρονα κερδίζει τους δικαστικούς
αγώνες εναντίον της ΕΟΕΚ, η οποία επιχορηγείται µε 150 εκατ. δρ. το χρόνο και βάλθηκε
εγκληµατικά να εξαφανίσει την ΠΟΠΚ µε την ανήθικη υποστήριξη των ΓΓΑ και ΕΟΕ! Το µόνο
αποτέλεσµα που πέτυχε η ΕΟΕΚ ήταν η καταστροφή της ολυµπιακής προοπτικής του Καράτε, το
οποίο, αν ικανοποιούσε τις οδηγίες για ενωποίηση της ΔΟΕ, σήµερα θα περιλαµβανόταν στους
Ολυµπιακούς της Αθήνας!
31/1/95 - Ιδρύεται από τον Γερόλυµπο η ΕΟΠΕΚ (Ελληνική Οµοσπονδία
Παραδοσιακού Ερασιτεχνικού Καράτε) µε συλλόγους-µέλη της ΕΟΕΚ και µε σκοπό
να υφαρπάξει τα δικαιώµατα της ΠΟΠΚ επί του Παραδοσιακού Καράτε. Κατά
προσφιλή και τυποποιηµένη µέθοδο του Γερόλυµπου δηµιουργίας εταιρειών και
οµοσπονδιών µε σκοπό την διεκδίκηση παράνοµων προσωπικών του επιδιώξεων,
όπως θα δείτε και στα επόµενα. Μέλη του προσωρινού ΔΣ της ΕΟΠΕΚ ήταν η
σύζυγός του Ε. Ποντίδα και ο κουµπάρος του Β. Καραπάνος.
14/2/95 - ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ της ΠΟΠΚ αναγνώρισης από την ΕΟΕ. Διότι µε βάση τον
αθλητικό νόµο 75/75: «Η αναγνώριση Ελληνικής Οµοσπονδίας, µέλους αντίστοιχης Παγκόσµιας,
ως “φιλάθλου” από τη ΓΓΑ γίνεται µετά από βεβαίωση της ΕΟΕ ότι η ΔΟΕ αναγνωρίζει την
Παγκόσµια.»
13/6/95 - Ο Διευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισµού της ΓΓΑ κ. Γ. Τσιτρούλης εκδίδει
υπέρ της ΕΟΕΚ πλαστή βεβαίωση «εξυπηρέτησης» προς τον Γερόλυµπο: « ... η ΕΟΕΚ ...
είναι ο επίσηµος αθλητικός φορέας που καλλιεργεί καιαναπτύσσει το άθληµα του καράτε µε όλα
τα στυλ και µορφές του αθλήµατος συµπεριλαµβανοµένου καιτου παραδοσιακού.»
15/6/95 - Με τις πλαστές βεβαιώσεις Γάγγα και Τσιτρούλη ο Γερόλυµπος και η ΕΟΕΚ
καταθέτουν στο Πρωτοδικείο τριτανακοπή κατά του καταστατικού της ΠΟΠΚ µε σκοπό να
την διαλύσουν και να της υφαρπάξουν τα δικαιώµατά της επί του παραδοσιακού καράτε.
11/1/96 - Η υπόθεση εκδικάζεται, µελετάται επί της ουσίας και εκδίδεται η απόφαση 72/1996
του Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ της ΠΟΠΚ, η οποία διατυπώνει σαφώς ότι το “Παραδοσιακό
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Καράτε” είναι αποκλειστικότητα της ΠΟΠΚ και διαφορετικό άθληµα από το “Γενικό Καράτε” της
ΕΟΕΚ.
29/6/96 - Εν τω µεταξύ στο διεθνές επίπεδο η συµφωνία µεταξύ WUKO και ITKF ενώπιον
της ΔΟΕ καθυστερεί και η ΔΟΕ δίνει παράταση χρόνου µε τη συµφωνία της Osaka µεταξύ
WUKO και ITKF. Ο Γερόλυµπος αν και είναι γνώστης της αλήθειας, ως Γ.Γ. της WUKO και
µέλος της Ειδικής Επιτροπής Διαπραγµατεύσεων της WUKO, κατά τους ίδιους χρόνους στα
ελληνικά δικαστήρια καταθέτει ψευδώς ότι η ITKF έχει διαλυθεί καιδεν υπάρχει πια!
30/8/97 - Ο Γερόλυµπος υποδεικνύεται από τη Νέα Δηµοκρατία ως
εκπρόσωπός της στην οργανωτική επιτροπή του παγκόσµιου
πρωταθλήµατος στίβου “Αθήνα ‘97”. Συµπράττει όµως µε τον υφυπουργό
αθλητισµού καιπρόεδρο του “Αθήνα ‘97” κ. Ανδρέα Φούρα διευκολύνοντας
κάθε του ενέργεια. Τότε η Νέα Δηµοκρατία αποσύρει την εκπροσώπησή της, αλλά
ο Γερόλυµπος παραµένει λόγω των στενών σχέσεων “καλής συνεργασίας” που
έχει αναπτύξει µε τον υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ παρακρατείται ... µε το ζόρι ως ... εκπρόσωπος
της Νέας Δηµοκρατίας!
3/11/97 - ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΡΝΗΣΗ αναγνώρισης της ΠΟΠΚ από τη ΓΓΑ
(υπογράφουν Σγουρός-Βαλεργάκης) Όχι απευθείας στην ΠΟΠΚ αλλά από κοινοποίηση
επιστολής της ΓΓΑ προς τη Γενική Γραµµατείας Δηµόσιας Διοίκησης, στην οποία είχε
διαµαρτηρυθεί η ΠΟΠΚ, = «... η ΓΓΑ προβαίνει σε αθλητική αναγνώριση µιας µόνο οµοσπονδίας
για κάθε κλάδο αθλήµατος, πρόθεση δε της Υπηρεσίας µας είναι η αθλητική αναγνώριση
Οµοσπονδιών οι οποίες καλύπτουν αθλήµατα που περιλαµβάνονται στο επίσηµο πρόγραµµα
των Ολυµπιακών Αγώνων.»
Εκείνη την εποχή, όµως, επιχορηγούνταν από τη ΓΓΑ 28 ολυµπιακές και 8-10 µη
ολυµπιακές οµοσπονδίες. Από την άλλη µεριά, η ΓΓΑ περιφρονεί τις αποφάσεις των
δικαστηρίων (το λένε οι υπάλληλοί της θρασύτατα και ευθέως!), ενώ όσο ολυµπιακό ήταν
το “γενικό καράτε” της ΕΟΕΚ, αλλο τόσο ολυµπιακό ήταν και το (αποδεδειγµένα
διαφορετικό) “παραδοσιακό καράτε” της ΠΟΠΚ. Συνεπώς η πρόφαση άρνησης της ΓΓΑ
ήταν πέρα για πέρα αστήρικτη!
3/12/97 - ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΡΝΗΣΗ, “καθ’ υπαγόρευση” του Γερόλυµπου, από
την ΕΟΕ και τον πρόεδρό της, τον “αθάνατο” Λάµπη Νικολάου, ο οποίος σαφέστατα και
βάσει του Καταστατικού Χάρτη της ΔΟΕ είναι, όπως και κάθε “αθάνατος”, ορκισµένος
υπάλληλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα και όχι αντιπρόσωπος της Ελλάδας στη ΔΟΕ, µε όσα
αυτό συνεπάγεται!!! Η άρνηση αυτή:
1-Αγνοεί την 101 Σύνοδο της ολοµέλειας της ΔΟΕ που λέει WUKO + ITKF = WKF.
2-Επιµένει ότιη ΕΟΕΚ περιλαµβάνει και το Παραδοσιακό, εν γνώση της οµολογίας του Γάγγα
για παραπλανηµένη βεβαίωση και της αναγνώρισης της ΠΟΠΚ από την ITKF απευθείας στην
ΕΟΕ.
3-Πλαστογραφεί τη γνωµοδότηση του αθλητικού δικαστηρίου CAS της ΔΟΕ (24-4-89): α) το
οποίο λέει WUKO + ITKF µαζί, και β) βάσει και αυτής της γνωµοδότησης του CAS βγήκε η
σχετική απόφαση της 101 Συνόδου της ΔΟΕ (21-9-93).
4-Επικαλείται απόφαση του Εφετείου υπέρ ΕΟΕΚ η οποία ποτέ δεν ολοκληρώθηκε τυπικά
(µε κοινοποίηση προς την ΠΟΠΚ κτλ.), δεν ίσχυσε και ήδη τριτανακόπηκε (20/6/97) από την
Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε και άρα η ΠΟΠΚ ποτέ δεν έπαψε να υφίσταται
ως νόµιµη.
5-Και τέλος, καταλήγει υποκριτικά σε λανθασµένο συµπέρασµα, άποψη και θέση.
Επισυνάπτεται εσκεµµένα ελλιπής µετάφραση επιστολής CAS η οποία συµπληρωµένη είναι
τελικά υπέρ της ΠΟΠΚ.
6/6/99 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: “Αµαρτωλή Ιστορία Χόκεϋ”:
Ο Γερόλυµπος µέσω του κουµπάρου του Β. Καραπάνου αρπάζει µε συλλόγους καράτε του
συστήµατος Σίτο-ρύου την οµοσπονδία Χόκεϋ από τους αυθεντικούς συλλόγους Χόκεϋ για να
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κερδίσει µια θέση στο συµβούλιο της ΕΟΕ ως αντιπρόσωπος του ολυµπιακού Χόκεϋ. (Κοµµατική
κίνηση για να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία ψήφους στην ολοµέλεια της ΕΟΕ.)
17/6/99 - Δηµοσιεύεται ο ΝΕΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2725/99:
Απεξαρτητοποιεί την αναγνώριση (από τη ΓΓΑ) αθλητικής οµοσπονδίας από
την αναγνώριση της αντίστοιχης παγκόσµιας από την ΔΟΕ, ως εξής:
Άρθρο 28 – Ειδική Αθλητική Αναγνώριση:
«Η αθλητική οµοσπονδία δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης, εφόσον για το άθληµα ή τον κλάδο άθλησης που καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη
παγκόσµια οµοσπονδία. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του ΔΣ της
οµοσπονδίας, µε απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού ή άλλου από αυτόν
εξουσιοδοτηµένου οργάνου της Κεντρικής Διοίκησης.»
3/12/99 - Ο Συνήγορος του Πολίτη, στον οποίο είχε καταφύγει η ΠΟΠΚ, ζητάει τις
θέσεις της ΓΓΑ µετά από το νέο νόµο (χωρίς τη δέσµευση της ΔΟΕ).
11/5/00 - Εκδίδεται η απόφαση 3914/2000 του Εφετείου Αθηνών, που δικαιώνει
απόλυτα την ΠΟΠΚ επιβεβαιώνοντας την απόφαση του Πρωτοδικείου µε περαιτέρω
εµβάθυνση επί της ουσίας.
2/6/00 - Παράνοµη άρνηση της ΓΓΑ στην επέµβαση του Συνήγορου του Πολίτη.
Η ΓΓΑ δηλώνει ότι αναγνωρίζει µόνο την ΕΛΟΚ (πρώην ΕΟΕΚ) και ότι βάσει του
καταστατικού της η ΕΛΟΚ καλλιεργεί ΚΑΙ το παραδοσιακό καράτε! (υπογραφή
Βαλεργάκης-Χριστοπούλου)
Η επιστολή εστάλει στο Συνήγορο του Πολίτη χωρίς να κοινοποιηθεί προς την ΠΟΠΚ. Είναι
παράνοµη διότι 1) το “παραδοσιακό” δεν γράφεται στο σκοπό του καταστατικού της ΕΟΕΚ και
άρα ούτε στο έγγραφο αναγνώρισής της από τη ΓΓΑ (1990), 2) η ΕΟΕΚ δεν είναι µέλος της ITKF,
