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karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε
Πρώτη δημοσίευση 10/6/04,
Αρχική Επικαιρότητα Οι Δίκες του Καράτε
αρχείο ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 20/4/79!
Καταχωρήσεις στο karate.gr
Διοργανώσεις
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977 - 1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την
έννοια του νόμου 3310/2005, και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια
πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων
αρμοδιοτήτων τους.

Ήταν στα πρώτα του βήματα το περιοδικό
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ
όταν μας "χτύπησε" ο Λιβανέζος-Θαύμα!!!

Copyright © 1945-2045 Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι,
επαγγελματίας κατηγορούμενος και "αθωούμενος" για συκοφαντική δυσφήμηση!
Τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 1978 έστειλε ο Ελ Κούρυ το βιβλίο-αυτοπροβολής του με
όλους τους τίτλους και τα διπλώματά του: από δέκα νταν σε καμιά εικοσαριά συστήματα
και 10-15 διπλώματα καθηγητή πανεπιστημίου και 5-6 τίτλους αρχιερέα σε διάφορες
θρησκευτικές οργανώσεις διαφορετικών θρησκειών!!! Είχε προηγηθεί δημοσιοποίηση των
τίτλων του, των ευνοουμένων του και των μαθητών του και είχε αποδειχθεί ότι ο Έλληνας
"τσιμπάει". Ιδού και ένα άρθρο εποχής από την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ της 29-5-1976.
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Αλλά το "ΔΥΝΑΜΙΚΟ" με εκδότη τον Θύμιο Περσίδη δεν "μάσησε" το παραμύθι και τον
έβγαλε στο κράξιμο!
Ένα από τα ερευνητικά του άρθρα ήταν και το επόμενο του τεύχους Νο 9, Ιουλίου 1978:

Η σελίδα που ακολουθεί είναι φωτό από το περιοδικό Γιν-Γιαν του Ελ Κούρη:
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συνέχεια από το "ΔΥΝΑΜΙΚΟ":
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Όπως ήταν φυσικό και όπως γίνεται και σήμερα με κάθε απατεώνα του οποίου η απάτη
αποκαλύπτεται, ο ΕΛ Κούρυ μας έκανε τέσσερις μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμηση δια του
τύπου. Στην πρώτη από αυτές καταδικάστηκα στο Πρωτοδικείο σε τέσσερις μήνες φυλάκιση.
Αποθρασυνόμενος από αυτή του την επιτυχία έγραψε και εκείνος συκοφαντικά για μένα στο
περιοδικό του, οπότε του έκανα και εγώ μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση.
Στο Εφετείο αυτής που καταδικάστηκα, τελικά αθωώθηκα, ενώ εκείνος δεν εμφανίστηκε στην δική
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μου μήνυση εναντίον του, οπότε και καταδικάστηκε ερήμην. Στις υπόλοιπες δικές του εναντίον μου
δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, διότι μάλλον είχε μπλεξίματα με το Αλλοδαπών και το Τμήμα
Ασφαλείας της περιοχής του και από ότι έμαθα κάποτε απελάθη από την Ελλάδα για άλλες του
δραστηριότητες. Στη συνέχεια δίνουμε τα άρθρα των εφημερίδων της εποχής.
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Και οι απατεώνες τελειωμό δεν έχουν!

Πάπαλααα !!!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε
Πρώτη δημοσίευση 12/6/04,
Αρχική Επικαιρότητα Οι Δίκες του Καράτε
αρχείο ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ από 20/12/94!
Καταχωρήσεις στο karate.gr
Διοργανώσεις
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977 - 1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την
έννοια του νόμου 3310/2005, και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια
πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων
αρμοδιοτήτων τους.

Οι Δίκες με την ΕΛΟΚ, τον Γερόλυμπο,
τον Τσόγκα και τον Παπαδημητρόπουλο
σε συνδυασμό με το
"Ο Γιώργος Γερόλυμπος, πρόεδρος της
ΕΟΕΚ, κτλ."
Copyright © 1945-2045 Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι,
επαγγελματίας κατηγορούμενος και "αθωούμενος" για συκοφαντική δυσφήμηση!

Όπως γράφω και στο "Ο Γιώργος
Γερόλυμπος, πρόεδρος της ΕΟΕΚ, ως δημόσιο
πρόσωπο και συνεργάτης επί σειρά ετών του
σημερινού υφυπουργού αθλητισμού Γιώργου
Ορφανού στον Τομέα Αθλητισμού της Νέας
Δημοκρατίας", στη μέση του 2004 δημιουργήθηκε
μια αναταραχή στην ΕΛΟΚ από τον Γερόλυμπο και
τους άλλους επιτήδειους για την πολιτική τους
επικράτηση. Όλες οι λεπτομέρειες γράφηκαν στο περιοδικό μου
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ" πράγμα που εξόργισε τον Γερόλυμπο, ο οποίος
θέλοντας να "πνίξει" την αλήθεια μου έκανε μια αγωγή με ενάγοντα
την ΕΛΟΚ, μία έκανε ο ίδιος, μία έβαλε τον Τσόγκα να κάνει, μία τον
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ΔΥΝΑΜΙΚΟ Νο 96
τεύχος του ΟΚΤ'94
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Παπαδημητρόπουλο και μία τη ... Μαρία την Πενταγιώτισσα, στης οποίας την ... ποδιά σφάζονταν
παλικάρια!!!!
Αυτή ακριβώς είναι και η ιστορική εξήγηση γιατί εξαφανίστηκαν τα ... παλικάρια από την
ΕΛΟΚ και μας έμειναν κάτι "απομεινάρια" της κακιάς συφοράς! Όλα ανεξαιρέτως τα παλικάρια ...
σφάχτηκαν στην ποδιά της ... Μαρίας!!!
Οι εκρηκτικές καταστάσεις της εποχής γράφηκαν στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ Νο
96, τεύχος του ΟΚΤ'94, και δίνονται σε pdf εδώ!
Η ΕΛΟΚ τότε με πρόεδρο τον Γιώργο Σανιώτη και γενικό γραμματέα τον
Νικήτα Οικονομάκη (έναν πασόκο που είχε βρει ο Γερόλυμπος και τον έβαλε
γενικό γραμματέα για να έχει προσβάσεις στην πασοκική ΓΓΑ - νομίζω πως
μετά από χρόνια ήταν και ο εργοδότης της συνδικαλίστριας καθαρίστριας
Κούνεβα που της ρίξανε βιτριόλι!) μου έκανε την αγωγή που διαβάζετε εδώ σε
pdf και την οποία υπέγραφαν οι Γιώργος Σανιώτης και Νικήτας Οικονομάκης,
ως πρόεδρος και γραμματέας αντίστοιχα της ΕΛΟΚ!

ΕΛΟΚ = Chicken Club
Την Αγωγή αυτή, με μάρτυρα ποιόν άλλον από τον Γερόλυμπο, εδώ διαβάζετε τα Πρακτικά
σε pdf και εδώ την Απόφαση 2867/1995, την έχασαν! Οι κύριοι δεν μπόρεσαν να ... δαγκώσουν
και ρούφηξαν τη ... σούπα τους!
Ταυτόχρονα ο Γερόλυμπος
υπέβαλε και δική του Αγωγή
εναντίον μου με μάρτυρες τους
Γιώργο Σανιώτη και Γιώργο
Μπίκα!
Εδώ διαβάζετε τα Πρακτικά
της σε pdf και εδώ διαβάζετε τη
σχετική Απόφαση 837/1996! Και
αυτή την έχασαν! Δεύτερη μερίδα
... σούπα είχε το μενού!
Από τις μαρτυρίες καταλαβαίνετε πόσο φθηνά πουλιέται η συνείδηση των ανθρώπων! Για
μια καρέκλα! Για να εισέλθει κανείς στη θεϊκή φυλή των "καρεκλοκένταυρων αθλητοπατέρων"!!!
Προσέξτε τη δική σας συνείδηση!
Αλλά δεν του έφτανε μόνο αυτό του Γερόλυμπου. Σαν πιστός στην ιδεολογία τού ρητού του
ευκαιριατζή που μας έλεγε συχνά "Το μέλλον ανήκει σε αυτόν που το προετοιμάζει!", αλλά και του
καουμπόυκου "Καλός ινδιάνος είναι ο ... νεκρός ινδιάνος!", δεν του έφτανε η ηθική του
ικανοποίηση, ούτε απλά να δικαιώνεται, ούτε να νικάει τον αντίπαλό του, αλλά επεδίωκε πάντα να
εξοντώνει μέχρις εσχάτων τον αντίπαλό του! Τώρα τι μου εξόντωσε εμένα δεν είναι ο κατάλληλος
χώρος να του αναπτύξω!!!
Βάσει των ανωτέρω, η ομοβροντία αγωγών 1995-1996 κατά Περσίδη έμελλε να συνεχιστεί
με ακόμα δύο Αγωγές εναντίον μου! Αυτή τη φορά ο Γερόλυμπος ενεργοποίησε τους
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"συγκολλητούς" του Γιώργο Τσόγκα και Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο (δεξιά) με τους συλλόγους
των οποίων άρπαζε ομοσπονδίες!
Εδώ διαβάζετε την Αγωγή Τσόγκα και εδώ την Αγωγή
Παπαδημητρόπουλου!
Αλλά μέχρι να εκδικαστούν αυτές οι δύο τελευταίες αγωγές, είχαν χάσει
τις δυο πρώτες και δεν τόλμησαν να εμφανιστούν στα δικαστήρια! Οι κότες!!!
Τέσσερις εναντίον ενός, λοιπόν, οι
... "σαβουράι" και πήρανε από τα τρία το
μακρύτερο!!!
Πριν μου κάνετε μήνυση σας εξηγώ
ότι αυτό το τελευταίο δεν είναι εξύβριση, δεν είναι
συκοφαντική δυσφήμηση, αλλά είναι αξιολογική κρίση μιας
πολιτικο-αθλητικής κατάστασης και προστατεύεται από την
ελευθερία της έκφρασης και τη σοφία της πλούσιας ελληνικής
γλώσσας να αποδίδει τις πραγματικές έννοιες, αφού για αυτό
πρόκειται, ακόμα και με μη απόλυτα αριστοκρατικές εκφράσεις των σαλονιών!
Κάπου ανάμεσα στα προηγούμενα είχε μπει σφήνα και ο μάστερ των 12 Νταν και δέκατος
τρίτος των Θεών του Ολύμπου κύριος σιχάν μάστερ Μπιλ Ζαχόπουλος, στον οποίο αν δεν
αναφερθούμε είναι σαν να αφήνουμε την ιστορία του καράτε στην Ελλάδα τελείως ... κουτσή!
Άλλωστε αυτός ήταν η ... Μαρία η Πενταγιώτισα, στην ποδιά της οποίας ... σφάχτηκαν τα
παλικάρια! Και πραγματικά κατά το 1994 υπήρχαν φήμες ότι ο Ζαχοπουλος είχε 80 συλλόγους και
θα έμπαινε στην ΕΛΟΚ για να πάρει τη μισή διοίκηση! Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Γερόλυμπος
είχε λυσσάξει να βάλουν με τον Τσόγκα και τον Παπαδημητρόπουλο τον Ζαχόπουλο στο ψευτοσίτο-ρύου τους, ώστε να τον ελέγχουν και να πάρουν και τις ψήφους των συλλόγων του!
Βέβαια εγώ πιστεύω ότι ο Ζαχόπουλος (μισός γάτα, μισός αλεπόυ!) δεν είχε έτοιμους πάνω
από είκοσι συλλόγους, αλλά ακόμα και αυτοί ήταν υπολογίσιμοι!
Για αυτά, όμως, θα σας παραπέμψω στο άρθρο με κλικ εδώ: "Οι Δίκες με τον Ζαχόπουλο"!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε
Πρώτη δημοσίευση 12/6/04, αρχείο
Αρχική Επικαιρότητα Οι Δίκες του Καράτε
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ από 20/12/94!
Καταχωρήσεις στο karate.gr
Διοργανώσεις
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977 - 1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την
έννοια του νόμου 3310/2005, και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια
πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων
αρμοδιοτήτων τους.

Οι Δίκες με τον Ζαχόπουλο!
Copyright © 1945-2045 Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι,
επαγγελματίας κατηγορούμενος και "αθωούμενος" για συκοφαντική δυσφήμηση!
Για να μην πολυλογούμε ο Μάστερ Μπιλ Ζαχόπουλος είχε φύγει από την Ελλάδα για δυο
χρόνια στα μέσα της δεκαετίας του '70 με καφέ ζώνη στο καράτε για να δουλέψει ως
ελαιοχρωματιστής στην Αμερική και είχε γυρίσει με 2 νταν! Είχε παντρέψει τον Ελ Κούρυ και κάθε
χρόνο έπαιρνε και από ένα νταν παραπάνω από τον ... Σαολίν Μάστερ!!! Είχε δημιουργήσει δικό του
σύστημα, ογδόντα σχολές με μαθητές του σε όλη την Ελλάδα μέχρι 6-7 νταν και όταν τα "έσπασαν"
με τον κουμπάρο του έφερνε διάφορους τυχάρπαστους από την Αμερική που του έδιναν ένα νταν
παραπάνω κάθε χρόνο, ώσπου να φθάσει στην κορυφή των ανύπαρκτων ... δώδεκα νταν!!! Πούλαγε
τη μαύρη ζώνη πρώτο νταν 150.000 δρχ. και είχε δικές του αίθουσες προπόνησης στην Αστυνομία
και στη Σχολή Ευελπίδων με το όνομά του!!! Με τέσσερις λέξεις: μισός γάτα, μισός αλεπού!
Εκεί ήταν που του γυάλισε η ΕΟΕΚ (τότε!)!
Η γνώμη μου είναι ότι, όταν ένας τέτοιος άνθρωπος με μηδενικά προσόντα επιτυγχάνει τόσους
και τόσο ψηλούς στόχους, κάθε προσπάθεια από οποιονδήποτε να τον ελέγξει μοιάζει με ... πορδή
στην έρημο!!!
Και όμως το ψευτο-σίτο-ρίου των Τσόγκα και Παπαδημητρόπουλου προσπάθησε, με ιθύνοντα
νου πάντα τον Γερόλυμπο, να εντάξει στους κόλπους του τον Ζαχόπουλο. Και οι τρεις τους
κατέβαλαν ... εκεί στην έρημο κάθε δυνατή προπάθεια, αλλά δεν τους βγήκε τελικά! Βέβαια δεν τους
βγήκε επειδή ο Ζαχόπουλος αυτοκαταστράφηκε, που ήταν και ο μόνος τρόπος να κλείσει η πορεία
του, διότι κάθε άλλη πορεία θα τον έφτανε στα ... 125 νταν και βάλε!!!
Κατά τα χρόνια της έκδοσης του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ είχα γράψει πολλά άρθρα για το παραμύθι του
Οκινάουα Ελλάς-Τάι Καράτε-ντο του Μάστερ Ζαχόπουλου και για μερικά είχαμε βρεθεί στα
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δικαστήρια, όπου συμβιβαστήκαμε από το πρωτοδικείο κιόλας! Ένα από αυτά ήταν και αυτό που
διαβάζετε εδώ σε pdf του Σάββα Μαστραππά με την κατωτέρω εντυπωσιακή φωτογραφία.

Δεν χρειάζεται να σας πω άλλα για τον Ζαχόπουλο, για τον οποίο στενοχωρήθηκα που έφυγε
τόσο πρόωρα από τη ζωή, διότι ήταν πολύ πιο συνεπής με τα πιστεύω του από όλους σχεδόν τους
καρατέκα της ΕΛΟΚ, παρά μόνο να παρατηρήσετε αυτό που γράφει η σημαία της φωτογραφίας:
"Ελληνική Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Πολεμικών Τεχνών", δηλαδή όταν η ΕΛΟΚ έβγαζε αθλητές,
ο Ζαχόπουλος έβγαζε εκπαιδευτές!!! Αυτόν θα έβαζαν στο Σίτο-ρύου οι Γερόλυμπος-ΤσόγκαςΠαπαδημητρόπουλος???
Τέλος πάντων η προσπάθεια έγινε και αποτυπώνεται, όπως την δημοσίευσε ο Ζαχόπουλος,
στο φύλλο της "ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΗΧΟΥΣ" που διαβάζετε εδώ σε pdf! Το δημοσίευμα αυτό αποτελεί
φυσικά μια τεράστια νίκη του Ζαχόπουλου, αφού κάθεται με ίσους όρους πλάι στον Τόμυ Μόρις, και
ταυτόχρονα αποτελεί την απόλυτη ξεφτίλα της ΕΛΟΚ και
όλων ανεξαιρέτως των εκπαιδευτών της και των
παραγόντων της!!!
Το πλήρες ξευτίλισμα της ΕΛΟΚ συμπληρώθηκε με την
ολοκληρωτική
συνεργασία
των
παραγόντων
της
αναγνωρισμένης από την ΓΓΑ ΕΛΟΚ με τον Ζαχόπουλο του
τίποτα, όπως αποδεικνύεται από το καταστατικό ίδρυσης του
νέου σωματείου "Ελληνική Φίλαθλος Ερασιτεχνική
Ομοσπονδία Πολεμικών Τεχνών", το οποίο υπογράφουν μέλη της διοίκησης και εκπαιδευτές της
ΕΛΟΚ και διαβάζετε εδώ σε pdf!!!
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Μπροστά πλέον στα προηγούμενα ξευτιλίσματα της ΕΛΟΚ των εκπαιδευτών της και των
παραγόντων της, το να φέρουν τον Ζαχόπουλο ως εκπρόσωπο ενός συλλόγου του Τσόγκα στη
Γενική Συνέλευση της ΕΛΟΚ της 8-1-1995 με μόνο σκοπό να βρίσει εμένα, Επίτιμο Πρόσδρο της
ΕΛΟΚ τότε, δεν αποτελούσε παρά φυσική συνέχεια κάθε ... κότας που αφήνει της ... κουτσουλιές
της όπου της έρθει η όρεξη!
Και έγινε και αυτό με αποτέλεσμα να έρθουμε σε φραστική αντιπαράθεση με τον Ζαχόπουλο,
να με αποκαλέσει "κότα" μέσα στη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας, που εγώ έφτιαξα και της
οποίας εκείνη τη στιγμή ήμουν Επίτιμος Πρόεδρος.
Άμεση συνέπεια ήταν να ζητήσω να καταγραφεί η έκφραση στα Πρακτικά, πράγμα που
καθιστούσε βέβαιη την καταδίκη του σε περίπτωση μήνυσής μου.
Αυτό ακριβώς και έγινε.
Του έκανα μήνυση και ώωω του θαύματος: τρέξανε οι καλοθελητές, που τον χρησιμοποίησαν,
να τον σώσουνε! Γιώργος Γερόλυμπος, Νικήτας Οικονομάκης, Γιώργος Τσόγκας! (και στη συνέχεια
οι μαρτυρίες τους καθαρογραμμένες!)
Ένορκη κατάθεση του Γερόλυμπου υπέρ του Ζαχόπουλου.
"Παρακολούθησα τη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας την 8-1-95
ως αντιπρόεδρος της. Ο κ. Περσίδης καθ’ όλη τη μακρά διάρκεια της
συνέλευσης διέκοπτε τους ομιλητές χωρίς την άδεια του προεδρείου και
ήταν εριστικός. Κάποια στιγμή ενώ μιλούσε ο κ. Ζαχόπουλος, επειδή τον
διέκοπτε συνεχώς ο κ. Περσίδης, ήλθε σε φραστική αντιπαράθεση, κατά
την οποία αντηλλάγησαν κάποιες λέξεις που δεν θυμάμαι, όχι υβριστικές.
Εκείνη τη στιγμή εγώ σκεπτόμουν με τον κ. Οικονομάκη στην έδρα.
Ακούστηκε μέσα από μια οχλαγωγία που επικρατούσε κάποια φράση η οποία
είχε την έννοια να μην «πετιέται ο κ. Περσίδης σαν κότα» και να διακόπτει
συνέχεια και να καθίσει κάτω. Τότε πλησίασε ο μηνυτής την έδρα και ζήτησε επίμονα από τον
γραμματέα που κρατούσε τα πρακτικά να γραφεί σ’ αυτά ότι ο κ. Ζαχόπουλος τον αποκάλεσε «κότα»
και υπαγόρευσε το κείμενο (δηλαδή, πώς να γραφεί στα πρακτικά). Ο πρόεδρος της γενικής
συνέλευσης εκνευρίστηκε και τον απομάκρυνε.
Θέλω να προσθέσω ότι ο κ. Περσίδης διώκεται από την ομοσπονδία, όπως και από τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου για συκοφαντική δυσφήμηση για δε την πράξη αυτή έχει καταδικαστεί
αμετακλήτως. Πιστεύω ότι χρησιμοποιεί τη μήνυση που υποβάλει πιθανόν για να αποτελέσει είδηση
στο περιοδικό του ως επίσης για να έχει διαπραγματευτική βάση και να μπορέσει να ζητήσει την
αμοιβαία ανάκληση μηνύσεων."
(Σημείωση Περσίδη: "Φαντασιώνεται" ρόλο ... εισαγγελέα ο Γερόλυμπος και ισχυρίζεται "ο κ.
Περσίδης διώκεται από την ομοσπονδία, όπως και από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου" καθώς
επίσης και θεωρεί ότι κάνω μήνυση στον Ζαχόπουλο για να διαπραγματευθώ έναντι των αγωγών
της ΕΛΟΚ και των υπολοίπων! Τόσο "δικό τους" θεωρούν τον Ζαχόπουλο!!!
Ένορκη κατάθεση του Οικονομάκη υπέρ του Ζαχόπουλου.
"Είμαι γενικός γραμματέας του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού
Καράτε και ήμουν παρών στη συνέλευση της 8-1-1995. Ο κ. Περσίδης
διέκοπτε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνελεύσεως τους ομιλητές πράγμα που
συνηθίζει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να οξυνθούν τα πνεύματα, να
ανεβασθούν οι τόνοι και η πλειοψηφία του σώματος της συνέλευσης να ζητήσει
την αποχώρησή του. Ενώ ο κ. Ζαχόπουλος στο βήμα ως ομιλητής και
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επανειλημμένα τον είχε διακόψει ο κ. Περσίδης άκουσα, ενώ ήμουν απασχολημένος με τον κ.
Γερόλυμπο και κάποιος άλλους του Δ.Σ. τον κ. Περσίδη να υπαγορεύει στην γραμματέα που
κρατούσε τα Πρακτικά της συνελεύσεως για να γράψει ότι ο κ. Ζαχόπουλος του είπε να κάτσει κάτω
και να μην πετάγεται σαν κότα. Δεν άκουσα αν πράγματι ειπώθηκε αυτό εκ μέρους του κ.
Ζαχόπουλου γιατί ήμουν απασχολημένος. Εγώ βέβαια ως γραμματέας επικύρωσα τα πρακτικά που
συμπεριλαμβάνουν και την επίμαχη φράση από τη στιγμή που καταχωρήθηκε από την
πρακτικογράφο. Ο κ. Περσίδης έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για την πράξη της συκοφαντικής
δυσφήμισης και συγχρόνως εμπλέκεται σε δικαστική διαμάχη μετά από δική του μήνυση. Θεωρώ ότι
υπέβαλε την παρούσα μήνυση για να την κάνει είδηση και έτσι να δημιουργήσει ύλη για το περιοδικό
του το περιστατικό που αναφέρει στη μήνυσή του. Για μένα είναι άνευ σημασίας διότι στο τέλος
έδωσαν τα χέρια οι μηνυτής και εγκαλούμενος και απεχώρησαν."

(Σημείωση Περσίδη: Σ' αυτόν τον "κύριο" απαντώ με το site:
http://www.antinews.gr/2009/02/01/5090/ , που περιλαμβάνει τα επόμενα:)
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Ένορκη κατάθεση του Γιώργου Τσόγκα
υπέρ Ζαχόπουλου.
"Παρακολούθησα στις 8-1-1995 τη
γενική συνέλευση της ομοσπονδίας ως
εκπρόσωπος του αθλητικού συλλόγου
«Δύναμις». Με την έναρξη της γενικής
συνέλευσης τέθηκε το θέμα από τον
πρόεδρο της ομοσπονδίας αποβολής του κ.
Περσίδη λόγω αμετακλήτου καταδίκης του
για συκοφαντική δυσφήμηση. Τελικά η
γενική συνέλευση αποφάσισε την παραμονή
του με το δικαίωμα να μιλήσει μόνο επί Διπλωματούχαι Χορεύτριαι Παραδοσιακού Οριεντάλ Χορού
της περί τον Ομφαλόν Περιοχής της Κοιλίας!!!
προσωπικού θέματος.
Επιστημονική προσέγγιση από κάθε άποψη!
Σ’ όλη τη διάρκεια της συνέλευσης ο
κ. Περσίδης είχε εριστική συμπεριφορά επιτιθέμενος κατά πάντων και μιλώντας για κάθε θέμα.
Για το συγκεκριμένο θέμα έχω προσωπική άποψη επειδή προηγήθηκα στο βήμα του κ.
Ζαχόπουλου και βρισκόμουν ακριβώς δίπλα του. Καθ’ όν χρόνο μιλούσε ο κ. Ζαχόπουλος διεκόπη
άκομψα από τον μηνυτή και δημιουργήθηκε μια γενική αναταραχή και οχλαγωγία. Η επίμαχη φράση
«κάτσε κάτω ρε κότα» που αναφέρεται στη μήνυση δεν ειπώθηκε από τον εγκαλούμενο παρ’ όλο
που ο μηνυτής του αποδίδει αυτή τη φράση. Σημειώνω ότι ο κ. Περσίδης στη συγκεκριμένη γενική
συνέλευση πάρθηκε από τη θέση του επίτιμου προέδρου που κατείχε με καθολική σχεδόν ομοφωνία.
Ο κ. Περσίδης ως εκδότης του περιοδικού «ΔΥΝΑΜΙΚΟ» επί εικοσαετία και περισσότερο βρίζει
από τις στήλες του με χυδαίες εκφράσεις τον κ. Ζαχόπουλο και ως εκ τούτου θα ήταν
δικαιολογημένη οποιαδήποτε φραστική αντίδρασή του.
Θεωρώ ότι ο μηνυτής υπέβαλε την παρούσα έγκληση για να δημοσιευθεί αυτό το γεγονός στο
περιοδικό του και να πουλήσει φύλλα. Το συνάγω αυτό, γιατί μετά το τέλος της συνέλευσης παρουσία
όλων των μελών δώσανε και οι δύο τα χέρια και στη συνέχεια υπέβαλε τη μήνυση."
(Σημείωση Περσίδη: Κάθε άλλη παρατήρηση για τα προηγούμενα δεν θα προσέθετε τίποτα
παραπάνω πλην μιας επιβεβαίωσης για τον Τσόγκα: Τα Πρακτικά έγραφαν ότι η επίμαχη φράση
«κάτσε κάτω ρε κότα» πραγματικά ελέχθει από τον Ζαχόπουλο προς εμένα, οι άλλοι δύο μάρτυρες
το παραδέχονται στις μαρτυρικές τους καταθέσεις, ενώ ο Τσόγκας καταθέτει ενόρκως ότι "Η
επίμαχη φράση «κάτσε κάτω ρε κότα» που αναφέρεται στη μήνυση δεν ειπώθηκε από τον
εγκαλούμενο παρ’ όλο που ο μηνυτής του αποδίδει αυτή τη φράση."
Ε! είναι ο άνθρωπος
ψευδομάρτυρας από κούνια ή δεν είναι!!!)
Η τελική απόφαση στο δικαστήριο με τον Ζαχόπουλο ήταν καταδικαστική για εκείνον
ερήμην του, διότι ήταν στη φυλακή, όπως εξηγώ πιο κάτω, και δίδεται κατωτέρω:
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Τέλος πάντων, καλά τα πηγαίνανε τα συνεταιράκια στην ΕΛΟΚ, αλλά δυστυχώς τους τα
χάλασε ο ... έρωτας!
Μη γελάτε! Μεγάλη δύναμη ο Έρωτας και πιο μεγάλη ο ... γεροντοέρωτας του Ζαχόπουλου!
Ο κατά τα άλλα συμπαθέστατος "Μάστερ" έκανε σεμινάριο στην Κέρκυρα, πήγε νωρίς "να
ξαπλώσει" γιατί δήθεν αισθανόταν αδιάθετος, κατέβηκε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου, πήρε το
αεροπλάνο, ήρθε στην Αθήνα, όπου τον περίμενε συνεργός του με μηχανή, πήγαν στο σπίτι της
φίλης του που τον είχε διαγράψει (delete!), μπήκε με σκάλα από το μπαλκόνι, έριξε πιστολιές και
χειροβομβίδα κατά μητέρας και αδελφού (Θύμιος παρακαλώ!) τραυματίζοντάς τους, ήρθε η
αστυνομία, και τον μάγκωσε πριν πηδήξει μια μάντρα ένας αστυνομικός (πάλι Θύμιος παρακαλώ!),
με αποτέλεσμα να του σβουρίξανε 22 χρόνια φυλακή! Τώρα, πώς το είχε φανταστεί αυτό το σενάριο,
δεν χωράει στο μυαλό μου!
Για την ιστορία, (που την γράφει πάλι Θύμιος): Θα έβγαινε πολύ νωρίτερα λόγω καλής
διαγωγής και εργασίας, αλλά η μοίρα του επιφύλασσε ανακοπή καρδιάς ένα μήνα πριν βγει! Ας είναι
συχωρεμένος!
Και λέω δυστυχώς, διότι δεν του άξιζε τέτοια τύχη! Ήταν κρίμα να χαθεί έτσι αυτός ο
άνθρωπος!

Θύμιος Περσίδης

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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Επικαιρότητα

Οι Δίκες του Καράτε

Α – Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε πριν το 2004.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε
Αρχική Επικαιρότητα Οι Δίκες του Καράτε
Πρώτη δημοσίευση 30/12/2004.
Καταχωρήσεις στο karate.gr
Διοργανώσεις
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Καταχωρήσεις στο
karate.gr

Διοργανώσεις

Χορηγίες-ΔωρεέςΥποστήριξη

Άδειες Λειτουργίας
Γυμναστηρίων

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977 - 1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας κατά την
έννοια του νόμου 3310/2005, και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια
πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων
αρμοδιοτήτων τους.

Copyright © 1945-2045 Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!
Την 22-1-2001 είχε δικαστεί στο Εφετείο Αθηνών μια μήνυση του Γερόλυμπου εναντίον μου (εναντίον
Ε. Περσίδη) για συκοφαντική δυσφήμηση, στην πρωτόδικη της οποίας είχα καταδικαστεί σε 4 ή 7 μήνες με
τριετή αναστολή, αν θυμάμαι καλά. Με το που άρχισε η δίκη, ο Πρόεδρος του δικαστηρίου μας είπε:
- Τι θα γίνει με σας! Δεν μπορείτε να τα βρείτε, να τελειώνουμε!
Πρώτος απάντησε ο Γερόλυμπος:
- Εγώ, κ. Πρόεδρε, το έχω προτείνει επανειλημμένα, αλλά ο κατηγορούμενος δεν δέχεται! Να μην
ταλαιπωρούμαστε στα δικαστήρια, να μην ταλαιπωρούμε και εσάς!
Έμεινα εμβρόντητος, διότι ποτέ δεν είχε προτείνει συμβιβασμό! Αντίθετα πάντα δήλωνε ότι ήθελε να
με καταδικάσει!
- Τι λέτε εσείς, γυρίζει σε μένα ο Πρόεδρος.
- Αυτό πρώτη φορά το ακούω κ. Πρόεδρε από τον Γερόλυμπο, απάντησα! Κατά πρώτον εγώ ήρθα
σήμερα για να δικαστώ ....
- Καλά, αφήστε τα κατά πρώτον και κατά δεύτερον πηγαίνετε έξω να τα βρείτε και ελάτε σε δέκα
λεπτά και σας πληρώνουμε εμείς τα έξοδα!
Βγήκαμε έξω, διαμαρτυρήθηκα στον δικηγόρο μου λέγοντας "εγώ θέλω να δικαστώ, έχω μια τσάντα
γεμάτη αποδεικτικά στοιχεία!" για να πάρω την απάντηση: "Όταν ο πρόεδρος σας λέει να τα βρείτε, εσείς
κάνετε το ... παγώνι και τα βρίσκετε!"
Αυτό με έπεισε ότι αυτή ήταν η τυπικά καλύτερη λύση και υπογράψαμε και οι δύο (με τον αντίδικο)
κοινή Δήλωση (με κλικ εδώ), η οποία φυσικά δέσμευε και τους δυο μας για την συμπεριφορά του καθενός
έναντι του άλλου. Άλλωστε του Γερόλυμπου του χάρισα και την μήνυσή μου εναντίον του που αναγράφεται
στο τέλος της κοινής μας Δήλωσης και την οποία ακόμα δεν την γνώριζε, γιατί δεν του είχε πάει ειδοποίηση!
Τονίζω σε αυτό το σημείο ότι τον συμβιβασμό τον ζήτησε ο Γερόλυμπος και όχι εγώ, και όταν
σήμερα λέει ότι εγώ τον "παρακάλεσα να συμβιβαστούμε" ψεύδεται και ασύστολα και κατ'
εξακολούθηση και κατά συνήθεια. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι μέσα στη κοινή μας Δήλωση, που
υπογράψαμε, αναφέρεται ρητώς και η δική μου ανάκληση της έγκλησης που είχα υποβάλει κατά των
Γερόλυμπου, Σανιώτη, Παπαδημητρόπουλου για την επιστολή τους προς όλους τους συλλόγους της
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α – Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε πριν το 2004.

ΕΛΟΚ με την οποία με συκοφαντούσαν (και από την οποία αποδεικνύεται ότι ο Γερόλυμπος
χρησιμοποιούσε την ΕΛΟΚ για προσωπικά του θέματα και τα ... κουτάβια υπέγραφαν!)!
Το Μάρτιο του 2004 βγήκε στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, ... η σωτηρία της χώρας συνεχίστηκε
από εκεί που την είχε αφήσει το ΠΑΣΟΚ, και υφυπουργός αθλητισμού διορίστηκε ο χαρισματικός (!)
Γιώργος Ορφανός, αποδεδειγμένα κομματικός κολλητός του Γερόλυμπου, ως συμμέτοχοι και οι δύο στον
Τομέα Αθλητισμού της Ν.Δ. Όπως όφειλα έκανα ακόμα μια αίτηση αναγνώρισης της ΠΟΠΚ στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, αλλά έπεσα στο συμπαγές μπετόν των κομματικά κολλητών ΟρφανούΓερόλυμπου. Ο χαρισματικός Ορφανός αργότερα (Αύγουστος 2004) απεδείχθη άχρηστος μη γνωρίζοντας
πώς να διαχειριστεί την κρίση του παγκόσμιου διασυρμού της χώρας μας εκ του αποκλεισμού των
πρωταθλητών μας λόγω αναβολικών από τους Ολυμπιακούς του 2004, ενώ ακόμα πιο αργότερα (Ιανουάριος
2005) "έσπασε" την ομοσπονδία παγοδρομιών σε πέντε ομοσπονδίες για να πάρει η Νέα Δημοκρατία πέντε
ψήφους για τις εκλογές στην Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή!!! Τόοοοσο ... χαρισματικός!!!
Στην αίτηση αναγνώρισης μου για την ΠΟΠΚ η ΓΓΑ δεν μου απάντησε ποτέ, ενώ ταυτόχρονα "το
Γραφείο Τύπου της ΕΛΟΚ" έστειλε στα ΜΜΕ και στους συλλόγους της ΕΛΟΚ το Δελτίο Τύπου 15/6-42004 με κλικ εδώ, αφού ο ... κομματοκύωνας (δηλαδή ο ... κύων που φυλάει το κόμμα) υφυπουργός
Ορφανός έδωσε την αίτηση της ΠΟΠΚ στον ... Γερόλυμπο!!!
1) το οποίο Δελτίο Τύπου, όπως βλέπετε, καμιά ... κότα του καράτε δεν το υπογράφει,
2) το οποίο καμιά μήνυση και αγωγή δεν το ακολούθησε,
3) στο οποίο Δελτίο Τύπου της ΕΛΟΚ ο Γερόλυμπος, ενώ δεν ήταν μέλος πλέον της ΕΛΟΚ, αλλά ήταν
ακριβώς η εποχή που είχε φάει τη σφαλιάρα από την Αγγελοπούλου, με την ψευδέστατη φράση "Θυμίζουμε
πως ο κ. Ευθύμιος Περσίδης είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για συκοφαντική δυσφήμηση προς τον τότε
πρόεδρο της ΕΛΟΚ, κ. Γιώργο Γερόλυμπο, η οποία ανακλήθηκε στο εφετείο, όταν υπέβαλε επιστολή
συγνώμης." είχε χρησιμοποιήσει την ΕΛΟΚ για να διαδώσει σε ΜΜΕ και συλλόγους της ΕΛΟΚ την δική
του ... φαντασίωση για την προσωπική του αντιδικία με εμένα και όχι για θέμα της ΕΛΟΚ,
4) Τέλος, βλέπετε εσείς στη Δήλωσή μου τη λέξη "συγνώμη" πουθενά??? Γιατί εγώ δεν την βλέπω!
Και διότι δεν ζητάω ποτέ συγνώμη για αυτά που γράφω! Διότι τα διασταυρώνω από δέκα μεριές και όταν τα
γράφω πάω και φυλακή για την αλήθεια τους!!!
Συνεπώς, δια του Δελτίου Τύπου αυτού διεπράχθη καραμπινάτη συκοφαντική δυσφήμηση δια
του τύπου εις βάρος μου!

Επαληθεύεται, λοιπόν, ότι ο κομματικά κολλητός του Γερόλυμπου ... χαρισματικός (!)
Ορφανός, ο οποίος δεν απάντησε ποτέ στην ΠΟΠΚ (!), ενημέρωσε άμεσα τον κολλητό του για
την αίτηση αναγνώρισης της ΠΟΠΚ με αποτέλεσμα την συγκαλυμμένη Επιστολή Γερόλυμπου
δήθεν μέσω του Δελτίου Τύπου της ΕΛΟΚ, η οποία βέβαια και αποτέλεσε την αυτόματη
αποδέσμευσή μου από την Δήλωσή μου της 22-1-2001.
Η συμφωνία κυρίων έγινε κομμάτια εξαιτίας του Γερόλυμπου! Και του ξαναέγραψα,
όπως όφειλα και στην Θεά της Αλήθειας άλλωστε!!!
Όσον αφορά στην προτροπή των Δικαστών για συμβιβασμό σε παρόμοιες περιπτώσεις, είναι
ολοφάνερο ότι αποτελεί επιεική μορφή απόδοσης δικαιοσύνης και συνηθίζεται, διότι οποιοδήποτε κι αν είναι
το αποτέλεσμα μιας τέτοιας δίκης, είτε καταδικαστικό είτε αθωωτικό, θα είναι οπωσδήποτε προς ζημία και
των δύο αντιδίκων, όπως και να το δει κανείς. Για τους ίδιους τους Δικαστές δεν αλλάζει τίποτα, διότι είτε
μας δικάσουν είτε δεν μας δικάσουν το ίδιο ... βουνό υποθέσεων θα έχουν να δικάσουν ακόμα!!! Ούτε
μικραίνει η δουλειά τους ούτε μεγαλώνει! Συνεπώς στόχος τους είναι η ελάφρυνση της κοινωνίας των
ανθρώπων από αντιδικίες και εντάσεις!

Ταυτόχρονα, όμως, δεν μπορούμε να μην κάνουμε την παρατήρηση ότι, όταν ο μηνυτής
ζητάει συμβιβασμό από έναν ήδη καταδικασμένο πρωτόδικα κατηγορούμενο, τότε μιλάμε
για περίτρανη νίκη του δεύτερου!
Με βαθιά ιαπωνική υπόκλιση
Θύμιος Περσίδης

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
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Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα σε Τόμους.
Με κλικ στις φωτό!

Β – Η Προσφυγή της ΕΛΟΚ
στην ΕΕΤΤ
για τα δικαιώματα
του www.karate.gr!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β – Η προσφυγή της ΕΛΟΚ στην ΕΕΤΤ …
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Αρχική
Επικαιρότητα
Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF
Πρώτη δημοσίευση 15/12/2004
.
Καταχωρήσεις στο karate.gr
Διοργανώσεις
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!

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
Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος
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Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Μπίκας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β – Η προσφυγή της ΕΛΟΚ στην ΕΕΤΤ …

Ας δούμε λέξη προς 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.
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 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!
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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.
Ο επόμενος πίνακας στατιστικών με τους επισκέπτες του karate.gr από όλο τον κόσμο
αφορά στο μήνα Νοέμβριο 2004!
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Top 30 of 36 Total Countries
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Hits
17071
4844
2975
721
199
163
131
125
109
101
60
56
45
33
30
26
22
21
20
19
18
17
17
14
10
10
9
9
9
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

Country
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%

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
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hits
7581
1841
1497
331
210
107
95
61
60
56
26

62.92%
15.28%
12.42%
2.75%
1.74%
0.89%
0.79%
0.51%
0.50%
0.46%
0.22%

Files
65.97%
5673
15.84%
1362
6.93%
596
3.38%
291
2.17%
187
1.17%
101
0.99%
85
0.44%
38
0.70%
60
0.60%
52
0.30%
26

KBytes
54.56%
86873
16.06%
25564
9.46%
15064
4.92%
7838
4.33%
6894
2.13%
3395
2.34%
3733
1.00%
1598
1.75%
2781
0.57%
911
0.16%
260
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Czech Republic
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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

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%

24
22
22
18
13
11
10
10
7
9
9
0
7
4
1
0
0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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%

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

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%

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 3800/7-2-90) 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 γνωστή
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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
Ο Γεν. Γραμματέας
Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος
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!
Αρχική

Επικαιρότητα
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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, 24 Σεπτεμβρίου 2004
Προς τον κ. Παναγιώτη Δρακόπουλο
Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής της ΠΟΠΚ
Σεβαστουπόλεως 133, 11526 Αθήνα
Κοινοποίηση στους Συλλόγους-Μέλη της ΠΟΠΚ! (Προσοχή: Αλλαγή διεύθυνσης της ΠΟΠΚ.)

Θέμα: Αλλαγές στη λειτουργία της ΠΟΠΚ και καυτά ερωτήματα για τη μέχρι τώρα
λειτουργία της Τεχνικής Επιτροπής.
Κύριε Δρακόπουλε,
Κατά τη χθεσινή μας συζήτηση (Πέμπτη, 23-9-04) με αντικείμενο τα θέματα της ΠΟΠΚ, στην οποία
παρευρέθη και ο Ταμίας της Ομοσπονδίας κ. Μιχάλης Προκοπίου, προέκυψαν τα επόμενα:
1- Διατυπώσατε, μαζί με τον κ. Προκοπίου, αγανάκτηση διότι «δεν προωθώ κανένα θέμα της
ομοσπονδίας», ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι α) το «κυνήγι» της αναγνώρισης της ΠΟΠΚ από τη ΓΓΑ
τα τελευταία τρία χρόνια είναι τόσο χρονοβόρο, ώστε με έχει αναγκάσει να εγκαταλείψω τις τρέχουσες
δουλειές μου γι’ αυτό, και β) για την οποιαδήποτε λειτουργία της ομοσπονδίας είναι τελείως
απαραίτητος ο Εσωτερικός της Κανονισμός, ο οποίος κατά πρώτον συντάσσεται από την Τεχνική
Επιτροπή.
2- Ισχυρισθήκατε ότι το «Καράτε πέθανε» και καλά θα κάνω να φύγω από την ομοσπονδία, «να τους
πετάξετε όλους έξω και να το κρατήσετε μόνος σας»! (Τι το θέλετε αφού «πέθανε»;)
3- Μου προτείνατε (***) να φύγω από την ομοσπονδία, τα οποία σε δέκα πέντε λεπτά τα κάνατε (***)!
4- Ταυτόχρονα όμως μου προτείνατε να εργασθώ για εσάς και να σας βγάζω ένα περιοδικό για το Καράτε
ως υπάλληλός σας! (Για το «πεθαμένο» Καράτε;)
5- Η συμπεριφορά σας στις αντιρρήσεις μου ήταν προσβλητική και υβριστική. Είχατε προετοιμάσει,
μάλιστα, και τη συνεπικουρία του κ. Προκοπίου, ο οποίος σας ξεπέρασε σε εκφράσεις και ήταν τόσο
προσβλητικός και υβριστικός (παράπτωμα που τιμωρείται από το νόμο περί βίας στον Αθλητισμό!),
ώστε στις ασυγκράτητες χυδαιολογίες του σηκώθηκα και έφυγα από το τραπέζι!
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Κατόπιν όλων αυτών είναι φανερό ότι η συνεργασία μας δεν μπορεί να συνεχιστεί με τις φιλικές
παραδοχές που είχαμε κάνει μέχρι σήμερα. Αλλά όμως έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε τη λειτουργία της
ΠΟΠΚ, η οποία βρίσκεται υπεράνω από εμάς. Συνεπώς, θα πρέπει ως πρόεδρος να λύσω άμεσα τα
μικροπροβλήματα της ΠΟΠΚ και να την οδηγήσω σε δίκαιες εκλογές.
Πρώτα, λοιπόν, θα πρέπει να κλείσουμε τις εκκρεμότητές μας! Και επειδή το ΔΣ τελευταία δεν
λειτουργεί, αναγκάζομαι εκ των πραγμάτων να εφαρμόσω με απόφαση προέδρου και γραμματέως, η οποία
βέβαια θα κριθεί από την ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης, τα επόμενα:
1- Ως πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής έχετε αναλάβει την εκπόνηση του Εσωτερικού Κανονισμού
λειτουργίας της ΠΟΠΚ από τον Ιανουάριο του 2002 και ακόμα δεν έχετε κάνει τίποτα παρά τις
επανειλημμένες υπομνήσεις μου ότι χωρίς αυτόν δεν μπορεί να λειτουργήσει τεχνικά και αγωνιστικά η
ομοσπονδία. Με αυτό τον τρόπο σαμποτάρετε τη λειτουργία της ομοσπονδίας και την έχετε οδηγήσει, ως
μόνος υπεύθυνος και όπως αποδεικνύεται εσκεμμένα, σε τεχνική και αγωνιστική απραξία και οικονομική
ανέχεια! Ζητώ την εργασία σας του Εσωτερικού Κανονισμού σε όποιο σημείο κι αν βρίσκεται σήμερα,
ώστε να δώσω λύσεις.
2- Για ευνόητους λόγους, (τον προσωπικό σας σύλλογο και τις δραστηριότητές σας με τις
παραϊατρικές, κομπογιαννίτικες διατροφικές συνταγές σας και τα διατροφικά σκευάσματα, τα οποία
παρανόμως πλασάρετε στους αφελείς), αλλά και διότι μέχρι τώρα δεν μου παραδίνατε καθόλου ή με μεγάλες
καθυστερήσεις την αλληλογραφία της ΠΟΠΚ, η διεύθυνση της ΠΟΠΚ αλλάζει από σήμερα από την
Σεβαστουπόλεως 133, 11526, Αθήνα στην
νέα διεύθυνση της ΠΟΠΚ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ (ΠΟΠΚ)
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 58, 10680 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3601938, FAX 210-3639508,
ΚΙΝΗΤΟ: 6947-808524,

URL: www.karate.gr,

E-mail: e.persidis@karate.gr

Δηλαδή στο γραφείο του προέδρου, όπου πραγματικά φιλοξενείται, και όπου υπάρχουν και όλα της τα
έγγραφα της Γραμματείας της, ώστε να πληροφορείται η Γραμματεία της άμεσα την αλληλογραφία της, όπως
είναι φυσικό, και να λειτουργεί χωρίς τα προσκόμματα τα οποία εσείς εσκεμμένα δημιουργούσατε.
3- Κατά πληροφορίες μου και κατά τη συζήτησή μας απεδείχθη ότι ο κ. Προκοπίου, με τη δική σας
υποστήριξη και κρυφά από το ΔΣ, έλαβε μέρος με αθλητή του στο Πανευρωπαϊκό 2004 στα Σκόπια.
Επομένως, ο κύριος Προκοπίου παρέκαμψε το ΔΣ και αυτομάτως ενήργησε ουσιαστικά ως επαγγελματίας
τεχνικός, διότι κοουτσάρησε σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αθλητή του, που ο ίδιος γυμνάζει ως τεχνικός
εκπαιδευτής. Συνεπώς δεν δύναται, ως τεχνικός, βάσει του αθλητικού νόμου να συμμετέχει στο
Διοικητικό Συμβούλιο και για αυτό το λόγο εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητά του ως μέλος του
ΔΣ!
4- Κατά τη συζήτησή μας απεδείχθη επίσης ότι ετοιμάζετε, πάλι χωρίς να το γνωστοποιήσετε στο ΔΣ
και στον Πρόεδρο, αθλητές για το Παγκόσμιο στο Νταβός της Ελβετίας (8-9 Οκτωβρίου 2004)! Δεν θεωρώ
σκόπιμο να δημιουργήσω πρόβλημα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία με ακύρωση της ελληνικής αποστολής,
αλλά αυτό αποτελεί μείζον εσωτερικό θέμα καταστατικής παράβασης της ομοσπονδίας. Σας τονίζω ότι
παραβαίνετε κατάφωρα το καταστατικό της Ομοσπονδίας και το νέο ΔΣ που θα προκύψει από τις εκλογές θα
σας επιβάλει κυρώσεις. Η αποστολή σε διεθνείς αγώνες οργανώνεται, ελέγχεται και υποβάλλεται από το ΔΣ
και όχι από οποιονδήποτε τεχνικό. Αν δεν σας αρέσει η βάσει των νόμων και του καταστατικού συλλογική
προσπάθεια όλων μας είστε ελεύθερος να λειτουργήσετε μόνος σας εκτός ομοσπονδίας! Επ’ αυτού σας καλώ
να μου υποβάλλετε εντός δύο ημερών πλήρη και σαφή αναφορά της ελληνικής αποστολής στο Νταβός
για τις 8-9 ΟΚΤ 2004.
4- Έχω πληροφορηθεί ότι για τα έξοδα των αθλητών σας προς τους διεθνείς αγώνες εξασφαλίζετε
κάποιες χορηγίες. Όταν οι χορηγίες προσφέρονται στον σύλλογό σας για δικές του διοργανώσεις και δικούς
του αθλητές, τότε είναι θέμα του συλλόγου σας, αλλά όταν καλύπτουν έξοδα αθλητών για διοργανώσεις της
ΠΟΠΚ (εσωτερικού ή και εξωτερικού) πρέπει να περνάνε από τη συμφωνία, την έγκριση, την αποδοχή και
το Ταμείο της ΠΟΠΚ. Τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ και δεν υπάρχει κανένα ποσόν που να χορηγήθηκε
από χορηγό για αθλητή ή αθλήτρια της ΠΟΠΚ, να πέρασε από το Ταμείο της ΠΟΠΚ και να εκδόθηκε
παραστατικό της ΠΟΠΚ με την υπογραφή του Προέδρου της. Αναρωτιέμαι μήπως εισπράττετε χορηγίες
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εν αγνοία της ΠΟΠΚ;;; Εύχομαι να μην έχει γίνει τίποτα παράνομο, διότι είμαι διατεθειμένος να ψάξω
το θέμα εις βάθος!
5- Κατά το μήνα Ιούνιο ή Ιούλιο 2004, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, κάνατε στο σύλλογό σας
εξετάσεις μαύρων ζωνών. Βάσει του καταστατικού της ΠΟΠΚ ο πρόεδρος υπογράφει κάθε έγγραφο της
ΠΟΠΚ, ακόμα και τα διπλώματα και τις ταυτότητες των αθλητών. Κάθε έγγραφο της ΠΟΠΚ, που δεν φέρει
την υπογραφή του Προέδρου της κατά την ημερομηνία που εκδόθηκε, είναι άκυρο. Και σε αυτό το
σημείο εφιστώ και την προσοχή των μαθητών σας. Επίσης, λόγω και μη επιχορήγησης της ομοσπονδίας, έχει
συμφωνηθεί άτυπα κάποιο μικρό ποσόν από τα εξέταστρα των αθλητών για ζώνες και ταυτότητες να πηγαίνει
στο ταμείο της ΠΟΠΚ, πράγμα το οποίο εσείς δεν τηρείτε. Επομένως, η άρνησή σας να αποδεχθείτε το
νόμιμο ΔΣ της ΠΟΠΚ και τον τρόπο λειτουργίας της οδηγεί σε ακυρότητα όσα διπλώματα ή ταυτότητες
εκδίδετε, και μάλιστα αν σε αυτά είναι τυπωμένο το λογότυπο της ΠΟΠΚ και δεν φέρουν την υπογραφή του
προέδρου της, τότε αποτελούν απόδειξη εξαπάτησης των μαθητών σας ή και πλαστογραφίας! Επί πλέον
σας καλώ να καταθέσετε στο γραφείο της ομοσπονδίας όλα όσα έντυπα
(ταυτότητες και διπλώματα με το λογότυπο της ΠΟΠΚ) βρίσκονται στην
κατοχή σας.
6- Τα τελευταία χρόνια η ΠΟΠΚ διενεργεί κάθε Δεκέμβριο
Πανελλήνιους Αγώνες με κύριο οργανωτή εσάς (φωτό 16-12-2001). Σε
αυτούς τους αγώνες εμφανίζεται η SIEMENS ως χορηγός των αγώνων της
Ομοσπονδίας, κυρίως επειδή ο γενικός της διευθυντής και τα παιδιά του είναι
μαθητές σας. Τι θα πει όμως “χορηγός”; Θα πει ότι η SIEMENS δίνει κάποια
χρήματα για τα έξοδα των αγώνων (και ίσως όχι μόνον!) και φυσικά παίρνει
για το δικό της ταμείο, όπως όλος ο κόσμος, μια απόδειξη από την
ομοσπονδία για την χορηγία της μαζί με τις ευχαριστίες της ΠΟΠΚ. Ποτέ,
όμως, δεν μπήκε ποσόν χορηγίας από την SIEMENS στο ταμείο της
ΠΟΠΚ, και ποτέ δεν αποδόθηκε λογαριασμός από εσάς για το ποιά έξοδα
καλύφθηκαν. Όλα αυτά γίνονται χωρίς αποφάσεις του ΔΣ. Ούτε καν επιστολή χορηγίας της SIEMENS
προς το ΔΣ έχουμε δει, διότι πάντα παρεμβάλλεστε εσείς κύριε Δρακόπουλε. Απαιτώ να μου εξηγήσετε
γραπτώς και λεπτομερώς τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα, τι ποσά έχει δώσει η SIEMENS ως χορηγίες
προς την ΠΟΠΚ, τι αποδείξεις έχει πάρει και ποιός τις έχει υπογράψει αυτές τις αποδείξεις! Σας πληροφορώ
ότι είμαι διατεθειμένος να το ψάξω μέχρις εσχάτων, έστω και αν χρειαστεί να απευθυνθώ στο ΣΔΟΕ για
να μου δώσει να ελέγξω τις αποδείξεις που μπήκαν στο ταμείο της SIEMENS.
Σας δίνω ένα περιθώριο μιας εβδομάδας από λήψεως να μου απαντήσετε και μετά είμαι υποχρεωμένος
να κινηθώ δικαστικά για το συμφέρον της ομοσπονδίας! Επειδή το περιεχόμενο της επιστολής αφορά και
τους συλλόγους-μέλη της ΠΟΠΚ και τους εκπαιδευτές και τους αθλητές, οι οποίοι θίγονται, η επιστολή αυτή
θα δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα www.karate.gr, την οποία διαβάζει όλος ο κόσμος του
Καράτε.
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας δίδεται η εντολή στον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή
να επιδώσει την παρούσα προς τον κ. Παναγιώτη Δρακόπουλο, κάτοικο Αθηνών, (Σεβαστουπόλεως 133,
Αθήνα, ΤΚ 11526) με την ιδιότητά του ως Προέδρου της Τεχνικής Επιτροπής της ΠΟΠΚ, προς τον
οποίον απευθύνεται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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Νέα Προσωρινή Διοίκηση της Π.Ο.Π.Κ. (14/4/05)
Η ΠΟΠΚ χωρίς διοίκηση!
Τελείωνε το 2004 και ζήτησα από τον κ. Δρακόπουλο και τον Προκοπίου να ειδοποιήσουν
τους ανθρώπους τους στο ΔΣ για να κάνουμε μια συνεδρίαση για ορισμό Γενικής Συνέλευσης
Αρχαιρεσιών και εκείνοι μου το αρνήθηκαν!!!
Κλείνει το 2004 και με αποκλειστική υπαιτιότητα των κ. Δρακόπουλου και Προκοπίου ΔΕΝ
γίνονται εκλογές στην ΠΟΠΚ!
Μπαίνει το 2005 και η ΠΟΠΚ δεν έχει νόμιμη διοίκηση!
Στις 9 Φεβρουαρίου 2005 ο Τσόγκας, δια του δικηγόρου του Δημήτρη Χατζημιχάλη (χρόνια
κολλητοί συνεργάτες από το χόκεϋ και ταυτόχρονα ο Χατζημιχάλης είναι μέλος συλλόγου καράτε,
μέλους της ΠΟΠΚ), ζητάει από το δικαστήριο ορισμό διοίκησης και προτείνει επτά δικούς του, μεταξύ
των οποίων και μερικοί που δεν έχουν από το νόμο δικαίωμα να πάρουν μέρος στη διοίκηση της
ΠΟΠΚ, διότι είναι προπονητές και διαιτητές!
Ο κ. Δρακόπουλος, δια της δικηγόρου του Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη (μόνιμη δικηγόρος του),
ζητάει από το δικαστήριο ορισμό διοίκησης και προτείνει επτά δικούς του, μεταξύ των οποίων και
μερικοί που δεν έχουν από το νόμο δικαίωμα να πάρουν μέρος στη διοίκηση της ΠΟΠΚ, διότι είναι
προπονητές και διαιτητές! Ταυτόχρονα ζητάει από το δικαστήριο την απόρριψη των αιτημάτων της
ομάδας του Τσόγκα, διότι όλοι αυτοί οι σύλλογοι ΔΕΝ είναι νόμιμα μέλη της Π.Ο.Π.Κ.
Και οι δύο δικηγόροι εξαπατούν το δικαστήριο προτείνοντας άτομα, τα οποία εν γνώσει τους
ΔΕΝ έχουν από τον αθλητικό νόμο το δικαίωμα να μπουν στο προσωρινό διοικητικό συμβούλιο,
διότι είναι προπονητές και διαιτητές ή ανήκουν στο ΔΣ της ομοσπονδίας Χόκεϋ!
Η Προσωρινή Διοίκηση της Π.Ο.Π.Κ.
Στις 14 Απριλίου 2005 το δικαστήριο βγάζει παραπλανημένη από τους δικηγόρους
Χατζημιχάλη και Χαρλαύτη απόφαση αποδεχόμενο στο προσωρινό ΔΣ άτομα χωρίς καν δικαίωμα
υποψηφιότητας! Ο κ. Δρακόπουλος δεν "απέδωσε" ως μάρτυρας, οι σύλλογοι του Τσόγκα
θεωρούνται μέλη της Π.Ο.Π.Κ. και ταυτόχρονα παίρνουν πέντε μέλη στα επτά στην προσωρινή
διοίκηση και άρα παίρνουν την ομοσπονδία προσωρινά! Η απόφαση δίνει μόνο δύο αρμοδιότητες
στο προσωρινό ΔΣ να 1) κάνει εκλογές μέσα σε τέσσερις μήνες, και 2) να αντιμετωπίσει τα
κατεπείγοντα θέματα της ΠΟΠΚ. Τα μέλη του προσωρινού ΔΣ είναι οι επόμενοι και τονίζεται η
εξαπάτηση του δικαστηρίου από τους δύο δικηγόρους:
1) Μιχάλη Ηλιάκη, εκπαιδευτή και διαιτητή καράτε του Τσόγκα (πράγμα που το έκρυψε
εσκεμμένα ο Χατζημιχάλης)
2) Αριστέα Τζιοτζίου, σύζυγο του Τσόγκα και Ειδική Γραμματέα της Ομοσπονδίας Χόκεϋ
στο πλευρό του Γενικού Γραμματέα της Δημήτρη Χατζημιχάλη (πράγμα που το έκρυψε
εσκεμμένα ο Χατζημιχάλης)
3) Γεωργία Καρούμπα, σύζυγο του Βαρέλη, κολλητού συνεργάτη του Τσόγκα
4) Ιωάννη Φλέσσα, εκπαιδευτή και διαιτητή καράτε του Τσόγκα (πράγμα που το έκρυψε
εσκεμμένα ο Χατζημιχάλης)
5) Βασίλη Σαμαρά, φίλο του Τσόγκα
6) Καρολίνα Τρύπου, εκπαιδεύτρια και διαιτητή καράτε του Δρακόπουλου (πράγμα που το
έκρυψε εσκεμμένα η Χαρλαύτη)
7) Σταμάτη Γατσούλη, εκπαιδευτή και διαιτητή καράτε του Δρακόπουλου (πράγμα που το
έκρυψε εσκεμμένα η Χαρλαύτη)

www.karate.gr
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Μια "χορεύτρια του καράτε", που το γυρίζει
από τσάμικο και καλαματιανό σε ποντιακό και
πεντοζάλι, από ισπανικό με καστανιέτες σε
ινδιάνικο "χορό της βροχής", από ταγκό και
βαλς σε τσιφτετέλι και ... οριεντάλ του
ομφαλού της κοιλιάς, έχει στήσει μια
επιχείρηση αλυσίδας γυμναστηρίων κρυμμένη πίσω από
μια ομάδα ελεγχόμενων συλλόγων με μόνο εφόδιο το
παραμύθι ευκαιριακών "διπλωμάτων" καράτε!!!
Πάει αυτός ο τύπος να δουλεύει ψιλό γαζί Εφορίες και Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού???
Εσάς τα κορόϊδα ρωτάω??? Διότι εμένα δεν με δουλεύει!!!

Σωτήριον Έτος 2005
Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2005.
Πίστευα ότι είχε βάλει μυαλό και τον δέχτηκα στην ΠΟΠΚ!
Πίστευα ότι ξέχασε τον παλιό του εαυτό και τις τσιριμόνιες με τα στυλ, τα διπλώματα, τον Γερόλυμπο,
τον Παπαδημητρόπουλο, τον Μόρις και τον Ζαχόπουλο!
Πίστευα ότι οι συνθήκες τον είχαν αναγκάσει και ότι αυτά ανήκαν πια στο παρελθόν!
Αλλά έπεσα για άλλη μια φορά έξω! Ο λύκος δεν γίνεται πρόβατο! Ο καρχαρίας δεν είναι ... φυτοφάγο!
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Έπιανε τα ... γένια του και νόμιζε πως έπιανε τον ... Πάπα από τα γένια! ... Ο
Πάπας του ... Καράτε!
Και ήρθε να κυριεύσει το ... Βατικανό! Ήρθε να αρπάξει την
ΠΟΠΚ! Νόμισε ότι εδώ κυβερνάει κανένας ... Γερόλυμπος ή ο
Μάστερ Παπαδημητρόπουλος!!!
Βρήκε βέβαια και πρόσφορο έδαφος! Πάνω που βλέπαμε το
έργο "Ο Ηλίθιος και ο ... Πανηλίθιος"!
Πέρασε το 2004 και οι Δρακόπουλος και Προκοπίου
εμπόδισαν την ΠΟΠΚ να κάνει εκλογές καταστρέφοντας έτσι
προσπάθειες δέκα χρόνων με τρεις αποφάσεις δικαστηρίων για την αναγνώρισή της από
τη ΓΓΑ!
"Πάμε να πάρουμε τη διοίκηση κρυφά από τον άλλονε", μου λέει!
"Τέτοια δεν κάνω", του λέω, "Κάνε ασφαλιστικά, εγώ θα τον ειδοποιήσω να παρευρεθεί και ό,τι
καταφέρετε." Έτσι κι έγινε!
"Δεν υφίστανται οι σύλλογοι του Τσόγκα, κα Πρόεδρε!" ισχυρίστηκε ο άλλος, "Εγώ είμαι ο
κορυφαίος τεχνικός του παραδοσιακού και κανείς τους δεν έχει διπλώματα από μένα. Το ΔΣ πρέπει να
αποτελείται από ανθρώπους με διπλώματα από εμένα!"
Το αποτέλεσμα ήταν ο Τσόγκας να πάρει 5 στα 7 μέλη του ΔΣ. Αυτό ήθελε, την πλειοψηφία!
Του λέει η απόφαση (14-4-05): "Κάνε μόνο εκλογές μέσα σε τέσσερις μήνες!" και αυτός έρχεται και
μου τα ζητάει ... ΟΛΑ! Αντί για ΟΛΑ πήρε το ... μακρύτερο ... γράμμα που είχε πάρει ποτέ! "Σου δίνω μόνο
ότι χρειάζεσαι για τις εκλογές και με υπογραφή για τις ευθύνες σας!" Τρόμαξε και εξαφανίστηκε χωρίς
να πάρει τίποτα!
Και εμφανίζεται τον Αύγουστο με το μαϊμού προσωρινό ΔΣ, για μαϊμού εκλογές, σε μαϊμού ημερομηνία
η ... μαϊμού (χαϊδευτικά!): 14 Αυγούστου 2005! Όταν όλη η Αθήνα ήταν στην ... επαρχία για διακοπές!
Περνάει ο Αύγουστος και ακόμα μαγειρεύει την αλλαγή με τον ... άλλονε! Οι πρώην αντίπαλοι, έγιναν
τώρα πρώτοι φίλοι! Αυτοί που στολίζανε επί χρόνια ο ένας τον άλλο με εκφράσεις απέραντης ...
αλληλοεκτίμησης και εγώ προσπαθούσα να τους συμμαζέψω, τώρα τα μοιράσανε για να διώξουν τον
Περσίδη.
Κυκλοφορεί ότι έκαναν γενική συνέλευση με απαρτία ... παραμονή
Δεκαπενταύγουστου (!), έκαναν εκλογές παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου (?)
και το αποτέλεσμα ήταν τέσσερα μέλη ο Τσόγκας και τρία ο Άλλος με πρόεδρο
την ... δικηγόρο του Άλλου, η οποία ήθελε να ... ξετινάξει τον Τσόγκα και τους
συλλόγους του από την ΠΟΠΚ! Ακόμα και έφεση και αγωγή είχε κάνει
αποφασισμένη η κυρία δικηγόρος να τους διώξει και ήταν πεπεισμένη ότι θα
κερδίσει!!! Και της προέκυψε ... "πρόεδρος της ΠΟΠΚ"! Είναι και αυτό κάτι για
το βιογραφικό της δίπλα στον ... Σοροπτιμισμό (!), ας είναι και ... μαϊμού!!!
Δηλαδή, για να καταλάβω: Παραχώρησε την ΠΟΠΚ ο Άλλος στον Τσόγκα, ο
οποίος Άλλος όταν είχα τη γνώμη ότι οι σύλλογοι του Τσόγκα είχαν δικαίωμα
ψήφου μου έλεγε: "Ξεπούλησες την ομοσπονδία μας σ' αυτόν τον ... τάδε?" Και
συνεργάζονται πλέον?
Και συνεργάστηκαν ο ... τάδε με τον ... τάδε με ποιά προοπτική? Είναι
πασίγνωστο ότι ο Τσόγκας θα βάλει άλλους δέκα συλλόγους στην ΠΟΠΚ και θα τα πάρει όλα, ακριβώς όπως
έκανε και με το Χόκεϋ επί ... Κουτόχορτου!
Γιατί αισθάνομαι και εγώ σαν ηλίθιος και σαν πανηλίθιος ταυτόχρονα? Μήπως επειδή σε αυτούς τους
δύο προσπαθώ εγώ να τους ανοίξω το κεφάλι και να τους βάλω μέσα μυαλό! Μήπως επειδή επί πέντε χρόνια
αυτούς τους δύο ... τάδε και ... τάδε προσπαθώ, καταδικασμένος σε αποτυχία, να τους κάνω να συνεργαστούν
σαν άνθρωποι???
Ωραία, κάνατε εικονικές εκλογές! Μαγκιά δεν βλέπω όμως! Γράψτε τα όλα αυτά σε ένα χαρτί,
βάλτε από κάτω τις υπογραφές των μαϊμούδων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής
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Συνέλευσης, πατήστε και τη ... θεϊκή σφραγίδα να σας τυλίξω όλους μαζί σ' αυτό το χαρτί! Αυτό
περιμένω!!!
Μη με απογοητεύσετε!

Θύμιος Περσίδης
(Ούτε από το πτώμα μου δεν θα περάσετε!)

Η Σαλώμη ρίχνει το Πρώτο Πέπλο του Γουάντο-ρύου
Ήταν κοντά στο 1977, όταν η ... Σαλώμη άρχισε τον σαγηνευτικό χορό της στο Καράτε φορώντας το
Πέπλο του Γουάντο-ρύου!
Ο Χρήστος Μπουλούμπασης είχε
τότε τον σύλλογο-σχολή ΚΕΝΜΠΟΥΚΑΝ στην Καλλιθέα και άνοιξε με έναν
μαθητή του, τον Γιώργο Τσόγκα, ίσως
μπλε ή καφέ ζώνη τότε, και ένα δεύτερο
σύλλογο-σχολή ΚΕΝΜΠΟΥΚΑΝ στην
Πάτρα.
Στο σύλλογο αυτό ο Μπουλούμπασης πήγαινε Σαββατοκύριακα για σεμινάρια και εξετάσεις, ενώ πληροφορίες και
φωτογραφίες των αθλητών του συλλόγου
είχε δημοσιεύσει και το φοβερό περιοδικό
ΔΥΝΑΜΙΚΟ Νο 6, Απρίλιος 1978
(δεξιά)!

Ο Γιώργος Τσόγκας (δεξιά) στον σύλλογο της Πάτρας.

Ξαφνικά ένα απόγευμα ο Μπουλούμπασης σε συζήτησή μας μου λέει αγανακτισμένος:
"Αύριο είμαι για την Πάτρα. Θα πάω να καθαρίσω με τον Τσόγκα, γιατί πάει να μου φάει
τη σχολή!"
Δεν ασχολήθηκα να πληροφορηθώ τις εξελίξεις, αλλά ο Τσόγκας εξαφανίστηκε από
μαθητής του Μπουλούμπαση και από το Γουάντο-ρύου Καράτε εκείνης της εποχής,
τουτέστιν η Σαλώμη ... άφησε με χάρη να πέσει απο πάνω της το αραχνοΰφαντο πέπλο του
Γουάντο-ρύου ψάχνοντας για το επόμενο πέπλο για να μας σερβίρει το ... χορό της!
Η αρνητική στάση του Μπουλούμπαση έναντι του Τσόγκα λόγω της αναξιοπιστίας
του επαναλήφθηκε, όταν ο Τσόγκας εμφανίστηκε στην αναγνωρισμένη πλέον Ελληνική Ομοσπονδία
Ερασιτεχνικού Καράτε το 1991 ως ... αρχηγός του Σίτο-ρύου! Τότε όμως ήδη είχε ... περιτυλιχθεί στο Πέπλο
του Σιτο-ρύου Καράτε!!! Για να δούμε πώς!

Τσόγκα, δείξε μου τα διπλώματά σου, να σου πω ποιός είσαι!
Η Σαλώμη και το Δεύτερο Πέπλο του Σίτο-ρύου / Σίτο-κάι
Ήταν κάπου στο 1989, όταν επανεμφανίστηκε ο Τσόγκας, ως μαθητής πλέον του Δημήτρη Ζεύκη στο Σίτορύου του οργανισμού Σίτο-κάι της Ιαπωνίας. Τότε και με διαμεσολάβηση του Ζεύκη ο Τσόγκας πήρε το
πρώτο νταν στο Σίτι-ρύου/Σίτο-κάι και ... μην τον είδατε.
Με τον Ζεύκη βρέθηκαν στα δικαστήρια μετά από μερικά χρόνια, διότι ο Ζεύκης του έβγαλε στη φόρα
ότι ήταν μαθητής του και ότι ... είχε μεσάνυχτα από τα Κάτα του Σίτο-ρύου! Παρ' όλο που παρακολουθούσα
την υπόθεση από κοντά, έχασα τη δίκη του εφετείου, όπου τελικά, από τα μισόλογα του Τσόγκα και τα
μισόλογα του Ζεύκη, κατάλαβα περίπου ότι έγινε αποδεκτό πως ο Ζεύκης ήταν δάσκαλος του Τσόγκα, ενώ ο
Τσόγκας "ήξερε" περί τα 40 Κάτα του Σίτο-ρύου!!! Αν μάλιστα ήρθαν από την ΕΛΟΚ σαν μάρτυρες ο
Παπαδημητρόπουλος και ο Γερόλυμπος, μου φαίνεται πολύ περίεργο που δεν "αποδείχτηκε" ότι ο Τσόγκας
ήξερε ... 80 Κάτα!
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Ο δεύτερος Σόκε του Σίτο-κάι κ. Κενέι
Μαμπούνι και ο Δημήτρης Ζεύκης,
Ιούλιος 1992, Τόκυο.
Από το πρώτο πρωτάθλημα Σίτο-κάι στο Τόκυο

Όπως και να είναι το πράγμα ο Τσόγκας πήρε από το Σίτο-ρύου αυτό που δεν μπόρεσε να πάρει ποτέ
από το Γουάντο-ρύου: το πρώτο νταν μαζί με το ... "ποιός τον κρατάει τώρα"! (Συγχωρήστε μου μικρά
χρονικά λαθάκια λόγω γηρατειών!)