διότι µέλος της ITKF είναι αποκλειστικά και µόνο η ΠΟΠΚ, 3) η ΓΓΑ περιφρονεί τις υπάρχουσες
αποφάσεις των δικαστηρίων.
13/11/00 - Ανακίνηση της αναγνώρισης λόγω της απόφασης του Εφετείου που λέει ότι το
Παραδοσιακό είναι διαφορετικό άθληµα και άρα η ΠΟΠΚ δύναται να ζητήσει ιδιαίτερη
αναγνώριση!
2/2/01 - «Το ΒΗΜΑ» : “Το κέρλινγκ χτυπάει την πόρτα της ΕΟΕ”.
Ο Γερόλυµπος συγκρούεται µε τους συνεργάτες του στο Χόκεϋ και
αποπέµπεται από το Χόκεϋ µε συνέπεια την απώλεια της θέσης του στην ΕΟΕ ως
εκπρόσωπος του Χόκεϋ. Τότε ο Γερόλυµπος ιδρύει την οµοσπονδία του
ανύπαρκτου στην Ελλάδα ολυµπιακού αθλήµατος Κέρλινγκ µε συλλόγους καράτε,
ώστε να επανέλθει στο συµβούλιο της ΕΟΕ ως εκπρόσωπος του Κέρλινγκ. Η όλη
διαδικασία «πέρασε» αστραπιαία (για να προλάβουν τις αρχαιρεσίες στην ΕΟΕ)
από το Πρωτοδικείο καιτη ΓΓΑ, αλλά «κόλλησε» στην ΕΟΕ. Και αυτή ήταν µια σαφώς κοµµατική
κίνηση για να πάρει ακόµα µία ψήφο η Νέα Δηµοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην ολοµέλεια της
ΕΟΕ! Αυτές οι βρωµιές είναι τετριµένες στον αθλητισµό ενώ θεωρούνται και εξυπνάδες από τα
κόµµατα!!!
29/1/03 - Εκδίδεται η Απόφαση 110/2003 του Αρείου Πάγου υπέρ της ΠΟΠΚ µετά από
οκτώ χρόνια δικαστικών αγώνων !!! Αποτελεί πλέον νοµολογία για τη χώρα µας ότι το
“Παραδοσιακό Καράτε” της ΠΟΠΚ είναι διαφορετικό άθληµα από το “Γενικό Καράτε” της
ΕΛΟΚ, κε Ορφανέ !!!
8/1/04 - ΠΟΠΚ προς τον Συνήγορο του Πολίτη: Καταγγελία των παρανοµιών της ΓΓΑ, της
περιφρόνησης των νόµων καιτων αποφάσεων των Δικαστηρίων καιτης µη απάντησης! (Μετά
καιτην απόφαση του Αρείου Πάγου. Προεκλογικά)
18/2/04 - ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ απάντηση του ΓΓΑ κ. Νίκου Έξαρχου αυτή
τη φορά, δύο ολόκληρα χρόνια µετά την αίτηση της ΠΟΠΚ και “καθ’ υπαγόρευση” πάλι
του Γερόλυµπου, µε βάση τη γνωµοδότηση του CAS (1989!) και την αναγνώριση της ψευδοΣελίδα 101/128
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WKF από τη ΔΟΕ. Ο Νίκος Έξαρχος περιφρονεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ενώ
ταυτόχρονα η ΓΓΑ επιχορηγεί 17 (!) οµοσπονδίες ΜΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ αθληµάτων (µεταξύ τους
και δεύτερη Τάεκβοντό, ενώ υπάρχει και του Ολυµπιακού Τάεκβοντό). Αυτά κάνετε εσείς οι
πολιτικοί!!!
18/2/04 - ΒΟΜΒΑ σωρείας παρανοµιών του “ευνοούµενου” του ΠΑΣΟΚ και “χαϊδεµένου” της
Νέας Δηµοκρατίας Γ. Γερόλυµπου !!! Το “καταδικασµένο να ... πετύχει” αστέρι του αθλητικού
χώρου πλέον καταπλήσσει!
Εφηµερίδα ΦΙΛΑΘΛΟΣ, άρθρο του εκδότη Νίκου Καραγιαννίδη, τίτλοι:
“Παγκόσµιο Σκάνδαλο”, «Μεγαλοστέλεχος του 2004, ντουέτο µε διεθνή απατεώνα
µας πρότειναν να φτιάξουµε εταιρεία για να πάρουµε µαζί την ασφάλεια των
ολυµπιακών αγώνων της Αθήνας”, “Η Γιάννα έδιωξε ...”, “... τον Γερόλυµπο σαν
ένοχο σύµφωνα µε τις καταγγελίες του αµερικάνου επιχειρηµατία”, “Στέλνει το
φάκελο στον εισαγγελέα”, “Μέχρι η CIA και το FBI ασχολήθηκαν µε την υπόθεση”.
Μεγάλα και πολλά (πρωτοσέλιδα και εσωτερικά) δηµοσιεύµατα στον ΦΙΛΑΘΛΟ (18 και
19/2/2004) σχετικά µε εξώδικο που έφτασε στην Αθήνα2004 αναφερόµενο στην ίδρυση διεθνούς
εταιρείας-µαϊµούς από τον Γερόλυµπο και συνεταίρους του, η οποία θα προµήθευε συστήµατα
ασφάλειας των Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα2004!!!
Μεταξύ αυτών: «... Ο Γιώργος Γερόλυµπος, πρώην πρόεδρος της οµοσπονδίας καράτε και
σήµερα γενικός γραµµατέας της διεθνούς οµοσπονδίας, είναι σχεδόν καθηµερινός επισκέπτης
της Ρηγίλλης, διότι πρωταγωνιστεί σαν κοµµατικό στέλεχος στον Τοµέα του Αθλητισµού της Νέας
Δημοκρατίας.»
Όλα βασίζονται σε εξώδικη καταγγελία ελληνοαµερικάνου επιχειρηµατία προς την
Αθήνα2004 και έχουν σαν αποτέλεσµα την “καρατόµηση” του Γερόλυµπου από τη Γιάννα
Αγγελοπούλου! (Άργησε, αλλά τελικά το κατάλαβε!)
20/2/04 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – SPORTDAY – Και άλλα άρθρα εφηµερίδων και
ειδησεωγραφικών πρακτορείων στο Internet- -κτλ. – “ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΑ ΟΡΙΑ -Απολύθηκε ο
Γερόλυµπος για λόγους ασφαλείας” – “Παρελθόν από την Οργανωτική Επιτροπή ο Γιώργος
Γερόλυµπος.“ κτλ.
21/2/04 - Η ΑΠΟΨΗ: Άρθρα εφηµερίδας φιλικής προς τη Νέα Δημοκρατία
καιτον Γερόλυµπο µε τίτλους:
“Η εκτέλεση” και “Μου έριξαν λάσπη πριν από τις εκλογές”, όπου ο
Γερόλυµπος έδωσε µία εκ βαθέων συνέντευξη, στην οποία δεν είπε τίποτα
ουσιαστικό για τις κατηγορίες, αλλά µόνο και συνεχώς “... στο πρόσωπό µου
θέλησαν να χτυπήσουν τη Νέα Δηµοκρατία”!!!” Τόσο ... άρρηκτα δεµένο µε τη Νέα
Δηµοκρατία θεωρεί τον εαυτό του ο Γερόλυµπος! Είναι κ. Ορφανέ???
22/2/04 - SPORTIME, όλη η πίσω σελίδα: “Ιδού η ... Μάτα Χάρι του 2004”
“Γ. Γερόλυµπος: Αστέρας του καράτε, προαγωγός του χόκεϋ, µυστικό όπλο του Φούρα,
σαλταδόρος της πολιτικής και «διπλός πράκτορας», µέχρι προχθές, στο στρατηγείο των
Ολυµπιακών Αγώνων” Γράφει ο Φίλιππος Συρίγος.
7/3/04 - Αλλαγή Κυβέρνησης. Και την Τετάρτη 10/3/04 γίνεται παράδοση, παραλαβή της
ΓΓΑ από τον κ. Γιώργο Λιάνη στον κ. Γιώργο Ορφανό:
Παρίσταται και ο κ. Γερόλυµπος ως οικείο πρόσωπο του κ. Ορφανού! Σήµερα, όχι
µόνο είναι ακόµα ενεργό και σηµαντικό στέλεχος της Νέα Δηµοκρατίας στον τοµέα του
αθλητισµού ο Γερόλυµπος, αλλά εξακολουθεί να είναι και µέλος της ... Διεθνούς Ολυµπιακής
Ακαδηµίας διαφυλάτοντας το ... Ολυµπιακό Ιδεώδες µε τις δικές του ιδιόµορφες µεθόδους µαζί µε
το κ. Φιλάρετο (“αθάνατο” πρόεδρο) καιτους υπόλοιπους!!!
10/3/04 - ΠΟΠΚ προς ΓΓΑ --Εξώδικο για µη εφαρµογή των νόµων και των αποφάσεων των
δικαστηρίων. Τυχαία, µαζί µε τον κ. Ορφανό ... µπαίνει στη ΓΓΑ καιτο εξώδικο της ΠΟΠΚ κατά
της ΓΓΑ για µη εφαρµογή του Συντάγµατος, του αθλητικού νόµου καιτων αποφάσεων των
δικαστηρίων!!!
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25/5/04 - Συνήγορος του Πολίτη προς ΓΓΑ: ΣΑΦΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - Δώστε
νόµιµα αιτιολογηµένη απάντηση στην Πανελλήνια Οµοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε!
29/3/04 και 3/6/04 - Δύο επιστολές από την ΠΟΠΚ προς τον Υφυπουργό Αθλητισµού κ.
Γιώργο Ορφανό, την κα Πετραλιά και τον κ. Καραµανλή ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΣΗΜΕΡΑ µε αρ. Πρωτ. ΓΓΑ 158/30-3-04 και 849/4-6-04 µε γενικό νόηµα:
Εννέα και µισό ολόκληρα χρόνια µας στερεί η ΓΓΑ την ειδική αθλητική αναγνώριση
που δικαιούµαστε κ. Ορφανέ, εκ των οποίων οι τέσσερεις µήνες µετράνε από την ηµέρα που
αναλάβατε εσείς τα καθήκοντά σας, και δεν απαντάτε στις επιστολές µας, δεν απαντάτε στο
εξώδικό µας, δεν µας δέχεστε στις επανειληµµένες προσπάθειες να σας δούµε!!!
Περιφρονείτε αποδεδειγµένα, κ. Ορφανέ, την οµοσπονδία µας και άρα
τους πολίτες. Περιφρονείτε το Σύνταγµα, τον αθλητικό νόµο 2725/99, το
Συνήγορο του Πολίτη και τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων της
χώρας, τα οποία µας δικαιώνουν! Αποδεικνύετε ψέµατα τις εξαγγελίες του
κόµµατός σας, του πρωθυπουργού σας και όλων των συναδέλφων σας
βουλευτών!!!
Αν το κόµµα σας κ. Ορφανέ θεωρεί “πολιτικό πολιτισµό” το αθλητικό
έγκληµα να καταστρέφει αθλητικές οµοσπονδίες, αντί να αγκαλιάζει τα νέα παιδιά που
ασχολούνται µε το οποιοδήποτε άθληµα τους αρέσει, µε µόνο σκοπό να ενισχύσει
κοµµατικά στελέχη του να κάνουν τις ... “ταρζανιές” που κάνει ο κάθε Γερόλυµπος για να
αρπάζουν οµοσπονδίες και τίτλους και να τις διαχειρίζονται σαν προσωπικές τους
επιχειρήσεις, εµείς αυτό το θεωρούµε “πολιτικό γκαγκστεριλίκι” !!!
ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ (!!!) ...
... µε τρόπο, ώστε να µη δίνουν οι έλληνες πολίτες την απάντηση “Μια ... καλή αρχή!”
στο αίνιγµα: “Τι είναι 50 πολιτικοί στον ... πάτο του Ατλαντικού;” !!!
Με βαθειά ιαπωνική υπόκλιση