Τσόγκα, δείξε μου τα διπλώματά σου, να σου πω ποιός είσαι!
Η Σαλώμη και το Τρίτο Πέπλο του Σίτο-ρύου
από σπόντα ... Patric Tamburini
Αλλά η ... Σαλώμη του καράτε δεν μπορούσε να αποδεχθεί τον αργό ρυθμό με τον οποίο δίνονται τα
ιαπωνικά νταν, ενώ ταυτόχρονα ήθελε να ξεπεράσει τον δάσκαλό του Δημήτρη Ζεύκη! Της το είχε πει η ...
τσιγγάνα στα ... Ταρώ ότι το πεπρωμένο έστρωνε χαλιά με ... νταν στο Σίτο-ρύου της ΕΛΟΚ! Και έτσι η ...
Σαλώμη εγκατέλειψε το Σίτο-ρύου της αυθεντικής Ιαπωνικής Οργάνωσης Σίτο-κάι και "ενεδύθει ...
αυθόρμητα" το Σίτο-ρύου του Γάλλου Μάστερ του ... Σότοκαν Καράτε (και όχι του Σίτο-ρύου!) Πάτρικ
Ταμπουρίνι.
Όταν ο Τσόγκας μου έφερε στο γραφείο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ένα αρθράκι και τις φωτογραφίες του με τον
Ταμπουρίνι πάνω στα βράχια να κάνουν δήθεν ... Κάτα την ψιλιάστηκα τη δουλειά με την πρώτη! "Ώπα, λέω
μέσα μου, με όλα τα στυλ καράτε να ευδοκιμούν στην Ελλάδα, αυτός τι δουλειά έχει και ψάχνει να βρει
διασυνδέσεις στη Γαλλία???"
Ήταν η εποχή που είχα κουραστεί πια από το κυνήγι των απατεώνων με τα ψεύτικα
νταν στις μαχητικές τέχνες και ήδη ήμουν γενικός γραμματέας της ΕΟΕ Καράτε. "Τι
δουλειά έχω εγώ να βγαίνω μια ζωή μπροστά στους απατεώνες και να καταλήγω
κατηγορούμενος, ενώ οι κότες του καράτε να κρύβονται? Ας αναλάβουν στο εξής οι
επίσημες ομοσπονδίες, εάν και όπου υπάρχει απάτη!" σκέφθηκα.
Ποτέ δεν μου περνούσε τότε από το μυαλό ότι οι ίδιες αυτές επίσημες
ομοσπονδίες θα αναλάμβαναν να συνεχίσουν επίσημα το έργο των απατεώνων του
καράτε επισημοποιώντας και διευρύνοντας την απάτη των ανάξιων καρατέκα με τις
ομοσπονδίες-μαϊμού του Τόμυ Μόρις, του Γιώργου Γερόλυμπου, του Γιώργου
Τσόγκα και του Ανδρέα Παπαδημητρόπουλου!
Δημοσίευσα το αρθράκι που μου έδωσε ο Τσόγκας και τον άκουσα να μου μιλάει κάτι για δεύτερο ντάν
από τον Ταμπουρίνι! Δεν τον παρακολουθούσα ιδιαίτερα και δεν έδωσα σημασία στα διπλώματά του. Αλλά
σήμερα και με δεδομένη την υπόλοιπη καριέρα του Τσόγκα στο Καράτε οδηγούμαστε σε συγκεκριμένα
συμπεράσματα:
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Μετά από τη συμπεριφορά του απέναντι στον Μπουλούμπαση, που ήταν τελικά και ο αρχηγός του
Γουάντο-ρύου (τότε βέβαια!), ο Τσόγκας έφαγε κλωτσιά από το Γουάντο-ρύου! Το Σότοκαν Καράτε δεν το
πλησίαζε διότι ήταν πολύ διαδεδομένο και είχε την πιο ακέραια αξιολόγηση από τον Κεϊνοσούκε Ενοέντα σε
ντάν και άλλους βαθμούς, οπότε θα ερχόταν ... εβδομηκοστός στη σειρά μετά από όσους είχαν προηγηθεί από
αυτόν. Ήδη είχε αρχίσει το Σίτο-ρύου στον Δημήτρη Ζεύκη, στο οποίο πήρε το 1989 και το πρώτο νταν, ενώ
η ΕΟΕΚ ακόμα ψαχνότανε να βάλει τάξη στο χάος των μαύρων ζωνών στην Ελλάδα. Ένας δρόμος του έμενε,
μόνο που έπρεπε να τον διανύσει λιγάκι ... πιο γρήγορα από τον Ζεύκη! Να γίνει ... αρχηγός του Σίτο-ρύου
στην Ελλάδα!
Βρέθηκε, λοιπόν, ... τσόντα στο Σίτο-ρύου του Πάτρικ Ταμπουρίνι, ενός Γάλλου καρατέκα με ειδίκευση
στο Σότοκαν, παρουσιάζει και μερικούς συλλόγους-σχολές δήθεν μαθητών του, βλέπει και ο Ταμπουρίνι
κόσμο με έφεση προς την μάθηση και κυρίως προς την ... πληρωμή, και αμέσως-αμέσως παρ' όλο που ο
Τσόγκας είχε πάρει πρώτο νταν μόλις το 1989, ο Ταμπουρίνι του
δίνει δεύτερο νταν το 1990!
Στο μεταξύ η ΕΟΕΚ άρχισε να συζητάει για τάξη στα
διπλώματα και ζητάει από όλους τους βαθμοφόρους όλων των
συστημάτων να καταθέσουν τα διπλώματά τους κατά το τέλος του
1991. Και πριν περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να
δικαιολογεί εξετάσεις σε ψηλότερο δίπλωμα, ο Τσόγκας παίρνει
τρίτο νταν από τον Ταμπουρίνι μαζί με ένα σωρό δικούς του τον
Οκτώβριο του 1991.
Όταν πρωτομπαίνεις σε μια οργάνωση, λίγο "γλύφεις", λίγο
πληρώνεις ταξίδια και σεμινάρια του δασκάλου, λίγο σε βλέπει και
εκείνος σαν ... "ψημάρι" που θα του φέρεις και άλλα ... "ψημάρια",
το αποτέλεσμα είναι το ένα νταν παραπάνω από ό,τι έχεις το
παίρνεις εύκολα! Μόλις, λοιπόν, πείθεις τον δάσκαλο ότι είσαι
"ψημάρι" και του παίρνεις το νταν που θέλεις, τότε ... αλλάζεις
ομοσπονδία και αυτομάτως έχεις κάνει τον δάσκαλο ... "ψημάρι"!
Μόλις αυτό το καταφέρεις για πρώτη φορά, καταλαβαίνεις ότι
μπορεί να ξαναγίνει με τον ίδιο τρόπο, και μόλις το καταλαβαίνεις
αυτό, αμέσως ψάχνεις για επόμενο δάσκαλο-ψημάρι!
Αυτό έκανε και ο Τσόγκας και άφησε τον Ταμπουρίνι, αφού Ο Τσόγκας, όταν έκανε τον αθλητή, ενώ
πήρε από αυτόν και το τρίτο νταν το 1991. Δηλαδή σε δύο χρόνια, το βάζει στα πόδια ως ... "ψάρι" υπό την
1989-1990-1991 ο Τσόγκας πήρε δεύτερο και τρίτο νταν, όταν πίεση ... βρέφους του Κουνγκ-φού για
να σώσει τη μύτη του!!!
ακόμα και με τους ελαστικούς κανονισμούς της ΕΛΟΚ θέλει κανείς
Ως γνωστόν, ένας στους χίλιους
ελάχιστο χρόνο 2 χρόνια από το πρώτο στο δεύτερο νταν και 3 αθλητές του καράτε γυρίζει την πλάτη
χρόνια από το δεύτερο στο τρίτο! Δηλαδή αν ο Τσόγκας τηρούσε στον αντίπαλο, διότι αυτό θεωρείται ως
η τεχνική του "πεθαμένου"!!!
τα χρονοδιαστήματα μεταξύ των επιτρεπομένων εξετάσεων για
Σήμερα
παριστάνει τον μάστερ των ...
νταν θα έπρεπε να πάρει το τρίτο νταν το 1994!
Σαμουράι!!!
Και η επιτήδεια ... "σινάμενη-κουνάμενη" Σαλώμη βρέθηκε με
τρίτο νταν ακριβώς στην αποκατάσταση της ιεραρχίας των νταν στην ΕΟΕΚ τότε, μια δουλειά που είχα
αναλάβει εγώ προσωπικά (έλεγχος της γνησιότητας των νταν που επικαλείτο ότι είχε ο κάθε μαυροζωνάς της
ΕΟΕΚ) ως ο πλέον ειδικός και αδέκαστος στο θέμα της αξιοκρατίας!!! (και άλλα πολλά θαυμαστικά!!!) Η
αλήθεια είναι ότι τότε είχα δει πολλά πατσαβούρια που μου είχαν φέρει για διπλώματα, μαζί και του Τσόγκα,
του οποίου τα διπλώματα όταν τα αναζήτησα σε δικαστική μας διένεξη είχαν εξαφανιστεί!!!
Η χρονική στιγμή ήταν φοβερή για τους απατεώνες του καράτε, ενώ οι αφελείς κοιμόμασταν με τα
τσαρούχια! Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΕΚ αποφάσισε και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε στο τέλος του
χρόνου να γίνονται εξετάσεις για μαύρες ζώνες σε τέσσερις εξεταστικές ύλες, μία για κάθε παραδοσιακό
στυλ. Μετά έγιναν πέντε γιατί μπήκε και το Κυόκουσιν! Τις εξετάσεις θα τις διενεργούσαν εξεταστές με
ελάχιστο το τέταρτο νταν στο στυλ τους! Και επειδή το καϋμένο το Σίτο-ρύου ΔΕΝ είχε τέταρτα νταν, ας το
αφήσουμε να έχει εξεταστές με ... τρίτα νταν, είπε ο Γερόλυμπος, ποιός άλλος! Και τα βλήματα τον ακούσανε!
Εμένα δεν μου έπεφτε λόγος τότε, διότι ήμουν ένας ... φτωχός και μόνος επίτιμος πρόεδρος! Νάτος για άλλη
μια φορά στην ΤΣΟΝΤΑ ο ΤΣΟΓΚΑΣ χωρίς να έχει ούτε τα τυπικά ούτε τα ουσιαστικά προσόντα από το
τίποτα βρέθηκε εξεταστής για νταν στο Σίτο-ρύου, ενώ ταυτόχρονα έπιασε ... αμπάριζα τον επόμενο δάσκαλό
του και ... βγήκε!!!
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Αλλά ο επόμενος δεν ήταν απλός δάσκαλος! Ήταν ο ... Θεός Τόμυ Μόρις και του τον έφερε ο
Γερόλυμπος!!! Μιλάμε για ΤΟ κελεπούρι!!!
Έτσι, η Σαλώμη έριξε το Τρίτο Πέπλο ή Tampburini Peplon... λικνιζόμενη νωχελικά στο ...
Γκοτζούσιχο-σο και αποκαλύπτοντας το Τέταρτο Πέπλο ή ... Kobe Osaka Peplon, όπως αναφέρεται και
στην Αγία του Καράτε Γραφή, το γνωστό ΔΥΝΑΜΙΚΟ!
Η τρίτη αυτή αλλαγή του Τσόγκα σε στυλ, δάσκαλο ή ομοσπονδία αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος αυτός
ποτέ δεν έμαθε καράτε κάτω από τον ίδιο δάσκαλο, το ίδιο στυλ ή την ίδια ομοσπονδία!!! Μια ζωή ... τσόντα
κάτω από ευκαιριακές συνθήκες με στόχο να ανεβαίνει σε νταν άσχετα με την ουσιαστική και σοβαρή
κατάρτιση και με απώτερο σκοπό το καπέλωμα αθλητών και συλλόγων που ανυποψίαστοι του εμπιστεύονταν
την εκπαίδευσή τους. Αυτά επιβεβαιώνει και η πορεία του στη συνέχεια! Φυσικά κατά τον μεγάλο αυτόν
δάσκαλο είναι και οι μαθητές του!

Τσόγκα, δείξε μου τα διπλώματά σου, να σου πω ποιός είσαι!
Η Σαλώμη και το Τέταρτο Πέπλο:
Σίτο-ρύου και Kobe Osaka
Ο ... Θεός Τόμυ Μόρις! Το σεντούκι με τα "χρυσά φλουριά" (διάβαζε: νταν της
πλάκας!), που το λένε "Kobe Osaka", το είχε βρει ο Μοχάναντ και το είχε φέρει μια φορά
στην Αθήνα, αν θυμάμαι καλά (1989?), χωρίς να το πάρει χαμπάρι η ΕΟΕΚ! Έπιασε η
πρώτη φορά για σεμινάριο και ζώνες και επιχείρησε ο Μοχάναντ να το φέρει και δεύτερη.
Το μάθαμε στην ΕΟΕΚ και λέμε με τον μακαρίτη, τότε πρόεδρο, Τάκη Μακρή (για τον
οποίο τα γαϊδούρια της ΕΛΟΚ ούτε ένα μνημόσυνο δεν έκαναν, ούτε για την κηδεία του
δεν ειδοποίησαν, παρ' όλο που του χρωστάνε ολόκληρη την ομοσπονδία και την
αναγνώρισή της!): "Να τον διώξουμε!" Και του στέλνει τελεσίγραφο ο Μακρής: "Αν
πατήσεις στην Ελλάδα, θα σε μαγκώσουμε στο αεροδρόμιο με το μπαγιόκο από τα
σεμινάρια και τις ζώνες και θα σε κλείσουμε μέσα!" (Τότε απαγορευόταν να βγάλεις
λεφτά! Μετά ο Μόρις τα έβγαζε με τη σέσουλα από τα παγκόσμια του Γερόλυμπου και του
Παπαδημητρόπουλου!) Και ακυρώνει έντρομος το ταξίδι ο Σκωτσέζος!!!
Τώρα όμως, 1991, υφίσταται πλέον γνωριμία Σκωτσέζου-Γερόλυμπου και προκύπτει
συνεργασία με όφελος και για τους δύο. Ο Γερόλυμπος, παρ' ότι πρωτάρης στο ΔΣ της
Ευρωπαϊκής, "πιάνει" με την πρώτη τη μηχανή του Ντελκούρ: κράταγε τον Τόμυ Μόρις
αρχηγό των διαιτητών στην παγκόσμια, βοηθώντας τον έτσι να δημιουργήσει, να
διατηρήσει και να μεγαλώσει την ιδιωτική, προσωπική του διεθνή ομοσπονδία Kobe
Osaka International (βδέλα στο λαιμό της παγκόσμιας!), με αντάλλαγμα την υποστήριξη
σε ψήφους των εθνικών ομοσπονδιών-μελών της Kobe Osaka! Τη θέση του Ντελκούρ
στη συνεργασία παίρνει τώρα ο Γερόλυμπος και μας φέρνει τον Μόρις στην Ελλάδα
επίσημα πλέον, και του κολλάει από δίπλα τον Γιώργο Τσόγκα, και
φτιάχνουν το Σίτο-ρύου του Τσόγκα, βδέλα στο λαιμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καράτε!!! Ένα Σίτο-ρύου μαϊμού, ίδιο με της Kobe Osaka, του οποίου τους αγώνες
πλήρωνε παράνομα η ΓΓΑ και εισπράττανε οι Γερόλυμπος, Μόρις, Τσόγκας και
Παπαδημητρόπουλος!
Και δηλώνει η ... Σαλώμη του Καράτε το Kobe Osaka Σιτο-ρίου ως Τέταρτο Πέπλο,
το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από την κάλυψη με το Σίτο-ρύου του Τόμυ Μόρις.
Ευκαιριακά ή "μαϊμού" νταν παίρνουν αυτοί που δεν τα αξίζουν και αυτοί που τα
παίρνουν νωρίτερα από τις τυπικές ημερομηνίες εξέτασης. Ευκαιριακά ή "μαϊμού" νταν
είναι π.χ. αυτά του Παπαδημητρόπουλου, ο οποίος στο τατάμι επάνω κάνει κάτι μεταξύ
του "σέρνομαι " και του "μπουσουλάω", είχε δεύτερο νταν από τον Τσόγκα (!!!) και πήρε έκτο από τον Μόρις,
όταν πετάξανε έξω από το Σίτο-ρύου τον Τσόγκα επειδή εκείνος ... πέταξε έξω από το Χόκεϋ τον
Γερόλυμπο!!! Μιλάμε για ... χαβούζα!!! Η ποιότητα τέτοιου είδους διπλωμάτων είναι αυταπόδεικτη!
Παλιόχαρτα απάτης χωρίς αξία! Όταν, λοιπόν, ο Τσόγκας παίρνει πρώτο νταν το 1989, δεύτερο το 1990 και
τρίτο το 1991, ενώ έπρεπε να πάρει δεύτερο μετά το 1991 και τρίτο μετά το 1994, καταλαβαίνετε για τι
"μούφα" νταν μιλάμε! Και αυτό έγινε ακριβώς πριν από την οριστικοποίηση της αναγνώρισης των νταν από
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την ΕΟΕΚ στο τέλος του 1991 με στόχο να έχουν ένα στυλ , έστω και μαϊμού, στα χέρια τους ώστε να
ελέγχουν συλλόγους και μέσω των ψήφων τους την ομοσπονδία! Η γνωριμία και ενίσχυση της Kobe Osaka
απέδωσε ένα ακόμα νταν για τον ... κύριο "Τσόντα σε Κάθε Σύστημα Καράτε".
Και κατά τα μέσα του 1994, η Σαλώμη, ξεπετάει ... νωχελικά και ... τσαχπίνικα και το Τέταρτο Πέπλο
του μαθητή του Μόρις αποκαλύπτοντας πλέον έναν ... Μάστερ του Σίτο-ρύου Καράτε καλυμένο με το Πέμπτο
Πέπλο του 4ου νταν Σίτο-ρύου και αρχηγού συστήματος μέσα στην ΕΟΕΚ!

Τσόγκα, δείξε μου τα διπλώματά σου, να σου πω ποιός είσαι!
Η Σαλώμη και το Πέμπτο Πέπλο:
Σίτο-ρύου, Γερόλυμπος, Kobe Osaka και Ζαχόπουλος
Πραγματικά, μετά την οριστικοποίηση της αναγνώρισης των νταν από διάφορα
συστήματα μέσα στην ΕΟΕΚ, δουλειά τριών μηνών που την έκανα μόνον εγώ ως ο πλέον
ειδικός στο θέμα των ιαπωνικών διπλωμάτων, θέλαμε να βάλουμε σε μια τάξη τις εξετάσεις
και την απονομή νταν από την ομοσπονδία. Ορίσαμε δεκαπέντε εξεταστές, οι οποίοι να
καλύπτουν επαρκώς τα τέσσερα παραδοσιακά στυλ Σότοκαν, Γουάντο-ρύου, Γκότζου-ρύου
και Σίτο-ρύου. Χαριστικά θεωρήσαμε μέσα και το Κυόκουσιν παρ' όλο που ήταν καράτε με
επαφή στα χτυπήματα. Ορίσαμε ως ελάχιστο νταν εξεταστών το τέταρτο νταν και χαριστικά
θεωρήσαμε μέσα στους εξεταστές και τους Γιώργο Τσόγκα με τρίτο νταν και Ίωνα Ιωάννου
με δεύτερο νταν (αν θυμάμαι καλά) μόνο και μόνο για να αντιπροσωπεύεται και το Σίτο-ρύου.
Από τότε ο Τσόγκας καβάλλησε το καλάμι και παριστάνει τον ... Χάρυ Πότερ!!!
Μέσα σε δύο χρόνια αύξησε τους συλλόγους του Σίτο-ρύου σε υπολογίσιμη
δύναμη παρέχοντας εύκολα νταν και υποσχόμενος διπλώματα εμπειρικών προπονητών
ακόμα και με απροκάλυπτες διαφημήσεις! Χρησιμοποιήθηκε από τον Γερόλυμπο για
να ακυρώσουν εξετάσεις και με στόχο να "καπελώσουν" τους 60 συλλόγους του
Ζαχόπουλου, οι οποίοι ήσαν εκτός ομοσπονδίας! Προκάλεσαν με τον Γερόλυμπο
έκρηξη στην ομοσπονδία, η οποία έκρηξη χώρισε τις ... κότες από τους καρατέκα και
διώξανε τον ... καρατέκα, δηλαδή εμένα χρησιμοποιώντας μάλιστα σε Γενική
Συνέλευση και τον
Ζαχόπουλο
σαν
εκπρόσωπο του συλλόγου του Τσόγκα για να
με βρίσει!!!
Ο Τσόγκας με σκοπό να πάρει τους
συλλόγους του Ζαχόπουλου, παρίστανε τον
Μάστερ στη γριά αλεπού τον Ζαχόπουλο, ο
οποίος τον έβλεπε και γέλαγε, και έδινε διεθνή
χροιά στο καράτε του φέρνοντας σε επαφή τον
Μόρις με τον Ζαχόπουλο υπό την ... εγγύηση
του Γερόλυμπου! Ήταν μια εποχή που όλοι
τους κάνανε τσουλήθρα στην κόψη του ...
ξυραφιού και όπου τους βγάλει!
Αλλά τους τα χάλασε ο ... έρωτας! Μη
γελάτε! Μεγάλη δύναμη ο Έρωτας και πιο
μεγάλη ο ... γεροντοέρωτας του Ζαχόπουλου!
Ο κατά τα άλλα συμπαθέστατος "Μάστερ"
έκανε σεμινάριο στην Κέρκυρα, πήγε νωρίς "να
ξαπλώσει" γιατί δήθεν αισθανόταν αδιάθετος,
κατέβηκε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου, πήρε το αεροπλάνο, ήρθε στην Αθήνα, όπου τον περίμενε
συνεργός του με μηχανή, πήγαν στο σπίτι της φίλης του που τον είχε διαγράψει, μπήκε με σκάλα από το
μπαλκόνι, έριξε πιστολιές και χειροβομβίδα κατά μητέρας και αδελφού (Θύμιος παρακαλώ!) τραυματίζοντάς
τους, ήρθε η αστυνομία και τον μάγκωσε πριν πηδήξει μια μάντρα ένας αστυνομικός (πάλι Θύμιος
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παρακαλώ!), και τέλος του σβουρίξανε 22 χρόνια φυλακή! Για την ιστορία, (που την γράφει πάλι Θύμιος):
Θα έβγαινε πολύ νωρίτερα λόγω καλής διαγωγής και εργασίας, αλλά η μοίρα του επιφύλασσε ανακοπή
καρδιάς ένα μήνα πριν βγει! Ας είναι συχωρεμένος!
Αλλά η Σαλώμη με τη σουπιά τον Παπαδημητρόπουλο σταθερή στις επιδιώξεις της άρπαξε αρκετούς
συλλόγους του Ζαχόπουλου, ενώ οι άλλοι πήγαν προς ... Παγκράτιο μεριά!!! Και δυνατός και ανίκητος
τραβάει για πού λέτε? ... Για το Χόκεϋ!!!

Τσόγκα, δείξε μου τα διπλώματά σου, να σου πω ποιός είσαι!
Νταβατζήδες του Αθλητισμού???
Τσόντας ... και στο Χόκεϋ!!!
Μπα, ιδέα σας! Γερόλυμπος, Τσόγκας και Παπαδημητρόπουλος ορμάνε και αρπάζουνε την
Ομοσπονδία Χόκεϋ χωρίς να έχουν πιάσει ποτέ ... μπαστούνι στα χέρια τους! (Τελείως ... ποτέ!!!) Το
πολύ-πολύ να είχανε πιάσει κανένα ... σκουπόξυλο (... σκουπόξυλο που σας χρειάζεται!!!) Δηλώσανε τους
λαϊκούς του καράτε συλλόγους τους για αριστοκράτες του Χόκεϋ! Οργάνωναν αγώνες καράτε και τους
πέρναγαν στα χαρτιά για αγώνες Χόκεϋ για να πάρουν ψήφους οι σύλλογοί τους και άλλα πολλά! Αυτά έκανε
στο Χόκεϋ ο Τσόντας και νομίζει ότι θα τα κάνει και στο Παραδοσιακό!
Δεν τα λέω μόνο εγώ όλα αυτά αλλά και οι εφημερίδες που τους έκραξαν κράξιμο χοντρό, αλλά
αναποτελεσματικό για χοντρόπετσους!!! Διαβάστε τα επόμενα της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ στη
διεύθυνση:
http://archive.enet.gr/1999/06/06/on-line/keimena/sport/sport2.htm
Αποσπάσματα:
H ομοσπονδία χόκεϊ, που εκπροσωπείται στην Eπιτροπή Ολυμπιακών Aγώνων και επιχορηγείται
από τη ΓΓA, είναι υποταγμένη στους ανθρώπους της ομοσπονδίας καράτε και της επιχείρησης Shito
Riu καράτε!
H ομοσπονδία χόκεϊ, που σκοπό έχει την ανάπτυξη του αθλήματος εν όψει των Ολυμπιακών του
2004, με τον τρόπο λειτουργίας της εξυπηρετεί κυρίως τα συμφέροντα των ανθρώπων του καράτε, οι
οποίοι την έχουν αλώσει.
Kραυγαλέο παράδειγμα: στη σχολή προπονητών χόκεϊ, που λειτούργησε πρόσφατα υπό την
αιγίδα της ΓΓA, έγιναν παράνομα δεκτοί 11 εκπαιδευτές του Shito Riu Karate, οι οποίοι καμία
απολύτως σχέση δεν έχουν με το άθλημα.
Ολα τα παραπάνω, μαζί με στοιχεία που κατά τη γνώμη του πιθανολογούν σοβαρές οικονομικές
ατασθαλίες, κατήγγειλε εγγράφως στον υφυπουργό αθλητισμού A. Φούρα και τον προϊστάμενο της
εισαγγελίας Γ. Kολιοκώστα, ο Bασίλης Kαραπάνος, εθνικός προπονητής της ομοσπονδίας χόκεϊ και
ιδρυτικό στέλεχός της!
...............................................................
H διασύνδεση
Aπό την καταγγελία του B. Kαραπάνου η διασύνδεση καράτε-χόκεϊ προκύπτει ως εξής:
Πρόεδρος του χόκεϊ είναι ο Γ. Tσόγκας, ιδιωτικός υπάλληλος και επίσης εκπαιδευτής καράτε,
που μέχρι την εκλογή του δεν είχε καμία απολύτως σχέση με το άθλημα του χόκεϊ.
Ο Γ. Tσόγκας, από τότε (1998) που αναδείχθηκε στην ηγεσία της ομοσπονδίας, εγγράφει
συνεχώς σωματεία καράτε στη δύναμή της, τα οποία δεν έχουν καμία δραστηριότητα στο χόκεϊ, αλλά
απλώς στηρίζουν το δ.σ. που αποτελείται κυρίως από συνεταίρους του προέδρου στην επιχείρηση
Shito Riu Karate, η οποία περιλαμβάνει σχολές πολεμικών τεχνών σε όλη την Eλλάδα.
Tουλάχιστον δέκα εκ των σωματείων του Shito Riu Karate, που είχαν αρχικώς εγγραφεί στην
Eλληνική Ομοσπονδία Xόκεϊ (EΛ.Ο.X.) με σκοπό την αναγνώριση τους από τη ΓΓA, αποδείχθηκαν
«σωματεία σφραγίδες».
...............................................................
Οι 14 παράνομοι
H τροποποίηση δεν έγινε όμως ποτέ και έτσι 14 υποψήφιοι απέκτησαν παράνομα δίπλωμα
καθηγητή χόκεϊ. Iδού για ποιους πρόκειται:
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1 - Δ. Aλεξάνδρου, εκπαιδευτής Shito Riu Karate.
2 - Aρ. Bαρέλης, εκπαιδευτής καράτε και μέλος του δ.σ. της EΛ.Ο.X.!
3. - Δ. Kανελλόπουλος, εκπαιδευτής καράτε.
4. - Aγγ. Kαραϊσκάκης, εκπαιδευτής καράτε.
5. - K. Kαρλατήρας, εκπαιδευτής καράτε.
6. - ρ. Kουτρούμπας, εκπαιδευτής καράτε.
7. - K. Λαχούρης, μέλος της «εθνικής» ομάδας καράτε.
8. - K. Λιάκος, εκπαιδευτής καράτε.
9. - N. Παυλογιαννόπουλος, προπονητής ποδοσφαίρου.
10. - Σ. Παυλογιαννόπουλος, προπονητής ποδοσφαίρου.
11. - Γ. Σιγάλας εκπαιδευτής καράτε και μέλος του δ.σ. της EΛ.Ο.X.
12. - B. Σκλήρης, προπονητής ποδοσφαίρου και μέλος της «εθνικής» ομάδας καράτε.
13. - Γ. Tσάλας, εκπαιδευτής καράτε.
14. - M. Tσιριγώτης, εκπαιδευτής καράτε.
...............................................................
Ολα άρχισαν από τον Γερόλυμπο...
H ιστορία του χόκεϊ στην Eλλάδα δεν είναι παλιά. Ξεκίνησε κυρίως
από τους απόφοιτους της Σχολής Aναβρύτων που διδάσκονταν το
άθλημα και γύρω στο 1990, με την προοπτική της Ολυμπιάδας του '96,
άρχισε να παίρνει μια πιο συγκεκριμένη μορφή. Γύρω στο '94, με την
ίδρυση των 6 πρώτων σωματείων, συστάθηκε η ομοσπονδία του
αθλήματος, η οποία όμως δεν αναγνωρίστηκε από την τότε αθλητική
ηγεσία. Οταν ανέλαβε υφυπουργός ο A. Φούρας, την προσπάθεια των
ανθρώπων του χόκεϊ έσπευσε να συνδράμει ο Γ. Γερόλυμπος, πρόεδρος του καράτε,
ενισχύοντας την EΛ.Ο.X. με τα σωματεία της δικής του ομοσπονδίας. Στόχος του, η αναγνώριση του χόκεϊ
και η δική του προώθηση, μέσω αυτού, στην EΟA, πράγμα που δεν θα μπορούσε να καταφέρει μέσω
καράτε, μια και το τελευταίο δεν είναι ολυμπιακό άθλημα.
Οταν το χόκεϊ αναγνωρίστηκε και ο Γερόλυμπος μπήκε στην EΟA, στην προεδρία της EΛ.Ο.X.
αναρριχήθηκε με την υποστήριξη του Γερόλυμπου ένας άλλος άνθρωπος του καράτε, ο Γ. Tσόγκας,
ο οποίος ολοκλήρωσε την άλωση της ομοσπονδίας, εγγράφοντας στη δύναμή της και άλλα σωματεία
καράτε.
Σήμερα τα 35 από τα 46 σωματεία της EΛ.Ο.X. στην πραγματικότητα ασχολούνται με το καράτε
και ουδόλως με το χόκεϊ. Aπόδειξη ότι στο πρωτάθλημα χόκεϊ πήραν μέρος μόνο 8 σωματεία και απ'
αυτά μόνο 4 με περισσότερους από 10 αθλητές, ώστε να έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική
συνέλευση!
Ο Γερόλυμπος, που συνεχίζει να είναι μέλος του δ.σ. της EΛ.Ο.X., υποδείχθηκε από τη N.Δ. ως
εκπρόσωπός της στην οργανωτική επιτροπή του παγκόσμιου πρωταθλήματος στίβου, «Aθήνα '97».
Οταν όμως η N.Δ. απέσυρε την εκπροσώπησή της, ο Γερόλυμπος παρέμεινε χάρη των στενών
σχέσεων που είχε αναπτύξει με τον υφυπουργό και πρόεδρο του «Aθήνα '97» A. Φούρα.
Σήμερα, εκτός από τον πρόεδρο Γ. Tσόγκα και το σύμβουλο Γ. Γερόλυμπο, στο δ.σ. της EΛ.Ο.X.
μετέχουν τα εξής στελέχη του καράτε:
H Aνδρέας Παπαδημητρόπουλος, διευθυντής αγώνων του παγκόσμιου πρωταθλήματος καράτε
που έγινε στη Xαλκίδα.
H Kυριάκος Mατσούκας, ταμίας της EΛ.Ο.X. και έφορος του παγκόσμιου πρωταθλήματος
καράτε.
H Kώστας Παναγιωτακόπουλος, πρόεδρος T.E. EΛ.Ο.X. και αρχηγός ομάδας στο παγκόσμιο
πρωτάθλημα του καράτε.
H Aριστείδης Bαρέλης, εκπαιδευτής καράτε.
H Γ. Σιγάλας, εκπαιδευτής καράτε.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τέλος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ο σκοπός της άλωσης του Χόκεϋ το 1996 ήταν η είσοδος του Γερόλυμπου στην ΕΟΕ με τα
ιδανικά για τα μπάζα! Αλλά μέχρι το 2000 γλυκάθηκε και ο Τσόγκας και ήθελε αυτός τη θέση στην
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ΕΟΕ και έτσι αρπαχτήκανε στα δικαστήρια! Υποστηρικτής του Τσόγκα ο γενικός γραμματέας του
Χόκεϋ (από τους παλιούς, που "επέπλευσε" με το νέο κύμα διοίκησης) με στόχο και αυτός την θέση
στην ΕΟΕ, την οποία και πήρε από το 2000 μέχρι το 2004! Ποιό θα ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα,
όταν επιδρομείς από το καράτε αρπάζουν μια άλλη ομοσπονδία, εδώ το Χόκεϋ, και στη συνέχεια
τρώγονται στα δικαστήρια??? Ο καταποντισμός του αθλήματος, πράγμα που και οι ίδιοι ομολογούν
στα Νέα του Χόκεϋ, στην ιστοσελίδα του:
http://www.hockey.gr/news.htm
19/5/2004: ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ η προσφυγή της ΕΛ.Ο.Χ. - Η ελληνική
ομάδα ΔΕΝ θα λάβει μέρος στους Ο.Α.-2004.
Στις 19/5/2004 εκδικάσθηκε και ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από το Διεθνές
Αθλητικό Δικαστήριο η προσφυγή της ΕΛ.Ο.Χ. για την συμμετοχή της
Ελληνικής Εθνικής Ομάδας Χόκεϋ Ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες
2004. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Χόκεϋ (FIH) πατώντας εδώ.
Με την απόφαση αυτή πήραν τέλος τα ελληνικά όνειρα να παίξει η
εθνική μας ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Βέβαια, το κακό είναι πολύ μεγαλύτερο, διότι η κατάργηση της αυτοδίκαιης Οι Γιώργος Τσόγκας
συμμετοχής της ελληνικής εθνικής ομάδας πλήττει με βάναυσο τρόπο το
(εκτελωνιστής) με
συλλόγους καράτε, και
πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
άρα μαϊμούδες-Χόκεϋ
Το Δικαστήριο έκρινε το θέμα με νομικά κριτήρια και έβγαλε την
κυβερνούν το Χόκεϋ
απόφασή του που είναι σεβαστή.
επί ... Κουτόχορτου, το
Το φταίξιμο βαραίνει την Διεθνή Ομοσπονδία Χόκεϋ και την Διεθνή
κατάντησαν στο σημείο
Ολυμπιακή Επιτροπή που θέλοντας, κατά τα λεγόμενά τους, να
να είναι το μόνο
άθλημα στο οποίο η
προστατεύσουν το άθλημα θυσίασαν το νόημα των Ολυμπιακών Αγώνων
Ελλάδα ΔΕΝ κατέβασε
(που στηρίζεται στην συμμετοχή και στην ευγενή άμιλα) στον βωμό του
κυρίαρχου ΘΕΑΜΑΤΟΣ. Το θέαμα, βεβαίως, δεν είναι κάτι κακό αλλά στην εθνική ομάδα στους
Ολυμπιακούς της
προκειμένη περίπτωση επιζητείται ως αποτέλεσμα και όχι ως σκοπός ούτε
Αθήνας (!) (τέτοια
εις βάρος του σκοπού. Στο μέγα αυτό ολίσθημα έχει και την δική της
Ολυμπιακή
ανικανότητα!) και τώρα
συμμετοχή η Ελληνική Ομοσπονδία του Χόκεϋ που με τις καθυστερήσεις
ανασκουμπώνονται να
και τις αδυναμίες της έδωσε την απαιτούμενη αφορμή.
αρπάξουν και το
Για την ιστορία του θέματος αναφέρουμε, ότι η Εθνική μας Ομάδα
Παραδοσιακό Καράτε
Χόκεϋ των Ανδρών, παρ' όλο που είχε δικαίωμα συμμετοχής στους
υπογράφοντας και για
Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, ως εθνική ομάδα της διοργανώτριας χώρας,
τα δέκα διοικητικά
συμβούλια των
αναγκάσθηκε να δώσει αγώνες κατατάξεως, μετά από απαράδεκτες
συλλόγων τους!!!
αποφάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Χόκεϋ (βλ. πιο κάτω, ανακοίνωση με ημερομηνία 19/2/2004). Χαβούζα ο αθλητισμός!
Πριν από τους αγώνες αυτούς (17/2/2004), η Ελληνική Ομοσπονδία Χόκεϋ έκανε προσφυγή στο
Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο (C.A.S.) ζητώντας να προκριθεί στους Ο.Α. αφ' ενός μεν δικαιωματικά
(ως διοργανώτρια χώρα) αφ' ετέρου δε επειδή η Κούβα, η οποία είχε αρχικώς ορισθεί ως αντίπαλός
της, παραιτήθηκε από τους αγώνες για οικονομικούς λόγους (βλ. πιο κάτω, ανακοίνωση με
ημερομηνία 17/2/2004).
Τσόγκας και οι υπόλοιποι έκαναν τους σερβιτόρους, τις καμαριέρες, τις καθαρίστριες, τους
πορτιέρηδες και τους χαμάληδες στους ξένους των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 ΧΩΡΙΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΧΟΚΕΫ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ! Απόλυτη προσβολή για τον μέσο έλληνα
φορολογούμενο!
Ήταν το μόνο άθλημα, που η Ελλάδα δεν πήρε μέρος στους Ολυμπιακούς! Τόσο άχρηστοι και
ανίκανοι αποδείχτηκαν εκ των πραγμάτων! Οκτώ χρόνια και 200 εκατομύρια των Ελλήνων
φορολογουμένων κάθε χρόνο δεν τους έφτασαν να φτιάξουν μια αξιοπρεπή ομάδα, έστω και με ...
ομογενείς!!! Και έχουν τα μούτρα σήμερα να θέλουν να διοικούν ακόμα το Χόκεϋ και να επιχειρούν να
αρπάξουν η ίδια συμμορία και την Ομοσπονδία του Παραδοσιακού Καράτε! Από την άλλη μεριά, η
ομοσπονδία ντροπή για την Ελλάδα (Χόκεϋ) έχει το θράσος να ρυθμίζει καταστάσεις "προσφέροντας"
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τη θέση του αντιπροσώπου της στην Ελληνκή Ολυμπιακή Επιτροπή στο Μίνωα
Κυριακού, το σημερινό πρόεδρο της ΕΟΕ!!!

"μαϊμού" ο πρόεδρος
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής???
Πριν το ξεχάσω και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας των ΤσόγκαΠαπαδημητρόπουλου με την KOBE OSAKA του Τόμυ Μόρις (1994-2000), ... άπ και
τσιμπήσανε τα παιδάκια και από 3-4-5 νταν από την KOBE OSAKA του Τόμυ
Μόρις. Δεν έχει σημασία που μετά την παρακάτω σύγκρουση Τσόγκα-Γερόλυμπου ο Μόρις (διάβαζε
Γερόλυμπος) του τα πήρε πίσω τα νταν του Τσόγκα και το "σύγχρονο" Σίτο-ρύου Κόμπε-Οσάκα
Μπουσουλάτε-ντο του σούπερ-σενσέι Παπαδημητρόπουλου (6 νταν) δεν αναφέρει τον Τσόγκα στους
πίνακές του. Μας πέρνει ο δάσκαλος τα νταν, όταν εμείς του τα ... δίνουμε! Όταν δεν του τα δίνουμε πίσω,
ας πάει να τραβήξει τις ... κοτσίδες του!
Αυτή την αξία ακριβώς έχουν τα νταν του Μόρις, του Παπαδημητρόπουλου και του Τσόγκα: ΓΙΑ
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ!!!

Τσόγκα, δείξε μου τα διπλώματά σου, να σου πω ποιός είσαι!
Η Σαλώμη και το Έκτο Πέπλο:
Σίτο-ρύου και Τερούο Χαγιάσι
Η σύγκρουση με τον Γερόλυμπο ήταν καθοριστική για
τον Τσόγκα! Ο Γερόλυμπος δεν αστειεύεται! Τον λιώνει τον
αντίπαλο, τον σακατεύει, τον καταστρέφει, τον εξαφανίζει
από το πρόσωπο της γης! Και αν δεν το καταφέρνει πάντα,
τουλάχιστον γίνεται σκοπός της ζωής του! Αυτό ήταν και το
σημείο που τον θαύμαζα πάντοτε! Εγώ, π. χ., όταν
συγκρουόμουν με κάποιον μετά από λίγο καιρό το ξέχναγα,
όπως και ο αντίπαλός μου, γιατί με συνέπαιρναν οι τρέχουσες
δουλειές, υποχρεώσεις κτλ. Ο Γερόλυμπος, όμως, παρά τις
σκοτούρες του, όχι μόνο δεν ξεχνάει αλλά κυνηγάει τον
αντίπαλό του με τρομακτικό μίσος για να τον εξαφανίσει όλη
την υπόλοιπη ζωή του! Πώς στο διάβολο χωράει μέσα του
τόσο μίσος, πάντα με άφηνε απορημένο! Μάλιστα τα
τελευταία χρόνια έχει γίνει διάχυτο στα χαρακτηριστικά του
και για τους προσεκτικούς ... αναβλύζει από τα αυτιά του!
Λένε ότι μια φορά που κόπηκε δεν έβγαλε αίμα αλλά ...
πίσσα!!!
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης Τσόγκα-Γερόλυμπου ήταν να διώξει ο Τσόγκας τους συλλόγους των
Γερόλυμπου-Παπαδημητρόπουλου από το Χόκεϋ και να διώξει ο Γερόλυμπος τους συλλόγους του Τσόγκα
και τον ίδιο από το καράτε της ΕΛΟΚ και της φοβερής KOBE OSAKA . Μας έμεινε, λοιπόν, ο Τσόγκας
χωρίς πλάτες στο καράτε και με δέκα συλλόγους-επιχειρήσεις που ζουν από το καράτε!!! Και δια αυτών των
συλλόγων πιθανότατα έχει στήσει τη δική του επιχείρηση καράτε καθότι είναι ο ... Μάστερ τους!!!
Παλιά μου τέχνη κόσκινο!!! Αναγκαστικά γράφονται οι σύλλογοι του Τσόγκα στο Παραδοσιακό, αλλά
αυτό δεν τον κάνει αρχηγό! Και το ψάξιμο ξαφνικά αποδίδει! Βρίσκει τον Τερούο Χαγιάσι! Καλό δάσκαλο,
με "δικό του" Σίτο-ρύου και με έφεση προς τα "ψημάρια" που λέγαμε παραπάνω της κάθε ξέφραγης χώρας!
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Ελληνική Οργάνωση Hayashi-ha Shito-ryu Karate-do, λοιπόν, και ο μάστροΤσόντας παριστάνει "το γνήσιο παραδοσιακό καράτε με τις διαχρονικές αξίες",
... τρομάρα του (!!!), παίρνοντας το "παραδοσιακό" από την ΠΟΠΚ και το Σίτορύου από τον Χαγιάσι. Νομίζοντας ότι μας δουλεύει όλους μοστράρεται για
"παραδοσιακό έκτο νταν"! ... Παπάρια παραδοσιακός είναι!!! (Με το συμπάθειο!
Θα έσκαγα!)
Δένει για τα καλά η δουλειά με τον Χαγιάσι και περπατάει τόσο περίφημα, ώστε
ο Τσόγκας μας ανακοινώνει (στην ΠΟΠΚ) τον Ιούνιο του 2004 ότι ΔΕΝ ενδιαφέρεται
πλέον για την ΠΟΠΚ. Κυλάει το καλοκαίρι και ξαφνικά του κόβεται η ... μαρέγκα:
... του πεθαίνει ο Χαγιάσι στις 24 Σεπτεμβρίου 2004 και ο Τσόντας μένει ... ορφανό!!!
Αλλά ο Τσόγκας είναι επαγγελματίας και όχι τυχαίος! Επιστρέφει στις 15-10-2004 στην ΠΟΠΚ,
πληρώνει τις συνδρομές τριών ετών που χρωστούσαν οι σύλλογοί του και ορμάει στις αρχές του 2005 στον
Δρακόπουλο, να τον φάει!