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ (ΠΟΠΚ)
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 133, 11526 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 6947-808524, FAX 210-3639508,
URL: www.karate.gr, E-mail: e.persidis@karate.gr
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΡΑΤΕ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2004
Προς:
1- Τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Πολιτισμού κ. Κώστα
Καραμανλή
2- Την Αναπληρώτρια Υπουργό
Πολιτισμού κα Φάνη ΠάλληΠετραλιά
3- Τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ.
Γιώργο Ορφανό
4- Το Γενικό Γραμματέα
Αθλητισμού κ. Κώστα Κουκοδήμο
Με κοινοποίηση με email και fax προς τους βουλευτές, τα Ελληνικά και Διεθνή ΜΜΕ, Ελληνικές και
Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες
ΘΕΜΑ:
1- Η ειδική αθλητική αναγνώριση της Ομοσπονδίας μας !!!
2- Η ΓΓΑ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ την ΠΟΠΚ, το Σύνταγμα, τους νόμους και τις αποφάσεις των Δικαστηρίων
!!!
3- Μήπως η Νέα Δημοκρατία είναι σφιχταγκαλιασμένη με την αδιαφάνεια, τη διαπλοκή και τη
διαφθορά???
Κύριοι, ... “δίπλα στον πολίτη”

Η Ομοσπονδία μας πληροί τις προϋποθέσεις για αναγνώριση από τη
ΓΓΑ και έχει κάνει σχετικές αιτήσεις από τον Ιανουάριο του 1995
περισσότερες από ... τριάντα φορές (αιτήσεις, υπενθυμίσεις αιτήσεων,
παρεμβάσεις του Συνήγορου του Πολίτη και καταγγελίες άρνησης ή μη
απάντησης) παίρνοντας πάντα από μια άκρως παράνομη αρνητική απάντηση!
Στη μόνιμη άρνησή της η ΓΓΑ αντιπαραθέτει με μόνο ισχυρισμό διάφορα πλαστά ή ψευδή
επιχειρήματα ότι το “παραδοσιακό καράτε” είναι ταυτόσημο άθλημα με το “απλό καράτε” της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛΟΚ, αντίδικη ομοσπονδία, η οποία προσπάθησε να μας “κλείσει”)! Και όμως
μετά από οκτώ χρόνια δικαστηρίων ο Άρειος Πάγος επιβεβαίωσε (ΙΑΝ 2003) τις αποφάσεις Πρωτοδικείου
και Εφετείου που λένε πως είμαστε διαφορετικό άθλημα και διαφορετική ομοσπονδία! Απόφαση
τελεσίδικη, αμετάκλητη και νομολογία πλέον για την Ελλάδα, την οποία περιφρονείτε θρασύτατα!
Η μη αναγνώριση της ομοσπονδίας μας από τη ΓΓΑ:
1- Δεν είναι θέμα πληρότητας της αίτησης σε σχέση με το νόμο ή έλλειψης τυπικών
προϋποθέσεων της ομοσπονδίας μας ή των σωματείων μας, ειδάλλως θα το έγραφε η ΓΓΑ
στην αρνητική της απάντηση!
2- Δεν είναι θέμα ταύτισης του αθλήματος με άθλημα άλλης ομοσπονδίας η οποία
είναι ήδη αναγνωρισμένη, διότι επ’ αυτού ήδη αποφάνθηκαν τελεσίδικα και αμετάκλητα τα
δικαστήρια!
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3- Δεν είναι θέμα οικονομικής δυνατότητας της ΓΓΑ να επιχορηγήσει την ομοσπονδία μας
δεδομένου ότι η επιχορήγηση που θα μας δοθεί (αν δοθεί!) θα είναι της τάξεως του 1/10.000 των
συνολικών επιχορηγήσεων προς τις ομοσπονδίες, ενώ γενικότερα για τον αθλητισμό δαπανώνται το χρόνο
20.000 φορές περισσότερα από την αναμενόμενη επιχορήγησή μας!
Επομένως αποδεικνύεται ότι η παράνομη άρνηση είναι θέμα επιλεγμένης και
αποφασισμένης κομματικής εύνοιας προς την αντίδική μας ομοσπονδία και ιδιαίτερα προς
τον πρόεδρό της, που είναι ο “ευνοούμενος του ΠΑΣΟΚ και χαϊδεμένο μέλος της Νέας
Δημοκρατίας” Γιώργος Γερόλυμπος!
Ο Γιώργος Γερόλυμπος εμφανίστηκε στις διοικήσεις του Καράτε το 1990-1991
(συστήθηκε σαν μέλος της 20μελούς συμβουλευτικής ομάδας του
κ. Έβερτ), συνεργάστηκε με πρασινοφρουρούς του ΟΑΚΑ και
τους έφερε στη διοίκηση της ΕΛΟΚ. Συνεργάστηκε απόλυτα και
περίεργα με τον τότε υφυπουργό αθλητισμού Ανδρέα Φούρα (!),
ενώ ταυτόχρονα ήταν ενεργό μέλος του τομέα του αθλητισμού της
Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόσωπός της σε μεγάλα αθλητικά
γεγονότα!
Διαμαρτυρήθηκε (γνωστό κόλπο) για την γελοιότητα κάποιου βίντεο κατά
του Κώστα Μητσοτάκη, που προβλήθηκε στο αεροπλάνο επιστροφής της
ομάδας διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων από τη Λοζάννη στις 8-9-97 και
έτσι κέρδισε την εύνοια του Κώστα Μητσοτάκη, αλλά και του Βαγγέλη
Μεϊμαράκη, στον οποίο έχουν καταγγελθεί κατά καιρούς οι παρανομίες του
Γερόλυμπου και ουδέν έπραξε! Μάλιστα, φαξ καταγγελιών, το οποίο εστάλη από
εμάς στο γραφείο του κ. Μεϊμαράκη (Μάρτιος 2004), μέσα σε δέκα λεπτά είχε
περιέλθει σε γνώση του Γερόλυμπου (κατοικοεδρεύει στο γραφείο του κ.
Μεϊμαράκη;;;)!
Παρά τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου, οι οποίες δικαιώνουν
την ομοσπονδία μας, η ΓΓΑ υπό τις κυβερνήσεις και των δύο
κομμάτων παρανομεί ασύστολα επί δέκα χρόνια αρνούμενη
αδικαιολόγητα στην ομοσπονδία μας την ειδική αθλητική αναγνώριση, η οποία είναι
συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών και των σωματείων μελών της. Καλύπτει, ενισχύει και
αποθρασύνει με αυτόν τον τρόπο τον “ευνοούμενο του ΠΑΣΟΚ και χαϊδεμένο μέλος
(ενεργοποιημένο στον τομέα του αθλητισμού και άρα συνεργάτη του υφυπουργού
Γιώργου Ορφανού!) της Νέας Δημοκρατίας” Γιώργο Γερόλυμπο, πρόεδρο της αντίδικής μας ΕΛΟΚ, ο
οποίος :
1- Από το 1991 χρησιμοποιεί παράνομα την ΕΛΟΚ σαν “προσωπικό του
μαγαζί αθλητικών ειδών”, σαν σκαλοπάτι για να ανέβει στο διεθνές αθλητικό
διοικητικό στερέωμα, να εκμεταλλευτεί πολιτικά αυτές του τις παράνομες
κατακτήσεις και να ωφεληθεί επαγγελματικά. Η επιτυχία του ήταν να προσληφθεί σε
διευθυντική θέση στην Αθήνα2004 από το Νοέμβριο του 1998 και η αποκάλυψη της
αλήθειας ήρθε με την αποπομπή του, (“ ... Μάτα Χάρι στο στρατηγείο των
Ολυμπιακών Αγώνων”), το Φεβρουάριο 2004 από τη Γιάννα Αγγελοπούλου ως
ένοχος κατηγοριών!!! Δούλευε άραγε για τον εαυτό του ή κατασκόπευε κάποιον για
λογαριασμό κάποιου άλλου ;;; Και ποιόν για ποιόν;;;).
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2- Προσπάθησε από το 1995 να μας υφαρπάξει με παρανομίες και με
πλαστά έγγραφα της ΓΓΑ και της ΕΟΕ το δικαίωμά μας επί του αθλήματος του
Παραδοσιακού Καράτε, το οποίο αποκλειστικά αντιπροσωπεύουμε, καλύπτουμε
και αναπτύσσουμε στον ελληνικό χώρο!
3- Ενώ είναι από 15ετίας κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στον
τομέα του αθλητισμού, ήταν ταυτόχρονα και απόλυτα “κολλητός” των
υφυπουργών και γενικών γραμματέων αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ χωρίς να
ενοχλείται κανένας από τα δύο κόμματα! Έτσι εξηγούνται οι αστείοι οικονομικοί
έλεγχοι της ΕΛΟΚ ακόμα και μετά από καταγγελίες! Έτσι εξηγείται η γελοία
αρνητική απάντηση (υπαγορευμένη από τον Γερόλυμπο) του ΓΓΑ κ. Νίκου
Έξαρχου ... δύο ολόκληρα χρόνια μετά την αίτησή μας! Έτσι εξηγείται η περιφρόνηση του υφυπουργού
αθλητισμού Γιώργου Ορφανού στο εξώδικό μας, στις επιστολές-καταγγελίες μας, στην υπέρ της ΠΟΠΚ
παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη και στις επανειλημμένες προσπάθειες να τον δούμε για τέσσερις
ολόκληρους μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του!!!
Οι συμπεριφορές αυτές αποδεικνύουν την ύπαρξη υπόγειων διαδρομών κομματικής διαπλοκής
μεταξύ των δύο κομμάτων κρυφά από τον ελληνικό λαό, εις βάρος της
αλήθειας, της δημοκρατίας, του δικαίου και του γενικού και απρόσωπου
συμφέροντος της κοινωνίας των Ελλήνων.
Με δεδομένο, λοιπόν, ότι η άρνηση της αναγνώρισης της
ομοσπονδίας μας οφείλεται στην εύνοια της Νέας Δημοκρατίας
προς το στέλεχός της Γιώργο Γερόλυμπο και την κάλυψη των
παρανομιών του, δηλώνουμε τα εξής:
Επί δέκα χρόνια έχουμε συγκεντρώσει ατράνταχτα στοιχεία
για σωρεία από παράνομες ενέργειες, τις οποίες έχει διαπράξει ο
Γιώργος Γερόλυμπος στο χώρο του αθλητισμού! Και όμως είναι
ο ιδανικός συνεργάτης και των δύο κομμάτων κατά τη φιλοσοφία τους! Η
πρακτική αυτή και των δύο κομμάτων, κατά την οποία ευνοούν “σαλταδόρους
της πολιτικής”, όπως χαρακτηρίζει το Γερόλυμπο έγκριτη αθλητική εφημερίδα,
οδηγεί στην περίπτωσή μας με μαθηματική ακρίβεια στη “δολοφονία” του αθλητισμού και του
αθλητικού πνεύματος, ενώ μας αποδεικνύει ανίκανους σαν έθνος να διαχειρισθούμε το αθλητικό
ιδεώδες! Είναι πασίγνωστο ότι ο Αθλητισμός στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 20 χρόνια θα μπορούσε να
είχε προοδεύσει στο διπλάσιο με τα μισά χρήματα από όσα έχει απορροφήσει από τον ελληνικό λαό! Η
κομματική εκμετάλλευση του Αθλητισμού τον έχει καταστρέψει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να φθάνουμε
στους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς αξιόλογους αθλητές και αξιόλογες ομάδες στα περισσότερα αθλήματα,
ενώ κυριολεκτικά πετιόνται στα σκουπίδια τα λεφτά του ελληνικού λαού!
Το ΠΑΣΟΚ φέρει ακέραια την ευθύνη για την κατάντια του αθλητισμού της χώρας και η Νέα
Δημοκρατία αποδεικνύει μέχρι στιγμής ότι δεν έχει απολύτως καμιά πρόθεση να αναστρέψει το κλίμα που
επικρατεί στον αθλητισμό, αλλά εφαρμόζει το ίδιο κομματικό μοντέλο! Και το “αθλητικό έγκλημα”
συνεχίζεται με το κομματικό μοντέλο της πολιτικής διαχείρισης του αθλητισμού να μην είναι άλλο από
την εκβιαστική χρήση των επιχορηγήσεων προς τις ομοσπονδίες, των εξυπηρετήσεων και των
υποτιθέμενων ελέγχων της ΓΓΑ για τον κομματικό έλεγχο των διοικήσεων των
αθλητικών ομοσπονδιών!!!
Απόδειξη το επόμενο δημοσίευμα:
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 29/06/2004
Το γεγονός ότι ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος
Ορφανός δεν έχει ανακοινώσει, μήνα Ιούνιο, τους
προϋπολογισμούς ερμηνεύεται από τους περισσότερους
προέδρους αθλητικών ομοσπονδιών σαν «στρατηγική
πίεσης που αποσκοπεί στην "αποΠΑΣΟΚοποίηση" στις
επικείμενες εκλογές μετά την Ολυμπιάδα και στον
έλεγχο της νέας διοίκησης της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής». Ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, όπως τονιζόταν χθες αρμοδίως,
έχει παρατηρηθεί σύσταση αντιπολιτευόμενων (στις τωρινές διοικήσεις των ομοσπονδιών) ομάδων.