Τσόγκα, δείξε μου τα διπλώματά σου, να σου πω ποιός είσαι!
Η Σαλώμη και το Έβδομο Πέπλο:
Σίτο-ρύου το ... "Παραδοσιακό"!
Πετάει, λοιπόν, ο Τσόντας το έκτο πέπλο κάλυψης του Χαγιάσι-Χα Σίτο-ρύου Καράτε-ντο και ενδύεται
το Παραδοσιακό Πέπλο της ΠΟΠΚ υπό την ανοχή του Δρακόπουλου σε μια περίεργη συνεργασία !
Σωτήριον Έτος 2005 και ορμάνε ο Τσόγκας από τη μια και ο πρώτος πρόεδρος της ΠΟΠΚ από την άλλη
να αρπάξουν την ΠΟΠΚ και πάνω στην σύγκρουση καταλαβαίνουν ότι έχουνε πέσει στον βράχο που
συνθλίβει: τον Περσίδη! Και τότε γίνεται η κοσμοχαλασιά: ο πρώτος πρόεδρος της ΠΟΠΚ αποφασίζει να
συνεργαστεί με τον Τσόγκα, από όπου και προκύπτει ένα "θανατηφόρο μίγμα", που όμοιό του δεν
ματαξαναφάνηκε στον αθλητισμό!!!
Τι να υποσχέθηκε άραγε στον Τσόγκα? Μα φυσικά διπλώματα με την υπογραφή του Νισιγιάμα!
Τι να υποσχέθηκε ο Τσόγκας? Μα φυσικά την εξαφάνιση του Περσίδη!
Ποιός τελικά θα κοροϊδέψει τον άλλο? Ερώτημα ολόϊδιο με το "η κότα έκανε το αβγό ή το αβγό την
κότα???"
Σήμερα, λοιπόν, ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΠΚ κάνει σεμινάρια Παραδοσιακού στον Τσόγκα και τους
δικούς του, διαιτητεύει σε αγώνες του Τσόγκα και διαδίδει ότι συνεργάζεται πλέον με το Σίτο-ρίου/μαϊμού
του Τσόγκα! Φυσικά κάθε κίνησή τους είναι νομικά παράνομη και άκυρη. Το μόνο αποτέλεσμα που παράγει
ο Δρακόπουλος είναι να καταστρέφει ενσυνείδητα την ΠΟΠΚ!
Αλλά επίσης πόσο "ωφέλιμο πέπλο" είναι για την ...
Σαλώμη το "παραδοσιακό" του
Δρακόπουλου??? Θα έλεγα ...
πολύ διάφανο, πολύ αραχνοΰφαντο, σχεδόν ανύπαρκτο! Με
τις παρανομίες που έχουν κάνει,
είναι αδύνατο να γλυτώσουν
από τα δικαστήρια και να στεριώσει η δουλειά! Ό,τι και να
γίνει, όμως, στον κόσμο του
καράτε, που όλοι γνωρίζουν τον
Περσίδη και τις απόλυτες
αλήθειες του, η καριέρα τους
έχει τελειώσει! Και επειδή η
Σαλώμη είχε όλα-όλα Επτά

Διπλωματούχαι Χορεύτριαι Παραδοσιακού Οριεντάλ Χορού της περί τον
Ομφαλόν Περιοχής της Κοιλίας!!! Επιστημονική προσέγγιση από κάθε
άποψη!
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πέπλα και ο Τσόντας του Καράτε ήδη τα εξήντλησε, η κατάστασή του έγινε κωμικοτραγική: δεν έχει τι άλλο
να ... βγάλει!!!
Βέβαια, πάντα είμαι πολύ περίεργος για το ποιόν άλλο μεγάλο δάσκαλο θα βρει ο Τσόντας του
Καράτε να κολλήσει από δίπλα του, ώστε να κρατήσει τους αθλητές του στην οικογενειακή επιχείρηση
των συλλόγων που έχει ιδρύσει και εκμεταλεύεται με συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα στα
Διοικητικά τους Συμβούλια (ώστε να αποφεύγουν το ΦΠΑ και τις φορολογίες των γυμναστηρίων), όπως
συμπεραίνεται κατωτέρω από τους φακέλους τους στο αρχείο της ΠΟΠΚ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΣ
Τα στοιχεία των συλλόγων του Τσόγκα από το Αρχείο της ΠΟΠΚ (αριστερά οι αριθ. μητρώου).
Οι Σύλλογοι αυτοί αποτελούν "τον σκληρό πυρήνα" του Σίτο-ρύου, διότι "έλκουν" ακόμα 10-15
συλλόγους στην ίδια απάτη, όπως αποδεικνύεται από τις ομαδικές διαφημήσεις του Τσόγκα σε
περιοδικό του χώρου!!!
17 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΠΥΓΜΗ"

Μονεμβασιάς 9, Περιστέρι 13121,

18 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Σκουφά 62, Αθήνα

20 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ"

Σερίφου 2, Ίλιον 13123

21 ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ"

ΣΩΜΑΤΕΊΟ

"Η

ΔΙΑΠΛΑΣΗ Θράκης 72, Καματερό Αττικής 13451

22 ΑΘΛΗΤΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ. ΣΥΛ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ "ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ"

Θράκης 16, 13231 Πετρούπολη

23 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. "ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ"

Κηφισίας 37, Χαλάνδρι, (διεύθυνση ΟΑΚΑ??)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Των συγγενών του Τσόγκα και της γυναίκας του καθώς και των μαθητών του στους συλλόγους του
Τσόγκα, στο Χόκεϋ και στην ΠΟΠΚ, που δείχνει την απόλυτη εκμετάλλευση του αθλητισμού για
εκτεταμένη επιχείρηση φοροδιαφυγής (μη απόδοση ΦΠΑ και αποφυγή φορολογίας από τα
εκατοντάδες μηνιάτικα και τις εξετάσεις μαθητών "του συστήματος Σίτο-ρύου" ανά έτος) και έλεγχο
των αθλητικών επιχορηγήσεων του Χόκεϋ, αφού τη διοίκηση του Χόκεϋ την άρπαξαν με συλλόγους
Καράτε ο Τσόγκας με τον Γερόλυμπο!!! Στις στήλες δεξιά της ΠΟΠΚ φαίνονται τα άτομα, τα οποία
παρανόμως (Χ) προτάθηκαν στο ΠΔΣ ή παρανόμως (Χ) εξελέγησαν στο αιρετό ΔΣ λόγω κωλύματος
ως τεχνικοί ή μέλη διοίκησης άλλης ομοσπονδίας.
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Επομένως, παράνομα ορίσθηκε και διοίκησε την ΠΟΠΚ το προσωρινό ΔΣ μετά από τις
παραπλανητικές προτάσεις των δύο δικηγόρων, ο ένας του Τσόγκα, και Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη του
πρώην προέδρου της ΠΟΠΚ. Ιδίως αν προσθέσουμε ότι και δύο ακόμα μέλη του προσωρινού ΔΣ από
τη μεριά του δεύτερου, ο Σταμάτης Γατσούλης και η Καρολίνα Τρύπου, είναι τεχνικοί του
αθλήματος!
Επίσης παράνομα διεξήχθησαν εκλογές στην ΠΟΠΚ την 14-8-2005 με υποψήφιους άτομα, τα
οποία εκ του νόμου δεν είχαν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητες για τη διοίκηση της ΠΟΠΚ λόγω
νομικών κωλημάτων στο πρόσωπό τους.
Και τέλος, πάλι παράνομα διοικείται σήμερα η ΠΟΠΚ από άτομα τα οποία είναι εκ του νόμου
εκπεστέα από τις θέσεις του ΔΣ της ΠΟΠΚ ως τεχνικοί του αθλήματος ή μέλη διοικητικών οργάνων
άλλης αθλητικής ομοσπονδίας! Ιδίως αν προσθέσουμε ότι και δύο ακόμα μέλη του αιρετού ΔΣ, ο
Σταμάτης Γατσούλης και η Καρολίνα Τρύπου, είναι τεχνικοί του αθλήματος!

www.karate.gr
Αρχική
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karate.gr: 121 - ΠΟΠΚ - Διοικητικά Θέματα
Πρώτη δημοσίευση 23/10/05. Τελευταία
Αρχική
Επικαιρότητα Π.Ο.Π.Κ.
ενημέρωση 13/3/06.
Καταχωρήσεις στο
Χορηγίες-ΔωρεέςΆδειες Λειτουργίας
Διοργανώσεις
karate.gr
Υποστήριξη
Γυμναστηρίων

Γιώργος Τσόγκας:
Παραχάραξη και
Πλαστογραφία μετά
χρήσεως???
Ψευδορκία και Ψευδομαρτυρία???
Συκοφαντική Δυσφήμηση???
Εκτεταμένη Φοροδιαφυγή???
Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!
Πάει και ο Τσόγκας!
Γέρασε και ... ρετάρησε πριν από την ώρα του ή τον χτύπησε η γρίπη των ...
πουλερικών???
Πρώτο και επαναλαμβανόμενο λάθος το ότι υπέγραφε τα έγγραφα της προσωρινής διοίκησης της ΠΟΠΚ πάνω από τα ονόματα του προέδρου Ηλιάκη και της
γραμματέως Τζιοτζίου, δηλαδή της γυναίκας του, η οποία είναι και γραμματέας στο
Χόκεϋ, βάζοντας μάλιστα και πλαστή σφραγίδα της ΠΟΠΚ, αφού η γνήσια βρίσκεται
ακόμα στα χέρια του Περσίδη!
Ιδού, αριστερά, η πλαστή
σφραγίδα-μαϊμού της προσωρινής
διοίκησης της ΠΟΠΚ και οι πλαστές
υπογραφές
σε
εγκύκλιο
του
προσωρινού ΔΣ της ΠΟΠΚ με
ημερομηνία 26-4-2005. Την σφραγίδα
τη φιλοτέχνησε ο ... καλλιτέχνης
Γιώργος Τσόγκας και υπέγραψε σαν
... Ηλιάκης και Τζιοτζίου???
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Ιδού, δεξιά, μια άλλη πλαστή
σφραγίδα-μαϊμού της ΠΟΠΚ όπως την
έβαλε ο Γιώργος Τσόγκας ή οι δικοί του
στο προσωρινό ΔΣ της ΠΟΠΚ ή την
έδωσαν για γνήσια και την έβαλε ο
δικαστικός
αντιπρόσωπος,
που
παρευρίσκετο στις εκλογές, πρόεδρος
πρωτοδικών
κύριος
Στέφανος
Στεφανόπουλος,
τον
οποίο
και
εξαπάτησαν ασύστολα παρουσιάζοντας
την πλαστή σφραγίδα τους ως γνήσια,
κατά τις αρχαιρεσίες της ΠΟΠΚ την 14-82005???
Τελείως διαφορετική από την πρώτη και απομίμηση της γνήσιας!
Η δεύτερη πλαστή σφραγίδα δεν είναι "καθαρή", όπως η πρώτη πλαστή, διότι
προφανώς έχει αναπαραχθεί από κάποιο αποτύπωμα της γνήσιας σφραγίδας της
ΠΟΠΚ, η οποία όμως κατά την αποτύπωσή της είχε "κουνηθεί" και είχε βγάλει
μουτζούρες και διπλά τα πλαϊνά μερικών γραμμάτων!
Το βέβαιο είναι ότι η γνήσια σφραγίδα της ΠΟΠΚ βρίσκεται στα χέρια του Θύμιου
Περσίδη και φυσικά δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής
της γνήσιας σφραγίδας της ΠΟΠΚ από τον Περσίδη προς οποιονδήποτε άλλον!
Συνεπώς, κάθε σφράγισμα με πλαστή σφραγίδα
αποτελεί καραμπινάτη πλαστογραφία και, αν το έχει
κάνει ο Τσόγκας, τότε εκπίπτει από πρόεδρος του
Χόκεϋ!!!
Ιδού, δεξιά (πάντα ... δεξιά να σου έρχονται
!), η γνήσια σφραγίδα της ΠΟΠΚ στα χέρια του
Περσίδη!!! ("ζεστή" ακόμα φωτό: 23/10/2005)

Πήρε φόρα ο πρόεδρος του Χόκεϋ
Γιώργος
Τσόγκας
και
εξαπατά
δικαστικούς και δικαστήρια???
Δεύτερο και επαναλαμβανόμενο λάθος:
Σε πρόσφατη μήνυση άλλου αντίδικου κατά του Θύμιου Περσίδη και για να
ενισχύσει τη συμμαχία και των δύο κατά του Περσίδη, ο Τσόγκας δεν διστάζει να
ψευδομαρτυρήσει υπέρ του άλλου αντίδικου καταθέτοντας για τα ίδια γεγονότα την
αντίθετη άποψη από αυτή που κατέθεσε κατά τον ορισμό από το Πρωτοδικείο της
προσωρινής διοίκησης της ΠΟΠΚ.
Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος: για την ίδια επιστολή του Περσίδη κατά του
άλλου αντίδικου στο διαδίκτυο, το Φεβρουάριο του 2005 σε δικαστήριο για καθορισμό
προσωρινής διοίκησης της ΠΟΠΚ ο Τσόγκας καταθέτει κατά άλλου αντίδικου ότι
κατηγορείται από τον Περσίδη, ότι ενδεχομένως να πήρε χορηγίες της Siemens και να
μην τις απέδωσε στο Ταμείο της ΠΟΠΚ, με σκοπό να αμαυρώσει (ο Τσόγκας) την
απέναντι πλευρά (άλλου αντίδικου) και να πάρει τη διοίκηση της ΠΟΠΚ, πράγμα που το
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κατάφερε, ενώ κατά την κατάθεσή του ως μάρτυρας στη μήνυση του άλλου αντίδικου
κατά του Περσίδη το Σεπτέμβριο του 2005 (αφού συμμάχησε με τον άλλο αντίδικο και
για θέμα που δεν είχε ποτέ καμιά γνώση ή ανάμιξη) ο Τσόγκας έρχεται "αυτοβούλως" και
καταθέτει ενόρκως ότι τα γραφόμενα περί χορηγιών της Siemens τα θεωρεί συκοφαντικά
για τον άλλο αντίδικο, διότι ο Περσίδης "μπορούσε να ζητήσει από τα αρμόδια όργανα
της ΠΟΠΚ την καταβολή των χρημάτων
και να καλέσει τον Δρακόπουλο σε
απολογία"!
Αποδεικνύεται λοιπόν ότι, με
"ελαστικές" μαρτυρίες ο Τσόγκας,
χρησιμοποιώντας τα περίφημα "... εξ
όσων γνωρίζω ...", " ... από ό,τι μου είπε
ο τάδε ...", " ... ως συνάγεται από την
ομαλή λειτουργία ..." και άλλα νομικίστικα
τερτίπια του συνεργάτη του δικηγόρου
Δημήτρη Χατζημιχάλη, με ορμητήριο το
γραφείο του δεύτερου επί της Σκουφά
62,
όπου
στεγάζουνε
και
την
ομοσπονδία Χόκεϋ και έναν από τους
συλλόγους τους, και με "εργαλείο" τους
συλλόγους του Σίτο-ρύου καράτε, για
τους οποίους υπογράφει ο ίδιος ο
Τσόγκας για όλα τα διοικητικά τους
συμβούλια και με τους οποίους έχει
αρπάξει το Χόκεϋ, όπως είναι γνωστό
εδώ και χρόνια (βλέπε φωτό αριστερά)
σε όλο τον αθλητικό κόσμο, χρησιμοποιεί
και
παραπλανεί
τα
δικαστήρια
καταθέτοντας τα μεν ή τα αντίθετα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του!!!
Το ίδιο έκανε και κατά την αγωγή του συλλόγου του Γιώργου Παναγιωτίδη κατά της
ΕΛΟΚ! Ενώ στην ουσία ήταν συν-ενάγων, ως προς το ενδιαφέρον, την απασχόλησή του,
τη διαγραφή των συλλόγων του από την ΕΛΟΚ και το "σβήσιμο" του ίδιου από τον χάρτη
του καράτε λόγω της γνωστής κόντρας με τον Γερόλυμπο, εμφανιζόμενος ως μάρτυρας
πρώτα υποστήριξε "αορίστως" ότι κάνανε φτερά τα 45 εκατομμύρια (ή περίπου τόσα) της
ΕΛΟΚ και στο δικαστήριο της 31-10-2005 (σε οκτώ μέρες από σήμερα), όπου είναι
κατηγορούμενος για ψευδομαρτυρία, είναι έτοιμος να επικαλεσθεί την ... γρίπη των
πουλερικών κάνοντας την ... πάπια και ότι δήθεν ... " ... εξ όσων άκουσε ... " κτλ. !!!
Δηλαδή ακολουθεί μια δασκαλεμένη στρατηγική κατά την Είναι γνωστοί από χρόνια
οποία καταθέτει κατά το συμφέρον του αόριστα και με τρόπο, οι
"νταβατζήδες
του
ώστε να αμαυρώσει τον αντίδικο χωρίς να μπορεί εκείνος να αθλητισμού"!
την
αποδείξει το ψεύδος της μαρτυρίας του, ενώ στην ουσία έχει Διαβάστε
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ψευδομαρτυρήσει ... καραμπινάτα, όπως αποδεικνύεται από το
ενδιαφέρον, την πρόθεση, την προσέλευση και τη γενική "σκιά" που ρίχνει προφορικά
στον αντίδικο, η οποία δεν αποτυπώνεται στα πρακτικά και την οποία μεταστρέφει κατά
τις επιδιώξεις του σε άλλη δίκη!
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[Παρένθεση: 27-1-2006: Μόλις έμαθα από ανεπιβεβαίωτες
πληροφορίες (!) ότι ο ... δημοφιλής Τσόγκας έφαγε στο κεφάλι 13
μήνες "κατά συγχώνευση" (αυτό μάλλον θα πει ... καλή χώνεψη?)
για ηθική αυτουργία στα αδικήματα συκοφαντικής δυσφήμησης και
ψευδορκίας στο δικαστήριο της 31-10-2005 της ΕΛΟΚ του
Γερόλυμπου εναντίον του!]

Επιχείρηση Φοροδιαφυγής με το "Σύστημα
των Αθλητικών Συλλόγων"
Σημειώνω για άλλη μια φορά ότι ο αετονύχης, εκτελωνιστής
Γιώργος Τσόγκας μετέρχεται κάθε μέσου για να κρατήσει τους
αθλητές του στην επιχείρηση των συλλόγων που έχει ιδρύσει και
εκμεταλλεύεται με συγγενικά του πρόσωπα και μαθητές του
(προπονητές των συλλόγων) στα Διοικητικά τους Συμβούλια (ώστε
να αποφεύγουν το ΦΠΑ και τις φορολογίες των γυμναστηρίων),
όπως συμπεραίνεται από τους φακέλους των συλλόγων στο αρχείο
της ΠΟΠΚ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΣ

Οι Γιώργος Τσόγκας
(εκτελωνιστής) με
συλλόγους καράτε, και
άρα μαϊμούδες-Χόκεϋ,
κυβερνά το Χόκεϋ επί ...
Κουτόχορτου, το
κατάντησε στο σημείο
να είναι το μόνο άθλημα
στο οποίο η Ελλάδα
ΔΕΝ κατέβασε εθνική
ομάδα στους
Ολυμπιακούς της
Αθήνας (!) (τέτοια
Ολυμπιακή
ανικανότητα!) και τώρα
ανασκουμπώνεται να
αρπάξει και το
Παραδοσιακό Καράτε
υπογράφοντας και για
τα δέκα διοικητικά
συμβούλια των
συλλόγων τους!!!

Τα στοιχεία των συλλόγων του Τσόγκα από το Αρχείο της ΠΟΠΚ
(αριστερά οι αριθ. μητρώου). Οι Σύλλογοι αυτοί αποτελούν "τον σκληρό
πυρήνα" του Σίτο-ρύου, διότι "έλκουν" ακόμα 10-15 συλλόγους στην ίδια
απάτη, όπως αποδεικνύεται από τις ομαδικές διαφημήσεις του Τσόγκα σε περιοδικό του χώρου!!!

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΠΥΓΜΗ"
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ"
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΊΟ "Η ΔΙΑΠΛΑΣΗ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ"
22 ΑΘΛΗΤΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ. ΣΥΛ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ "ΤΟ
ΤΕΤΑΡΤΟ"
23 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. "ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ"
17
18
20
21

Μονεμβασιάς 9, Περιστέρι 13121,
Σκουφά 62, Αθήνα
Σερίφου 2, Ίλιον 13123
Θράκης 72, Καματερό Αττικής 13451
Θράκης 16, 13231 Πετρούπολη
Κηφισίας 37, Χαλάνδρι,
(διεύθυνση ΟΑΚΑ??)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Των συγγενών του Τσόγκα και της γυναίκας του καθώς και των μαθητών του στους συλλόγους του
Τσόγκα, στο Χόκεϋ και στην ΠΟΠΚ, που δείχνει την απόλυτη εκμετάλλευση του αθλητισμού για
εκτεταμένη επιχείρηση φοροδιαφυγής (μη απόδοση ΦΠΑ και αποφυγή φορολογίας από τα
εκατοντάδες μηνιάτικα και τις εξετάσεις μαθητών "του συστήματος Σίτο-ρύου" ανά έτος) και έλεγχο
των αθλητικών επιχορηγήσεων του Χόκεϋ, αφού τη διοίκηση του Χόκεϋ την άρπαξαν με συλλόγους
Καράτε ο Τσόγκας με τον Γερόλυμπο!!! Στις στήλες δεξιά της ΠΟΠΚ φαίνονται τα άτομα, τα οποία
παρανόμως (Χ) προτάθηκαν στο ΠΔΣ ή παρανόμως (Χ) εξελέγησαν στο αιρετό ΔΣ λόγω κωλύματος
ως τεχνικοί ή μέλη διοίκησης άλλης ομοσπονδίας.
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Βαρέλης
Αριστ.
Ηλιάκης Μ.
Κακός Χρήσ.
Καραϊσκάκης
Κ.
Καρνάκης
Καρουμπά
Γεωρ. = σύζ.
Βαρέλη
Σαμαράς
Βασ.
Τζιότζιος
Ζησ.

Αναπλ

20

21

Προ

Αντιπρ

22

23

Προ

3/6

ΝΑΙ

Αντιπρ

1/6

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Αναπλ

Αναπλ

Γραμ.

Προ

3/6

Έφορ.

Έφορ.

Έφορ.

3/6

Ταμ.

Ταμ.

Ελ.
Επ.

Προ

2/6

Μέλ.

Ελ.Επ.

ΝΑΙ

Γραμ.

Αναπλ.

4/6

Ελ.
Επ.

Προ

Ελ.
Επ.

3/6

Αντιπρ

Αντιπρ

4/6

Γραμ

Έφορος

Προ-Χ
Μελ-Χ

Μέλ.

Μέλ.

Ταμ

Προ-Χ
Ταμίας

Προ

Τζιότζιος Νικ.
Τζιότζιου
Αριστέα
= σύζυγ.
Τσόγκα
Τζιότζιου Ελ.
Τσιακμάκης
Β.
Τσόγκα Πην.
Τσόγκας
Γεώργιος
Τσόγκας Χρ.
Φλέσσας
Ιωαν.

18

Γ - Οι Δίκες για την επικράτηση στην ΠΟΠΚ.
Θέσεις
Στο ΔΣ Προσωρ Αιρετό
Εκπαιδ.
ΔΣ
ΔΣ
στους
του
Καράτε
ΠΟΠΚ
ΠΟΠΚ
6 Συλ
Χόκεϋ

Εφ.Επ.

Γραμ-Χ

Ελ.ΕπΧ

1/6
ΝΑΙ
Ελ.Επ.

Ταμ

Προ

Αντιπρ.
Εφ.
Επ.

Αντιπρ.
Εφ.
Επ.

Γραμ

Ελ.Επ.

2/6

Γραμ

4/6

Αναπλ.

3/6

Μέλ

3/6

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μέλ-Χ

Προ

Μέλ-Χ

Μέλ.

Μα επιτέλους, τόσο φίλαθλοι είναι αυτοί όλοι που δεν αντέχουν να μην είναι μέλη σε τρειςτέσσερις συλλόγους ο καθένας και μάλιστα και στο καράτε και στο Χόκεϋ??? Κατά τύχη ο
"δάσκαλος" όλων των προπονητών αυτών των συλλόγων είναι ο "μάστερ" Τσόγκας, όπως
δηλώνουν και στην ομαδική πολυετή διαφήμιση σε περιοδικό του χώρου!!!

Με βαθιά ιαπωνική υπόκλιση (ή ... γκολ από τα αποδυτήρια!)
Θύμιος Περσίδης

www.karate.gr
Αρχική
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karate.gr: 122 – ΠΟΠΚ - Τεχνικά Θέματα
Πρώτη δημοσίευση 13/1/06,
Αρχική
Επικαιρότητα Π.Ο.Π.Κ.
τελευταία ενημέρωση 21/5/06.
Καταχωρήσεις στο
Χορηγίες-ΔωρεέςΆδειες Λειτουργίας
Διοργανώσεις
karate.gr
Υποστήριξη
Γυμναστηρίων

Τα ελληνικά διπλώματα της ΠΟΠΚ
και τα διεθνή της ITKF!
Copyright © 1945-2045 Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!
Με την από 24-8-2006 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών ακυρώνονται οι παράνομες εκλογές
στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, που "σκηνοθέτησαν" την 14-8-2005 ο
δάσκαλος καράτε Παναγιώτης Δρακόπουλος, η δικηγόρος του και "πρόεδρος-μαϊμού της ΠΟΠΚ"
(διότι ποτέ δεν υπήρξε πρόεδρος και ποτέ δεν λειτούργησε ως πρόεδρος, εφόσον οι εκλογές
αυτές ακυρώθηκαν) κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη και ο έτερος δάσκαλος καράτε Γιώργος
Τσόγκας, και δικαιώνεται με αυτόν τον τρόπο ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΠΚ ηλ/γος-μηχ/γος
Θύμιος Περσίδης, που είχε προβλέψει την έκβαση της υπόθεσης από το karate.gr!

Και ιδού η αίτηση για επικύρωση νταν από την ITKF μεταφρασμένη στα ελληνικά:

ITKF

INTERNATIONAL TRADITIONAL
KARATE FEDERATION

Συμπληρώνεται από την ITKF

Νο
ΝΤΑΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΟΧΩΝ “ΝΤΑΝ”

Ημ/νία Εγγραφής

INTERNATIONAL TRADITIONAL KARATE FEDERATION
1930
Wilshire
Los Angeles, California 90057, U.S.A.

Boulevard,

Suite

1208

Ημ/νία: _________________
Θα ήθελα να ζητήσω να εγγράψετε το βαθμό μου στο μητρώο κατόχων μαύρων ζωνών της Ομοσπονδίας σας. Με την παρούσα
δηλώνω ότι δεν θα διαπράξω οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία θα μειώνει την τιμή ενός κατόχου μαύρης ζώνης.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛ

ΒΑΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΝΤΑΝ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΦΥΛΟ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΕ
_______________Κύου
ΕΤΗ

ΜΗΝΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

_______________Νταν
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ΜΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΑ

ΕΤΟΣ
Νο.

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΗΜ

ΜΗΝ

ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΜΟΝΟ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: Ο ανωτέρω αιτών έχει περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις για το Μητρώο Μαύρων Ζωνών.
ΟΝΟΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

1.

Νο.

2.

Νο.

3.

Νο.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

__________________________
Υπογραφή Αιτούντος

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ:
Εγκρίνουμε την ανωτέρω εγγραφή στο Μητρώο Κατόχων ΝΤΑΝ.
Η Εθνική Ομοσπονδία
____________________________________

________________

_______________

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1. Η φόρμα αυτή πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από όλα τα υποδεικνυόμενα πρόσωπα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
2. Οι εξεταστές πρέπει να ελέγχουν την ορθότητα των επόμενων πληροφοριών:
Όνομα αιτούντα, Βαθμός Μητρώου και τόπος και ημερομηνία εξέτασης.
Οι εξεταστές πρέπει να υπογράφουν μετά τον έλεγχο.
3. Η προκαθοριμένη χρέωση για την εγγραφή στο Μητρώο Βαθμοφόρων πρέπει να κατατίθεται από τον αιτούντα με την
κατάθεση της αίτησης.

Η αίτηση φέρει στην κορυφή αριστερά το όνομα της ITKF και δεξιά έχει θέση για αριθμό πρωτοκόλλου,
ημερομηνία και αιτούμενο Νταν.
Αμέσως από κάτω γράφεται ο τίτλος του εντύπου, δηλαδή: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΟΧΩΝ ΝΤΑΝ. Αυτό αποδεικνύει ότι η αίτηση αυτή ΔΕΝ είναι αίτηση εξέτασης για νταν
και το "δίπλωμα" που ζητείται και τελικά χορηγείται (αν και όταν) δεν είναι τίποτα άλλο από ένα "αποδεικτικό
εγγραφής" του αιτούντος στα Μητρώα Κατόχων Νταν της ITKF. Αυτό σημαίνει ότι η ITKF ΔΕΝ δίνει Νταν,
αλλά μόνο αποδέχεται και επικυρώνει Νταν, τα οποία έχουν απονεμηθεί αρμοδίως στις διάφορες χώρες από
ομοσπονδίες-μέλη της ITKF.
Στη συνέχεια γράφεται το όνομα και η διεύθυνση αποστολής της αίτησης, που είναι εκείνα της ITKF,
και ημερομηνία υπογραφής από τον αιτούντα.
Ακολουθεί το τυποποιημένο κείμενο που αντιπροσωπεύει το αίτημα του αιτούντος, που είναι το
επόμενο: "Θα ήθελα να ζητήσω να εγγράψετε το βαθμό μου στο μητρώο κατόχων μαύρων ζωνών της
Ομοσπονδίας σας. Με την παρούσα δηλώνω ότι δεν θα διαπράξω οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία θα
μειώνει την τιμή ενός κατόχου μαύρης ζώνης."
Στη συνέχεια, η αίτηση ζητάει τα στοιχεία του αιτούντος: Ονοματεπώνυμο, Υπηκοότητα, όνομα της
εθνικής ομοσπονδίας (που προτείνει πιο κάτω τον αιτούντα), βαθμό Νταν (με το οποίο είναι ήδη
εγγεγραμμένος στα μητρώα, αν είναι), ημερομηνία γέννησης, φύλο και επάγγελμα, εμπειρία στο καράτε,
προηγούμενος βαθμός, κτλ, ημερομηνία εξέτασης, τόπος εξέτασης κτλ.
Ακολουθούν ζητούμενα στοιχεία των εξεταστών, τα οποία συμπληρώνονται μόνο από αυτούς με
ευθύνη τους κάτω από το κείμενο:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΜΟΝΟ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: Ο ανωτέρω αιτών έχει περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις για το Μητρώο Μαύρων
Ζωνών.
ΟΝΟΜΑ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ (και υπάρχουν θέσεις για τρεις
εξεταστές!)
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Δηλαδή, επώνυμοι εξεταστές με διπλώματα από την ITKF έχουν ήδη εξετάσει τον αιτούντα σε
ορισμένο τόπο και χρόνο και το βεβαιώνουν ενυπόγραφα.
Και φθάνουμε στο δεύτερο μισό της αίτησης, το οποίο είναι η ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ της
Εθνικής Ομοσπονδίας. Δηλαδή, η Σύσταση του αιτούντα από την Εθνική Ομοσπονδία και η Επιβεβαίωση της
ορθότητας των αναγραφομένων στην αίτηση στοιχείων. Γιατί τα ζητάει όλα αυτά η Παγκόσμια? Διότι ΔΕΝ
έχει κανένα δικαίωμα να επεμβαίνει στα εσωτερικά των εθνικών ομοσπονδιών και να δημιουργεί το
οποιοδήποτε τεχνικό ή διοικητικό πρόβλημα. Και διότι αν κάνει τέτοια πράξη, τότε οι αθλητικές, νομικές και
οικονομικές συνέπειες είναι μεγάλες! Για αυτούς τους λόγους η Παγκόσμια παίρνει ενυπόγραφα τη
συγκατάθεση όλων των φορέων, τεχνικών και διοικητικών, της εθνικής ομοσπονδίας πριν προωθήσει την
οποιαδήποτε αίτηση. Άλλωστε, όπως είναι και
αυτονόητο, δεν μπορεί ο κάθε "ξεκάρφωτος" να
ζητάει ότι του κατεβάσει η ... γκλάβα του!
"Εγκρίνουμε την ανωτέρω εγγραφή στο
Μητρώο Κατόχων ΝΤΑΝ." δηλώνει η Εθνική

Ομοσπονδία και υπογράφει από κάτω με το
Όνομα των Αρμοδίων, τον Τίτλο τους και την
Υπογραφή του.

Με βάση το καταστατικό της ΠΟΠΚ,
1) για κάθε ενέργειά του προέδρου της
(και κάθε άλλου μέλους του ΔΣ) πρέπει να
προϋπάρχει απόφαση του ΔΣ, και
2) η "υπογραφή" της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας
Παραδοσιακού
Καράτε
αποτελείται από τρία στοιχεία: την
υπογραφή του προέδρου της, την υπογραφή
του γραμματέα της και την σφραγίδα της.
Αν δεν υπάρχει σχετική απόφαση του
ΔΣ ή αν κάποιο από τα στοιχεία της
"υπογραφής" της ΠΟΠΚ λείπει από κάποιο
έγγραφο, τότε αυτό δεν μπορεί να ξεμυτίσει
από την πόρτα της ΠΟΠΚ προς τα έξω. Αν
ξεμυτίσει, τότε το έγγραφο αυτό είναι
πλαστό, αυτός που το χρησιμοποιεί είναι
πλαστογράφος και το αποτέλεσμα της
πλαστογραφίας αυτής είναι άκυρο!!! Απλά πράγματα!
Τελειώνει η αίτηση με διευκρινιστικές σημειώσεις κάτω-κάτω:
1. Η φόρμα αυτή πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από όλα τα υποδεικνυόμενα
πρόσωπα.
2. Οι εξεταστές πρέπει να ελέγχουν την ορθότητα των επόμενων πληροφοριών:
Όνομα αιτούντα, Βαθμός Μητρώου και τόπος και ημερομηνία εξέτασης.
Οι εξεταστές πρέπει να υπογράφουν μετά τον έλεγχο.
3. Η προκαθοριμένη χρέωση για την εγγραφή στο Μητρώο Βαθμοφόρων πρέπει να κατατίθεται
από τον αιτούντα με την κατάθεση της αίτησης.

Με τα στοιχεία που ζητάει η αίτηση συμφωνεί απόλυτα και το άνω δεξιά "δίπλωμα"
έκτου νταν του κ. Δρακόπουλου (κλικ και μεγάλωσε!), το οποίο γράφει στα αγγλικά και στα
γιαπωνέζικα τα εξής:
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International Traditional Karate Federation

Δίπλωμα Αναγνώρισης Βαθμού (Νταν)
Με το παρόν αναγνωρίζεται ότι

ο Παναγιώτης Δρακόπουλος
Χώρα/Ελλάδα, Εθνική Ομοσπονδία/Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού
Καράτε
έχει εγγραφεί στο Μητρώο με βάσει τους κανονισμούς βαθμών Νταν της
International Traditional Karate Federation ως ΕΚΤΟ ΝΤΑΝ ΣΟΤΟΚΑΝ
25 Σεπτεμβρίου, 1997 .............. Αρχηγός Εξεταστής/Κανένα Όνομα
Υπογραφές
Πρόεδρος/Χιντετάκα Νισιγιάμα
Γενικός Γραμματέας/Μάικλ Κρόουι
(ακολουθεί το ίδιο κείμενο στα ιαπωνικά, πράγμα που δίνει εφέ σε ένα κατά
τα άλλα κοινότατο έγγραφο)

Συνεπώς, με το ανωτέρω έγγραφο "αναγνωρίζεται" από την ITKF η εγγραφή του έκτου
νταν για τον κ. Δρακόπουλο στο Μητρώο της Κατόχων Νταν στις 24 Σεπτεμβρίου 1997, ενώ
ως εξεταστής της ITKF ΔΕΝ υπογράφει κανένας.
Αλλά το 1997 ο κ. Δρακόπουλος ήταν πρόεδρος της ΠΟΠΚ και ο Περσίδης (εγώ!)
γενικός γραμματέας! Με δεδομένο, λοιπόν, ότι εγώ δεν έχω δει ποτέ αυτή την αίτηση και δεν
υπάρχει τίποτα σχετικό στα Πρακτικά και τα άλλα Αρχεία της ΠΟΠΚ, αναρωτιέμαι:
1 - Ποιός υπέγραψε την αίτηση της ΠΟΠΚ για τον κ. Δρακόπουλο?
2 - Ποιός υπέγραψε την από κάτω της αίτησης Σύσταση-Επιβεβαίωση της εθνικής
ομοσπονδίας ΠΟΠΚ?
3 - Ποιά σφραγίδα μπήκε στην αίτηση αυτή, αφού η γνήσια βρισκόταν τότε (και
βρίσκεται πάντα) στα χέρια μου και εγώ ποτέ δεν σφραγίζω έγγραφο, το οποίο ΔΕΝ
υπογράφω!!!
4 - Ποιά απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε τη σύνταξη και την υπογραφή όλων
των ως άνω εγγράφων? Εγώ δεν έχω δει ποτέ τέτοια απόφαση διοικητικού συμβουλίου!

www.karate.gr
Αρχική
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Καταχωρήσεις στο
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Διοργανώσεις
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Υποστήριξη
Γυμναστηρίων

(1) - Διπλώματα παραδοσιακού καράτε
από ... μαϊμούδες προς ... μαϊμούδες !!!

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

Με την 3433/24-8-2006 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών ακυρώνονται οι
παράνομες εκλογές στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, που
"σκηνοθέτησαν" την 14-8-2005 ο δάσκαλος καράτε Παναγιώτης Δρακόπουλος, η
δικηγόρος του και "πρόεδρος-μαϊμού της ΠΟΠΚ" (διότι ποτέ δεν υπήρξε πρόεδρος και
ποτέ δεν λειτούργησε ως πρόεδρος, εφόσον οι εκλογές αυτές ακυρώθηκαν) κα Ελένη
Ζέππου-Χαρλαύτη και ο έτερος δάσκαλος καράτε Γιώργος Τσόγκας, και δικαιώνεται με
αυτόν τον τρόπο ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΠΚ ηλ/γος-μηχ/γος Θύμιος Περσίδης,
που είχε προβλέψει την έκβαση της υπόθεσης από το karate.gr!
Το Γνήσιο και Έγκυρο Δίπλωμα Μαύρης Ζώνης
του Παραδοσιακού Καράτε ...
... απονέμεται σε αθλητή του Καράτε μετά από εξετάσεις από
την αρμόδια διοικητική αρχή που ανονέμει διπλώματα. Και η
αρμόδια διοικητική αρχή εν προκειμένω είναι η Ομοσπονδία
και όχι άτομο ή τεχνικός ή παρέα ατόμων ή παρέα τεχνικών!
Η Ομοσπονδία, λοιπόν, με απόφαση της Γενικής της
Συνέλευσης ορίζει δια του Εσωτερικού της Κανονισμού τους
κανόνες δια των οποίων διενεργούνται αμερόληπτες και
αδιάβλητες εξετάσεις. Στη συνέχεια η Ομοσπονδία με
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου διορίζει τους
τεχνικούς που έχουν τα προσόντα να κάνουν τις εξετάσεις.
Μετά προκαθορίζει τις περιόδους που θα γίνονται εξετάσεις,
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ώστε οι σύλλογοι να ετοιμάζουν τους αθλητές τους, και τέλος καθορίζει ακριβώς τόπο και χρόνο
για συγκεκριμένες δημόσιες εξετάσεις.
Όταν γίνονται εξετάσεις μαύρων ζωνών, τα αποτελέσματα αυτών εγκρίνονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο και η απόφαση γράφεται στα Πρακτικά του. Οι επιτυχόντες παίρνουν
διπλώματα μαύρων ζωνών (πρώτου, δεύτερου, τρίτου κτλ. νταν). Τα διπλώματα αυτά είναι γραμμένα
στα Ελληνικά (και όχι στα ... αλαμπουρνέζικα), υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα
της Ομοσπονδίας και όχι από τον ή τους εξεταστές ή τον Μάστερ της Ιαπωνίας ή της Κορέας, και
φέρουν τη γνήσια σφραγίδα της Ομοσπονδίας (και όχι πλαστή).
Κάθε δίπλωμα που χορηγήθηκε ή αποκτήθηκε κατά παρέκλιση της ανωτέρω διαδικασίας είναι
άκυρο!
Η Ομοσπονδία βάσει του καταστατικού της και του αθλητικού νόμου 2725/1999 διατηρεί την
απόλυτη κυριαρχία σε αποφάσεις και ενέργειες για το Παραδοσιακό Καράτε, που καλλιεργείται από
τους συλλόγους της, μέσα στα όρια της Ελληνικής επικράτειας, δικαίωμα το οποίο δεν παραβιάζεται
ούτε από την ΓΓΑ, ούτε από τις υπερκείμενες ομοσπονδίες (πανευρωπαϊκή και παγκόσμια), ούτε
από μαϊμούδες εξεταστές της κακιάς συμφοράς!
Επί 17 χρόνια (1977-1994) ήμουν ο εκδότης του μοναδικού μηνιαίου περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" και λόγω των διασυνδέσεών μου με διεθνή περιοδικά
του χώρου, παγκόσμιες ομοσπονδίες και οργανισμούς ήμουν ο μοναδικός ειδικός στην
Ελλάδα για τον έλεγχο της γνησιότητας των διπλωμάτων μαχητικών τεχνών
οποιουδήποτε συστήματος. Τα χρόνια εκείνα ήταν πολλοί αυτοί που μου έστελναν τα
διπλώματά τους για να αποδείξουν μέσω εμού στους αναγνώστες του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ότι
ήταν γνήσια! Κάθισα πάνω από 10 φορές στο εδώλιο του κατηγορουμένου για
συκοφαντική δυσφήμιση μετά από μηνύσεις απατεώνων, που τους έβγαζα τα ψεύτικα
διπλώματα στη φόρα από το ΔΥΝΑΜΙΚΟ, και αθωώθηκα σε όλες!!!
Από το 1986 έως και το 1991 ήμουν Γενικός Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτιμος
Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Καράτε (ΕΛΟΚ). Το 1992 η ΕΛΟΚ
οργάνωσε την πρώτη Σχολή Προπονητών ερασιτεχνικού καράτε υπό την αιγίδα της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και διορίσθηκα Διευθυντής αυτής της Σχολής, όντας
ταυτόχρονα και Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΛΟΚ. Οι ογδόντα πρώτοι εκπαιδευτές της ΕΛΟΚ
έχουν την υπογραφή μου στα διπλώματά τους! Λόγω αυτής μου της ειδίκευσης και πριν
οργανωθεί η πρώτη Σχολή Προπονητών, η παρακολούθηση της οποίας απαιτούσε
διπλώματα Νταν (μαύρων ζωνών), η ΕΛΟΚ ζήτησε από όλους τους συλλόγους-μέλη της
να καταθέσουν για όλα τα μέλη τους, που ήταν κάτοχοι μαύρων ζωνών, όλα τους τα
διπλώματα, ώστε να κριθεί η γνησιότητά τους και να ιδρυθεί ένα ενιαίο σύστημα απονομής Νταν εντός της
ΕΛΟΚ. Μαζεύτηκαν τότε στα γραφεία της ΕΛΟΚ 200-300 διπλώματα από διάφορους οργανισμούς καράτε και
από μεμονωμένους δασκάλους!
Κριτής της γνησιότητας όλων αυτών των διπλωμάτων ορίσθηκα εγώ, ο Θύμιος
Περσίδης!
Το 75-80% αυτών των διπλωμάτων ήταν γνησιότατα και αυθεντικά από επώνυμους
οργανισμούς καράτε, αλλά υπήρχε και ένα 20-25% που ήταν διπλώματα "μαϊμούδες",
δοσμένα από απατεώνες προς απατεώνες ή κορόιδα, πλαστο-κατασκευασμένα με αγγλικά
και γιαπωνέζικα γράμματα και διάφορα διακοσμητικά ... παγώνια γύρω-γύρω! Φυσικά, η
κάθε απόρριψη "διπλώματος" διατυπωνόταν αιτιολογημένη από εμένα προς το ΔΣ της
ΕΛΟΚ!

Μαϊμού ...
γυμναστής!

Με αυτή μου την ειδίκευση, που ίσως δεν έχει κανένας άλλος στην Ελλάδα, προβαίνω κατωτέρω στην
... ιατροδικαστική εξέταση της "μαϊμούς" που παριστάνει το "δίπλωμα του παραδοσιακού καράτε", το οποίο
έχει δικαίωμα να δίνει μόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ) με απόφαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου και με υπογραφές των προέδρου και γραμματέα της (συν σφραγίδα)! Τονίζω και
πάλι ότι ήμουν γενικός γραμματέας της ΠΟΠΚ από το 1995 έως το 2001 και πρόεδρός της από το 2002 έως το
2004 και επομένως η άποψή μου είναι απόλυτα υπεύθυνη, αληθινή και πραγματική, μη επιδεχόμενη
αμφισβητήσεων και αμφιβολιών!
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Για τσεκάρετε τα διπλώματά σας μήπως και μοιάζουν με το ... καθ' ου!!!
Διότι οι μαϊμούδες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας!!!

Μαϊμού ...
τυφλός!

Εδώ και μερικές μέρες έχει πέσει στα χέρια μου ένα περίεργο δίπλωμα για
ΝΤΑΝ παραδοσιακού καράτε που φέρει τον τίτλο της ΠΟΠΚ! Το περίεργο είναι
πως η ΠΟΠΚ δεν έχει δώσει ποτέ διπλώματα από το 1995 μέχρι και σήμερα!
Το άλλο περίεργο είναι πως το "δίπλωμα" αυτό έχει μερικές ομοιότητες με τις
"βεβαιώσεις" εγγραφής στα μητρώα μαύρων ζωνών, που δίνει η ITKF μετά από
αίτηση του ενδιαφερόμενου. Το τρίτο περίεργο είναι ότι η ΠΟΠΚ δεν έχει εγκρίνει
και δεν έχει υπογράψει καμιά τέτοια αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προς
την ITKF!

Θα αναλύσουμε τα περίεργα πιο κάτω, αν και η ανάλυση θα φέρει πολύ
δάκρυ, αλλά και πολύ γέλιο!!! Δάκρυ για όσους έχουν "πάρει" τέτοια διπλώματα χρυσοπληρώνοντάς
τα και γέλιο για όσους ... δεν έχουν πάρει! Μη στενοχωριέστε! Και τα δύο είναι ... ευτυχία! Με το
κλάμα δίνει κανείς διέξοδο στη δυστυχία του και μειώνει τον κίνδυνο από κανένα καρδιακό. Για το
γέλιο δεν θέλει και ρώτημα! Η ανάλυση αυτή, όμως, θα φέρει δάκρυ και σε εκείνους που δίνουν τα
πλαστά διπλώματα! Και όχι μόνο δάκρυ αλλά και την τσιμπίδα του Νόμου!
Επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, ας μελετήσουμε αρχικά δύο
φωτογραφίες των δύο "διπλωμάτων" (με κλικ, μεγαλώνουν!) ή, σωστότερα, της
"βεβαίωσης της ITKF" (αριστερή φωτό) και του περίεργου "διπλώματος της GTKF
(ΠΟΠΚ)" (δεξιά φωτό) και στη συνέχεια θα ερμηνεύσουμε το φαινόμενο της
διαταραγμένης προσωπικότητας του καλλιτέχνη που κατασκεύασε το
αξιοθρήνητο δεξί "δίπλωμα" και το κυκλοφορεί χωρίς καμιά απολύτως
απόφαση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, πράγμα απόλυτα γνωστό σε μένα διότι
από το μέσον του 1995 έως και το τέλος του 2001 ήμουν Γενικός Γραμματέας και
από την αρχή του 2002 μέχρι και το τέλος του 2004 ήμουν Πρόεδρος της ΠΟΠΚ!!!

Μαϊμού ...
γυμναστής!

ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ DAN-ΜΑΪΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΠΚ !!!
Οι αθλητές του ανωτέρω πίνακα έχουν από πιθανότατα μέχρι βεβαιότατα πλαστά διπλώματα
της ΠΟΠΚ.
Το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να μου τα φέρουν (κινητό 6999-500500) για
εξακρίβωση και τεκμηριωμένη υπόδειξη της πλαστότητας και να διαμαρτυρηθούν, μέχρι και
αποζημίωσης, σε αυτούς που τους τα έδωσαν, γιατί για αρκετά χρόνια τους έπαιρναν τα λεφτά
και τους δούλευαν ... "ψιλό γαζί"!!!

Η παρούσα μελέτη των αντιστοιχιών των δύο εγγράφων αφενός θα γίνει αριστερά και
δεξιά των αριθμών της μεσαίας στήλης και αφετέρου θα ακολουθήσει εμβάθυνση στα
ιαπωνικά ιδεογράμματα στους κύκλους και στα αντίστοιχα ... "ελληνικά κολλυβογράμματα" που
αντικατέστησαν μερικά ιαπωνικά ιδεογράμματα κατά την προσπάθεια του καλλιτέχνη να πουλήσει
... ιαπωνικό εφέ! (Τυπώστε τα "διπλώματα" για να παρακολουθήσετε καλύτερα τους
συλλογισμούς.)
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Η "βεβαίωση" της ITKF!

Το περίεργο "δίπλωμα" της ΠΟΠΚ!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0 - Πρώτη παρατήρηση είναι ότι το στυλ του ελληνικού διπλώματος είναι ολόιδιο με το στυλ
της βεβαίωσης της ITKF! Κάποιος "ευέξαπτος" ίσως έλεγε "ηλίθια αντιγραφή" ανόμοιων εγγράφων,
και το πρώτο γενικό ερώτημα που γεννάται είναι: αφού τα δεξιά "διπλώματα" υποτίθεται ότι δίνονται
στην Ελλάδα και από Ελληνική Ομοσπονδία, γιατί δεν είναι γραμμένα στα ελληνικά, αλλά είναι
γραμμένα στα ... αγγλικά και στα γιαπωνέζικα? Στους τουρίστες τα δίνουμε?
Ας τα δούμε, λοιπόν, στις λεπτομέρειες:

Αν έχετε κανένα τέτοιο δίπλωμα, πάρτε με αμέσως τηλέφωνο 6999-500500!
Αξίζει πάνω από 3.000 ευρώ !!!
Οι αριθμοί σε παρένθεση είναι δείκτες των σημείων παρατήρησης.
(1) - Αριστερά γράφει "ITKF", διότι αυτή το εκδίδει. Δεξιά γράφει "GTKF", που σημαίνει
ΠΟΠΚ, αλλά αυτή δεν έχει εκδώσει διπλώματα!!!
(2) - Αριστερά γράφει "International Traditional Karate Federation", δηλαδή, "Παγκόσμια
Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε", διότι αυτή το εκδίδει, και
Δεξιά ο καλλιτέχνης έγραψε "GREEK TRADITIONAL KARATE FEDERATION", που σημαίνει
Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, αλλά και με αξιοθρήνητα λάθη: όπου I ο
τυπογράφος έχει βάλει το J και ο διορθωτής ΔΕΝ το είδε!

Σελίδα 123/188

Γ - Οι Δίκες για την επικράτηση στην ΠΟΠΚ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

(3) - Αριστερά γράφει: "Diploma of Ranking Recognition", δηλαδή
"Δίπλωμα Αναγνώρισης Βαθμολογικής Κατάταξης" πράγμα πολύ φυσικό,
διότι η βεβαίωση αυτή υπό μορφή διπλώματος εκδίδεται από την ITKF κατά
την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στα μητρώα της ITKF, πράγμα που γίνεται μετά
από αίτηση του ενδιαφερόμενου (με όλα τα απαραίτητα στοιχεία του) μέσω της
εθνικής του ομοσπονδίας και μαζί με τη θετική εισήγηση της εθνικής του
Μαϊμού ... DJ
ομοσπονδίας υπογεγραμμένη από τον ή τους αρμόδιους να υπογράφουν τα
περιστρεφόμενη!
έγγραφα της εθνικής ομοσπονδίας, εν προκειμένω της ΠΟΠΚ! Δηλαδή, ο
ενδιαφερόμενος έχει δώσει ήδη επιτυχείς εξετάσεις στους επίσημους εξεταστές της ΠΟΠΚ και κάνει
αίτηση μέσω της ΠΟΠΚ για να εγγραφεί με τον νέο βαθμό του (π.χ. τρίτο νταν!) στα διεθνή μητρώα
των μαύρων ζωνών της ITKF, ενώ την ορθότητα όλων αυτών την βεβαιώνουν επί της αίτησης ο
πρόεδρος και ο γραμματέας της ΠΟΠΚ με τις υπογραφές τους και τη σφραγίδα της ΠΟΠΚ! Για αυτό
το λόγο, όπως θα δούμε και πιο κάτω, στη θέση του Εξεταστή δεν υπογράφει κανείς, διότι δεν
γίνονται εξετάσεις για αυτή την αναγνώριση.
Δεξιά του (3) ο καλλιτέχνης γράφει: και τι δεν γράφει! Γράφει περιέργως τα ... ίδια. "Diploma
of Ranking Recognition", δηλαδή "Δίπλωμα Αναγνώρισης Βαθμολογικής Κατάταξης" πράγμα
πολύ ... αφύσικο!
Δηλαδή η ΠΟΠΚ αναγνωρίζει Νταν? Τα οποία έρχονται από πού? Για ποιο Μητρώο και με
ποια δικαιοδοσία? Εδώ τα έμπλεξε ο καλλιτέχνης!
Το σωστό είναι να γράφει "Δίπλωμα Απονομής Νταν"! Διότι η ΠΟΠΚ ΔΕΝ "αναγνωρίζει",
αλλά "απονέμει" μετά από εξετάσεις μπροστά σε επίσημους εξεταστές της και μόνο για τον ελλαδικό
χώρο. Και το ότι πρόκειται για Νταν μετά από εξέταση επιβεβαιώνεται πιο κάτω από μια
σφραγίδα και υπογραφή στη θέση του εξεταστή (που υπάρχουν φυσικά, αλλά τα έσβησα
προσωρινά)!!!
(4) - Αριστερά και δεξιά του γράφεται: "This is to recognize that" και
ακολουθεί από κάτω το όνομα του παραλήπτη. Δηλαδή, " Με το παρόν
αναγνωρίζεται ότι ο/η". Και φυσικά για τη βεβαίωση της ITKF αυτό έχει νόημα
διότι πρόκειται για "Αναγνώριση", αλλά για την ΠΟΠΚ αυτό δεν έχει κανένα
νόημα, αφού πρόκειται για "Απονομή" κατόπιν εξετάσεων και όχι Αναγνώριση.
Αυτό αποδεικνύει το "ανεγκέφαλο" της πλαστογραφίας!!!

Οικογένεια
μαϊμούδων!

(5) - Αριστερά γράφει το όνομα της χώρας από την οποία προέρχεται ο
αιτών και το όνομα της εθνικής ομοσπονδίας αυτής της χώρας, πράγμα πολύ φυσικό, διότι στα
γραφεία της παγκόσμιας ITKF φθάνουν αιτήσεις από 100 χώρες!!!
Δεξιά του (5) γράφει επίσης το όνομα της χώρας από την οποία προέρχεται ο αιτών και
το όνομα της εθνικής ομοσπονδίας αυτής της χώρας, πράγμα πολύ αφύσικο, διότι η
ελληνική ΠΟΠΚ έχει δικαιοδοσία να "εξετάζει" και να "απονέμει" μόνο μέσα στον ελλαδικό
χώρο και άρα το όνομα της χώρας του αιτούντος και της εθνικής του ομοσπονδίας είναι
περιττά, αφού η χώρα του είναι η Ελλάδα και η εθνική του ομοσπονδία είναι η ΠΟΠΚ και
ταυτόχρονα αυτονόητα αφού το όνομα της ΠΟΠΚ είναι γραμμένο στην κεφαλίδα του
διπλώματος.
Πρόκειται για μικρό χοντρολαθάκι που διέφυγε του ... καλλιτέχνη!
Τον πήρε η κατηφόρα και αντέγραφε χωρίς κανένα φρένο ό,τι εύρισκε μπροστά
του! Ακόμα και αυτά που δεν χρειάζονται! Μην πυροβολείτε ... την έμπνευση!
Κάποτε θα δικαιωθεί!
(6) - Αριστερά γράφει
Μαϊμού
... φυσιοθεραπευτής!

"has been registered in accordance with the ranking standards of the
International Traditional Karate Federation, the international traditional karate
governing body, as:",
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πράγμα που σημαίνει:
"έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τα βαθμολογικά στάνταρ της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, του παγκόσμιου
οργανισμού που διοικεί το παραδοσιακό καράτε, ως:"
και ταιριάζει απόλυτα, αφού πρόκειται για τυπική "καταχώριση".
Και δεξιά του (6) γράφει:
"has been registered in accordance with the ranking standards of the
Greek Traditional Karate Federation, member of International Traditional
Karate Federation, as:",
πράγμα που σημαίνει:

Ο Ταρζάν και το ...
"δίπλωμά" του!!!

"έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τα βαθμολογικά στάνταρ της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, μέλους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Παραδοσιακού Καράτε, ως:"
και δεν ταιριάζει καθόλου, αφού πρόκειται για απονομή και όχι απλή "καταχώριση" και άρα
έπρεπε να γράφει απλά "απονέμεται".
Σημειώνω και τονίζω εδώ για να το συνδέσω με τα επόμενα, ότι σε
κάθε είδους τέτοια "διεθνοποιημένα διπλώματα" το αγγλικό κείμενο
μεταφράζεται αυτούσιο στα γιαπωνέζικα στο κάτω μέρος του εγγράφου. Με
βάση αυτή την παρατήρηση θα απολαύσετε πιο κάτω μοναδικές
εμπνεύσεις από τον ... καλλιτέχνη "διπλωματοπαραγωγό"!!!

Αν έχετε κανένα τέτοιο δίπλωμα, πάρτε με αμέσως τηλέφωνο
6999-500500! Αξίζει πάνω από 3.000 ευρώ !!!
(7) - Και οι "ταρζανιές" συνεχίζονται.
Αριστερά του (7) έχει θέσεις για: βαθμό Νταν και στυλ καράτε και αποκάτω
για ημερομηνία και όνομα εξεταστή. Τα τρία πρώτα συμπληρώνονται πάντα, ενώ
το τέταρτο συμπληρώνεται όταν γίνεται πραγματικά εξέταση στην έδρα της
ITKF στην Αμερική, ή όταν σε κάποια χώρα ΔΕΝ υπάρχει εθνική
ομοσπονδία και την επισκέπτονται δάσκαλοι και εξεταστές της ITKF για την ανάπτυξη και διάδοση
του Παραδοσιακού Καράτε.
Δεξιά του (7) ορθώς έχει θέσεις για: βαθμό Νταν και στυλ καράτε.
(8) - Αριστερά έχει θέσεις για όνομα και υπογραφή του προέδρου της
ITKF κ. Χιντετάκα Νισιγιάμα και όνομα και υπογραφή του γεν. γραμματέα της
ITKF κ. Μάικλ Κρόουϊ.

Μαϊμού ...

Δεξιά του (8) έχει θέσεις για: ημερομηνία, όνομα και υπογραφή μπασκετμπολίστας!
εξεταστή και υπογραφή μόνο προέδρου της ΠΟΠΚ και όχι του γραμματέα!
Κακώς, διότι τα εξερχόμενα έγγραφα της ΠΟΠΚ τα υπογράφουν πρόεδρος και γραμματέας
και τα σφραγίζουν με την σφραγίδα της ΠΟΠΚ
(9) - Και φθάνουμε στο κορύφωμα της έμπνευσης του καλλιτέχνη: στα γιαπωνέζικα
ιδεογράμματα! Φυσικά δεν σκαμπάζει λέξη, όπως και εγώ άλλωστε και όπως και εσείς!
Τα γιαπωνέζικα αριστερά του (9) δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να μην είναι σωστά, αφού
τα γράφουν ... γιαπωνέζοι! Από φίλο γιαπωνέζο (πάνω που τρώγαμε "σούσι" με τα ξυλάκια!) έμαθα
και εγώ ότι το ιδεόγραμμα (α) σημαίνει "αναγνώριση", το ιδεόγραμμα (β) σημαίνει "διεθνής" και το
ιδεόγραμμα (γ) σημαίνει "Ελλάδα". Στο αριστερό του (9) έγγραφο, το όλο γιαπωνέζικο κείμενο δεν
είναι τίποτα άλλο από μετάφραση του αγγλικού που έχει γραφεί ψηλότερα.
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Τα γιαπωνέζικα δεξιά του (9) είναι εν ψυχρώ φωτοτυπημένη
αντιγραφή των αριστερών του (9), αφού πρώτα σβήστηκαν επιμελώς οι
τετράγωνες σφραγίδες, και αποτελούν αυταπόδεικτη ενέργεια πλαστογράφησης!

Μαϊμού ... δάσκαλος
καράτε 17 νταν !!!

Πραγματικά, όλα τα γράμματα του δεξιά του (9) γιαπωνέζικου
κειμένου είναι ολόιδια με εκείνα του αριστερά του (9) εκτός από το
ιδεόγραμμα (β), που σημαίνει "Διεθνής" (Ομοσπονδία Παραδοσιακού
Καράτε), το οποίο το αντικατέστησαν με το ... "κολλυβόγραμμα" (γ), που
σημαίνει "Ελλάδα" (και όχι "Ελληνική", όπως θα έπρεπε), γραμμένο με το
χέρι και ... με μαρκαδόρο και όχι με τυπογραφικά στοιχεία όπως όλα τα άλλα
γιαπωνέζικα ιδεογράμματα. Και μάλιστα το αντικατέστησαν στην πρώτη και
τρίτη θέση μέσα στο γιαπωνέζικο κείμενο, ενώ δεν το αντικατέστησαν στη
δεύτερη θέση. Τους διέφυγε!

Το πιο γελοίο λάθος της πλαστογραφίας είναι ότι το αγγλικό
κείμενο μεταξύ αριστερού "διπλώματος" και δεξιού έχει αλλάξει! Δηλαδή:
α) το γιαπωνέζικο κείμενο του αριστερά διπλώματος αντιστοιχεί στο αγγλικό του αριστερού
εγγράφου,
β) το γιαπωνέζικο, όμως, κείμενο του δεξιού διπλώματος δεν αντιστοιχεί στο αγγλικό κείμενο
του δεξιού εγγράφου,
γ) αλλά αντιστοιχεί στο αγγλικό κείμενο του αριστερού εγγράφου
δ) με την λέξη "Ελλάδα" (και όχι "Ελληνική", που είναι το σωστό) στη θέση της λέξης "Διεθνής"
ε) και αυτή γραμμένη με το χέρι και μαρκαδόρο και όχι με τυπογραφικό ιδεόγράμμα!!!
Σχιζοφρένεια!!! Είναι να πεθαίνει στο γέλιο κανείς από τις ... εμπνεύσεις του ...
κομπογιαννίτη πλαστογράφου!!!

"Ξέρεις να κλέβεις? Ναι! Ξέρεις να κρύβεις? Όχι! Τότε μην κλέψεις ποτέ!"
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ DAN-ΜΑΪΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΠΚ !!!
Οι αθλητές του ανωτέρω πίνακα έχουν από πιθανότατα μέχρι βεβαιότατα πλαστά διπλώματα
της ΠΟΠΚ.
Το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να μου τα φέρουν (κινητό 6999-500500) για
εξακρίβωση και τεκμηριωμένη υπόδειξη της πλαστότητας και να διαμαρτυρηθούν, μέχρι και
αποζημίωσης, σε αυτούς που τους τα έδωσαν, γιατί για αρκετά χρόνια τους δούλευαν ... "ψιλό
γαζί", εξαπατώντας ταυτόχρονα και την ομοσπονδία, η οποία θα επανέλθει δριμύτατη επ'
αυτού!!! !!!
Ποιοί είναι αυτοί που δίνουν διπλώματα ... Μαϊμούδες !!!
Μα καλά! Και εσείς που τα παίρνατε, δεν διαβάζατε τι γράφουν επάνω???

www.karate.gr
Αρχική
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(2) - Διπλώματα παραδοσιακού καράτε
από ... μαϊμούδες προς ... μαϊμούδες !!!

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

Με την 3433/24-8-2006 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών ακυρώνονται οι
παράνομες εκλογές στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, που
"σκηνοθέτησαν" την 14-8-2005 ο δάσκαλος καράτε Παναγιώτης Δρακόπουλος, η
δικηγόρος του και "πρόεδρος-μαϊμού της ΠΟΠΚ" (διότι ποτέ δεν υπήρξε πρόεδρος και
ποτέ δεν λειτούργησε ως πρόεδρος, εφόσον οι εκλογές αυτές ακυρώθηκαν) κα Ελένη
Ζέππου-Χαρλαύτη και ο έτερος δάσκαλος καράτε Γιώργος Τσόγκας, και δικαιώνεται με
αυτόν τον τρόπο ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΠΚ ηλ/γος-μηχ/γος Θύμιος Περσίδης,
που είχε προβλέψει την έκβαση της υπόθεσης από το karate.gr!
Επί 17 χρόνια (1977-1994) ήμουν ο εκδότης του μοναδικού μηνιαίου περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" και λόγω των διασυνδέσεών μου με διεθνή περιοδικά
του χώρου, παγκόσμιες ομοσπονδίες και οργανισμούς ήμουν ο μοναδικός ειδικός στην
Ελλάδα για τον έλεγχο της γνησιότητας των διπλωμάτων μαχητικών τεχνών
οποιουδήποτε συστήματος. Τα χρόνια εκείνα ήταν πολλοί αυτοί που μου έστελναν τα
διπλώματά τους για να αποδείξουν μέσω εμού στους αναγνώστες του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ότι
ήταν γνήσια! Κάθισα πάνω από 10 φορές στο εδώλιο του κατηγορουμένου για
συκοφαντική δυσφήμιση μετά από μηνύσεις απατεώνων, που τους έβγαζα τα ψεύτικα
διπλώματα στη φόρα από το ΔΥΝΑΜΙΚΟ, και αθωώθηκα σε όλες!!!
Από το 1986 έως και το 1991 ήμουν Γενικός Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτιμος
Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Καράτε (ΕΛΟΚ). Το 1992 η ΕΛΟΚ
οργάνωσε την πρώτη Σχολή Προπονητών ερασιτεχνικού καράτε υπό την αιγίδα της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και διορίσθηκα Διευθυντής αυτής της Σχολής, όντας
ταυτόχρονα και Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΛΟΚ. Οι ογδόντα πρώτοι εκπαιδευτές της ΕΛΟΚ
έχουν την υπογραφή μου στα διπλώματά τους! Λόγω αυτής μου της ειδίκευσης και πριν
οργανωθεί η πρώτη Σχολή Προπονητών, η παρακολούθηση της οποίας απαιτούσε
διπλώματα Νταν (μαύρων ζωνών), η ΕΛΟΚ ζήτησε από όλους τους συλλόγους-μέλη της
να καταθέσουν για όλα τα μέλη τους, που ήταν κάτοχοι μαύρων ζωνών, όλα τους τα
διπλώματα, ώστε να κριθεί η γνησιότητά τους και να ιδρυθεί ένα ενιαίο σύστημα απονομής Νταν εντός της
ΕΛΟΚ. Μαζεύτηκαν τότε στα γραφεία της ΕΛΟΚ 200-300 διπλώματα από διάφορους οργανισμούς καράτε και
από μεμονωμένους δασκάλους!
Κριτής της γνησιότητας όλων αυτών των διπλωμάτων ορίσθηκα εγώ, ο Θύμιος Περσίδης!
Το 75-80% αυτών των διπλωμάτων ήταν γνησιότατα και αυθεντικά από επώνυμους οργανισμούς καράτε,
αλλά υπήρχε και ένα 20-25% που ήταν διπλώματα "μαϊμούδες", δοσμένα από απατεώνες προς απατεώνες ή
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κορόιδα, πλαστο-κατασκευασμένα με αγγλικά και γιαπωνέζικα γράμματα και διάφορα διακοσμητικά ...
παγώνια γύρω-γύρω! Φυσικά, η κάθε απόρριψη "διπλώματος" διατυπωνόταν αιτιολογημένη από εμένα προς
το ΔΣ της ΕΛΟΚ!
Με αυτή μου την ειδίκευση, που ίσως δεν έχει κανένας άλλος στην Ελλάδα, προβαίνω κατωτέρω στην
... ιατροδικαστική εξέταση της "μαϊμούς" που παριστάνει το "δίπλωμα του παραδοσιακού καράτε", το οποίο
έχει δικαίωμα να δίνει μόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ) με απόφαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου και με υπογραφές των προέδρου και γραμματέα της (συν σφραγίδα)! Τονίζω και
πάλι ότι ήμουν γενικός γραμματέας της ΠΟΠΚ από το 1995 έως το 2001 και πρόεδρός της από το 2002 έως το
2004 και επομένως η άποψή μου είναι απόλυτα υπεύθυνη, αληθινή και πραγματική, μη επιδεχόμενη
αμφισβητήσεων και αμφιβολιών!

Για τσεκάρετε τα διπλώματά σας μήπως και μοιάζουν με το ... καθ' ου!!!
Διότι οι μαϊμούδες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας!!!
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ DAN-ΜΑΪΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΠΚ !!!
Οι αθλητές του επόμενου πίνακα έχουν από πιθανότατα μέχρι βεβαιότατα πλαστά διπλώματα
της ΠΟΠΚ. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να μου τα φέρουν (κινητό 6999-500500)
για εξακρίβωση και τεκμηριωμένη υπόδειξη της πλαστότητας και να διαμαρτυρηθούν, μέχρι και
αποζημίωσης, σε αυτούς που τους τα έδωσαν, γιατί για αρκετά χρόνια τους έπαιρναν τα λεφτά
και τους δούλευαν ... "ψιλό γαζί", εξαπατώντας ταυτόχρονα και την ομοσπονδία, η οποία θα
επανέλθει δριμύτατη επ' αυτού!!!
Ποιοί είναι αυτοί που δίνουν διπλώματα ... Μαϊμούδες !!!
Μα καλά! Και εσείς που τα παίρνατε, δεν διαβάζατε τι γράφουν επάνω???
ΟΝΟΜΑΤ/ΝΥΜΟ

1 DAN

Μαρινάκη Δάφνη

13/7/95

Μαρινάκης
Ευστάθιος

????

14/7/00

Μαρκάτος
Αλέξανδρος

18/7/96

Ανδρεόπουλος Λεων.

14/7/95

Μαρνέρου Κων/να

13/7/95

Αντύππα Άννα

18/7/96

Μασσήνη Σοφία

18/7/96

Αντύππα Παναγιώτα

19/7/96

Μαυρομμάτης Μιχ.

17/7/97

Αξαρλή Ευλαμπία

18/7/94

Μιχαλεάκος Σωτήρης

13/7/95

Αξαρλής Χρήστος

13/7/95

Μιχελακάκης Μιχ.

13/7/01

Αποστολάκης Παναγ.

16/7/99

Μουράτογλου Αίμιλυ

17/7/97

Αποστολίδη Αλεξ.

14/7/00

Μουράτογλου Αλέξ.

18/7/96

Αποστολίδη Κατερ.

14/7/00

Μουτσόπουλος Δημ.

17/7/98

Βαλαβάνης Χρήστος

18/7/94

Μπάρκας Νικ.

14/7/00

Βασιλάκης Ιωάννης

14/7/95

Μπαρμπαλιά Έλενα

18/7/97

Βασιλείου Κων/νος

13/7/95

Μπαρμπαλιά Φαίη

18/7/97

Βελλή Ελένη

13/7/01

13/7/95

Βελλή Νινέττα

???

Μπασκλαβάνης
Ιωάν.

Βελλής Παναγιώτης

18/7/96

Μπάτης Δημήτρης

14/7/95

Βενέρης Κων/νος

18/7/96

Μπενετάτος Σπύρος

17/7/98

Βενέρης Πέτρος

13/7/95

Μπορνόζη Όλγα

19/7/96

Βενιάμης Νικόλας

18/7/96

Μπουντζουβής
Σπύρος

13/7/95

ΟΝΟΜΑΤ/ΝΥΜΟ

1 DAN

Αθανασούλιας Γιάν.

17/7/97

Αλμπάνη Αλεξία

14/7/95

16/7/99

Αλμπάνης Γιώργος

14/7/95

16/7/99

Αμπατζής Αναστ.

2 DAN

14/7/95

3 DAN
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Βέρρα Αικατερίνη

13/7/95

Μπούχλης Γιώργος

13/7/01

Βέρρας Νικόλαος

13/7/95

Μπούχλης Χαράλ.

13/7/01

Βλαστάκη Βίκυ

18/7/94

Νικολαΐδης Νικ.

17/7/97

Βούσουρας Πέτρος

14/7/00

13/7/95

Βρέζας Αλέξανδρος

18/7/97

Νικολοπούλου
Αικατ.

Γαϊτάνος Απόστ.

14/7/00

Νικολοπούλου
Ευανθ.

16/7/99

Γαλανός Αλέξανδρος

14/7/95

Νικολοπούλου
Λίλιαν

13/7/95

Πανουσοπούλου
Βίκυ

18/7/96

Παπαδιαμάντης Κων.

18/7/94

Παπακωνσταντίνου
Αλεξ.

18/7/96

Παπακωνσταντίνου
Άννα

18/7/96

Παπακωνσταντίνου
Ρ.

19/7/96

Παπαντωνίου
Τζούλια

13/7/95

ο

3 -14/7/95
4ο-16/7/99

Γατσούλης Σταμάτης

?????

Γεωργίου Γεώργιος

13/7/95

Γιαννάκος Ευάγγελος

14/7/95

Γιαννόπουλος Αναστ.

17/7/98

Γιαννόπουλος Θάνος

13/7/01

Γκίκας Δημήτρ.

16/7/99

Γομάτος Ηλίας

19/7/96

Γρίμμας Μανώλης

14/7/00

Δημοπούλου Κυριακή

13/7/01

Δήμτσας Νίκος

15/6/90

Διαμαντοπούλου Αλ.

13/7/01

Παπαχαρίση
Χαρούλα

19/7/96

Δραγώνας Ιάκωβος

18/7/94

Παππάς Αθανασ.

16/7/99

Ελευθερίου Γιάννης

13/7/95

14/7/95

Ζαχαρόπουλος Μάρ.

16/7/99

Παρδαλάκης
Δημήτρ.

Ζουμπάνος-Κρητικός

16/7/99

Πελούσης Χρήστος

14/7/00

Ζωιτόπουλος Αναστ.

13/7/01

Πέππας Δημοσθένης

18/7/96

Ηλιόπουλος Χρήστος

18/7/94

Πετρουλάκης
Μανώλ.

17/7/97

Θεοδοσίου Ελευθ.

19/7/96

Πετσετάκη Σίσσυ

14/7/95

Ιακωβάκη Τατιάνα

14/7/00

Πέτσια Μπρούνο

?????

Ιγγλέσης Ιπποκρ.

17/7/97

Πιερράκου Ειρήνη

13/7/01

Καζής Άρης

18/7/96

Πόζογλου Σταύρος

16/7/99

Καΐρης Σπύρος

27/10/90

Πορτακαλάκη Ελευθ.

18/7/94

Καλογεράτος Σπύρος

13/7/95

Πορταλάκη Κατερίνα

???

Καλφούτζος Γεράς.

???

Πουλαντζά Κλέλια

17/7/98

Καμινιώτης Μιλτιάδης

13/7/01

Πραδάκης Γιώργος

16/7/99

13/7/01

Κανελλόπουλος Λεων.

17/7/98

Προκοπίου Μιχάλης

???????

???????

Κάντζιας Ανδρέας

18/7/97

16/7/99

Καραμπέτσος Δημήτρ.

14/7/95

14/7/00

Πρωτογερέλης
Γιώργ.

18/7/97

Κασσελάκης Στέλιος

13/6/96

Ρηγίνος Μιχ.

17/7/98

Κατσαρού Αλεξία

17/7/96

Ροκάι Αρτάν

14/7/00

Κατσιμπάρδη Άννα

30/6/96

Ρούσσος Κωνστ.

16/7/99

Κεφαλλωνίτης Γιώργος

14/7/00

Σάμιος Στέφανος

18/7/97

Κοζομπόλης Απόστ.

19/7/96

Σαρλής Χρήστος

17/7/97

Σβάρνας Θωμάς

13/7/01

?????

18/7/97

19/7/99

5/7/92

18/7/94

14/7/95

14/7/95

16/7/99
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Κοκκίνη Άννα

19/7/96

Σεκέρογλου Μιχάλης

18/7/94

Κοκκίνης Δημήτρης

13/7/95

Σιβίτος Γιώργος

14/7/00

Κόκκινος Νίκος

19/7/96

Σιδέρη Μαρία

17/7/97

Κολιός Τίμος

18/7/97

Σκανδάμη Χρύσα

19/7/96

14/7/00

Κομινιώτης Βασίλης

18/7/94

Σκανδάμης Νίκος

19/7/96

16/7/99

Κρανίδης Μάνος

14/7/00

Σουμπάτης Παύλος

13/7/01

Κρητικού Αθηνά

14/7/95

18/7/97

26/10/91

Κυπριανού Γιάννης

14/7/00

Σταθόπουλος
Κων/νος

Κωστογιάννης Αλέξ.

18/7/94

19/7/96

Σταφυλάτος
Ευστάθιος

16/7/99

Κωστογιάννης Στέφ.

13/7/95

Στεργίου Νικόλαος

18/7/94

Κωστοπούλου Βίβιαν

17/7/98

Στεφάνου Μαρία

14/7/95

Κωσττοπούλου Θάλεια

17/7/98

Σώκας Νίκος

15/7/94

Κωτάκη Ζαΐρα

14/7/95

Σωτηρόπουλος Σωτ.