Σελίδα 106/128

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ένα Λιοντάρι, Χίλιες Κότες και μια Eurόκοτα! Μέρος Δεύτερο.

Ποιά ομολογία και ποιό συμπέρασμα βγαίνουν από τα προηγούμενα; Τα προφανή:
Το ΠΑΣΟΚ ... “πασοκοποίησε” τις διοικήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών επί 20 χρόνια (40 στις
47 περίπου !!!) και η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει μπροστά τη φάση της ... “νεοδημοκρατικοποίησης”! Θα
φύγουν, λοιπόν, οι διοικήσεις που είχαν επικρατήσει “πασοκικά” και όχι αξιοκρατικά και θα ανέβουν
άλλες διοικήσεις που θα επιλεγούν “νεοδημοκρατικά” και όχι αξιοκρατικά! Η ΓΓΑ θα συνεχίσει να είναι
το “κομματικό υφυπουργείο” του κάθε κυβερνώντος κόμματος, μοιράζοντας στους ομοϊδεάτες του 100
δισεκατομμύρια δρχ. κάθε χρόνο για θα συνεχιστεί επ’ αόριστον το ... ξέσκισμα, με το συμπάθιο, του
αθλητισμού!!! Με θύματα και ομοσπονδίες σαν την δική μας την ΠΟΠΚ!!!
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α ;;;
Η παράνομη και ένοχη προστασία την οποία παρέχουν στο Γιώργο
Γερόλυμπο ο υφυπουργός αθλητισμού, ο γενικός γραμματέας της Νέας
Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός αποδεικνύουν ότι η φιλοσοφία του
Γιώργου Γερόλυμπου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας
διακυβέρνησης αυτής της χώρας από τον Κώστα Καραμανλή, το Γιώργο
Ορφανό, το Βαγγέλη Μεϊμαράκη και τους υπόλοιπους νεοδημοκράτες
βουλευτές ;;;
Αυτή την εικόνα ... επιδεικνύετε κύριοι ;;;
Με αθλητικούς χαιρετισμούς

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
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ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Η ΕΛΟΚ
ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΟ:
ΜΕ ΥΠΟΥΛΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ
ΑΡΠΑΞΕΙ ΤΟ www.karate.gr !!!

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

Με την από 13/10/2004 επιστολή της, όπως δίνεται κατωτέρω,
η ΕΛΟΚ προσφεύγει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
με τα επόμενα ... όνειρα θερινής νυκτός:
Από την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε,

Αθήνα, 13/10/04

Προς την Ε.Ε.Τ.Τ. - Νομικό Τμήμα
Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι
Αξιότιμοι κύριοι,
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο URL: www.karate.gr αναγράφονται άκρως ψευδή, δυσφημιστικά
και συκοφαντικά σχόλια για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε και
της ίδιας της ομοσπονδίας, τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα της παγκόσμιας ομοσπονδίας καράτε,
τον επίτιμο πρόεδρο της διεθνούς ολυμπιακής επιτροπής, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής αλλά και εναντίον του Πρωθυπουργού και Υπουργών της κυβέρνησης. Επειδή η Ελληνική
Ομοσπονδία Καράτε και τα θιγόμενα μέλη του ΔΣ αυτής έχουν πρόθεση να καταφύγουν άμεσα στη
δικαιοσύνη με ασφαλιστικά μέτρα, μήνυση και αγωγή εναντίον παντός υπευθύνου και εμπλεκομένου,
παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε σε ποιόν και από πότε έχετε παραχωρήσει την παραπάνω
διεύθυνση. Επίσης παρακαλούμε για την άμεση απενεργοποίηση της παραπάνω διεύθυνσης.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε είναι η μόνη επίσημη ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από την Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού για το άθλημα του Καράτε (Αρ. Απόφασης της ΓΓΑ 3800/7-2-90) και δεν μπορεί
να δυσφυμείται μεταξύ των άλλων το άθλημα και η επίσημη ομοσπονδία από διεύθυνση που έχετε
παραχωρήσει εσείς σε ιδιώτη. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο URL: www.karate.gr
πρέπει να παραχωρηθεί στην ομοσπονδία μας ως ο κατ' εξοχήν και μόνος επίσημος φορέας που
εκπροσωπεί το άθλημα στην Ελλάδα και παρακαλούμε να εκλάβετε την επιστολή αυτή εκτός από
διαμαρτυρία και ως αίτηση καταχώρησης.
Με τιμή
(σφραγίδα ΕΛΟΚ)
Ο Πρόεδρος
Γραμματέας
Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος
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Ας δούμε λέξη-λέξη την αστεία αυτή επιστολή της ΕΛΟΚ!
1 - "Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο URL: www.karate.gr αναγράφονται άκρως ψευδή,
δυσφημιστικά και συκοφαντικά σχόλια ..."
Δεν καταλαβαίνω την "έκπληξη"! Αυτά που κάνετε, τα κάνετε επί δέκα χρόνια και εγώ σας τα
"ψέλνω" για δέκα χρόνια! Για τα "άκρως ψευδή, δυσφημιστικά και συκοφαντικά" με έχετε πάει στα
δικαστήρια πέντε φορές και τις δύο χάσατε τις δίκες τις άλλες δύο δεν τολμήσατε να εμφανιστήτε και την
πέμπτη επιδιώξατε διακαώς να συμβιβαστείτε, ενώ εγώ ζητούσα να δικαστώ! Αυτή η πέμπτη φορά ήταν
για τα γραφόμενά μου στο Internet (http://members.spree.com/karategreece).
Αυτά που γράφω εγώ για εσάς, τον αρχηγό σας τον Γερόλυμπο και τον τρόπο που διοικείτε την
ΕΛΟΚ, δεν τα γράφω μόνο εγώ, αλλά σας έχουν μηνύσει και σύλλογοι και τα γράφουν και οι εφημερίδες!
Για να φύγουμε από τις γενικότητες, γράψτε επακριβώς, και όχι αορίστως, πιο από τα γραφόμενά μου είναι
ψευδές για να σας αποδείξω αμέσως ότι είναι αληθές! Τέλος, μηνύστε με αν νομίζετε ότι σας αδικώ
πραγματικά. Aπό τον Απρίλιο δημοσιεύσατε στο site της ΕΛΟΚ απόφαση του ΔΣ να με πάτε στα
δικαστήρια και όλο εδώ είμαστε ακόμα!
2 - "... για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε και της ίδιας
της ομοσπονδίας, ... "
Πάντοτε στρέφομαι κατά των μελών του ΔΣ και του τρόπου με τον οποίο ασκούν την διοίκηση της
ΕΛΟΚ! Κατά της Ομοσπονδίας αυτής καθεαυτής υπό την έννοια του συνόλου των συλλόγων των
εκπαιδευτών και των αθλητών δεν στράφηκα ποτέ, διότι τους σέβομαι και τους αγαπώ, όπως σέβεται και
αγαπά ένας πατέρας το παιδί του, διότι την ΕΛΟΚ, την οποία εσείς μέρα με τη μέρα καταστρέφετε, εγώ
την "γέννησα" από την ημέρα της δημιουργίας της σαν επί εννέα χρόνια γενικός της γραμματέας,
πρόεδρος και επίτιμος πρόεδρος. (Και δεν βάζω τα ακόμα πέντε χρόνια που ήταν αστική εταιρεία πριν
γίνει ομοσπονδία!) Εγώ την φιλοξενούσα επί πέντε χρόνια στο γραφείο μου όταν δεν είχε δεκάρα να
νοικιάσει γραφεία και εγώ με τον συγχωρεμένο τον Τάκη Μακρή πήραμε στα χέρια μας την αναγνώρισή
της από τη ΓΓΑ! Και όλα αυτά όταν ο Γερόλυμπος ... πιπίλαγε ακόμα το δάχτυλο του ... ποδιού του!
Τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ κατά τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν διαπράξει δεκάδες παρανομιών για
τις οποίες πλησιάζει η μέρα που θα λογοδοτήσουν. Ακριβώς αυτές τις παρανομίες καταγγέλω, το
αποτέλεσμα των οποίων είναι η καταρράκωση του αθλήματος του Καράτε εθνικά και διεθνώς και η
καταστροφή της ολυμπιακής του αναγνώρισης!
Και σας το λέω άλλη μια φορά ευθέως: κολυμπάτε στην παρανομία! Αν πιστεύετε ότι θα
ξεγλιστρήσετε, ξεχάστε το!
3 - "... τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα της παγκόσμιας ομοσπονδίας καράτε, ... "
Ο πρόεδρος Αντόνιο Εσπίνος Ορτουέτα και ο γενικός γραμματέας Γιώργος Γερόλυμπος της
παγκόσμιας ομοσπονδίας καράτε και ο επίτιμος πρόεδρος της παγκόσμιας Ζακ Ντελκούρ (τον οποίο
κυνηγούσε το Γαλλικό δημόσιο, γιατί είχε βάλει χέρι στην περιουσία της Γαλλικής Ομοσπονδίας Καράτε,
αιτία για την οποία τον εκθρόνισαν ο Εσπίνος και ο Γερόλυμπος από πρόεδρο της παγκόσμιας!) έχουν
καταστρέψει την ολυμπιακή εξέλιξη του Καράτε προκειμένου να ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους
φιλοδοξίες να κυριαρχήσουν επί του παγκόσμιου καράτε με την προσπάθειά τους να υποκλέψουν τα
δικαιώματα του Παραδοσιακού Καράτε από την International Traditional Karate Federation, μέλος της
οποίας είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (αναγνωρισμένη με αποφάσεις
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Πρωτοδικείου, Εφετείου και Αρείου Πάγου!), πρόεδρος της οποίας σας διαφεύγει πως είμαι εγώ
προσωπικά!
Για να μην λέμε συνεχώς τα ίδια, όλο το κεφάλαιο "14 - Η Ε.Λ.Ο.Κ. = Ελληνική Ομοσπονδία
Καράτε" είναι αφιερωμένο σε εσάς έως ότου απαλλάξετε το καράτε από την παρουσία σας και τις
παρανομίες σας!
4 - " ... τον επίτιμο πρόεδρο της διεθνούς ολυμπιακής επιτροπής ...
Εννοείτε τον κ. Χουάν Αντόνιο Σάμαρανχ! Ας μην μιλάμε καλύτερα για τον κύριο! Έχει κρεμάσει
παγκοσμίως το διαδίκτυο από τα αρνητικά σχόλια και την προκλητική διαφθορά για το τσιράκι αυτό του
φασίστα δικτάτορα της Ισπανίας Φράνκο, καθώς και για πολλούς από τους "αθανάτους"! Πολύ πρόσφατα
βάλανε φυλακή στην Κορέα τον τέως αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόεδρο της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Ταεκβοντό Κορεάτη Kim Un-yong. Ό,τι γυαλίζει, τις περισσότερες φορές δεν είναι
χρυσάφι!
5 - " ... τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αλλά και εναντίον του
Πρωθυπουργού και Υπουργών της κυβέρνησης. ... "
Ό,τι γράφω είναι η απόλυτη αλήθεια και πάντα γράφω ενυπόγραφα! Τους ανθρώπους αυτούς εσείς
εξαπατήσατε επανειλλημένα και εγώ απλά γράφω ότι παρανομούν υποστηρίζοντας εσάς που τους
εξαπατήσατε! Σε κάθε περίπτωση, όμως, μην παριστάνετε τους "προστάτες" άλλων, οι οποίοι μάλιστα
μπορούν να προστατεύσουν καλύτερα από εσάς τους εαυτούς τους, διότι γίνεται φανερό ότι πίσω από το
ψεύτικο αυτό ενδιαφέρον κρύβεται η αγωνία και οι ενοχές για τις δικές σας πράξεις, οι οποίες έχουν
εκθέσει ανεπανόρθωτα αυτούς, τους οποίους πρώτα παραπλανητικά παρασύρετε σε περιπέτειες και στη
συνέχεια υποκριτικά δήθεν ενδιαφέρεστε για την προστασία τους!
Πρώτα τους εξαπατάτε όλους γύρω σας και μετά τους στρέφετε εναντίον μου και εναντίον της
αλήθειας μόνο και μόνο για να κρύψετε τις δικές σας παρανομίες! Τώρα, όμως, φθάσατε στο
αδιέξοδο! Θα λογοδοτήσετε!
6 - "Επειδή η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε και τα θιγόμενα μέλη του ΔΣ αυτής έχουν πρόθεση
να καταφύγουν άμεσα στη δικαιοσύνη με ασφαλιστικά μέτρα, μήνυση και αγωγή εναντίον παντός
υπευθύνου και εμπλεκομένου, "
Τα δικαστήρια έχουν γίνει ήδη για την ουσία των διαφορών μας και τα έχετε χάσει όλα! Ήρθε η
ώρα του λογαριασμού!
7 - " ... παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε σε ποιόν και από πότε έχετε παραχωρήσει την
παραπάνω διεύθυνση...."