17/7/98

Κωτάκη Μαρία

14/7/95

Τζάγκας Γιώργος

14/7/00

Λαβίδα Λουκία

14/7/95

Τζάγκας Παναγ.

14/7/00

Λαβίδα Μαρίλη

18/7/96

Τζιατζιάς Γιώργος

18/7/96

Λαγουδάκη Βάλια

?????

Τόλιας Χαράλ.

19/7/96

Λαμπετίδης Παναγ.

13/7/01

Τούμπης Μιχάλ.

15/6/90

18/7/97

Λαμπρόπουλος Χρήστ.

13/7/01

Τριβιζάς Μάριος

13/7/95

16/7/99

Λάτση Μαριάννα

14/7/95

Τρύπου Καρολίνα

???

???

Λεούση Δέσποινα

19/7/96

Τσαβλίρη Αλεξάνδρα

18/7/97

Λιακόπουλος Θάνος

17/7/97

Τσαρέκας Στέργιος

16/7/99

Λιάκος Μηνάς

13/7/95

Τσιμπινός Γιάννης

18/7/97

Λιγινός Αλέξ.

13/7/01

Λιγινός Φρειδερίκ.

13/7/01

Τσοκανάς
Αναστάσιος

18/7/94

Λουκέρης Γεράσιμος

18/7/94

14/7/00

Τύμης Γιώργος

18/7/94

Λουκέρης Θωμάς

18/7/94

19/7/96

Φερδερίγος Διονύσης

14/7/95

Λουμίδης Αριστ.

19/7/96

Φιδεντζής Τηλέμαχος

18/7/94

Λυγινός Κυριάκος

17/7/97

Φρούσιος Κίμων

16/7/99

Μακρή Αναστ.

17/7/98

Φρούσιος Χρήστος

16/7/99

Μακρής Γεράσιμος

18/7/97

18/7/94

Μάναλης Βασίλης

Χαρατσάρης
Νικόλαος

18/7/94

Μάναλης Μιχ.

Χαρίτος Θεόδ.

17/7/98

17/7/96

Μανίκης Παναγιώτ.

16/7/99

Χατζαντωνάκης
Ιωάν.

13/7/01

Χατζιάρας Τριαντάφ.

13/7/01

Χριστοφοράκος Μιχ

17/12/96

Χριστοφοράκος
Νίκος

13/7/01

Ψυχογιός Κων/νος

13/7/95

17/7/98

18/7/97

14/7/95

16/7/99

13/7/01

18/7/97

13/7/01
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Τονίζω για άλλη μια φορά ότι Γνήσιο, Αυθεντικό και Έγκυρο Δίπλωμα Παραδοσιακού
Καράτε της "Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε", της μόνης επίσημα
αναγνωρισμένης ελληνικής ομοσπονδίας που ελέγχει το παραδοσιακό καράτε στην Ελλάδα
είναι το δίπλωμα το οποίο:
1 - είναι γραμμένο στα ελληνικά και όχι στα ... αλαμπουρνέζικα, αφού απευθύνεται σε Έλληνες,
2 - το έχει εκδώσει η ΠΟΠΚ μέσα στο χρόνο νόμιμης λειτουργίας της, δηλαδή από 30
Ιανουαρίου 1995 μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2004, (πριν από την 30η ΔΕΚ 1995 ΔΕΝ υπήρχε και από
την αρχή Ιανουαρίου 2005 μέχρι σήμερα λειτουργεί παράνομα!)
3 - φέρει τις υπογραφές του προέδρου και του γραμματέα της καθώς και την αυθεντική
σφραγίδα της (και όχι πλαστή!),
4 - ακολουθεί τις προδιαγραφές των εξετάσεων που ορίζει ο
Εσωτερικός Κανονισμός της ΠΟΠΚ, (θα πρέπει να υπάρχει!)
5 - απονέμεται στον εξεταζόμενο μετά από δημόσιες εξετάσεις
από νόμιμους εξεταστές της ΠΟΠΚ, οι οποίοι γνωρίζουν το
αντικείμενο και έχουν ορισθεί με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό
της, που υποτίθεται ότι υπάρχει,
6 - οι εξετάσεις αυτές έχουν προκηρυχθεί με απόφαση του ΔΣ
της ΠΟΠΚ, η οποία έχει κοινοποιηθεί νόμιμα και αμερόληπτα προς
όλους τους συλλόγους-μέλη της, και τέλος
7 - τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων έχουν επικυρωθεί
από το ΔΣ της ΠΟΠΚ και άρα οι νέοι βαθμοφόροι είναι
καταγραμμένοι στο Μητρώο Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ.

Μας πήρανε χαμπάρι ακόμα
και ... οι Μαϊμούδες!

Διπλώματα, τα οποία ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, σας τα έδωσαν
επιτήδειοι, οι οποίοι παίρνουν επί χρόνια τα λεφτά του κοσμάκη για μαθήματα,
σεμινάρια και εξέταστρα παρέχοντας 5-10 ενδιάμεσες ζώνες δήθεν προόδου στο καράτε
και υποσχόμενοι "έγκυρα" διπλώματα, τα οποία τελικά αποδεικνύονται για τα
σκουπίδια !!!
Κυριολεκτικά, δηλαδή, σας έχουν καταγδύσει για αυτά τα παλιόχαρτα !!!
Επί χρόνια πληρώνατε και πληρώνετε "φύκια για μεταξωτές κορδέλες" !!!
Η ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΗ ΑΠΑΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΡΑΤΕ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ!!!
Αναλαμβάνω την ευθύνη της απόδειξης της απόλυτης αλήθειας όλων των ανωτέρω και
όποιος τυχόν τολμάει και "δηλώνει ότι θίγεται", πρώτα "ομολογεί αυτομάτως την
ενοχή του" στις παραπάνω κατηγορίες και αμέσως μετά του αποδεικνύω έναν-έναν
όλους μου τους ισχυρισμούς, όπου και όποτε θέλει !!!

Ποιος τα δίνει? Από πότε τα δίνει? Πόσα εισπράττει? Πόσους έχει
εξαπατήσει? Πόσο μεγάλη ζημιά έχει προκαλέσει στους αθλητές, στο
καράτε και στην ομοσπονδία???

www.karate.gr
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ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Αριθμός Αποφάσεως 3433/24-8-2006

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαρία Παπαδογρηγοράκου, Πρωτοδίκη, τη οποία όρισε ο
Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου, και από τον Γραμματέα
Χαράλαμπο Υφαντή.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Ιουνίου 2006 για να δικάσει την υπόθεση
μεταξύ:
Του ενάγοντος Αθλητικού Σωματείου με τη επωνυμία «Αθλητικός Σύλλογος Ειρηνικός
Πολεμιστής» που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, και τον οποίο
εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Βασίλειος Γιαννόπουλος,
Του εναγομένου: Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία
Παραδοσιακού Καράτε» (ΠΟΠΚ) που εδρεύει στην Αθήνα, το οποίο κατά την εκφώνηση της
υποθέσεως από το πινάκιο δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η αγωγή του, που κατατέθηκε με αριθμό 13599/12-12-2005,
προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντος ζήτησε να γίνουν
δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις του.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από την υπ’ αριθμ. 4282/28.1.2006 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο
πρωτοδικείο Αθήνας Κωνσταντίνου Σακκά προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής
με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 23.3.2006, οπότε η
συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας
επιδόθηκε, σύμφωνα με όσα βεβαιώνονται από το δικαστικό επιμελητή, νομότυπα και εμπρόθεσμα
στη νόμιμη εκπρόσωπο πρόεδρο του εναγομένου σωματείου, που εδρεύει στην Αθήνα (άρθρα 126
παρ. 1α, 128 παρ. 1 και 228 του ΚΠολΔ). Αυτό δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της
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υπόθεσης στη σειρά της εκ του οικείου πινακίου και δεν πήρε μέρος στη συζήτηση αυτής. Πρέπει
συνεπώς να δικαστεί ερήμην.
Κατά το άρθρο 101 ίδιου Κώδικα «Απόφαση της συνέλευσης
Δικονομικό
είναι άκυρη, αν αντιβαίνει στο νόμο ή στο καταστατικό. Την ακυρότητα
Ιστορικό
κηρύσσει το δικαστήριο ύστερα από αγωγή μέλους που δεν συναίνεσε ή
οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται μετά
Καταδίωξης
πάροδο έξι μηνών από την απόφαση της συνέλευσης. Η απόφαση που
του Ε. Περσίδη
κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων». (ΑΠ 1227/2002 ΝοΒ
2003. 1014). Εξάλλου διάφορες παρατυπίες και ανωμαλίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διεξαγωγή
του έργου της εφορευτικής επιτροπής μπορούν να δώσουν αφορμή σε ακυρωσία. Τα θέματα αυτά
αναφέρονται στο σωστό αριθμό, στη σωστή διαδικασία εκλογής και στη σωστή σύνθεση εφορευτικής
επιτροπής (μειωμένος αριθμός, τρόπος εκλογής μη προβλεπόμενος από το νόμο και το καταστατικό
σύνθεση σε αριθμό μικρότερο από αυτόν που προβλέπει το καταστατικό). Στις παραπάνω
περιπτώσεις επιτρέπεται προσβολή της αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως σύμφωνα με την
προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 101 του ΑΚ (Κρητικός Δίκαιο Σωματείων και
συνδικαλιστικών οργανώσεων τόμος α΄ 19841, 253).
Το ενάγον σωματείο εκθέτει με την κρινόμενη αγωγή του ότι είναι μέλος της εναγομένης
ομοσπονδίας που εδρεύει στην Αθήνα και ζητεί την ακύρωση της από 14.8.2005 απόφασης της
γενικής συνέλευσης για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους. Ειδικότερα με τον τέταρτο λόγο
ακύρωσης εκθέτει ότι η εφορευτική επιτροπή δεν είχε σωστή σύνθεση, διότι είχε μειωμένο αριθμό
μελών από τον πρoβλεπόμενo στο καταστατικό. Επιπλέον με τον πέμπτo λόγο ακύρωσης εκθέτει ότι
στις αρχαιρεσίες ήταν υποψήφιο μέλος του διoικητικoύ συμβουλίου μέλος της εφορευτικής
επιτροπής, το οποίο και εξελέγη, αφού με την παρουσία του στην εφορευτική επιτροπή επηρέασε το
εκλογικό αποτέλεσμα. Η κρινόμενη αγωγή παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί κατά την τακτική
διαδικασία ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου που είναι το καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρα
25 παρ. 2 και .17. παρ. 3 του ΚΠολΔ), έχει ασκηθεί εμπροθέσμως εντός της εξάμηνης προθεσμίας
του άρθρου 101 του ΑΚ είναι νόμιμη ερειδομένη επί των διατάξεων των άρθρων 97 και 101 του ΑΚ
και συνεπώς πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.
Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του ενάγοντος που εξετάστηκε στο ακροατήριο, η
οποία εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του
Δικαστηρίου, και εκτιμάται ανάλoγα με το λόγο γνώσης και το βαθμό αξιοπιστίας του, από όλα τα
προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, πλήρως αποδείχτηκαν, κατά την κρίση του
Δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που έχουν ουσιώδη επιρροή στην
έκβαση της δίκης:
Η εναγομένη ομοσπονδία παραδοσιακού καράτε ιδρύθηκε το 1995, το καταστατικό της
εναρμονίστηκε με τους ν. 2725/1999 και 2858/2000 και οι τροποποιήσεις του εγκρίθηκαν με την υπ’
αριθμ. 2753/2001 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου που εκδόθηκε κατά την εκούσια δικαιοδοσία.
Ο σκοπός της συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην κατ’ αποκλειστική της αρμοδιότητα
καλλιέργεια, οργάνωση, εξύψωση, διάδοση και εν γένει ανάπτυξη του παραδοσιακού καράτε.
Στις 30.7.2005 το διοικητικό συμβούλιο συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση για τις
14.8.2005 με θέματα, μεταξύ άλλων, την εκλογή εφορευτικής επιτροπής και τις αρχαιρεσίες για την
εκλογή διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του
καταστατικού της εναγομένης οι αρχαιρεσίες για τα όργανα διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή
που αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. Αμέσως μετά την εκλογή της
εφορευτικής επιτροπής αυτή συγκροτείται σε σώμα και αναδεικνύει πρόεδρο και γραμματέα, ενώ
μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι οι υποψήφιοι για μέλη του διοικητικού
συμβουλίου. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος χωρίς τη συμμετοχή
του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες. Η διάταξη αυτή είναι σύμφωνη με το άρθρο
24 του ν. 2725/1999 που ορίζει ότι «οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών ομοσπονδιών
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διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή. Ο αριθμός των μελών της και η διαδικασία εκλογής τους
ορίζονται από το καταστατικό της ομοσπονδίας». Σημειωτέον ότι όπως προκύπτει από τη γραμματική
ερμηνεία της διάταξης του καταστατικού στον αριθμό των 3 μελών δεν περιλαμβάνεται και ο
δικαστικός αντιπρόσωπος, αφού τα τρία μέλη έχουν εκλεγεί από πριν και η εφορευτική επιτροπή έχει
συγκροτηθεί σε σώμα με ορισμό προέδρου και γραμματέα πριν το διορισμό δικαστικού
αντιπροσώπου. Περαιτέρω αποδεικνύεται από το πρακτικό αρχαιρεσιών της 14ης.8.2005 ότι η
εφορευτική επιτροπή που διεξήγαγε τις εκλογές δεν είχε σωστή σύνθεση αφού είχε μειωμένο αριθμό
μελών, και ειδικότερα αυτή αποτελούσαν δύο μέλη ο Ιωάννης Φλέσσας και ο Χρήστος Δουΐτσης,
κατά παράβαση της διατάξεως του καταστατικού που όριζε τριμελή αριθμό. Επιπλέον το μέλος της
εφoρευτικής επιτροπής Ιωάννης Φλέσσας ήταν υποψήφιος και εξελέγη και ως τακτικό μέλος του
διοικητικού συμβουλίου λαμβάνοντας 13 ψήφους σε σύνολο 13
ψηφισάντων.

Δικονομικό

Επομένως η από 14.8.2005 απόφαση της γενικής συνελεύσεως
Ιστορικό
περί αρχαιρεσιών για διοικητικό συμβούλιο και εξελεγκτική
επιτροπής πρέπει να ακυρωθεί λόγω αντιθέσεως της σε διατάξεις του
Καταδίωξης
καταστατικού και του νόμου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζεται
του Ε. Περσίδη
το εκλογικό αποτέλεσμα τη στιγμή που η εφορευτική επιτροπή έχει
λιγότερα από τα προβλεπόμενα από το καταστατικό μέλη, και τη στιγμή που το ένα μέλος της
εφορευτικής επιτροπής εκλέγεται και μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
Ακολούθως παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως και κατά παραδοχή του
τέταρτου και πέμπτου λόγου ακυρώσεως πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη
και να ακυρωθεί η από 14.8.2005 απόφαση της γενικής συνελεύσεως περί αρχαιρεσιών για τα
όργανα της εναγομένης ομοσπονδίας. Λόγω της ερημοδικίας της εναγομένης πρέπει να οριστεί το
προκαταβληθέν παράβολο για την περίπτωση της ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας εναντίoν της
παρούσας (άρθρα 501 παρ. 1, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ), ενώ δε θα γίνει λόγος για δικαστικά
έξοδα γιατί στην αγωγή δεν εμπεριέχεται τέτοιο αίτημα (άρθρο 106 του ΚΠολΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην της εναγομένης
Ορίζει παράβολο διακοσίων ογδόντα ευρώ (280) για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής
ερημοδικίας εναντίον της παρούσης
Ακυρώνει την από 14.8.2005 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης για την εκλογή
των καταστατικών οργάνων της εναγομένης ομοσπονδίας με την επωνυμία «πανελλήνια
ομοσπονδία παραδοσιακού καράτε» (ΠΟΠΚ).
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο
ακροατήριό του στην Αθήνα, την 24-8-2006.
Η Δικαστής

Ο Γραμματέας

Μ. Παπαδογρηγοράκου

Χ. Υφαντής

Από ό,τι βλέπετε, τα λόγια είναι περιττά. Οι υπεύθυνοι για την καταστροφή της ΠΟΠΚ,
χωρίς διοίκηση για δύο χρόνια από το 2005 έως το 2007, είναι αυτοί που οργάνωσαν τις
παράνομες εκλογές και αυτοί που οφελήθηκαν από αυτές. Και δεν πρόκειται για τυπική
ακυρότητα μηδαμινών λόγων. Πρόκειται για καραμπινάτη απάτη για δώδεκα ταυτόχρονα
συμβαίνοντες λόγους εκ των οποίων οι δύο είναι τόσο αυταπόδεικτοι (από τα ίδια τα
πρακτικά των εκλογών που έγραψαν με τα ίδια τους τα χέρια), ώστε "παρέλκει" η εξέταση
των υπολοίπων!
Υπενθυμίζουμε κατωτέρω τη δημοσίευση δημόσιας φωτογραφίας και δημόσιου κειμένου
της παράνομης διοίκησης της ΠΟΠΚ στο τεύχος 61, Ιανουαρίου 2006, σελίδα 72 του
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περιοδικού "Το Μονομάτι του Πολεμιστή", από τους παράνομους, αλλά δημόσιους,
αγώνες της ΠΟΠΚ, όπου φαίνονται η παράνομη πρόεδρός της, αλλά δημόσιο πρόσωπο,
δικηγόρος κα. Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη και ο εκπαιδευτής του καράτε και παράνομο μέλος
του παράνομου ΔΣ κ. Χρήστος Κάκος.

Δύο χρόνια "παγωμένη" η ΠΟΠΚ με συγκεκριμένους υπεύθυνους! Δύο χρόνια χωρίς διοίκηση σημαίνει ότι κάθε δίπλωμαμαϊμού που εκδόθηκε για το παραδοσιακό καράτε από τον
οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε σχολή ή
σύλλογο μέσα σε αυτά τα δυό χρόνια είναι
άκυρο, κάθε εγγραφή-μαϊμού συλλόγου-μαϊμού
ως μέλους-μαϊμού της ΠΟΠΚ είναι άκυρη, κάθε
αγώνας-μαϊμού είναι άκυρος, κάθε συμμετοχήμαϊμού σε αγώνα του εξωτερικού από
εκπρόσωπο-μαϊμού της ΠΟΠΚ είναι άκυρη,
κάθε απόφαση του ΔΣ-μαϊμού είναι άκυρη!
Κάθε παρουσία της προέδρου-μαϊμού "κοινής
αποδοχής-μαϊμού" ή μέλους-μαϊμού του ΔΣμαϊμού είναι άκυρη!
Πήξαμε στις ... μαϊμούδες !!!
Παρεπιπτόντως υπενθυμίζω: αριστερά εκπαιδευτής-μαϊμού καράτε με 7
νταν (!) και δεξιά ο Ταρζάν και το ... δίπλωμά του!!!

www.karate.gr
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Δικονομικό Ιστορικό
Καταδίωξης του Ε. Περσίδη
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Από ό,τι βλέπετε, τα λόγια είναι περιττά. Οι υπεύθυνοι για την καταστροφή της ΠΟΠΚ,
χωρίς διοίκηση για ΤΡΙΑ χρόνια από το 2005 έως το 2007, είναι αυτοί που οργάνωσαν τις
παράνομες εκλογές της 14-8-05 και αυτοί που επιχείρησαν να ωφεληθούν από αυτές. Και
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δεν πρόκειται για τυπική ακυρότητα μηδαμινών λόγων. Πρόκειται για καραμπινάτη απάτη
για δώδεκα ταυτόχρονα συμβαίνοντες λόγους εκ των οποίων οι δύο είναι τόσο
αυταπόδεικτοι (από τα ίδια τα πρακτικά των εκλογών που έγραψαν με τα ίδια τους τα
χέρια), ώστε να μην χρειάζεται η εξέταση των υπολοίπων!
Υπενθυμίζουμε κατωτέρω τη δημοσίευση δημόσιας φωτογραφίας και δημόσιου κειμένου
της παράνομης διοίκησης της ΠΟΠΚ στο τεύχος 61, Ιανουαρίου 2006, σελίδα 72 του
περιοδικού "Το Μονομάτι του Πολεμιστή", από τους παράνομους, αλλά δημόσιους,
αγώνες της ΠΟΠΚ, όπου φαίνονται η παράνομη πρόεδρός της, αλλά δημόσιο
πρόσωπο, κα. Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη, με αθλητές των συλλόγων του Τσόγκα και τον
εκπαιδευτή του καράτε, μαθητή του Τσόγκα και παράνομο μέλος του παράνομου ΔΣ κ.
Χρήστο Κάκο.

Δύο χρόνια "παγωμένη" η ΠΟΠΚ με συγκεκριμένους υπεύθυνους! Δύο χρόνια χωρίς διοίκηση σημαίνει ότι κάθε δίπλωμαμαϊμού που εκδόθηκε για το παραδοσιακό καράτε από τον
οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε σχολή ή
σύλλογο μέσα σε αυτά τα δυό χρόνια είναι
άκυρο, κάθε εγγραφή-μαϊμού συλλόγου-μαϊμού
ως μέλους-μαϊμού της ΠΟΠΚ είναι άκυρη, κάθε
αγώνας-μαϊμού είναι άκυρος, κάθε συμμετοχήμαϊμού σε αγώνα του εξωτερικού από
εκπρόσωπο-μαϊμού της ΠΟΠΚ είναι άκυρη,
κάθε απόφαση του ΔΣ-μαϊμού είναι άκυρη!
Κάθε παρουσία της προέδρου-μαϊμού "κοινής
αποδοχής-μαϊμού" ή μέλους-μαϊμού του ΔΣμαϊμού είναι άκυρη!
Πήξαμε στις ... μαϊμούδες !!!
Παρεπιπτόντως υπενθυμίζω: αριστερά εκπαιδευτής-μαϊμού καράτε με
7 νταν (!) και δεξιά ο Ταρζάν και το ... δίπλωμά του!!!

Θύμιος Περσίδης, Πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακής ... Καρπαζιάς (ΠΟΠΚ)

www.karate.gr

Αρχική
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Πρακτικό Συνεδρίασης 2/16-6-07 του Προσωρινού ΔΣ της ΠΟΠΚ
Στην Αθήνα σήμερα, 16-6-07, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στο επί της οδού Ιπποκράτους 58
κατάστημα της ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ, όπου και η έδρα της ΠΟΠΚ, συνεδρίασαν τα μέλη του προσωρινού ΔΣ
της ΠΟΠΚ με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1 – Αναφορά για τις εργασίες που ανατέθηκαν από την προηγούμενη συνεδρίαση.
2 – Καταγγελία από τον πρόεδρο ψευδών έντυπων «διπλωμάτων» της ΠΟΠΚ και της ITKF, τα οποία
πλήττουν καίρια τη λειτουργία και την αξιοπιστία της ΠΟΠΚ και του αθλήματος του Παραδοσιακού
Καράτε.
3 – Δημιουργία Μητρώου Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ.
Παρόντες ήταν οι: Περσίδης Ευθύμιος, Μπιτζές Παντελής, Παπαγεωργίου Αθανάσιος, Διακογιάννης
Ιωάννης, Σταματοπούλου Άννα, Ίσαρης Πέτρος και Παναγιωτίδης Γιώργος.
Επομένως υπάρχει απαρτία, αφού παρίστανται το σύνολο (100%) των μελών της προσωρινής διοίκησης, η
συνεδρίαση είναι νόμιμη και η συζήτηση αρχίζει.
ΘΕΜΑ 1ο: Αναφορά για τις εργασίες που ανατέθηκαν από την προηγούμενη συνεδρίαση.
Ο κ. Μπιτζές αναφέρει ότι τέσσερις σύλλογοι ανταποκρίθηκαν στην 1η Εγκύκλιο της ομοσπονδίας
πληρώνοντας τις οφειλόμενες συνδρομές τους και ετοιμάζουν τα ζητούμενα έγγραφα. Αναμένονται και οι
υπόλοιποι σύλλογοι για κινηθούν διαδικασίες που απαιτούν οικονομικά έξοδα.
Ο κ. Ίσαρης αναφέρει ότι εστάλησαν επιστολές στις Πανερωπαϊκή και Παγκόσμια του Παραδοσιακού
Καράτε με fax, email και ταχυδρομείο και αναμένονται απαντήσεις.
ΘΕΜΑ 2ο: Καταγγελία από τον πρόεδρο ψευδών έντυπων «διπλωμάτων» της ΠΟΠΚ και της ITKF, τα
οποία πλήττουν καίρια τη λειτουργία και την αξιοπιστία της ΠΟΠΚ και του αθλήματος του
Παραδοσιακού Καράτε.
Από τον πρόεδρο κ. Περσίδη κατατέθηκαν στο προσωρινό ΔΣ τα εξής τρία έγγραφα:
Α – Φωτοαντίγραφο υποτιθέμενου «διπλώματος» της ITKF προς τον κ. Παναγιώτη Δρακόπουλο
περί εγγραφής του στα Μητρώα της Μαύρων Ζωνών της ITKF.
Β – Φωτοαντίγραφο υποτιθέμενου «διπλώματος» της ΠΟΠΚ απονομής 2ου Νταν στο στυλ
SHOTOKAN FUDOKAN με σβησμένο το όνομα του παραλήπτη και της ημερομηνίας έκδοσης, αλλά
με:
α) σφραγίδα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ROKU (6th) DAN» στη θέση του
εξεταστή,
β) την υπογραφή του κ. Παν, Δρακόπουλου στη θέση του προέδρου και
γ) τη στρογγυλή σφραγίδα της ΠΟΠΚ κάτω από την υπογραφή του κ. Π. Δρακόπουλου.
Γ – Έντυπο αίτησης προς την ITKF στην αγγλική (μαζί με τη μετάφρασή του στα ελληνικά),
προερχόμενο από εκτύπωση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου από την ιστοσελίδα της ITKF,
βαθμοφόρου του Παραδοσιακού Καράτε ενδιαφερόμενου να συμπεριληφθεί το όνομά του και ο
βαθμός του Νταν στα Μητρώα Μαύρων Ζωνών της ITKF.
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Η μελέτη των παραπάνω εγγράφων έδειξε ότι:
Α – Η «βεβαίωση-δίπλωμα» με τίτλο «ITKF»
Η «βεβαίωση-δίπλωμα» της ITKF γράφει κατά σειρά στα αγγλικά τα επόμενα σε ελληνική μετάφραση:
Α1 –ΔΟΠΚ, Διεθνής Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, (είναι το όνομα της παγκόσμιας του
Παραδοσιακού Καράτε ITKF, της οποίας είναι μέλος και η ΠΟΠΚ).
Α2 – Δίπλωμα Βαθμολογικής Αναγνώρισης
Α3 – Με την παρούσα αναγνωρίζεται ότι
Α4 – Ο Παναγιώτης Μ. Δρακόπουλος
Α5 – (χώρα) Ελλάδα
(εθνική ομοσπονδία) Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε
Α6 – έχει εγγραφεί σύμφωνα με τους κανόνες βαθμολογικής κατάταξης της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Παραδοσιακού Καράτε, το διεθνές σώμα που κυβερνάει το Παραδοσιακό Καράτε, ως
Α7 - (βαθμός Νταν) ROKU (6th) (στυλ καράτε) SHOTOKAN
Α8 – (ημερομηνία) 25 Σεπτεμβρίου 1997 (αρχηγός εξεταστής) (χωρίς όνομα και υπογραφή)
Α9 – Ο Πρόεδρος: Χιντετάκα Νισιγιάμα (όνομα και υπογραφή) Ο Γεν. Γραμματέας: Μάικλ Κρόουι
(όνομα και υπογραφή)
Α10 – Ακολουθεί ιαπωνικό κείμενο με τίτλο «Βεβαίωση» (στα ιαπωνικά) γραμμένο από δεξιά προς
τα αριστερά και από πάνω προς τα κάτω σε έξι στήλες που λέει τα ίδια με το αγγλικό κείμενο. (Όπως
συμβαίνει σε όλα τα παρόμοια διεθνή διπλώματα ομοσπονδιών ιαπωνικών αθλημάτων και όπως μας
μετέφρασε ιαπωνίδα μεταφράστρια.)
Συνεπώς το έγγραφο αυτό είναι διατυπωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε:
1)
Να απονέμεται μεν ως δίπλωμα σε εξεταζόμενους στην τεχνική του καράτε από επίσημους
εξεταστές της ίδιας της ITKF, οπότε υπογράφεται από τον αρχηγό-εξεταστή (Chief Examiner), τον
πρόεδρο (Chairman) και τον Γενικό Γραμματέα (Gen. Secretary) της ITKF, και αποτελεί ταυτόχρονα
«βεβαίωση εγγραφής» του εξεταζόμενου στα Μητρώα Μαύρων Ζωνών της ITKF.
2)
Να εκδίδεται ως «απλή βεβαίωση», όπως ακριβώς η παρούσα, από την ITKF για την εγγραφή του
ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Μαύρων Ζωνών της ITKF, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι βαθμοφόρος
Νταν με δίπλωμα που έχει εκδοθεί όχι από την ITKF, αλλά από εθνική ομοσπονδία-μέλος της ITKF,
και έχει κάνει αίτηση (ο βαθμοφόρος) για να εγγραφεί στα Μητρώα Μαύρων Ζωνών της ITKF, οπότε
υπογράφεται μόνο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ITKF ως απλή διοικητική πράξη.
Για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Μαύρων Ζωνών της ITKF και την έκδοση αυτής
της «απλής βεβαίωσης» απαιτείται ειδική αίτηση του ενδιαφερόμενου (στο έντυπο Γ), η οποία
προσυπογράφεται για την αλήθεια των γραφομένων σε αυτήν και την συναίνεση στο αίτημα από την
εθνική ομοσπονδία του ενδιαφερόμενου. Η αίτηση αυτή διατίθεται στα αγγλικά από τη ITKF και μέχρι
πρότινος ήταν δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της μαζί με άλλα έντυπα και είναι το τρίτο έντυπο που
κατατέθηκε (με την ελληνική του μετάφραση) από τον κ. Περσίδη στο προσωρινό ΔΣ για μελέτη.
Β – Το «Δίπλωμα της ΠΟΠΚ» με τίτλο «GTKF»
Το φερόμενο ως «Δίπλωμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε» είναι σε πρώτη
παρατήρηση και για ανεξήγητο λόγο γραμμένο στα ... αγγλικά και στα γιαπωνέζικα και όχι στα ελληνικά,
όπως θα ήταν φυσικό, αφού εκδίδεται από ελληνική ομοσπονδία προς έλληνες και εντός της Ελλάδας!
Αποτελεί οπτικά και ουσιαστικά αντιγραφή της «βεβαίωσης-δίπλωμα» της ITKF και γράφει κατά σειρά τα
ακόλουθα σε ελληνική μετάφραση (και σε αριθμητική αντιστοιχία με τα γραφόμενα στο «δίπλωμαβεβαίωση» της ITKF:
Β1 – «ΠΟΠΚ» – «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ»
Β2 – Δίπλωμα Βαθμολογικής Αναγνώρισης
Β3 – Με την παρούσα αναγνωρίζεται ότι
Β4 – Ο/Η ___(σβησμένο)___________ (κενό για το όνομα του ενδιαφερομένου)
Β5 – (χώρα) Ελλάδα
(εθνική ομοσπονδία) Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε
Β6 – έχει εγγραφεί σύμφωνα με τους κανόνες βαθμολογικής κατάταξης της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, μέλους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, ως
Β7 - __Ni (2o)__Νταν στο (στυλ καράτε)___SHOTOKAN-FUDOKAN______
Β8 – (ημ/νία) _______(σβησμένη)________
(αρχηγός εξεταστής) (σφραγίδα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ_ROKU
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(6th) Νταν
Ο Πρόεδρος ____________ (υπογραφή του κ. Δρακόπουλου)
Β9 – (δεν υπάρχει)
Β10 – Ακολουθεί ιαπωνικό κείμενο εκ φωτοαντιγραφής πανομοιότυπο του ιαπωνικού κειμένου της
«βεβαίωσης-διπλώματος της ITKF», δηλαδή με τίτλο «Βεβαίωση» (στα γιαπωνέζικα) και κείμενο έξι
στηλών γραμμένο από δεξιά προς τα αριστερά και από πάνω προς τα κάτω, που όμως δεν λέει τα ίδια
με το αγγλικό κείμενο του ίδιου εγγράφου (δηλαδή του ελληνικού διπλώματος της ΠΟΠΚ), αλλά λέει
τα ίδια με το αγγλικό κείμενο της «βεβαίωσης-διπλώματος» της ITKF και άρα είναι φωτοαντίγραφο
εκείνου. Επί πλέον σε αυτό το ιαπωνικό κείμενο του «ελληνικού διπλώματος» έχει αντικατασταθεί το
τυπογραφικό ιδεόγραμμα, που σημαίνει «Διεθνής», στο τέλος της πρώτης στήλης και στην αρχή της
έκτης στήλης με την ιαπωνική χειρόγραφη (με μαρκαδόρο) λέξη που σημαίνει «Ελλάδα» και όχι
«Ελληνική» που θα ήταν το σωστό φραστικά. Δηλαδή, στο ιαπωνικό κείμενο του διπλώματος της
ITKF λέει «Διεθνής Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε», ενώ στο ιαπωνικό κείμενο (υποτίθεται εξ
αντιγραφής) του διπλώματος της ΠΟΠΚ λέει «Ελλάδα Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε», πράγμα
φραστικά λανθασμένο!
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Στο «ελληνικό δίπλωμα», εκτός του ότι δεν είναι γραμμένο στην ελληνική όπως θα έπρεπε,
παρατηρούνται επίσης τα εξής:
α) η γραμμή Β5 με το όνομα της χώρας μας και της ΠΟΠΚ είναι αυτονόητη και άρα περιττή, αφού η
ΠΟΠΚ έχει απόλυτα αποκλειστική δικαιοδοσία για το Παραδοσιακό Καράτε μόνο εντός της Ελλάδας
και εφόσον το όνομά της είναι γραμμένο στην κεφαλίδα του «διπλώματος». Δηλαδή: διπλώματα
Παραδοσιακού Καράτε εντός της Ελλάδος (και όχι εκτός αυτής) δίνει αποκλειστικά και μόνον η ΠΟΠΚ
και κανένας άλλος (ούτε ο κ. Δρακόπουλος, ούτε αυτή η ITKF, ούτε ο πρόεδρός της κ. Νισιγιάμα),
β) από τα στοιχεία της γραμμής Β8 δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το δίπλωμα αυτό το έχει απονείμει ο κ.
Δρακόπουλος μόνος του και εν αγνοία της ΠΟΠΚ, διότι αν ήταν σε γνώση της ΠΟΠΚ θα έπρεπε ως
εξερχόμενο έγγραφο να φέρει και την υπογραφή του Γενικού της Γραμματέα, που κατά το έτος 1997 ήταν ο
κ. Περσίδης, όπως επίσης να έχει κάνει η ΠΟΠΚ με απόφαση ΔΣ δημόσιες εξετάσεις, να έχουν επικυρωθεί
τα αποτελέσματα πάλι με απόφαση ΔΣ και να υπάρχει Μητρώο Μαύρων Ζωνών στην ΠΟΠΚ, όπου να
καταχωρούνται οι κάτοχοι Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ. Από όλα αυτά δεν έχει γίνει και δεν υπάρχει τίποτα.
Γ – Η αίτηση για εγγραφή στα Μητρώα της ITKF
Είναι το 3ο έντυπο που κατατέθηκε στο προσωρινό ΔΣ από τον κ. Περσίδη σε μέγεθος μιας σελίδας Α4,
το οποίο ο ενδιαφερόμενος βαθμοφόρος Νταν από κάποια εθνική ομοσπονδία μέλος της ITKF συμπληρώνει
και υποβάλει προς την ITKF με αίτημα να εγγραφεί στα Μητρώα Μαύρων Ζωνών, που εκείνη διατηρεί. Το
έντυπο αυτό περιλαμβάνει κατά τα 2/3 της σελίδας θέσεις για να αναγραφούν τα διάφορα στοιχεία του
αιτούντος και η υπογραφή του από τον ίδιο και κατά το 1/3 της σελίδας θέσεις όπου η οικεία ομοσπονδία
επιβεβαιώνει με υπογραφές των αρμοδίων της και με τη σφραγίδα της την αλήθεια των στοιχείων του
αιτούντα και συναινεί στην εγγραφή του αιτούντος στα Μητρώα Μαύρων Ζωνών της ITKF.
Όπως δήλωσε ο προσωρινός πρόεδρος της ΠΟΠΚ κ. Περσίδης στο προσωρινό ΔΣ και όπως διαπιστώθηκε
από τον έλεγχο των Αρχείων της ΠΟΠΚ:
1 – Από το 1995 που ιδρύθηκε, η ΠΟΠΚ ποτέ δεν έκανε εξετάσεις Μαύρων Ζωνών. Άλλωστε ποτέ
δεν συντάχθηκε ο Εσωτερικός της Κανονισμός, ο οποίος ρυθμίζει μεταξύ άλλων και τους κανονισμούς
των εξετάσεων για Νταν.
2 – Δεν υπάρχει ούτε υπήρξε ποτέ Μητρώο Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ.
3 – Από το 1995 που ιδρύθηκε, η ΠΟΠΚ ποτέ δεν τύπωσε έντυπα Διπλωμάτων, όπως το επιδειχθέν
σε φωτοαντίγραφο με τίτλο «GTKF», «GREEK TRADITIONAL KARATE FEDERATION».
Άλλωστε, ποτέ η ΠΟΠΚ δεν θα τύπωνε στα αγγλικά και στα γιαπωνέζικα (και όχι στα ελληνικά)
δίπλωμα απονομής μαύρης ζώνης κατόπιν εξετάσεων σε έλληνες εκπαιδευόμενους στο Παραδοσιακό
Καράτε.
4 – Ποτέ η ΠΟΠΚ δεν υπέγραψε με υπογραφές προέδρου και γραμματέως επικυρωμένη με τη
σφραγίδα της προς την ITKF αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία του
και συναινώντας στην έκδοση αντίστοιχης «βεβαίωσης-διπλώματος» ως το έγγραφο Α και την
εγγραφή του στα Μητρώα Μαύρων Ζωνών της ITKF.
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5 – Ποτέ η ΠΟΠΚ δεν έθεσε την σφραγίδα της (η οποία ευρίσκεται από το 1995 εις χείρας του κ.
Περσίδη) επί διπλωμάτων ή αιτήσεων πλην μιας φοράς τον Ιούνιο του 2003 (;;;) στη σχολή του κ.
Δρακόπουλου κατά παράκλησή του και κατά παράβαση των κανονισμών της, για να μην εκτεθεί ο κ.
Δρακόπουλος στους μαθητές που είχε μόλις εξετάσει και με τη ρητή υπόσχεσή του να διευθετηθεί
εντός των ημερών το θέμα, το οποίο ποτέ δεν διευθετήθηκε με ευθύνη του κ. Δρακόπουλου.
Μετά τις προηγούμενες παρατηρήσεις ακολούθησε συζήτηση και τελικά το προσωρινό ΔΣ της ΠΟΠΚ:
α) καταλήγει ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι τα φερόμενα ως «ελληνικά διπλώματα της ΠΟΠΚ» ποτέ
δεν εκδόθηκαν από την ΠΟΠΚ, διότι η ΠΟΠΚ ποτέ δεν εκτύπωσε, συμπλήρωσε, απένειμε , υπέγραψε,
επικύρωσε με τη σφραγίδα της ή/και καταχώρησε σε τυχόν τηρούμενο από αυτήν Μητρώο Μαύρων Ζωνών
τέτοιας μορφής και αντικειμένου «διπλώματα» Νταν του αθλήματος του Παραδοσιακού Καράτε, το οποίο
ελέγχει και καλύπτει σε όλη την ελληνική επικράτεια.
β) καταλήγει ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι όλες όσες «βεβαιώσεις-διπλώματα» έχουν εκδοθεί από την
ITKF προς έλληνες ενδιαφερόμενους μετά από αποστολή της «αίτησης του ενδιαφερόμενου με την
υποτιθέμενη επικύρωση των στοιχείων του και σύμφωνη γνώμη της ΠΟΠΚ» είναι άκυρα ως προϊόντα
πλαστής βεβαίωσης, και δίνει εντολή στον πρόεδρο Ε. Περσίδη να ενημερώσει σχετικά την ITKF, και
γ) αποφασίζει ομόφωνα και δίνει εντολή στον πρόεδρο κ. Περσίδη να ορίσει δικηγόρο, ο οποίος να
μελετήσει το θέμα νομικά και να προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την προστασία των
συμφερόντων, της αξιοπιστίας και του ονόματος της ΠΟΠΚ καθώς και του αθλήματος του Παραδοσιακού
Καράτε, το οποίο η ΠΟΠΚ ελέγχει και καλύπτει στην Ελλάδα.
ΘΕΜΑ 3ο: Δημιουργία Μητρώου Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ.
Στη συνέχεια, η συζήτηση των μελών του προσωρινού ΔΣ της ΠΟΠΚ περιστράφηκε γύρω από την
επιτακτική ανάγκη της δημιουργίας του επίσημου Μητρώου Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ ως βασικής
προϋπόθεσης αναγνώρισης και αποδοχής τεχνικών για το Παραδοσιακό Καράτε, οι οποίοι αποτελούν το «εκ
των ων ουκ άνευ» για την εκπαιδευτική λειτουργία των συλλόγων και της διαιτησίας των αγώνων της ΠΟΠΚ.
Μετά από την παράθεση διαφόρων απόψεων αποφασίστηκε ομόφωνα να αναγνωρίζονται
αιτιολογημένα σε πρώτη φάση ως αποδεκτά διπλώματα Παραδοσιακού Καράτε και να εγγράφονται στο
Μητρώο Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ όλα τα διπλώματα Ελλήνων τεχνικών, τα οποία νομίμως έχουν γίνει
αποδεκτά από την ITKF με αποδεικτικό τη «βεβαίωση-δίπλωμα» που αυτή εκδίδει, καθώς και όλα όσα έχουν
απονεμηθεί προς έλληνες τεχνικούς από τα αρχηγεία της Ιαπωνίας των τεσσάρων παραδοσιακών στυλ
Σότοκαν, Γουάντο-ρύου, Σίτο-ρύου και Γκότζου-ρύου, διπλώματα που είναι γνωστόν ότι αναγνωρίζονται από
κάθε οργανισμό καράτε σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης.
Βεβαίως, μία-μία περίπτωση κάθε βαθμοφόρου του Παραδοσιακού Καράτε θα εξετάζεται ιδιαίτερα και
διεξοδικά και θα γίνεται αποδεκτή ή θα απορρίπτεται με αιτιολογημένη έκθεση, κατά την οποία θα
λαμβάνεται υπόψη βασικά η πορεία του στο Παραδοσιακό Καράτε, αλλά και το κοινωνικό του ήθος και η
αθλητική του συνείδηση δεδομένου ότι η διδασκαλία του Παραδοσιακού Καράτε συμβαδίζει αναπόσπαστα
με τις γενικές ηθικές αρχές μιας πολιτισμένης και σύγχρονης κοινωνίας των ανθρώπων και έχει πρωταρχικό
στόχο να μας κάνει καλύτερα μέλη της.
Αυτό σημαίνει ότι η εγγραφή στο Μητρώο Μαύρων Ζωνών Παραδοσιακού Καράτε της ΠΟΠΚ εκτός
από την κάλυψη των πρακτικών αναγκών του αθλήματος θα αποτελεί και μια τιμητική αναγνώριση για την
αθλητική προσφορά των εγγραφομένων, ενώ δεν θα αποκλείεται κάποια μελλοντική διαγραφή βαθμοφόρου
λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του σε αθλητικό ή και κοινωνικό επίπεδο, συμπεριφοράς η οποία απάδει
των αθλητικών και κοινωνικών σκοπών του Παραδοσιακού Καράτε.
Σε αυτό το σημείο και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση έληξε η συνεδρίαση για την οποία
συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως κάτωθι.
υπογραφές όλων των μελών του ΔΣ
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Συστημένη Επιστολή
στον κ. Δρακόπουλο από την ΠΟΠΚ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 58, ΑΘΗΝΑ, TK 10680, τηλ. 6999-500500, FAX 210-3639508
Αναγνωρισμένη με την 3914/2000 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών και την 110/2003 Απόφαση του
Αρείου Πάγου
ως η μόνη καλύπτουσα και ελέγχουσα το άθλημα του Παραδοσιακού Καράτε σε όλη την ελληνική
επικράτεια
και παρανόμως μη αναγνωριζόμενη από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Ορφανό για
ποταπούς κομματικούς λόγους.