Τον γνωρίζετε πολύ καλά αυτόν τον "ποιόν"!!! Είναι ο χειρότερός σας εφιάλτης! Είναι
αυτός που θα προκαλέσει τον πραγματικό οικονομικό έλεγχο της ΕΛΟΚ και θα σταματήσει
την εκμετάλλευση των συλλόγων και των αθλητών της από εσάς για να λειτουργείτε τις
παραομοσπονδίες σας και να βγάζετε τα παιδιά σας πρωταθλητές για να τα βάζετε στα
πανεπιστήμια!
Το karate.gr είναι ένας νέος δικτυακός τόπος, που δημιουργήθηκε από τον Θύμιο
Περσίδη, παλιό αθλητή του τζούντο και του Καράτε, επί 35 χρόνια στο χώρο του Καράτε, επί
17 χρόνια εκδότη του ειδικού μηνιαίου περιοδικού ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ, 15
χρόνια γενικό γραμματέα, πρόεδρο και επίτιμο πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Ερασιτεχνικού Καράτε (ΕΛΟΚ) και 10 χρόνια γενικό γραμματέα και πρόεδρο της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ, μέχρι και σήμερα). Με λίγα
λόγια: τον πλέον “ειδικό” στα ελληνικά και διεθνή, διοικητικά και ιστορικά θέματα του
Καράτε, τους δασκάλους του, τους εκπαιδευτές του και τους αγώνες του!
Το karate.gr έχει ζωή μόνο τεσσάρων μηνών, αυτή τη στιγμή διαβάζεται από
περισσότερους από 5000 αναγνώστες σε πάνω από πενήντα χώρες της γης και είναι το πιο
αυθεντικό site στον κόσμο για το καράτε.
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Ο επόμενος πίνακας στατιστικών με τους επισκέπτες του karate.gr από όλο τον κόσμο
αφορά στο μήνα Νοέμβριο 2004!
Top 30 of 36 Total Countries
#

Hits

1 17071
2 4844
3 2975
4
721
5
199
6
163
7
131
8
125
9
109
10
101
11
60
12
56
13
45
14
33
15
30
16
26
17
22
18
21
19
20
20
19
21
18
22
17
23
17
24
14
25
10
26
10
27
9
28
9
29
9
30
4

Files

63.45%
18.00%
11.06%
2.68%
0.74%
0.61%
0.49%
0.46%
0.41%
0.38%
0.22%
0.21%
0.17%
0.12%
0.11%
0.10%
0.08%
0.08%
0.07%
0.07%
0.07%
0.06%
0.06%
0.05%
0.04%
0.04%
0.03%
0.03%
0.03%
0.01%

12293
4269
1715
659
192
150
72
61
104
100
55
50
39
32
20
24
22
19
20
19
18
16
17
14
9
10
9
8
9
4

KBytes

61.57%
21.38%
8.59%
3.30%
0.96%
0.75%
0.36%
0.31%
0.52%
0.50%
0.28%
0.25%
0.20%
0.16%
0.10%
0.12%
0.11%
0.10%
0.10%
0.10%
0.09%
0.08%
0.09%
0.07%
0.05%
0.05%
0.05%
0.04%
0.05%
0.02%

185787
79119
40249
12360
4719
3233
1080
1610
2592
1048
856
548
507
626
287
1153
455
254
221
199
466
285
267
389
75
121
96
107
164
22

54.80%
23.34%
11.87%
3.65%
1.39%
0.95%
0.32%
0.47%
0.76%
0.31%
0.25%
0.16%
0.15%
0.18%
0.08%
0.34%
0.13%
0.07%
0.07%
0.06%
0.14%
0.08%
0.08%
0.11%
0.02%
0.04%
0.03%
0.03%
0.05%
0.01%

Country
Greece
Unresolved/Unknown
US Commercial
Network
United Kingdom
Cyprus
France
Netherlands
US Educational
Finland
Switzerland
Germany
Latvia
Belgium
International (int)
Peru
Croatia (Hrvatska)
Norway
Hungary
Yugoslavia
Italy
Australia
Poland
Bulgaria
Czech Republic
Macedonia
Austria
Denmark
Israel
Lithuania

Και ο επόμενος πίνακας στατιστικών επισκεψιμότητας αφορά στις 15 πρώτες μέρες του
Δεκεμβρίου 2004:
Top 28 of 28 Total Countries
#
Hits
Files
KBytes
1 7581 62.92% 5673 65.97% 86873 54.56%
2 1841 15.28% 1362 15.84% 25564 16.06%
3 1497 12.42% 596 6.93% 15064 9.46%
4 331 2.75% 291 3.38% 7838 4.92%
5 210 1.74% 187 2.17% 6894 4.33%
6 107 0.89% 101 1.17% 3395 2.13%
7 95 0.79% 85 0.99% 3733 2.34%
8 61 0.51% 38 0.44% 1598 1.00%
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

60
56
26
25
23
23
18
13
12
11
10
9
9
9
8
7
4
1
1
1

0.50%
0.46%
0.22%
0.21%
0.19%
0.19%
0.15%
0.11%
0.10%
0.09%
0.08%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.06%
0.03%
0.01%
0.01%
0.01%

60
52
26
24
22
22
18
13
11
10
10
7
9
9
0
7
4
1
0
0

0.70%
0.60%
0.30%
0.28%
0.26%
0.26%
0.21%
0.15%
0.13%
0.12%
0.12%
0.08%
0.10%
0.10%
0.00%
0.08%
0.05%
0.01%
0.00%
0.00%

2781
911
260
1104
349
328
328
126
175
849
406
68
164
193
3
67
128
28
0
0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.75%
0.57%
0.16%
0.69%
0.22%
0.21%
0.21%
0.08%
0.11%
0.53%
0.26%
0.04%
0.10%
0.12%
0.00%
0.04%
0.08%
0.02%
0.00%
0.00%

Poland
Cyprus
Mexico
France
Indonesia
Japan
Portugal
United Kingdom
Mauritius
Argentina
Canada
Austria
Croatia (Hrvatska)
Romania
Turkey
Iceland
Netherlands
Belgium
Estonia
Sweden

7 - "Επίσης παρακαλούμε για την άμεση απενεργοποίηση της παραπάνω διεύθυνσης."
Με άλλα λόγια: σβήστε μας τα άπλυτα που μας έβγαλε ο Περσίδης στη φόρα γιατί γίναμε ρεζίλι!
Με κριτήριο τη θεμελιώδη αρχή που διέπει το διαδίκτυο, την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και απόψεων,
"παρακαλείτε" για την εφαρμογή του απόλυτου φασισμού στην υποτιθέμενη χώρα της
δημοκρατίας!!! Πού το βρήκατε γραμμένο αυτό?
8 - "Η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε είναι η μόνη επίσημη ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από
την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το άθλημα του Καράτε Αρ. (Απόφασης της ΓΓΑ 3800/7-290) και δεν μπορεί να δυσφημείται μεταξύ των άλλων το άθλημα και η επίσημη ομοσπονδία από
διεύθυνση που έχετε παραχωρήσει εσείς σε ιδιώτη. "
α- Κάθε ομοσπονδία καράτε που έχει συσταθεί με βάση τον Αστικό Κώδικα και έχει εγγραφεί στο
βιβλίο Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου (υπάρχουν πάνω από δεκαπέντε τέτοιες!) έχει τα ίδια νομικά
δικαιώματα με την ΕΛΟΚ! Η ΕΛΟΚ δεν έχει τίποτα περισσότερο! Επίσης, το "Αναγνωρισμένη από τη
ΓΓΑ", δεν σημαίνει τίποτα άλλο από το ότι παίρνει επιχορήγηση και βάζει τους πρωταθλητές της στα
πανεπιστήμια! Τι θα γίνει? Θα σκοτωθείτε τώρα δεκαπέντε ομοσπονδίες καράτε για το karate.gr?
β- Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, της οποίας πρόεδρος είναι ο Θύμιος
Περσίδης, είναι ακόμα πιο επίσημα αναγνωρισμένη ως ελληνική ομοσπονδία καράτε , διότι η "επίσημη"
ΕΛΟΚ προσπάθησε δικαστικά να υφαρπάξει τα δικαιώματά της και έχασε πανηγυρικά και μάλιστα με
απόφαση του Αρείου Πάγου, που αποτελεί νομολογία για τη χώρα μας!
γ- Η ΕΛΟΚ λειτουργεί από το 1986 και ήδη προβάλεται στο Internet από το site της ΓΓΑ, αλλά και
ταυτόχρονα από το δικό της site (αρχικά www.eoek.gr, μετά www.wkf.net/Greece και τέλος
www.elok.org ) με κόστος κοντά στα ... δύο εκατομύρια το χρόνο !!! (Για ένα παιδαριώδες site και για το
1999! Πού πάνε τα λεφτά του ελληνικού λαού, ήθελα να ήξερα! Για μένα, η αλλαγή τόσων ονομασιών
χώρου είναι ύποπτη δημιουργίας εικονικών δαπανών για την ΕΛΟΚ!!!) Το karate.gr το είχε ο
εκπαιδευτής του Οκινάουα-τε Χαράλαμπος Ωραιόπουλος στη Θεσσαλονίκη για πάνω από οκτώ χρόνια!
Και μάλιστα αυτό ήταν γνωστό σε εσάς, διότι ο σύλλογός του ήταν μέλος της ΕΛΟΚ και ο ίδιος φίλος σας
και μέλος επιτροπών της ΕΛΟΚ! Ποτέ δεν επιδιώξατε να το αποκτήσετε, διότι ποτέ δεν σας ενδιέφερε!
Γιατί δεν αναζητήσατε το karate.gr όταν φτιάξατε το site της ΕΛΟΚ από το 1995 ή 1996 καθώς και όλα
αυτά τα χρόνια από τότε μέχρι σήμερα!
Τώρα που το πήρα εγώ, έγραψα μερικές ιδέες δημοσιογραφικής και εμπορικής εκμετάλλευσης, ενώ
σας βγαίνουν ταυτόχρονα τα άπλυτα στη φόρα το θυμηθήκατε? Τώρα θυμηθήκατε ότι πρέπει να ανήκει
στην ΕΛΟΚ και στήνετε μηχανή εξαπάτησης για να υφαρπάξετε τη διεύθυνση karate.gr ίδια με εκείνη τη
Σελίδα 112/128

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ένα Λιοντάρι, Χίλιες Κότες και μια Eurόκοτα! Μέρος Δεύτερο.

γνωστή προσπάθεια να υφαρπάξετε τα δικαιώματα του Παραδοσιακού Καράτε από την
ΠΟΠΚ με εικονικές ομοσπονδίες και κάθε είδους απάτες???
Μήπως βγάζετε την προσωπική σας κακία, όπως τότε που στείλατε γράμματα στους
συλλόγους να μην αγοράζουν το περιοδικό μου ΔΥΝΑΜΙΚΟ, την προσωπική σας αγωνία
για τις ενοχές σας, που αποκαλύπτονται, και τις παρανομίες σας να είστε ταυτόχρονα
τεχνικοί και διοικητικοί στην ΕΛΟΚ και στις παραομοσπονδίες που διευθύνετε παράνομα
απομυζώντας το άθλημα, τους συλλόγους του και τους αθλητές του, κύριε
Παπαδημητρόπουλε και κύριε Μπίκα, και να περνάτε τα παιδιά των μελών του ΔΣ
στα πανεπιστήμια??? Και κύριε Γερόλυμπε πρωτίστως!
9- " ... Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο URL: www.karate.gr πρέπει να
παραχωρηθεί στην ομοσπονδία μας ως ο κατ' εξοχήν και μόνος επίσημος φορέας που εκπροσωπεί το
άθλημα στην Ελλάδα και παρακαλούμε να εκλάβετε την επιστολή αυτή εκτός από διαμαρτυρία και
ως αίτηση καταχώρησης.
Με τιμή
(σφραγίδα ΕΛΟΚ)
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Μπίκας

Με την τελευταία παράγραφο της επιστολής σας, ομολογείτε περίτρανα για άλλη μια φορά την
αρπακτική τακτική σας ότι, με πρόφαση την προστασία άλλων και τη διαμαρτυρία ότι δήθεν θίγεται
το άθλημα, ο απώτερος σκοπός σας είναι να υφαρπάξετε αναφαίρετα δικαιώματα άλλων, που δεν σας
ανήκουν!!!
Χίλιες φορές να σας το εξηγήσω, ποτέ σας δεν θα το καταλάβετε, γιατί το καράτε των 40 χρόνων
που κάνετε εσείς και διδάσκετε στους μαθητές σας είναι "μαϊμού-καράτε"!
Διότι δεν διδάσκει το θεμελιώδες στοιχείο του Παραδοσιακού Καράτε των 400 χρόνων: δεν
διδάσκει ΣΕΒΑΣΜΟ!!!

Η απάντηση στην επιστολή σας είναι μία, εκτεταμένη
και δίνεται στην ενότητα του karate.gr:
14 - Η Ε.Λ.Ο.Κ. = Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε
(με αντικείμενο το "Γενικό Καράτε" και ΟΧΙ το " Παραδοσιακό Καράτε")
Με βαθιά ιαπωνική υπόκλιση

Θύμιος Περσίδης

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Συνέχεια στο Μέρος Τρίτο
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ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΟΚ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ
ΤΗ ΓΓΑ!

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ... ΠΛΑΚΑΣ !!!

Θέτουμε τις παρατηρήσεις μας υπόψη των Γιώργου Ορφανού και
Κώστα Κουκοδήμου για να αποδείξουμε την ανικανότητα της
ΓΓΑ: Ούτε τώρα δεν θα γίνει τίποτα!
Η ΓΓΑ πετάει το δημόσιο χρήμα στα σκουπίδια!
Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!

ΜΕΡΟΣ - 7/8: Ο Έλεγχος της Καταγγελίας
και ο έλεγχος για τα ... μπάζα συνεχίζεται από το Μέρος 6/8!

Έκθεση λογιστικού και διαχειριστικού
ελέγχου της ΕΛΟΚ
για το διάστημα 1/1/97 έως 28/2/2001

από τους ελεγκτές της ΓΓΑ
Νίκο Γιώτη και Ειρήνη Πενταράκη
μετά από εντολή του Υφυπουργού (?) και του
προέδρου του Ελεγκτικού Συμβουλίου (?)
Στο Κεφάλαιο Δ' οι ελεγκτές της ΓΓΑ εξετάζουν την Καταγγελία, που
σηματοδότησε τον έλεγχο!
Η καταγγελία κατά της ΕλΟΚ είχε υποβληθεί από το Αθλητικό Σωματείο ΑΚΣΑ με πρόεδρο τον
Γιώργο Παναγιωτίδη, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και Α' αντιπρόεδρος της ΕΛΟΚ, και
είχε αντικείμενο κυρίως ένα ποσό 45 εκατ δρχ. του 1999, το οποίο έλειπε από τους
απολογισμούς της ΕΛΟΚ.
Πιο συγκεκριμένα, ο Παναγιωτίδης είχε αμφιβολίες για την χρηστή διαχείριση των
επιχορηγήσεων της ΕΛΟΚ και είχε ζητήσει εξηγήσεις ως Α' αντιπρόεδρος για την
οικονομική διαχείριση κάποιας περιόδου του 1999. Η απάντηση του προέδρου
Γερόλυμπου ήταν η γνωστή σε όλους που δεν σκύβουν το καφάλι στην δικτατορία του:
... πίσσα και πούπουλα!!! Εννοώ, άρνηση και καθαίρεση! Πραγματικά, ενώ κάθε
ηθικός, έντιμος και καθαρός πρόεδρος ομοσπονδίας δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να
δείξει στον συνεργάτη του αντιπρόεδρο της ίδιας ομοσπονδίας την οικονομική
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κατάσταση της ομοσπονδίας που και οι δύο διοικούν, αντίθετα ο Γερόλυμπος αρνήθηκε τη διαφάνεια,
παρ' όλο που είναι υποχρέωσή του, και έκανε με τους δικούς του στο ΔΣ αστραπιαία αναδιάρθρωση του
ΔΣ, καθαιρώντας τον Παναγιωτίδη από τη θέση του Α' αντιπροέδρου!!! Η κίνηση αυτή τα
λέει όλα!
Η πράξη αυτή της απόλυτης ενοχής και της αποδοχής της ενοχής, συνοδεύτηκε από
τη γνωστή στρατηγική του Γερόλυμπου κατασκευής έμμεσων στοιχείων με ορκωτούς
λογιστές, υποστήριξη της ΓΓΑ, επίθεση σε όλα τα μέτωπα και αργότερα ... "γλείψιμο" του
Παναγιωτίδη για να αποσύρει τη μήνυση που ακολούθησε!
Την καταγγελία του Παναγιωτίδη (27/12/2000) προς τη ΓΓΑ ότι λείπουν από τον
απολογισμό της ΕΛΟΚ, για το 1999, 45 εκατ. δρχ. την ακολούθησε η επόμενη επείγουσα
επιστολή της κας Θεοχάρη (Τμήμα Οικονομικού Ελέγχου της ΓΓΑ):
12/1/2001 - Έπειτα από την με ημερομηνία 10/1/2001 τηλεφωνική
ενημέρωσή σας , παρακαλούμε να καταθέσετε άμεσα απολογισμό ποσού
47.000.000 δρχ. που εισπράξατε εντός του έτους1999 και δεν καταθέσατε στον
απολογισμό του αυτού ως άνω έτους.
Η επιστολή αυτή αποδεικνύει ότι υπάρχει θέμα! Εκτός αν η προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικού
Ελέγχου της ΓΓΑ είναι ... ούφο και γράφει τόσο "βαριές" επιστολές χωρίς έλεγχο και σκέψη. Αλλά είναι
φανερό ότι η γυναίκα αυτή είδε την αλήθεια και την είπε άμεσα για να κατοχυρωθεί και η ίδια έστω και
καθυστερημένα, διότι την παράλειψη στον απολογισμό του 1999 των 45 ή 47 εκατ. δρχ. έπρεπε να την είχε
δει τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2000 (πριν δοθούν άλλα χρήματα στην ΕΛΟΚ) και όχι να την μάθει από
καταγγελία το Δεκέμβριο του 2000! (Μπάχαλο η ΓΓΑ!)
Τα υπόλοιπα τα ανέλαβε η μεγαλοφυΐα Γερόλυμπος! Μια γενική έκθεση ορκωτών λογιστών, η οποία
όμως γράφει περί ανέμων και υδάτων, βγάζει λάδι την ΕΛΟΚ για το διάστημα 1/1-31/10/2000, το οποίο
είναι άσχετο με διάστημα του καταγγελλομένου απολογισμού! Και ακολουθεί η άσχετη έκθεση ελέγχου
απόλυτης κάλυψης της ΕΛΟΚ από τους ελεγκτές της ΓΓΑ! Οι τελευταίοι και ακριβώς για την καταγγελία
διατυπώνουν το επόμενο Σκεπτικό:
Το καταγγέλλον σωματείο αντλεί στοιχεία από το έγγραφο της ΓΓΑ που
αναφέρεται στις εγκρίσεις που έχουν γίνει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΚΑΡΑΤΕ για το έτος 1999 συνολικού ύψους 179.350.000 δρχ. και όχι στις
χρηματικές καταβολές που έχει χορηγήσει ο ΟΠΑΠ και οι οποίες διαφέρουν
ως προς το χρόνο καταβολής.
Το ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικών και έκτακτων) για κάθε έτος
αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ' της παρούσας έκθεσης, πιστοποιήθηκαν δε ως
προς το χρόνο καταβολής από την αρμόδια Δ/νση του ΟΠΑΠ και συμφωνούν
με τα δεδομένα του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων της Ομοσπονδίας.
Πριν προχωρήσω, καταγγέλλω για άλλη μια φορά ότι,
1- Αν η ομοσπονδία κρατάει το γνωστό απλό βιβλίο Εσόδων-Εξόδων Β' κατηγορίας
επιχειρήσεων και όχι βιβλία Γ' κατηγορίας,
2- Αν ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ Γερόλυμπος (οικονομολόγος) με τον Παπαδημητρόπουλο
(γενικό γραμματέα, εφοριακό) και τον Παπαναστασίου (ταμία - τραπεζικό) ΔΕΝ γράφουν όπως
οφείλουν τις δαπάνες στο Βιβλίο Πρακτικών του ΔΣ, ώστε να τις καταλαβαίνουν και να τις
ελέγχουν έστω και υποτυπωδώς στις συνεδριάσεις του ΔΣ τα άλλα μέλη, πριν υπογράψουν την
έγκρισή τους, και τα οποία άλλα μέλη είναι όλα χαμηλής "οικονομικής" μόρφωσης και έχουν
απόλυτη άγνοια από έλεγχο βιβλίων Γ' κατηγορίας (ΕΠΕ και ΑΕ),
3- Αν οι υπογραφές των άλλων μελών του ΔΣ τίθενται σε λογιστικές ταμειακές εκτυπώσεις
του λογιστικού προγράμματος για βιβλία Γ' κατηγορίας (που ΔΕΝ τηρούνται τέτοια!)
ακαταλαβίστικες για όλα τα μέλη του ΔΣ!
4- Αν ο λογιστής Αλεξόπουλος που έχει επιλεγεί για την ΕΛΟΚ από τον Γερόλυμπο, είναι ο
λογιστής των επιχειρήσεων του Γερόλυμπου!!!
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5- Αν μια έκθεση ελέγχου για 45 εκατ. δρχ. θεωρείται "πλήρης" με ένα σκεπτικό σαν το
ανωτέρω, το οποίο θα το έγραφαν άνετα ένας ... καστανάς από του Ψειρή και μια ...
στραγαλατζού από τη Δάφνη!!! (Δεν μπορείτε να μας λέτε κατάμουτρα ηλιθίους!):
... τότε υπάρχει σαφώς πρόβλημα στη διαχείρηση του δημόσιου χρήματος από την ΕΛΟΚ
και στον έλεγχο που υποτίθεται ότι ασκεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!
Θα μου πείτε, τι δουλειά έχει ο Ορφανός εδώ!
Θα σας απαντήσω ότι έχει αποδειχθεί πλέον ότι ο Ορφανός είναι κολλητός του
Γερόλυμπου!
Άλλωστε, επί χρόνια ο Γερόλυμπος μας φοβέριζε: δεν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία, έ θα
δείτε τι θα σας κάνω!!!
ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ο ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΗΝ ΕΛΟΚ!