Προς τον κ. Παναγιώτη Δρακόπουλο
Σεβαστουπόλεως 133, Αθήνα 11526
Κύριε Δρακόπουλε,
Στο προσωρινό ΔΣ της ΠΟΠΚ, όπως ορίσθηκε με την 3121/2007 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών και όπως συγκροτήθηκε κατά την από 2-6-2007 συνεδρίασή του, κατατέθηκαν από
τον κ. Περσίδη στη συνεδρίασή του της 16-6-2007 διπλώματα Μαύρων Ζωνών (Νταν) Παραδοσιακού
Καράτε της ITKF, International Traditional Karate Federation, προς το πρόσωπό σας και διπλώματα Μαύρων
Ζωνών (Νταν) της GTKF, Greek Traditional Karate Federation, δηλαδή της ΠΟΠΚ, υπογεγραμμένα από εσάς
στη θέση του προέδρου της ΠΟΠΚ και με δική σας προσωπική σφραγίδα στη θέση του εξεταστή προς τρίτους.
Επειδή διατελέσατε πρόεδρος της ΠΟΠΚ από το 1995 έως το τέλος του 2001, όταν παράλληλα ο κ.
Περσίδης ήταν Γενικός Γραμματέας, και πρόεδρος τεχνικής επιτροπής από την αρχή του 2002 έως το τέλος
του 2004, όταν παράλληλα ο κ. Περσίδης ήταν πρόεδρος,
Επειδή ποτέ δεν πέρασε από έγκριση του ΔΣ της ΠΟΠΚ οτιδήποτε αναφερόμενο σε διπλώματα
Μαύρων Ζωνών και σχετικές εξετάσεις ή αποτελέσματα και επειδή ποτέ η ΠΟΠΚ δεν προκήρυξε εξετάσεις
Μαύρων Ζωνών, ποτέ δεν τύπωσε διπλώματα με το λογότυπό της και ποτέ ο κ. Περσίδης δεν υπέγραψε και
σφράγισε τέτοια διπλώματα, όπως ορίζει το καταστατικό της για κάθε εξερχόμενο έγγραφο, πλην μιας φοράς
τον Ιούνιο 2003 (;;; στη σχολή σας) μετά από δική σας παράκληση και για να μην εκτεθείτε στους μαθητές
της ιδιωτικής σχολής σας και μετά από υπόσχεσή σας ότι θα διευθετηθεί το θέμα άμεσα, πράγμα που δεν
έγινε με δική σας υπαιτιότητα,
Επειδή ποτέ δεν υπέγραψε ο κ. Περσίδης από το 1995 έως σήμερα αίτηση προς την ITKF με την οποία
να επιβεβαιώνει η ΠΟΠΚ τα προσόντα σας και να συναινεί για την απονομή στο πρόσωπό σας οποιουδήποτε
Νταν Μαύρης Ζώνης, αίτηση η οποία είναι απαραίτητη για την εγγραφή βαθμοφόρου στα Μητρώα Μαύρων
Ζωνών της ITKF και την έκδοση της σχετικής «βεβαίωσης-διπλώματος»,
Καλείστε να καταθέσετε στο ΔΣ της ΠΟΠΚ επικυρωμένα αντίγραφα όλων των διπλωμάτων σας
Παραδοσιακού Καράτε από την ITKF, επικυρωμένα αντίγραφα όλων των διπλωμάτων, που εσείς έχετε
εκδώσει προς μαθητές της ιδιωτικής σας σχολής, του Κολεγίου Αθηνών, της Κηφισιάς ή όποιας άλλης
μονάδας Παραδοσιακού Καράτε ελέγχετε, ή έχετε μεσολαβήσει στην ITKF να εκδώσει στο όνομα μαθητών
σας ή άλλων, καθώς επίσης καλείστε να καταθέσετε λεπτομερή, πλήρη και ακριβή κατάλογο με τα ονόματα
και τις διευθύνσεις όλων εκείνων που έχετε εκδώσει ή μεσολαβήσει να αποκτήσουν κάποιο από τα ανωτέρω
διπλώματα.

Επειδή η ΠΟΠΚ δεν εκχωρεί σε κανέναν απολύτως τα κυριαρχικά της δικαιώματα
στον ελληνικό χώρο για το Παραδοσιακό Καράτε, είναι αυτονόητο ότι κάθε δίπλωμα
Παραδοσιακού Καράτε εντός της Ελλάδας οποιασδήποτε μορφής και προέλευσης, το οποίο
δεν έχει υπογραφεί νόμιμα από τον πρόεδρο και γραμματέα της ΠΟΠΚ και φέρει νόμιμα τη
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σφραγίδα της ή δεν προέρχεται από νόμιμη επιβεβαίωση ή συναίνεση ή κατάταξη ή
αναγνώριση της ΠΟΠΚ, είναι ΑΚΥΡΟ ανεξάρτητα από το ποιός παράγοντας του
εσωτερικού ή του εξωτερικού και από οποιαδήποτε θέση το υπογράφει.
Θύμιος Περσίδης
Πρόεδρος της ΠΟΠΚ
20 Δεκεμβρίου 2007
Ο κ. Παναγιώτης Δρακόπουλος ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΠΟΤΕ μέχρι σήμερα στην ανωτέρω
επιστολή με όλα τα συμπεράσματα που απορρέουν από αυτή την άρνηση απάντησης.

www.karate.gr
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Άδειες Λειτουργίας
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Σκεπτικό Αναγνώρισης Διπλωμάτων Παραδοσιακού Καράτε
και Διπλωμάτων Εκπαιδευτών Παραδοσιακού Καράτε από
τη μοναδική νόμιμα αρμόδια ΠΟΠΚ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 58, ΑΘΗΝΑ, TK 10680, τηλ. 6999-500500, FAX 210-3639508
Αναγνωρισμένη με την 3914/2000 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών και την 110/2003 Απόφαση του
Αρείου Πάγου ως η μόνη καλύπτουσα και ελέγχουσα το άθλημα του Παραδοσιακού Καράτε σε
όλη την ελληνική επικράτεια και παρανόμως μη αναγνωριζόμενη από τον Υφυπουργό Αθλητισμού
Γιώργο Ορφανό για ποταπούς κομματικούς λόγους.

Διπλώματα Μαύρων Ζωνών Παραδοσιακού Καράτε
Το προσωρινό ΔΣ της ΠΟΠΚ αποφάσισε να καλύψει την επιτακτική ανάγκη της δημιουργίας
του επίσημου Μητρώου Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ ως βασικής προϋπόθεσης αναγνώρισης και
αποδοχής τεχνικών για το Παραδοσιακό Καράτε, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την εκπαιδευτική
λειτουργία των συλλόγων και της διαιτησίας των αγώνων της ΠΟΠΚ.
Μετά από την παράθεση διαφόρων απόψεων αποφασίστηκε ομόφωνα να αναγνωρίζονται αιτιολογημένα σε πρώτη φάση ως αποδεκτά διπλώματα Παραδοσιακού Καράτε και να εγγράφονται στο
Μητρώο Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ όλα τα διπλώματα Ελλήνων τεχνικών, τα οποία νομίμως έχουν
γίνει αποδεκτά από την ITKF με αποδεικτικό τη «βεβαίωση-δίπλωμα» που αυτή εκδίδει, καθώς και
όλα όσα έχουν απονεμηθεί προς έλληνες τεχνικούς από τα αρχηγεία της Ιαπωνίας των τεσσάρων
παραδοσιακών στυλ Σότοκαν, Γουάντο-ρύου, Σίτο-ρύου και Γκότζου-ρύου, διπλώματα που είναι
γνωστόν ότι αναγνωρίζονται από κάθε οργανισμό καράτε σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης.
Βεβαίως, μία-μία περίπτωση κάθε βαθμοφόρου του Παραδοσιακού Καράτε θα εξετάζεται
ιδιαίτερα και διεξοδικά και θα γίνεται αποδεκτή ή θα απορρίπτεται με αιτιολογημένη έκθεση, κατά
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την οποία θα λαμβάνεται υπόψη βασικά η πορεία του στο Παραδοσιακό Καράτε, αλλά και το
κοινωνικό του ήθος και η αθλητική του συνείδηση δεδομένου ότι η διδασκαλία του Παραδοσιακού
Καράτε συμβαδίζει αναπόσπαστα με τις γενικές ηθικές αρχές μιας πολιτισμένης και σύγχρονης
κοινωνίας των ανθρώπων και έχει πρωταρχικό στόχο να μας κάνει καλύτερα μέλη της.
Αυτό σημαίνει ότι η εγγραφή στο Μητρώο Μαύρων Ζωνών Παραδοσιακού Καράτε της ΠΟΠΚ
εκτός από την κάλυψη των πρακτικών αναγκών του αθλήματος θα αποτελεί και μια τιμητική αναγνώριση για την αθλητική προσφορά των εγγραφομένων, ενώ δεν θα αποκλείεται κάποια μελλοντική
διαγραφή βαθμοφόρου λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του σε αθλητικό ή και κοινωνικό επίπεδο,
συμπεριφοράς η οποία απάδει των αθλητικών και κοινωνικών σκοπών του Παραδοσιακού Καράτε.
Με βάση τα ανωτέρω, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι σε
συλλόγους-μέλη της ΠΟΠΚ, να υποβάλουν με αίτησή τους για αναγνώριση στα γραφεία της ΠΟΠΚ
επικυρωμένα αντίγραφα των διπλωμάτων τους, αφού συνεννοηθούν πρώτα με τον Πρόεδρο της
ΠΟΠΚ κ. Περσίδη.
Εκ των προτέρων γνωστοποιείται ότι αναγνωρίζονται ή όχι μόνο αναμφισβήτητα διπλώματα
Παραδοσιακού Καράτε που προέρχονται νομίμως από την ITKF ή ομοσπονδίες-μέλη της, την JKA,
το Wado-kai, το Shito-kai, το Goju-kai κτλ., με αιτιολογημένη θετική ή αρνητική έκθεση.
Όπως είναι φυσικό ΔΕΝ αναγνωρίζονται διπλώματα της ΕΛΟΚ και των ευκαιριακών παραομοσπονδιών της ΕΛΟΚ του εξωτερικού ή του εσωτερικού, όπως π.χ. το Σίτο-ρύου του Τόμυ
Μόρις, του Ανδρέα Παπαδημητρόπουλου (προέδρου της ΕΛΟΚ) ή του Γιώργου Τσόγκα (προέδρου
του εαυτού του! αυτά είναι για τα σκουπίδια), όπως επίσης ΔΕΝ αναγνωρίζονται τα διπλώματα ...
αυτοφυών, παρασιτικών, ιθαγενών ομοσπονδιών τύπου Οκινάουα-τε ή μεμονωμένων ... δόκτορωνσαλτιμπάγκων του αθλητισμού με 4ο νταν ΕΛΟΚ με σπασμένο πόδι, πέμπτο όπως το ... Doctor (δηλ.
από το πουθενά) και έκτο από σπόντα από τον Καναζάβα!!! Αυτά όλα ανήκουν στο καράτε τύπου
Kotta Karate-Do, το οποίο όχι μόνο δεν μας αφορά, αλλά και μακρυά από μας!

Διπλώματα Εκπαιδευτών Παραδοσιακού Καράτε

Σε άρρηκτη συνέχεια της ανωτέρω αναγνώρισης Διπλωμάτων Παραδοσιακού Καράτε θα
βρίσκεται και η απονομή ή αναγνώριση Διπλωμάτων Εκπαιδευτών Παραδοσιακού Καράτε από την
ΠΟΠΚ με τα οποία και μόνο θα πιστοποιείται η προπονητική ικανότητα και επάρκεια εκπαιδευτών
Παραδοσιακού Καράτε σε όλη την ελληνική επικράτεια εφόσον η ΠΟΠΚ είναι ο μόνος και απόκλειστικός, επίσημος και αρμόδιος φορέας του αθλήματος του Παραδοσιακού Καράτε και μάλιστα
με αποφάσεις Εφετείου και Αρείου Πάγου, που αποτελούν νομολογία πλέον για τη χώρα μας.
Οι Εκπαιδευτές μάλιστα που η ΠΟΠΚ θα αναγνωρίζει με ειδικό Δίπλωμα Εκπαιδευτή ως
ικανούς και επαρκείς να διδάσκουν το Παραδοσιακό Καράτε δεν θα έχουν ανάγκη από καμιά άλλη
βεβαίωση ή αναγνώριση με βάση τον αθλητικό νόμο 2725/1999 και το προεδρικό διάταγμα που
ορίζει τα σχετικά με τις άδειες λειτουργίας γυμναστηρίων.
Κάθε φυσικό πρόσωπο, σύλλογος ή ομοσπονδία που θα ισχυριστεί ότι καλύπτει, ελέγχει,
διδάσκει ή αντιπροσωπεύει στο ελάχιστο το Παραδοσιακό Καράτε εντός της Ελλάδας και θίγει με
οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα και το άθλημα της ΠΟΠΚ θα αντιμετωπίσει τη νόμιμη και
σθεναρή αντίδρασή της.
Θύμιος Περσίδης
Πρόεδρος της ΠΟΠΚ

www.karate.gr
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22-9-08 - ΝΕΑ ΑΙΡΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΠΚ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών
της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ
(Αρ. Μητρ. Πρωτ. Αθηνών: 548/30-1-95)
Σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Σάββατο, και ώρα 12:00, εις το επί της οδού Ιπποκράτους
58, Αθήνα (κέντρο), ισόγειο κατάστημα, όπου φιλοξενείται η έδρα της ΠΟΠΚ, συγκεντρώθηκαν οι
αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών της ομοσπονδίας μετά από την από 3-9-2008 νόμιμη πρόσκληση του
προσωρινού Δ.Σ., που ορίστηκε με την απόφαση 3121/21-5-2007 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(εκουσία), για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή μελών νέου Διοικητικού
Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής της ΠΟΠΚ.
Βάσει του καταστατικού της ΠΟΠΚ, της γενικής συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του υπάρχοντος
ΔΣ, δηλαδή ο κ. Ευθύμιος Περσίδης.
Ο κ. Περσίδης λαμβάνει τον λόγο και ζητάει από τους συνέδρους να ορίσουν γενικό γραμματέα για
την γενική συνέλευση. Εκλέγεται ο κ. Παντελής Μπιτζές.
Στη συνέχεια γίνεται η διαπίστευση των αντιπροσώπων των συλλόγων και έλεγχος της απαρτίας για
την εγκυρότητα της γενικής συνέλευσης.
Οι σύλλογοι που μετέχουν δια των αντιπροσώπων τους εμφαίνονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.
(Ακολουθούν ο Πίνακας Σωματείων-Μελών της ΠΟΠΚ, ο ορισμός της Εφορευτικής Επιτροπής
και η διαδικασία των αρχαιρεσιών)
Μετά το τέλος των αρχαιρεσιών η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών
στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει το τέλος της ΓΣ για τις
εργασίες της οποίας συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματέας της Γ.Σ.

Θύμιος Περσίδης (υπογραφή)

Παντελής Μπιτζές (υπογραφή)

Οι παριστάμενοι αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών: (υπογραφές)
Αμέσως στη συνέχεια συνεδρίασαν τα εκλεγμένα μέλη του ΔΣ κατά το επόμενο Πρακτικό:

Πρακτικό Συνεδρίασης 10/20-9-2008 του ΔΣ
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε.
Στην Αθήνα σήμερα, 20-9-2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:30, στο επί της οδού Ιπποκράτους 58
κατάστημα της ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ, όπου και η έδρα της ΠΟΠΚ, συνεδρίασαν τα μέλη του ΔΣ της ΠΟΠΚ
όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της ίδιας ημέρας με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την
συγκρότησή του ΔΣ σε σώμα.
Παρόντες ήταν οι: Περσίδης Ευθύμιος, Μπιτζές Παντελής, Παπαγεωργίου Αθανάσιος, Δούρος
Χαράλαμπος και Καφεντζής Νίκος.
Απών ουδείς. Επομένως υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση είναι νόμιμη και η συζήτηση αρχίζει.
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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα.
Προεδρεύει ο κ. Ε. Περσίδης, όπως προέκυψε ως πρώτος σύμβουλος μετά από την κλήρωση λόγω
ισοψηφίας όλων των υποψηφίων κατά τις εκλογές.
Μετά από διαλλογική συζήτηση αποφασίζεται παμψηφεί η επόμενη συγκρότηση του ΔΣ:
Πρόεδρος:
Περσίδης Ευθύμιος
Αντιπρόεδρος:
Δούρος Χαράλαμπος
Γενικός Γραμματέας:
Μπιτζές Παντελής
Ταμίας:
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Τεχνικός Υπεύθυνος:
Καφεντζής Νικόλαος
Σε αυτό το σημείο και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση έληξε η συνεδρίαση για την οποία
συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως κάτωθι.
Περσίδης (πρόεδρος)
Παπαγεωργίου (ταμίας)
(υπογραφή)
(υπογραφή)
Δούρος (αντιπρόεδρος)
Καφεντζής (τεχν. υπέυθυνος)
(υπογραφή)
(υπογραφή)
Μπιτζές (γεν. γραμματέας)
(υπογραφή)

www.karate.gr
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Νέα εφόρμηση Τσόγκα, αλλά
"Το Χάσατε το Κορμί Πατριώτ ... τη!"
Συνδέσατε λάθος τα ... ψιψιψίνια με τα κοψοψόψαρα!
Copyright © 1945-2045 Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!
Σύγκρουση δύο προσωρινών διοικήσεων είχαμε για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού
Καράτε με τελική επικράτηση της μιας. Η μια με επικεφαλής τον γνωστό Γιώργο Τσόγκα και με "βοηθούς"
πρόσωπα από διάφορους χώρους ενεργούσε βλακωδώς ασυνάρτητα και παράνομα με αποτέλεσμα να
διασύρονται από τον Τσόγκα όλα τα παράπλευρα άτομα, τα οποία όμως ποτέ δεν ενήργησαν για την
απεμπλοκή τους, αλλά συνέχισαν μέχρι τέλους να συμμετέχουν στις βλακείες του Τσόγκα. Η άλλη ομάδα
διοίκησης είναι και η απομένουσα νόμιμη υπό τον Θύμιο Περσίδη!
Περιληπτικά για τους αναγνώστες δίνουμε μερικούς ισχυρισμούς της πλευράς του Τσόγκα και τις
απαντήσεις μας απλά και μόνο για να έχετε μια γενική ιδέα του τι έγινε και τι απόμεινε.
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Στην αρχή των προτάσεών τους γράφουν:
«Προτάσεις του αθλητικού σωματείου ΠΟΠΚ,
κτλ.» και εννοούν το ΔΣ της ΠΟΠΚ όπως αυτό
προέκυψε από τις υπό κρίσιν εκλογές της
2.11.2007, τις οποίες διενήργησε το ΠΔΣ του
Τσόγκα με τους Γκουζούλη, Γκάβαλη κτλ.
(προσωρινό ΔΣ) της απόφασης 3796/15.6.2007.
Αλλά το ΔΣ αυτό (και η ΠΟΠΚ που εκπροσωπεί
?) ΔΕΝ έχει πλέον νομική υπόσταση σήμερα,
διότι η θητεία του τελείωσε την 31.12.2008 χωρίς
να διενεργήσει εκλογές εντός του τελευταίου
τετραμήνου του ολυμπιακού έτους 2008 βάσει
του αθλ. Νόμου 2725/1999, Αρ.22, παρ. 1 και 3,
και Αρ. 13. παρ. 3 και βάσει του καταστατικού
της ΠΟΠΚ Αρ. 20, σελ. 21 άνω και μέση.
Αντίθετα το ΠΔΣ εκ της 3121/21.5.2007
διενήργησε νόμιμες εκλογές την 20-9-2008 από
όπου προέκυψε ΔΣ που διοικεί μέχρι σήμερα.
Οι σύλλογοι που φαίνονται αριστερά είναι
ουσιαστικά οι αντίδικοι και ανήκουν όλοι στην
ομάδα Σιτορίου του Τσόγκα, αν αυτό που κάνει
ο Τσόγκας είναι Σιτορίου και όχι ... σιτοζεϊμπέκικο όπως εκτεταμένα έχουμε εξηγήσει!
Εμείς δεν γνωρίζαμε τις κινήσεις τους διότι
ποτέ δεν μας ειδοποίησαν γι' αυτές ενεργώντας
πάντοτε στο σκότος!
Είναι προφανές ότι η ομάδα των
συνεργαζομένων συλλόγων Σίτο-ρύου καράτε
ενεργούσε εν κρυπτώ από όλους τους άλλους
συλλόγους-μέλη της ΠΟΠΚ και κατά το
χρονικό διάστημα του ΠΔΣ (15.6.2007 έως
2.11.2007) αλλά και μετά από αυτό κατά το
χρονικό διάστημα της υποτιθέμενης αιρετής
διοίκησης με τις εκτός προθεσμίας (2.11.2007)
εκλογές μέχρι 31-12-2008, οπότε έληξε η
θητεία της αιρετής διοίκησης χωρίς να κάνει
εκλογές μέσα στο τελευταίο τετράμηνο του
2008 βάσει του νόμου 2725/1999 και του
καταστατικού της ΠΟΠΚ.
Την ύπαρξη της αιρετής αυτής διοίκησης
από τις εκλογές της 2-11-2007 τη μάθαμε από
άλλο δικαστήριο και την προσβάλαμε αμέσως
με την από 17-12-2007 αγωγή μας.
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Ένα από τα κόλπα του Τσόγκα για να
υφαρπάξει ομοσπονδίες, όταν με κάποιο τρόπο
έπαιρνε την προσωρινή διοίκηση, ήταν να
εγγράφει παράνομα δικούς του συλλόγους στην
ομοσπονδία και να διαγράφει παράνομα τους
συλλόγους των άλλων. Αυτό έκανε και τώρα
ο ίδιος και η συνεργάτιδά του δικηγόρος
Δήμητρα Γκάβαλη. Έγραψαν με το έτσι θέλω
πέντε συλλόγους δικούς τους, έσβησαν τους
επτά συλλόγους του Περσίδη, δεν
προσκάλεσαν στις εκλογές τους τους πέντε
άλλους συλλόγους, όπως θα δείτε παρακάτω,
και κάνανε εκλογές! Τρομάρα τους!. Έτσι
πήρανε και το ... Χόκεϋ!
Το δικό μας μητρώο μελών της ΠΟΠΚ ήταν
"παγωμένο", για να δείξουμε ότι η διοίκηση με
την πλειοψηφία του πρώτου προέδρου της
ΠΟΠΚ ποτέ δεν εργάστηκε, και το δικαστήριο
δεν πείσθηκε για την μη εγγραφή των πέντε
συλλόγων του Τσόγκα.
Σε αντιπαράθεση οι Δήμητρα Γκάβαλη και
Γιώργος Τσόγκας έφεραν το δικό τους μητρώο
μελών της ΠΟΠΚ με εγγραφές σε άθλια μορφή
και εξαρχής άκυρο, όπως αποδεικνύουμε πιο
κάτω, θέλοντας να πείσουν το δικαστήριο ότι
αυτό είναι το νόμιμο, παρ' όλο που σε κανένα
Πρακτικό δεν φαίνεται να λαμβάνεται
απόφαση για την εγγραφή των πέντε συλλόγων
στην ΠΟΠΚ.
Στην κάτω αριστερή φωτό φαίνονται οι
φοβερές και υποτιθέμενες "νόμιμες" εγγραφές
στο βιβλίο μητρώου μελών της ΠΟΠΚ, όπως
το κρατούσαν οι προσωρινές διοικήσεις
Μιχάλη Ηλιάκη (2005) και Ελένης ΖέππουΧαρλαύτη (2005 - 2006), και κάτω η θεώρηση
του βιβλίου στη Νομαρχία Αθηνών.
Με απλή παρατήρηση όμως αποδεικνύεται
ότι το προσκομιζόμενο υπό των αντιδίκων
υποτιθέμενο Μητρώο Μελών της ΠΟΠΚ
είναι κατασκευασμένο, αναληθές και όχι το
πραγματικό, διότι:
1) Δεν είναι θεωρημένο ως γνήσιο
αντίγραφο του πραγματικού.
2) Δεν περιλαμβάνεται η πρώτη σελίδα του
με τις 1 έως 5 εγγραφές
3) Τα στοιχεία των σωματείων-μελών της
ΠΟΠΚ είναι τελείως ελλιπή και παιδαριωδώς
γραμμένα
4) Δεν περιλαμβάνονται όλες οι σελίδες του
βιβλίου, λόγος για τον οποίο απορρίφθηκε το
Μητρώο Μελών που υποβάλαμε στην
πρωτόδικη.
5) Δεν υπάρχει πρακτικό του ΔΣ με
απόφαση για την εγγραφή των πέντε νέων
συλλόγων Σιτορίου
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6) Στην τελευταία σελίδα του (κάτω) φέρει υπογραφές
προέδρου Ηλιάκη και γραμματέα Τσιακμάκη καθώς και θεώρηση
της Νομαρχίας Αθηνών με ημερομηνία 13-2-2006, ημερομηνία
κατά την οποία διοικούσε την ΠΟΠΚ το ΔΣ με πρόεδρο την κα
Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη, που προέκυψε από τις εκλογές της 148-2005, οι οποίες ακυρώθηκαν ως παράνομες με την
3433/24.8.2006. Επομένως, στην ανωτέρω θεώρηση οι
υπογραφές προέδρου και γραμματέως είναι άκυρες και άρα η
θεώρηση είναι άκυρη και άρα το συγκεκριμένο υποτιθέμενο
βιβλίο Μητρώου Μελών της ΠΟΠΚ είναι άκυρο, λαϊκά ... για
τα σκουπίδια! Επί πλέον η σφραγίδα της ΠΟΠΚ στην ανωτέρω
θεώρηση είναι πλαστή και όχι η γνήσια σφραγίδα της ΠΟΠΚ,
όπως ομολογείται και από τους αντίδικους, οι οποίοι ομολογούν
επίσης ότι ποτέ δεν παρέλαβαν τα βιβλία, τα στοιχεία και τη
σφραγίδα από τον τέως πρόεδρο της ΠΟΠΚ Ευθ. Περσίδη. Και
δεν τα πήραν ποτέ διότι δεν τα ζήτησαν ποτέ.
Σελίδα του βιβλίου Μητρώου Μελών αριστερά
και η θεώρησή του κάτω.

Εκ των άνω συνάγεται ότι οι πέντε
σύλλογοι: 1) Αυτοάμυνα Α.Σ. Σιτορίου
Καράτε, 2) Α. Σ. Καράτε Ιαλυσού Φιλέρημος,
3) Ροδιακός Α, Σ, Καράτε, 4) Α. Σ. Αετός Κω,
και 5) Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας
Κυδωνίας, ποτέ δεν υπήρξαν μέλη της ΠΟΠΚ
και παρανόμως πήραν μέρος στις εκλογέςμαϊμού. Επιπρόσθετα, ποτέ δεν διαγράφονται
απροειδοποίητα αθλητικοί σύλλογοι για τους
αριστερά ευτελείς λόγους!
Αντιθέτως, μέλη της ΠΟΠΚ είναι ακριβώς
και μόνο όσοι σύλλογοι φαίνονται σήμερα στο
πραγματικό και γνήσιο Μητρώο Μελών της
ΠΟΠΚ μετά τις εγγραφές και διαγραφές των
τελευταίων δύο ετών!
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Αυτό είναι το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου,
τρομάρα τους (η σελ. 4).

Σαφώς στα πρακτικά γράφει ο Τσόγκας ό,τι
του κατεβαίνει χωρίς το προσωρινό αυτό
διοικητικό συμβούλιο να έχει αντίστοιχη
εξουσιοδότηση από το δικαστήριο (η γενική
γραμματέας Αριστέα Τζιοτζίου είναι η γυναίκα
του).
Στο προσκομιζόμενο υπό των αντιδίκων
αντίγραφο του βιβλίου Πρακτι-κών του ΔΣ της
ΠΟΠΚ παρατηρούμε ότι:
Θεωρήθηκε την 13-2-2006.
Περιλαμβάνει πρακτικά με ημερο-μηνίες
προγενέστερες της θεώρησής του: τα Πρακτικά
Νο 1/21-4-2005 και Νο 2/11-5-2005 του ΠΔΣ εκ
της 2499/ 14.4.2005 και την πρώτη μόνο σελίδα
από το Πρακτικό Νο 2 του αιρετού ΔΣ μετά τις
εκλογές της 14-8-2005.
Οι σελίδες αυτών των πρακτικών δεν είναι
χειρόγραφες, αλλά εκτυπωμένα κινητά φύλλα
και κολλημένα στα φύλλα του Βιβλίου
Πρακτικών χρησιμοποιού-μενης της σφραγίδας
της ΠΟΠΚ ως σφραγίδας ασφαλείας με
αποτύπωμα ταυτόχρονα επί της σελίδας του
βιβλίου και επί του κολλημένου κινητού φύλλου,
ώστε να εξασφαλίζει την μη αντικατά-σταση
αυτού από άλλο.
Το Πρακτικό Νο 1/21-4-2005 αποτελείται
από τέσσερα τέτοια κινητά φύλλα, τα οποία
φέρουν και τα τέσσερα στο κάτω μέρος τους τις
υπογραφές των μελών του ΠΔΣ. Στο υπ’ αριθμ.
6 Θέμα του αναγράφεται σαφώς «6.
Απεφασίσθη προσωρινά να λειτουργήσει το
γραφείο της ΠΟΠΚ μετά από ευγενή
παραχώρηση του Σωματείου «ΤΕΤΑΡΤΟ»
επί της οδού Θράκης 16 στην Πετρούπολη.»
Είναι προφανές ότι αυτή η προσωρινή απόφαση
του προσωρινού ΔΣ δεν έχει μόνιμη ισχύ, λήγει
με τη λήξη της θητείας του και δεν αποτελεί
αλλαγή έδρας για την ΠΟΠΚ. Συνεπώς η έδρα
της ΠΟΠΚ παραμένει η Ιπποκράτους 58,
Κέντρο Αθήνας.

Στο Πρακτικό Νο2/19-9-2005 του αιρετού
πλέον (πριν ακυρωθεί η εκλογή του με την
3433/24.8.2006) ΔΣ φύλλο 10 του βιβλίου
Πρακτικών και στο Θέμα 1ο διαβάζουμε «... το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, ότι
η έδρα της (ΣΣ: εννοεί της ΠΟΠΚ) βρίσκεται
στο επί της οδού Αιτωλίας αρ. 30 γραφείο της
Προέδρου στην Αθήνα.».
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Αλλά οι αποφάσεις αυτού του ΔΣ
ακυρώθηκαν με την 3433/24.8.2006. Συνεπώς η
έδρα της ΠΟΠΚ ποτέ δεν πήγε στην Αιτωλίας
30, αλλά παρέμεινε η Ιπποκράτους 58, Κέντρο
Αθήνας. Άλλωστε αυτή είναι και πρακτικά η
διεύθυνση που γνωρίζουν για την ΠΟΠΚ όλοι οι
επικοινωνούντες μαζί της από το εσωτερικό ή το
εξωτερικό, σύλλογοι, ομοσπονδίες και δημόσιο.
Αφετέρου, το Πρακτικό Νο 2/11-5-2005
αποτελείται από τρεις σελίδες οι δύο πρώτες εκ
των οποίων είναι ιδιαίτερα και αφύσικα γεμάτες
με κείμενο και δεν φέρουν στο κάτω μέρος τους
τις υπογραφές των μελών του ΔΣ, όπως έφεραν
οι σελίδες του Πρακτικού Νο 1. Η πρώτη σελίδα
του Πρακτικού Νο 2 φέρει επάνω μια σφραγίδα
ασφαλείας της ΠΟΠΚ από την οποία λείπει ένα
κομμάτι και αριστερά μια σωστά εκτυπωμένη
σφραγίδα ασφαλείας με ένα μέρος της επί του
βιβλίου Πρακτικών και ένα μέρος της επί του
επικολλημένου κινητού φύλλου. Όλα αυτά
δίνουν την εντύπωση ότι στη θέση αυτή ήταν
κολλημένη κάποια άλλη σελίδα, που αντικαταστάθηκε για κάποιο λόγο με την υπάρχουσα: το
κομμάτι της άνω σφραγίδας που λείπει «έφυγε»
με την παλιά σελίδα, το κείμενο της σελίδας
αυξήθηκε τόσο πολύ, ώστε δεν χωρούσαν οι
υπογραφές των μελών του ΠΔΣ, και η σφραγίδα
αριστερά μπήκε για να πιστοποιήσει τη
γνησιότητα της νέας σελίδας.
Η δεύτερη σελίδα του Πρακτικού Νο 2/11-52005 δεν φέρει καμιά σφραγίδα ασφαλείας
έναντι αντικατάστασης. Στη δεύτερη αυτή
σελίδα του Πρακτικού Νο 2 διαβάζουμε από τη
μέση και κάτω:
«Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο
αφού έλαβε υπόψη επίσημα έγγραφα της ΠΟΠΚ
που του χορηγήθηκαν από τα σωματεία , όπως
καταστατικά των σωματείων, επιστολές της
ΠΟΠΚ ... κτλ. ... (βλέπετε αριστερά).
Με πλαστογράφηση του βιβλίου Πρακτικών
στην ημερομηνία 11-5-2005, λοιπόν, οι Γιώργος
Τσόγκας και Δήμητρα Γκάβαλη νόμισαν ότι
δικαιολόγησαν επαρκώς το "κόψε-ράψε" των
συλλόγων, ώστε να τους μείνουν αυτοί του
αριστερού πίνακα και να δικαιολογήσουν τις υπό
κρίσιν εκλογές τους της 2-11-2007. Έλα όμως
που ξέχασαν ότι οι εκλογές της 14-8-2005, που
έγιναν ανάμεσα στην πλαστογράφηση (2-112005) και στις υπό κρίσιν εκλογές τους (2-112007) έγιναν με βάση άλλον πίνακα
συλλόγων!!!
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Όπως είπαμε και πιο πάνω, στο Πρακτικό Νο2/199-2005 του αιρετού πλέον (πριν ακυρωθεί η εκλογή
του με την 3433/24.8.2006) ΔΣ φύλλο 10 του βιβλίου
Πρακτικών και στο Θέμα 1ο, τέλος, διαβάζουμε «... το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, ότι η
έδρα της (ΣΣ: εννοεί της ΠΟΠΚ) βρίσκεται στο επί
της οδού Αιτωλίας αρ. 30 γραφείο της Προέδρου
στην Αθήνα.».
Για όσους δεν γνωρίζουν: η πρόεδρος είναι η κα
Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη, πληρεξούσιος δικηγόρος
του πρώτου προέδρου της ΠΟΠΚ, η οποία λόγω ...
φόρτου εργασιών παραιτήθηκε από πρόεδρος κάπου
τον Ιανουάριο 2006, παραμένοντας πάντα μέλος του
ΔΣ της ΠΟΠΚ, διατηρώντας την έδρα της ΠΟΠΚ
πάντα στο γραφείο της "μεγαλόψυχα" και
διεκπεραιώνοντας τις ανάγκες της γραμματειακής
υποστήριξης της ΠΟΠΚ μέσω της υποδομής του
γραφείου της προς χάρη του πελάτη της Π.
Δρακόπουλου !!!
Τις αποφάσεις αυτές τις έλαβε μεταξύ των
άλλων και η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη ως
πρόεδρος την 19-9-2005 και τις υπέγραψε, αλλά τα
βιβλία θεωρήθηκαν με την ταχύτητα του ... φωτός
πέντε μήνες αργότερα, την 13-2-2006, όταν ήδη είχε
ενεργήσει ο ... "φόρτος των εργασιών" για την κα
Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη και ως πρόεδρος πλέον
υπογράφει ο Ηλιάκης!!!