Και ας δούμε το Σκεπτικό λέξη-λέξη:
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ: Το καταγγέλλον σωματείο αντλεί στοιχεία από το έγγραφο της ΓΓΑ
που αναφέρεται στις εγκρίσεις που έχουν γίνει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ για το
έτος 1999 συνολικού ύψους 179.350.000 δρχ. ...
Εδώ οι ελεγκτές είχαν υποχρέωση να αναφέρουν (και όχι να αφήνουν να προκύπτει με ασάφεια)
λεπτομερώς, επακριβώς και ημερολογιακά:
Α) την εγκεκριμένη επιχορήγηση της ΕΛΟΚ για το 1999,
Β) τις εγκριτικές αποφάσεις της ΓΓΑ με τα αντίστοιχα ποσά για το 1999 για τις οποίες είναι
υπόλογη σε απολογισμό για το 1999 η ΕΛΟΚ, και τέλος
Γ) τις αντίστοιχες εκταμιεύσεις από τον ΟΠΑΠ!
Και αυτά δεν τα έκαναν! Αυτό που έκαναν ήταν να γράψουν συγκεχυμένα ποσά για το 1999.
Και να τι προκύπτει από τα έγγραφα:
Α) Κατά τους ελεγκτές και για το Έτος 1999 η ΓΓΑ έδωσε στην ΕΛΟΚ:
Τακτικές επιχορηγήσεις 70.000.000 δρχ. ,
Έκτακτες επιχορηγήσεις 60.000.000 δρχ. ,
Επιχορηγήσεις προς τρίτους
8.000.000 δρχ. ,
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 138.000.000 δρχ.
Β) Από την άλλη μεριά ο Παναγιωτίδης ζήτησε από την ΓΓΑ τα ποσά που πήρε η ΕΛΟΚ μέσα στο
1999. Αλλά λόγω σοβαρού ετεροχρονισμού μεταξύ έγκρισης από τη ΓΓΑ και πληρωμής από τον ΟΠΑΠ
έχουν μπερδευτεί οι εγκρίσεις από τη ΓΓΑ και οι εκταμιεύσεις από τον ΟΠΑΠ προς την ΕΛΟΚ για τα έτη
1998-1999-2000! Αυτό είναι και το λεπτό σημείο που εσκεμμένα οι δύο σουπιές της ΓΓΑ και επιτροπή
ελέγχου δεν διευκρινίζουν, ενώ γνωρίζουν την ανάγκη της λεπτομέρειας, ώστε να θολώσουν τα νερά!!!
Και τελικά δεν προκύπτει από πουθενά στην έκθεσή των ελεγκτών πώς εννοούν ότι προκύπτουν τα
διάφορα ποσά, ώστε να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η ΕΛΟΚ είναι ... μια αθώα και
αγνή περιστερά! Την ασάφεια που γεννιέται και την οποία αφήνουν εσκεμμένα ως ασάφεια
θα την δούμε παρακάτω.
Από την άλλη μεριά παρατηρούμε ότι η ΓΓΑ δίνει έκτακτα (δηλαδή
χωρίς δημοσιοποίηση και άρα με αδιαφάνεια) τόσο μεγάλο ποσό (68 εκατ.,
εκ των οποίων τα 8 εκατ. στον δεξιά ... Σκωτσέζο Μόρρις και τους φίλους
του Γερόλυμπο και Παπαδημητρόπουλο) σε έκτακτη επιχορήγηση στην
ΕΛΟΚ όσο είναι και η τακτική (70 εκατ.)!!!
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ: ... και όχι στις χρηματικές καταβολές που έχει
χορηγήσει ο ΟΠΑΠ και οι οποίες διαφέρουν ως προς το χρόνο καταβολής.
Πραγματικά, ο ΟΠΑΠ μετά από αίτηση του ΑΚΣΑ/Παναγιωτίδη απάντησε με
έγγραφο στο οποίο εμφαίνονται οι εκταμιεύσεις από τον ΟΠΑΠ προς την ΕΛΟΚ με ημερομηνία
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απόφασης της ΓΓΑ, ποσό και ημερομηνία εκταμίευσης από τον ΟΠΑΠ προς την ΕΛΟΚ. Αυτές είναι οι
κατωτέρω για την χρήση του 1999: (το έγγραφο του ΟΠΑΠ σε φωτοαντίγραφο ήταν δυσανάγνωστο και τα
ποσά έχουν ταξινομηθεί κατά ημερομηνία εκταμίευσης)
Απόφαση ΓΓΑ
1/2/99
24/2/99
1/4/99
15/4/99
15/4/99
7/5/99
28/5/99
26/7/99
4/11/99
17/12/99
19/11/99

Αιτιολογία

Τ-Ε

Έναντι Τακτικής
Τ
Πριμ Αθλητών
Πριμ
Τακτική
Τ
Συμβολή της ΓΓΑ για τη Διοργάνωση Συνεδρίου της
Ε
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε
Συμβολή της ΓΓΑ για τη Διοργάνωση του
Πρωταθλήματος Ανδρών-Γυναικών 1999 Μαΐου 1999, Ε
Αθήνα
Αθλητικούς Σκοπούς
Ε
Τακτική
Τ
Τακτική
Τ
Τακτική
Τ
Εξόφληση Τακτικής
Τ
Συμβολή της ΓΓΑ για τη Διεξαγωγή Βαλκανικού
Ε
Πρωταθλήματος

Εκταμίευση
από ΟΠΑΠ
16.000.000
26/2/99
6.000.000
10/3/99
16.000.000
5/4/99
Ποσό δρχ.

16.000.000

21/4/99

32.000.000

21/4/99

1.350.000
20.000.000
20.000.000
26.900.000
17.000.000

7/6/99
9/6/99
27/7/99
12/11/99
22/12/99

11.000.000

17/1/00

Το έγγραφο δεν είναι σαφές για τις ημερομηνίες εκταμίευσης, οι οποίες μπορεί να είναι αρκετά
αργότερα από αυτές της έγκρισης, αλλά είναι σαφές για τα ποσά χρήσης 1999.
Η παρανομία λοιπόν γεννιέται από τη ΓΓΑ και οφείλεται στην πολύ ενωρίτερα έγκριση ποσών από τη
ΓΓΑ σε σχέση με τη δυνατότητα πληρωμής από τον ΟΠΑΠ. Αυτό δημιουργεί ενοχή στην ΓΓΑ και εξ
αυτής αποδοχή μιας υπερδωδεκάμηνης χρήσης για το κλείσιμο των απολογισμών από τις ομοσπονδίες!
Στη συνέχεια το χάος συντηρείται από την ΕΛΟΚ (και κάθε άλλη ομοσπονδία) και κανείς δεν ξέρει αν και
πόσο μεγάλη κατάσταση εκμετάλλευσης δημιουργείται! Οι ελεγκτές το γνωρίζουν αυτό και δεν
διασαφηνίζουν εσκεμμένα την αλήθεια! Και επίσης δεν διευκρινίζουν ο κάθε ετήσιος απολογισμός σε ποιά
βάση συντάσσεται: Με βάση τα ποσά που εγκρίνονται ή με βάση τα ποσά που εισπράττονται? Με βάση
δώδεκα μήνες ή με βάση 14 ή 15 μήνες???
[Παρατηρούνται πάντως δύο περίεργα:
1 - Η ΕΛΟΚ παίρνει εύκολα έκτακτες επιχορηγήσεις!
2 - Οι έκτακτες αυτές επιχορηγήσεις προορίζονται για προβλέψιμες εκδηλώσεις, πράγμα που γεννάει
την υποψία μήπως τυχόν είχαν ήδη προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό!
Συμπέρασμα: Κάπου μπορεί να κοροϊδεύουν η ΓΓΑ και η ΕΛΟΚ τις άλλες ομοσπονδίες!!! ]
Όλοι είναι λοιπόν ένοχοι και κοιτάζουν πώς ο καθένας θα μπαλώσει τις τρύπες από τις οποίες
γεννούνται όλων των ειδών οι αρπαχτές! Και το μπάχαλο διαιωνίζεται!
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ: Το ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικών και έκτακτων) για κάθε έτος
αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ' της παρούσας έκθεσης, πιστοποιήθηκαν δε ως προς το χρόνο
καταβολής από την αρμόδια Δ/νση του ΟΠΑΠ και συμφωνούν με τα δεδομένα του
Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων της Ομοσπονδίας.
Δηλαδή πώς μας το λέτε έτσι! Να το δεχθούμε χωρίς απόδειξη? Θέλουμε μία-μία
τις εγκρίσεις της ΓΓΑ, ένα-ένα τα εντάλματα του ΟΠΑΠ, ακριβώς το ποσό που εσείς
θεωρείτε ότι ανήκει στο 1999, ακριβώς το χρονικό διάστημα του απολογισμού και
ακριβώς τον απολογισμό της ΕΛΟΚ. Σαφή διαχωρισμό του 1999 από το προηγούμενο
και το επόμενο έτος και άλλα πολλά!
Κάθε άλλη απάντηση είναι το ... μελάνι της σουπιάς!!! Η κυρία Θεοχάρη ΔΕΝ τα ήξερε όλα
αυτά και ζήτησε απολογισμό για τα 47 εκατ.???
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Δεν ντρεπόσαστε λιγάκι λέω εγώ! Βάζετε και το κεφάλι σας μέσα για να γλιτώσετε τον
κανακάρη σας! Αν μπουν τρεις εισαγγελείς για έλεγχο στη ΓΓΑ θα ... πηδήξετε όλοι από τα ...
παράθυρα στην ... Κηφισίας!!!
Καλή προσγείωση! Αμήν και πότε (να μπει εισαγγελέας εννοώ!)!
Και μια μικρή ακόμα προσθήκη "κορυφαίου" ελέγχου!
Λένε οι ελεγκτές:
"δ. Όσον αφορά το σκέλος της καταγγελίας, σύμφωνα με το οποίο ο απολογισμός έτους 1999 που
εμφανίστηκε και εγκρίθηκε από τη ΓΣ είναι συνοπτικός και διαφέρει από αυτόν που κατετέθη στη ΓΓΑ
σημειώνουμε τα εξής:
Από το Πρακτικό Νο 22 της τακτικής ΓΣ της 19/12/99 και το πρακτικό Νο 23 της τακτικής ΓΣ της
26/2/2000, δεν προκύπτουν αναλυτικά τα στοιχεία του απολογισμού έτους 1999 που εγκρίθηκαν
(τμηματικά) και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η διασταύρωση των καταγγελλομένων."
Δηλαδή, η καταγγελία λέει ότι "στη ΓΣ εγκρίθηκε ένας συνοπτικός απολογισμός, ενώ στη ΓΓΑ
υποβλήθηκε ένας αναλυτικός απολογισμός και άρα αυτοί οι δύο είναι εξ ορισμού και από τη φύση
τους δύο διαφορετικά πράγματα, πράγμα σαφώς παράνομο!
Και τα ξεφτέρια οι ελεγκτές απαντάνε ότι "αφού δεν γνωρίζουμε ποιά ήταν η ανάλυση του
συνοπτικού απολογισμού, δεν μπορούμε να διασταυρώσουμε αν και πού διέφερε από τον αναλυτικό
που υποβλήθηκε στη Γραμματεία!"
Πάρ' το αυγό και κούρευτο!
Όχι μόνο δεν είναι ελεγκτές αυτοί, αλλά και από κάπου χάνουν! Εκτός αν έχουν φτάσει σε τέτοιο
επίπεδο τελειότητας, και εγώ έχω μείνει τόσο πίσω, ώστε μας λένε κατάμουτρα: "Ναι, ρε βλήματα,
και ... αυγά θα σας βάλουμε να κουρεύετε!" και εγώ δεν εννοώ να ... προσαρμοστώ!!!

και ο έλεγχος για τα ... μπάζα συνεχίζεται στο karate.gr!
Ο έλεγχος κλείνει με την παράγραφο:
Τέλος, επιθυμούμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους υπαλλήλους της Ομοσπονδίας και
στον λογιστή κ. Ε. Αλεξόπουλο για την βοήθεια που μας παρείχαν κατά την εκτέλεση του ελέγχου
μας.
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2001
Οι ελεγκτές: Γιώτης Νικόλαος, Πενταράκη Ειρήνη
(δώστε μου την αναγνώριση να παίζω με την ομοσπονδία μου, ειδάλλως μοιραία θα παίζω με ... εσάς!!!)
Με βαθιά ιαπωνική υπόκλιση

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!

Σελίδα 118/128

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ένα Λιοντάρι, Χίλιες Κότες και μια Eurόκοτα! Μέρος Δεύτερο.

Σελίδα 119/128

Ένα Λιοντάρι, Χίλιες Κότες και μια Eurόκοτα! Μέρος Δεύτερο.

Σελίδα 120/128

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ένα Λιοντάρι, Χίλιες Κότες και μια Eurόκοτα! Μέρος Δεύτερο.

Σελίδα 121/128

Ένα Λιοντάρι, Χίλιες Κότες και μια Eurόκοτα! Μέρος Δεύτερο.

Σελίδα 122/128

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ένα Λιοντάρι, Χίλιες Κότες και μια Eurόκοτα! Μέρος Δεύτερο.

Σελίδα 123/128

Ένα Λιοντάρι, Χίλιες Κότες και μια Eurόκοτα! Μέρος Δεύτερο.

Σελίδα 124/128

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι Πολιτικοί που πέρασαν από την ΓΓΑ. Μερικοί αρνήθηκαν
με τον ένα ή άλλο τρόπο την αναγνώριση της ΠΟΠΚ!
Υφυπουργοί:

Γενικοί Γραμματείς:

Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα
συνεχίζεται στο Τρίτο Μέρος και
θα συνεχιστεί και με επόμενα μέρη!

Τα τεύχη του περιοδικού “ΔΥΝΑΜΙΚΟ” 1977 – 1994.

Νο 01/ΝΟΕ-77 No 02/ΔΕΚ'77 No 03/ΙΑΝ'78 No 04/ΦΕΒ'78 No 05/ΜΑΡ'78 No 06/ΑΠΡ'78 No 07/ΜΑΙ'78 No 08/ΙΟΥΝ'78

No 09/ΙΟΥΛ'78 No 10/ΑΥΓ'78 No 11/ΣΕΠ'78 No 12/ΟΚΤ'78 No 13/ΝΟΕ'78 No 14/ΔΕΚ'78 No 15\ΙΑΝ'79 No 16/ΦΕΒ'79

No 17/ΜΑΡ'79 No 18/ΑΠΡ'79 No 19/ΜΑΙ'79 No 20/ΙΟΥΝ'79 No 21/ΣΕΠ'79 No 22/ΟΚΤ'79 No 23/ΝΟΕ'79 No 24/ΙΑΝ'80

No 25/ΦΕΒ'80 No 26/ΜΑΡ'80 No 27/ΑΠΡ'80 No 28/ΜΑΪ'80 No 29/ΙΟΥΝ'80 No 30/ΣΕΠ'80 No 31/ΟΚΤ'80 No 32/ΝΟΕ'80

No 33/ΔΕΚ'80 No 34/ΙΑΝ'81 No 35/ΦΕΒ'81 No 36/ΜΑΡ'81 No 37/ΑΠΡ'81 No 38/ΜΑΪ'81 No 39/ΙΟΥΝ'81 No 40/ΣΕΠ'81

No 41/ΟΚΤ'81 No 42/ΝΟΕ'81 No 43/ΔΕΚ'81 No 44/ΙΑΝ'82 No 45/ΦΕΒ'82 No 46/ΜΑΡ'82 No 47/ΑΠΡ'82 Νο 48/ΜΑΪ'82

Νο 49/ΣΕΠΟΚΤ’82

Νο 50/ΝΟΕΔΕΚ’82

Νο 51/ΙΑΝΦΕΒ’83

Νο 52/ΜΑΡΑΠΡ’83

Νο 53/ΜΑΪΙΟΥΝ'83

Νο 54/ΙΟΥΝΙΟΥΛ'83

Νο 55/ΣΕΠΟΚΤ'83

Νο 56/ΝΟΕΔΕΚ'83

Τα τεύχη του περιοδικού “ΔΥΝΑΜΙΚΟ” 1977 – 1994.

No57/ΔΕ'83ΙΑΝ84

Νο58/ΦΕΒΜΑΡ'84

Νο 59/ΑΠΡΜΑΪ'84

No 65/ΑΠΡΜΑΙ'85

Νο 66/ΜΑΙΙΟΥΝ'85

Νο 67/ΙΟΥΝΙΟΥΛ'85

Νο 60/ΜΑΪΙΟΥΝ'84

Νο 61/ΙΟΥΝΙΟΥΛ'84

Νο 62/ΣΕΠΟΚΤ'84

Νο 63/ΝΟΕΔΕΚ'84

Νο 64/ΜΑΡΑΠΡ'85

Νο 68/ΣΕΠ'85 Νο 69/ΟΚΤ'85 Νο 70/ΔΕΚ'85 Νο 71/ΙΑΝ'86 Νο 72/ΜΑΡ'86

No 73/ΙΟΥΝ'86 Νο74/ΟΚΤ'86 No 75/ΜΑΪ'87 Νο 76/ΙΟΥΝ'87 No 77/ΔΕΚ'87 Νο 78/ΙΑΝ'88 Νο 79/ΜΑΪ'79 Νο 80/ΝΟΕ'88

No 81/ΔΕΚ'88 Νο82/ΦΕΒ'89 Νο 83/ΜΑΪ'89 Νο 84/ΝΟΕ'89 Νο 85/ΙΟΥΝ'90 No 86/ΔΕΚ'90 No 87/ΜΑΙ'93 Νο 88/ΙΟΥΝ'93

No 89/ΣΕΠ'93 Νο 90/ΟΚΤ'93 No 91/ΔΕΚ'93 No 92/ΙΑΝ'94 No 93/ΜΑΡ'94 No 94/ΑΠΡ'94 No 95/ΜΑΙ'94 No 96/ΟΚΤ'94

Πρακτικά ΓΣ
ΕΛΟΚ,
ΔΩΡΕΑΝ !
No 97/ΝΟΕ'94

Πρακτικά ΓΣ
ΕΛΟΚ,
ΔΩΡΕΑΝ !

Αγωγή
Αγωγή ΕΛΟΚ Γερόλυμπου
κατά
κατά
Περσίδη,ΔΩΡ Περσίδη,ΔΩΡ
ΕΑΝ για να
ΕΑΝ για να
μαθαίνετε!
μαθαίνετε!

Μήνυση
Αγωγή Τσόγκα (6 ντανΓερόλυμπου
μαϊμού) και
(ντιν νταν!)
Παπαδημητρόπουλου (6
κατά
νταν-ανθυπομαϊμού) κατά
ΠερσίδηΔΩΡΕ
Περσίδη (6,5 νταν!),
ΑΝ για να
ΔΩΡΕΑΝ για να μαθαίνετε!
μαθαίνετε!