Στην τελευταία σελίδα του το βιβλίο Πρακτικών των
αντιδίκων φέρει υπογραφές προέδρου και γραμματέα καθώς
και θεώρηση της Νομαρχίας Αθηνών με ημερομηνία 13-22006, ημερομηνία κατά την οποία διοικούσε την ΠΟΠΚ το
ΔΣ που προέκυψε από τις εκλογές της 14-8-2005, οι οποίες
ακυρώθηκαν ως παράνομες με την 3433/24.8.2006.
Επομένως, στην ανωτέρω θεώρηση οι υπογραφές προέδρου
και γραμματέως είναι άκυρες και άρα η θεώρηση είναι άκυρη
και άρα το συγκεκριμένο υποτιθέμενο βιβλίο Πρακτικών της
ΠΟΠΚ είναι άκυρο, λαϊκά ... για τα σκουπίδια!
Επί πλέον η σφραγίδα της ΠΟΠΚ στην ανωτέρω θεώρηση
είναι πλαστή και όχι η γνήσια σφραγίδα της ΠΟΠΚ, όπως
ομολογείται και από τους αντίδικους, αφού οι ίδιοι ομολογούν
ότι ποτέ δεν παρέλαβαν τα βιβλία, τα στοιχεία και τη
σφραγίδα από τον τέως πρόεδρο της ΠΟΠΚ Ευθ. Περσίδη
(πράγμα που αποτελεί ομολογία ότι έκαναν εκλογές-μαϊμού
την 14-8-05!!!), αλλά ανέθεσαν σε ειδικό να τους κάνει ...
ηλεκτρονική αναπαραγωγή της σφραγίδας!!!. Και δεν τα
παρέλαβαν ποτέ διότι ποτέ δεν τα ζήτησαν.
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Και το ... Ρουά Ματ !!!
Τέλος, το προσωρινό ΔΣ του Τσόγκα με τους
Γκουζούλη, Γκάβαλη κτλ. της απόφασης
3796/15.6.2007 καθώς και το αιρετό που πρόκυψε
από τους Γκουζούλη, Γκάβαλη κτλ. από τις εκλογές
"μαϊμού" της 2-11-2007 ΔΕΝ έχουν πλέον καμιά
νομική υπόσταση σήμερα, διότι η θητεία του
πρώτου έληξε την 15-10-2007 (4 μήνες από την
έκδοση της 3796/15-6-07) και του δεύτερου, ακόμα
και αν δεχθούμε ως νόμιμες τις καραμπινάτα
παράνομες εκλογές που διοργάνωσαν, την 31-122008 χωρίς αυτό το δεύτερο να διενεργήσει εκλογές
εντός του τελευταίου τετραμήνου του ολυμπιακού
έτους 2008 για διάδοχο ΔΣ βάσει του αθλ. Νόμου
2725/1999, Αρ.22, παρ. 1 και 3, και Αρ. 13. παρ. 3
και βάσει του καταστατικού της ΠΟΠΚ Αρ. 20, σελ.
21 άνω και μέση, κατά τα οποία όλες οι αθλητικές
ομοσπονδίες, και η ΠΟΠΚ, κάνουν απαραιτήτως
εκλογές ΔΣ μέσα στο τελευταίο τετράμηνο κάθε
ολυμπιακού έτους!
Αυτό αποδεικνύεται από το αριστερά έγγραφο
του Πρωτοδικείου Αθηνών στο οποίο οι αρχαιρεσίες
που αναφέρονται είναι αυτές που έβγαλαν το
επόμενο μοναδικά νόμιμο διοικητικό συμβούλιο:
Πρόεδρος: Περσίδης Ευθύμιος
Αντιπρόεδρος: Δούρος Χαράλαμπος
Γενικός Γραμ.: Μπιτζές Παντελής
Ταμίας: Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Τεχνικός Υπεύθυνος: Καφεντζής Νίκος
Όπερ έδει δείξαι,
έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι!

www.karate.gr

Αρχική
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karate.gr: 121 - ΠΟΠΚ - Διοικητικά Θέματα
Αρχική
Επικαιρότητα Π.Ο.Π.Κ.
Πρώτη δημοσίευση 12-12-2012.
Καταχωρήσεις στο
Χορηγίες-ΔωρεέςΆδειες Λειτουργίας
Διοργανώσεις
karate.gr
Υποστήριξη
Γυμναστηρίων

Νέα αίτηση Δρακόπουλου για προσωρινή
διοίκηση της ΠΟΠΚ
με το κεφάλι του Βλάντιμιρ Γιόργκα στη ...
λαιμητόμο!!!
Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης
Με μεγάλη μας έκπληξη είδαμε να εμφανίζονται ο Δρακόπουλος και ο Προκοπίου με την από
19-11-2012 αίτηση τους προς το δικαστήριο να αναλάβουν τη διοίκηση της ΠΟΠΚ μετά από εννιά
χρόνια αδιαφορίας τους, μετά 7-11 χρόνια που δεν έχουν πληρώσει συνδρομές και μετά από πέντε
χρόνια από τη διαγραφή τους από την ΠΟΠΚ, επικαλούμενοι ανύπαρκτες καταδίκες του προέδρου
της ΠΟΠΚ Ε. Περσίδη και, έστω και αν ίσχυε αυτό, ότι αυτός είναι αρκετός λόγος για να "πέσει"
αυτοδίκαια η διοίκηση!!!
Την θρασύτατη αίτηση την βλέπετε ολόκληρη με κλικ εδώ και τα κύρια σημεία της είναι τα
τρία επόμενα, με τρίτο τα προτεινόμενα μέλη της δήθεν ζητούμενης προσωρινής διοίκησης:
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Πού είναι οι λεονταρισμοί του κυρίου οκτώ νταν που ισχυριζόταν στα δικαστήρια ότι είναι από
τους 3-4 που έχουν οκτώ νταν στην Ευρώπη, δεν έχει ανάγκη κανέναν και δίνει όποτε θέλει και σε
όποιον θέλει διπλώματα παραδοσιακού καράτε?
Ότι θα φτιάξει δική του ομοσπονδία και αλυσίδα σχολών!
Πού είναι η αξία των διπλωμάτων που έδινε τόσα χρόνια στους μαθητές του?
Τι έχει να πει για την εγκυρότητα των 300-400 διπλωμάτων που είχε δώσει κρυφά από την
ΠΟΠΚ και εν αγνοία της σε έντυπα που είχε τυπώσει μόνος του με το όνομά της επάνω! Πού είναι
τα χρήματα που εισέπραξε για όλα αυτά τα διπλώματα, τα οποία η ΠΟΠΚ ακύρωσε με το πρακτικό
της που βλέπετε με κλικ εδώ (α) και εδώ (β), που είναι δημοσιευμένο από την 7-7-2007 στο
karate.gr και ο μεγάλος Μάστερ δεν έβγαλε ούτε ένα κιχ, αλλά κατέθετε και αυτός και ο μάρτυράς
του Μιχάλης Προκοπίου ότι δεν έδωσε κανένα δίπλωμα και δεν εισέπραξε ούτε δεκάρα???
Πού είναι οι διθύραμβοι από την ιστοσελίδα του ότι είναι οκτώ νταν και καταδίκασε τον
Περσίδη? Πού είναι το περίφημο "κερδίσαμε σε όλες τις δίκες τον Περσίδη", που διατυμπάνιζε και
ο ίδιος και η δικηγόρος του? Αφού κερδίσανε, τι άλλο θέλουν τώρα? Άσε που και το λίγο που
κερδίσανε, το χάσανε με αυτή τη βλακώδη επιστολή Γιόργκα! Και μόνο το ότι εκλιπαρεί να ενταχθεί
πάλι στην ΠΟΠΚ αποδεικνύει περίτρανα ότι όσα νταν και αν έχει κανείς χωρίς την υποστήριξη
νόμιμης ομοσπονδίας είναι ένα τίποτα!!!
Ποιoς είναι άραγε ο λόγος που επέφερε αυτή τη μεταστροφή του Δρακόπουλου? Τα οκτώ
νταν αποδείχτηκαν φούμαρα, άλλωστε μετά το ... "κούρεμα" που τους έκανε το παραπάνω πρακτικό
της ΠΟΠΚ μείνανε μόνο πέντε, με του Προκοπίου να γίνονται από πέντε σε μηδέν, και να
ακολουθούν όλα τα νταν των μαθητών του!
Δεν μπορείτε να καταλάβετε, εσείς οι μαθητές τους, ότι στο αρχείο της ΠΟΠΚ δεν υπάρχει
κανένα από τα ονόματά σας και όταν καταγγέλλεται ο Δρακόπουλος ότι έδωσε πλαστά διπλώματα,
δεν υπερασπίζεται και τον εαυτό του και τους μαθητές του λέγοντας ότι "έδωσα σε αυτούς και
αυτούς τους μαθητές μου και τα διπλώματα ήταν γνήσια για αυτό και αυτό το λόγο", αλλά ισχυρίζεται
πάντα ότι "εγώ δεν έδωσα κανένα δίπλωμα παρά μόνο όσα υπέγραψε ο Περσίδης"! Έτσι ακριβώς
υπερασπίζεται τη δουλειά που σας πούλαγε επί 15 χρόνια!
Ένας πιθανός λόγος για τη μεταστροφή του είναι και το ενδεχόμενο να έχει προβλήματα με
τα παραμύθια που πουλάει σήμερα για διπλώματα: αυτά που γράφουν επάνω "Affiliated with
ITKF"! Αυτό πάλι τι μπαρούφα είναι? Με ... κορδονάκι είναι "affiliated"??? Και αυτό ανήκει στη
σφαίρα της φαντασίας! Άσε που την πατάνε και απελπισμένα κορόιδα με σχολές καράτε σαν τον
Μάριο Κοντοζή και κρεμάνε το σκουπιδόχαρτο στον τοίχο για "δίπλωμα" θίγοντας έτσι και τα
συμφέροντα της ΠΟΠΚ!!!
Με δεδομένο μάλιστα ότι με πήραν τηλέφωνο κάποιοι γονείς και με ρώτησαν για τη βαρύτητα
του "Affiliated with ITKF" και εγώ φυσικά τους απάντησα ότι είναι παραμύθι και το δικαίωμα του
Παραδοσιακού Καράτε στην Ελλάδα το έχει μόνο η ΠΟΠΚ και κανείς άλλος, υπάρχουν και τα
ενδεχόμενα να του έχουν φύγει από τη σχολή ή να του έχουν κάνει και μηνύσεις και γι' αυτό να
τρέχει να υφαρπάξει την ΠΟΠΚ, ενώ για πέντε χρόνια είναι διαγραμμένος!
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Από τις προτάσεις της δικηγόρου του κας Δροσιάς Μπάκου προκύπτουν και τα εξής προσβλητικά ψεύδη εκτός από αυτά που γράφουμε πιο πάνω:

Το "ποιόν" του Περσίδη έπρεπε να το είχατε καταλάβει και να μην κατασκευάζατε την
επιστολή του Βλάντιμιρ Γιόργκα!!! Τώρα είναι αργά γιατί τον τελευταίο τον "κρεμάσατε" και τον
βλέπω να κατρακυλάει από την καρέκλα του προέδρου της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Παραδοσιακού Καράτε με αυτά που γράφει στην επιστολή του!
Δίνω πιο κάτω και το αγγλικό κείμενο και την ελληνική του μετάφραση από την κα Δροσιά
Μπάκου! Φυσικά την ευθύνη της παράνομης και φασιστικής αυτής επιστολής την φέρουν στο ακέραιο
και ο Γιόργκα και ο Δρακόπουλος και η Μπάκου, ένας έκαστος και όλοι μαζί, ενώ θα ασκήσω κάθε
νόμιμο μέσο για ηθική και οικονομική ικανοποίηση, διότι κανένα στοιχείο της δεν είναι αληθινό!!!
Ήδη η επιστολή αυτή θα ταξιδεύει, πολύ πιθανό, προς όλα τα emails όλων των ομοσπονδιών του
παραδοσιακού καράτε στον κόσμο!

Σελίδα 160/188

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γ - Οι Δίκες για την επικράτηση στην ΠΟΠΚ.

Οι πρώτες πρόχειρες παρατηρήσεις που διαπιστώνονται σε αυτή την επιστολή είναι οι
επόμενες:
α - Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στην απόφαση των Ελληνικών (ή άλλων) δικαστηρίων που
επέβαλε την ποινή των 16 μηνών στον Ε. Περσίδη!
β - Δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη απόφαση του ΔΣ ή της
Δικαστικής Επιτροπής της ETKF που «θέτει σε διαθεσιμότητα» ή
«αποβάλει» τον Ε. Περσίδη από πρόεδρο της ΠΟΠΚ, για ποιο λόγο
και από πότε!.
γ - Δεν αναφέρει βάσει ποίου Άρθρου και ποίου καταστατικού
«τιμωρείται» με διαθεσιμότητα ο Ε. Περσίδης!
δ - Αναφέρει ότι ο Ε. Περσίδης «δεν είναι πλέον μέλος της
ETKF» πράγμα αδιανόητο, αφού μέλη της ETKF είναι μόνον εθνικές
ομοσπονδίες των χωρών της Ευρώπης και όχι φυσικά πρόσωπα!
Φύγε εσύ, έλα εσύ!!!
ε - Δεν αναφέρει αν και πώς ειδοποιήθηκε για όλα τα ανωτέρω
από την ETKF ο Ε. Περσίδης, αν, πώς και πότε απολογήθηκε.
ζ - Τέλος, ο Δόκτορας Βλάντιμιρ Γιόργκα διαπράττει το τραγικό γι’ αυτόν λάθος να
υπεισέρχεται στα εσωτερικά ομοσπονδίας μέλους της ETKF και της ITKF (International
Traditional Karate Federation, δηλαδή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε), η
οποία είναι εθνική ομοσπονδία ανεξάρτητης χώρας! Ειδικότερα, ο Δόκτορας Βλάντιμιρ Γιόργκα
αγνοεί και προσβάλει την Ελλάδα σαν χώρα, τους Έλληνες και ολόκληρο τον αθλητισμό της χώρας
μας, όπως και ολόκληρο το σύστημα λειτουργίας της δικαιοσύνης, διότι με φασιστικό τρόπο
επεμβαίνει στα εσωτερικά της ΠΟΠΚ, που ρυθμίζονται με τους αστικούς και αθλητικούς νόμους
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της χώρας μας και τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, «θέτοντας σε διαθεσιμότητα» αυθαίρετα, χωρίς αιτιολογικό και χωρίς καμιά δικαιοδοτική διαδικασία τον εκλεγμένο πρόεδρο της
ΠΟΠΚ Ε. Περσίδη και «διορίζοντας» από το … Βελιγράδι τον φίλο του Π. Δρακόπουλο στη θέση
του.
Από την Πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλλα!!!
Ας προσθέσουμε εδώ με έμφαση ότι η παραπάνω επιστολή απευθυνόμενη «Προς κάθε
ενδιαφερόμενο» αποτελεί κατάφορη προσβολή συκοφαντικής δυσφήμησης δια του τύπου κατά της
ΠΟΠΚ και ιδιαίτερα κατά του προσώπου του προέδρου της Ε. Περσίδη, αλλά και κατά της χώρας
μας, την οποία ο πρόεδρος της ETKF θεωρεί το λιγότερο ως τριτοκοσμική. Επειδή θεωρούμε
εαυτούς υποχρεωμένους να του αλλάξουμε αυτή την αντίληψη ήδη έχουν δρομολογηθεί νομικές
διαδικασίες για την ποινική και αστική τιμωρία κάθε υπευθύνου για τη σύνταξη, την έκδοση και τη
δημοσίευση αυτής της επιστολής.
Έστειλα και εγώ, όμως, ένα μέιλ στον πρόεδρο της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Παραδοσιακού Καράτε Δόκτορα Βλάντιμιρ Γιόργκα για να δω αν θα έχει την αξιοπρέπεια να
αναλάβει τις ευθύνες του. Το έστειλα την Πέμπτη 13-12-2012, 10:25 το πρωί, και ακόμα σήμερα
δεν έχω πάρει καμιά απάντηση! Το επόμενο στα αγγλικά και τα ελληνικά.
Αγαπητέ Δρα Βλάντιμιρ Γιόργκα
Dear Dr. Vladimir Jorga
Σε μια πρόσφατη δικαστική ενέργεια από τον κ.
Δρακόπουλο κατά της Πανελλήνιας
In a recent court action from Mr. Drakopoulos
Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ)
against Greek Traditional Karate Federation
και εναντίον μου προσωπικά ως προέδρου
(GTKF) and against me personally as the
αυτής της ομοσπονδίας, ο κ. Δρακόπουλος
president of this federation, Mr. Drakopoulos
παρουσίασε τη συνημμένη επιστολή από εσάς
presented the attachment letter from you “To
Whom it may concern”, in which you confirm "Προς όποιον ενδιαφέρεται", στην οποία εσείς
επιβεβαιώνετε ότι έχω τεθεί σε διαθεσιμότητα
that I am suspended from representative and
president of GTKF and as active representative από αντιπρόσωπος και πρόεδρος της ΠΟΠΚ
και σαν εν ενεργεία αντιπρόσωπος και
and president of GTKF is Mr. Drakopoulos – 7
πρόεδρος της ΠΟΠΚ είναι ο κ. Δρακόπουλος dan!
7 dan.
I want to ask you if really you wrote and signed
this letter?
Θέλω να σας ρωτήσω αν πραγματικά εσείς
An urgent answer would be appreciated.
γράψατε και υπογράψατε αυτή την επιστολή?
Θα εκτιμούσα μια γρήγορη απάντησή σας
Respectfully
Efthymios Persidis
Με εκτίμηση
President of Greek Traditional Karate
Ευθύμιος Περσίδης
Federation
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Παραδοσιακού Καράτε

Ξαφνικά, λοιπόν, τη Δευτέρα, και ενώ Δρακόπουλος και Προκοπίου ζήτησαν από το
δικαστήριο προσωρινή διοίκηση και με προσωρινή διαταγή, όπου "έφαγαν πόρτα", και με την
εκδίκαση της αίτησής τους, ξαφνικά στέλνουν και επιστολές τριών συλλόγων τους, άγνωστο αν
υπάρχουν ακόμα, δήθεν ότι είναι μέλη της ΠΟΠΚ και δήθεν ότι έρχονται στις εκλογές να ψηφίσουν.
Ξεκάθαρη απόπειρα εξαπάτησης του δικαστή που μας δίκασε!
Μα καλά, μήπως από κάπου χάνετε? Με την αίτησή σας στο δικαστήριο λέτε ότι δεν υπάρχει
η ΠΟΠΚ, διότι δεν λειτουργεί, και στη συνέχεια ζητάτε να πάρετε μέρος στις εκλογές που κάνει η
ανύπαρκτη ΠΟΠΚ? Και στη συνέχεια, αφού θέλετε να πάρετε μέρος στις εκλογές ομοσπονδίας που
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λειτουργούσε και λειτουργεί, πού (ερωτηματικό?) είσαστε 7 χρόνια ο ένας και 11 ο άλλος χωρίς να
πληρώνατε συνδρομές? Ψάχνατε την ΠΟΠΚ και δεν την βρίσκατε?
Από την άλλη μεριά, στις επιστολές αυτές τα κείμενα είναι πανομοιότυπα γραμμένα από το
ίδιο χέρι, στον ίδιο υπολογιστή, την ίδια ώρα με αλλαγή μόνο των ονομάτων των συλλόγων και των
προσώπων, τα οποία δίνονται στον επόμενο πίνακα:
Σύλλογος
1
2
3

Υπογράφων

Σύλλογος Παραδοσιακού
Δρακόπουλος
Καράτε Ψυχικού
Αθλητ. Σύλ. Ερασιτ.
Προκοπίου
Παραδ. Σότοκαν Καράτε
Αθλητ.
Σύλ.
Αγίας
Γατσούλης
Παρασκευής

Διοριζόμενος
Αντιπρόσωπος
Προκοπίου
Προκοπίου
Γατσούλης

Προτεινόμενοι
Υποψήφιοι
Δρακόπουλος
Προκοπίου
Δρακόπουλος
Προκοπίου
Δρακόπουλος
Προκοπίου

και
και
και

Εκτός από τη βασική (και αρκετή) απαράδεκτη απόπειρα συμμετοχής αυτών
των συλλόγων στη λειτουργία και τις δραστηριότητες της ΠΟΠΚ λόγω διαγραφής
τους από το 2007, όποιος έγραψε τις ανωτέρω επιστολές έχει μεσάνυχτα από τον
αθλητικό νόμο, διότι: α) γράφηκαν προφανώς και οι τρεις ταυτόχρονα από το ίδιο
άτομο (ποιο άραγε?) για συλλόγους που βρίσκονται στο Ψυχικό, την Κηφισιά και
την Αγία Παρασκευή, β) εστάλησαν από το ίδιο φαξ του οποίου ο αριθμός δεν
Tragic
αναγράφεται ως αριθμός αποστολής φαξ, και άρα δεν πιστοποιείται η προέλευσή
τους, γ) δεν υπογράφονται και από τους γραμματείς των συλλόγων, δ) η δεύτερη
δεν έχει σφραγίδα, ε) οι δύο πρώτοι σύλλογοι διορίζουν τον ίδιο αντιπρόσωπο, πράγμα που
απαγορεύεται, ζ) οι τρεις σύλλογοι προτείνουν τους ίδιους δύο υποψήφιους, πράγμα που επίσης
απαγορεύεται, η) στους δύο πρώτους συλλόγους, οι υπογράφοντες διορίζουν ως αντιπροσώπους
τους εαυτούς τους και προτείνουν ως υποψήφιους πάλι τους εαυτούς τους, στοιχεία που
αποδεικνύουν μεροληπτικά ψευδή δήλωση, θ) οι υπογράφοντες ως πρόεδροι των συλλόγων είναι
και οι τρεις τεχνικοί, πράγμα που απαγορεύεται, ι) οι υποψήφιοι είναι επίσης τεχνικοί, πράγμα που
απαγορεύεται, κ) δεν αναγράφεται για πού είναι υποψήφιοι: για το ΔΣ ή για την εξελεγκτική
επιτροπή? (Μάλλον για το βραβείο ... Νόμπελ Βλακείας!!!)
Συνεπώς, οι ανωτέρω υποτιθέμενοι σύλλογοι δεν είναι παρά μόνο ο Δρακόπουλος (και τα
συμφέροντα της ιδιωτικής σχολής του) και ο Προκοπίου, που κάνει μαθήματα στη σχολή του
Δρακόπουλου, και βάλτε και μισή ολίγη ... Γατσούλη!!! Σύνολο δύο και ... μισό άτομα!!!
Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο Β' Μονομελές Πρωτοδικείο την 5-12-2012 και μόλις
βγήκαμε έξω από την αίθουσα, στα πέντε μέτρα από την πόρτα της, ο Δρακόπουλος με εξύβρισε
ενώπιον μαρτύρων και ο Προκοπίου απείλησε τον δικηγόρο μου ενώπιον μαρτύρων. Με το νόμο
ακριβώς που επικαλείστε περί "εντιμότητας" των διοικούντων τα σωματεία, τον 2725/1999 και
όσους έχουν διατυπωθεί στη συνέχεια για την αντιμετώπιση της βίας σε αθλητικούς χώρους, σας
θυμίζω ότι όπου συζητείται αθλητικό θέμα αυτομάτως ο χώρος θεωρείται αθλητικός. Συνεπώς η
εξύβριση του Δρακόπουλου και η απειλή του Προκοπίου αποτελούν παράβαση του νόμου. Αν
εμφανιστείτε σε εκλογές της ΠΟΠΚ χωρίς να έχετε πάρει πρόσκληση και χωρίς να είσαστε μέλη,
αυτομάτως αυτό αποτελεί άσκηση βίας, πολύ περισσότερο αν επιχειρήσετε να μπείτε σε χώρο που
γίνονται εκλογές χωρίς να έχετε δικαίωμα. Αν καταδικαστείτε για άσκηση βίας σε αθλητικό χώρο,
τότε οι συνήθεις ποινές είναι 1-2 χρόνια απαγόρευση της εισόδου σε αθλητικούς χώρους! Αυτό
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σημαίνει ότι ούτε στο γυμναστήριό σας δεν θα μπορείτε να μπείτε! Δεν θα ήθελα να φτάσουμε σε
τέτοιες καταστάσεις, αλλά αν δεν μου αφήσετε περιθώρια αυτό θα γίνει αυτόματα!
Δεν χρειάζεται να αποδείξω ότι οι ανωτέρω σύλλογοι έχουν από το 2007 διαγραφεί από την
ΠΟΠΚ με τα πρακτικά 06/10-11-07 και 07/15-12-2007, είναι κάτι γνωστό εδώ και χρόνια (όπως
και οι σύλλογοι του Τσόγκα με το πρακτικό 04/25-8-08).
Για να δώσει προσωρινή διοίκηση το δικαστήριο, θα πρέπει τα αιτούντα σωματεία να
προτείνουν κατάλληλα πρόσωπα για αυτή τη δουλειά! Τα κατάλληλα πρόσωπα που προτείνουν οι
πανέξυπνοι είναι οι εαυτοί τους παρ' όλο που ο νόμος τους απαγορεύει να είναι σε διοικητικό
συμβούλιο, διότι είναι τεχνικοί του παραδοσιακού καράτε, δηλαδή προπονητές και διαιτητές. Το
τελευταίο το γνωρίζουν οι πάντες, αλλά και αποδεικνύεται πανεύκολα α) από δικόγραφό τους από
παρόμοια προσπάθειά τους το Φεβρουάριο του 2005 να πάρουν πάλι την προσωρινή διοίκηση της
ΠΟΠΚ, στο οποίο δικόγραφο δηλώνουν με θράσος ότι είναι τεχνικοί του καράτε, β) από τις
παραιτήσεις τους τον Δεκέμβριο του 2001 για αυτόν το λόγο, και γ) από τις σημερινές
αυτοδιαφημήσεις τους!!!
Κατωτέρω δίνονται τα αποδεικτικά εδάφια σε αυτό το δικόγραφο (α) και στις σελίδες 4 και 6
(το "αδιάψευστος μάρτυρας" έχει πλάκα):

Εδώ δίνονται (β) οι παραιτήσεις του Δρακόπουλου
και της γυναίκας του τότε από το ΔΣ, διότι ήταν
τεχνικοί.
Αυτό το είχε ζητήσει ο Τσόγκας και είχε δίκιο!
Επομένως, Δρακόπουλος, Προκοπίου και Γατσούλης κόβονται από την ζητούμενη
προσωρινή διοίκηση!
Τέλος, όταν παριστάνετε τους διοικητικούς, τουλάχιστον σβήστε τις διαφημίσεις σας (γ)
που σας προβάλουν ως τεχνικούς, έστω και για τα μάτια, όπως αυτή της ιστοσελίδας σου με
ημερομηνία εκτύπωσης 5-12-2012 (δηλαδή την ημέρα της δίκης), από την οποία επιβεβαιώνονται
οι ανωτέρω ως τεχνικοί τρεις και προστίθεται και ως τέταρτος ο Παπαευθυμίου!!!
Όσον αφορά στα δικόγραφα της κας Δροσιάς Μπάκου με την κατάφορα ανελέητη και
προσβλητική επίθεση στο πρόσωπό μου, 1) για καταδίκες που δεν υπάρχουν στο ποινικό μου
μητρώο, 2) για μικροποινή που επιβλήθηκε με τριετή αναστολή και δεν το αναφέρει εσκεμμένα, 3)
για ποινές που μου καταλογίζει με σκοπό να απαιτήσει την έκπτωσή μου από το ΔΣ της ΠΟΠΚ,
οι οποίες βάσει των ελληνικών νόμων έχουν παραγραφεί μαζί με τα αντίστοιχα αδικήματα, όπως
επίσης και 4) για την επιστολή Γιόργκα, η οποία είναι προφανώς κατασκευασμένη και θα τους
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γυρίσει μπούμεραγκ, θα ήθελα να της υπενθυμίσω μερικά άρθρα από τον Κώδικα Δεοντολογίας
των Δικηγόρων, με τον οποίο είχα τελευταία μια αστραπιαία γνωριμία σε υπόθεση που έληξε με
πρυτάνευση της λογικής!

Όπως θα αποδείξω στο επόμενο άρθρο μου, τα δικόγραφα της κυρίας Δροσιάς Μπάκου
στην παρούσα υπόθεση αποτελούν όχι απλά παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά ... Μνημείο Δικηγορικής Κακοήθειας και
"διατηρητέο" μάλιστα!

www.karate.gr
Αρχική
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karate.gr: 121 - ΠΟΠΚ - Διοικητικά Θέματα
Πρώτη δημοσίευση 12-12-2012.
Αρχική
Επικαιρότητα Π.Ο.Π.Κ.
Καταχωρήσεις στο
Χορηγίες-ΔωρεέςΆδειες Λειτουργίας
Διοργανώσεις
karate.gr
Υποστήριξη
Γυμναστηρίων

"Διατηρητέο" Μνημείο
Παρανομιών, Ψεύδους και Δικηγορικής Κακοήθειας
η νέα προσπάθεια Δρακόπουλου και ... γαρνιτούρας
να υφαρπάξουν τη Διοίκηση της ΠΟΠΚ!!!
Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, πρόεδρος της ΠΟΠΚ.

30/5/07 - Το μοιραίο τέλος του κατά φαντασία "διατροφολόγου"
Παναγιώτη Δρακόπουλου στην εκπομπή "Αποδείξεις" του Νίκου
Ευαγγελάτου στον ΑΝΤ1 !!! Ο Καρατέκα-Γκουρού της διατροφής
ξεγυμνώνεται !!!. -- ΜΕΡΗ: ΑΑΑ - ΒΒΒ - ΓΓΓ - Δείτε τα βίντεο!
Η υπόθεση που αναφέρεται εδώ αφορά στο δημόσιο αγαθό του αθλήματος του
παραδοσιακού καράτε και ως εκ τούτου έχω καθήκον να την δημοσιεύσω, ενώ οι
ενδιαφερόμενοι για το παραδοσιακό καράτε έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται τα περί
αυτό τεκταινόμενα. Συνεπώς όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται εδώ, όποια και αν είναι
αυτά, είναι προφανώς δημόσια πρόσωπα, εφόσον παίζουν σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση του μέλλοντος του παραδοσιακού καράτε.

Ξαφνικά, και ενώ η ΠΟΠΚ ετοιμαζόταν για τις κατά νόμο εκλογές της για ΔΣ και Ελεγκτική
Επιτροπή στο τελευταίο τετράμηνο του ολυμπιακού έτους 2012, λάβαμε δικαστική ειδοποίηση για
εκδίκαση με τη διαδικασία της προσωρινής διαταγής μιας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (που
βλέπετε με κλικ εδώ) των αναφερομένων σε αυτήν συλλόγων για να πάρουν με δικά τους άτομα τη
διοίκηση της ΠΟΠΚ! Τα κυριότερα σημεία αυτής της αίτησης και των προτάσεων των αιτούντων
σωματείων θα σχολιάσουμε κατωτέρω.
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Η αίτηση προσωρινής διαταγής εκδικάστηκε την 22-11-2012 και απερρίφθη, όπως
σημειώνεται ανωτέρω στη μέση της πρώτης σελίδας της αίτησης από την κα Πρόεδρο που την
εκδίκασε. Η εκδίκαση στο ακροατήριο των ασφαλιστικών μέτρων είχε ήδη ορισθεί για την 5-122012.
Την αίτηση υπέβαλαν οι δύο σύλλογοι που βλέπετε στην αίτηση με τους αντίστοιχους
προέδρους τους.
Πρώτη θρασύτατη παρανομία: οι πρόεδροι των αιτούντων συλλόγων είναι πασίγνωστο πως
είναι τεχνικοί (Δρακόπουλος, 8 νταν, και Προκοπίου, 5 νταν, προπονητές και διαιτητές
παραδοσιακού καράτε, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται) και άρα απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο
να είναι μέλη ΔΣ σωματείων πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Συνεπώς, τα δύο "εκπροσωπείται
νόμιμα" είναι εν γνώσει τους ψευδή και έχουν σαφή σκοπό να εξαπατήσουν το δικαστήριο.
Πρώτο θρασύτατο ψεύδος αποτελεί ο κατωτέρω ισχυρισμός ότι οι ανωτέρω σύλλογοι
"παραμένουν μέλη της ΠΟΠΚ έως σήμερα", ενώ είναι γνωστό σε όλους τους ασχολούμενους με
το παραδοσιακό καράτε και την ΠΟΠΚ (και έχει δημοσιευτεί εδώ και χρόνια σε πολλά άρθρα μου
στο διαδίκτυο) πως οι ανωτέρω σύλλογοι έχουν διαγραφεί από την ΠΟΠΚ από το 2007, δεν
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συμμετείχαν στις εκλογές του
2008, δεν συμμετείχαν σε καμιά
δραστηριότητα της ΠΟΠΚ τα
πέντε τελευταία χρόνια, δεν
άλλαξαν ούτε μια επιστολή ή
άλλο έγγραφο με την ΠΟΠΚ τα
τελευταία πέντε χρόνια, και
κυρίως δεν έχουν πληρώσει ετήσιες συνδρομές στην ΠΟΠΚ επτά χρόνια ο πρώτος και έντεκα
χρόνια ο δεύτερος, δεν διαμαρτυρήθηκαν ποτέ για τη διαγραφή τους ή τη μη συμμετοχή τους στις
δραστηριότητες της ΠΟΠΚ, κτλ. κτλ., Άλλωστε για όλους αυτούς τους λόγους έχουν κάνει
εναντίον μου 5 μηνύσεις (που είναι 15 δικαστήρια) και τέσσερις αγωγές με ασφαλιστικά μέτρα και
προσωρινές διαταγές (που είναι 20 δικαστήρια), σύνολο 35 δικαστήρια από το 2005, και δεν έχω
βάλει άλλα 5 δικαστήρια για την ΠΟΠΚ!!!
Δεύτερο θρασύτατο ψεύδος: Στον ψευδή δε και παιδαριώδη ισχυρισμό κατά την εκδίκαση
της προσωρινής διαταγής, ότι δήθεν δεν γνώριζαν τη διεύθυνση της ΠΟΠΚ, ώστε να
επικοινωνήσουν και να επιδώσουν δικόγραφα, της απαντάμε αυτό που γνωρίζει ήδη όλος ο
κόσμος: η διεύθυνση της ΠΟΠΚ, το τηλέφωνο και το φαξ βρίσκονταν πάντα δημοσιευμένα στο
karate.gr, ενώ αν ξεσκονίσουν την αδύνατη μνήμη τους θα θυμηθούν ότι κάθε 2-3 μήνες από το
2005 μέχρι σήμερα βρίσκονταν αντιμέτωποι στα δικαστήρια με αντίδικους τον πρόεδρο και τον
γραμματέα της ΠΟΠΚ!!! Ξαφνικά παρουσίασαν ... κενό μνήμης επτά ετών???
Πρώτη κακοήθεια: Στα επόμενα της αίτησης (σελ. 3) αναφέρεται η αλλαγή του αθλητικού
νόμου στο σημείο του κωλύματος υποψήφιου ή μέλους του ΔΣ σωματείου αν έχει καταδικαστεί
κατά την τελευταία δεκαετία "σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους" από τα ποινικά
δικαστήρια.
"Τα ως άνω κωλύµατα -ως ακριβώς ανωτέρω στο καταστατικό της καθ' ηςρητά προβλέπονται και στο άρθρο 3 παρ. 1 (β) του νόµου 2725/1999
«Ερασιτεχνικός και Επαγγελµατικός Αθλητισµός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α
121/17.06.1999). Δυνάµει του άρθρου 19 παρ. 1 του νόµου 4049/2012 (φΕΚ Α
35/23.02.2012) το άρθρο 3 παρ. 1 (β) τροποποιήθηκε και έχει ως εξής:
«Δεν µπορεί να είναι µέλος αθλητικού σωµατείου ή µέλος των οργάνων
διοίκησης σωµατείου, ένωσης, οµοσπονδίας, επαγγελµατικού συνδέσµου ή
αθλητικής ανώνυµης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε µπορεί να
αναλάβει µε οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε
αρµοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά µε την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του
φορέα: α).. β) Όποιος έχει παραπεµφθεί στο δικαστήριο για κακούργηµα µε
κλητήριο θέσπισµα σύµφωνα µε το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή µε
τελεσίδικο βούλευµα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήµατος,
καθώς και όποιος 'έχει καταδικασθεί σε Βαθµό πληµµελήµατος µε τελεσίδικη
δικαστική απόφαση,που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον ενός;{1) ' έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά
αδικήµατα του παρόντος νόµου, ή για αδικήµατα βίας στους αθλητικούς χώρους,
χρήση ή διάθεση ουσιών ή µεθόδων φαρµακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή,
υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκληµα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί µεσαζόντων»
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Κατά δε την παρ. 7 του ιδίου άρθρου «πρόσωπα στα οποία συντρέχει
οποιοδήποτε από τα κωλύµατα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την
ιδιότητά τους»
Συνεπώς σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τα αθλητικά σωµατεία,
δεν µπορεί να είναι µέλος Διοικητικού Συµβουλίου όποιος έχει καταδικαστεί σε
βαθµό πληµµελήµατος µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την
τελευταία δεκαετία σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, τα δε
πρόσωπα αυτά χάνουν αυτοδίκαια την ιδιότητά τους."
Είναι προφανές ότι ο νόμος απαιτεί για την εφαρμογή του το "τουλάχιστον ένα" αυτό έτος να
έχει επιβληθεί με μία ποινή (ώστε να καταδεικνύεται η βαρύτητα του τιμωρούμενου αδικήματος)
και όχι αθροιστικά με περισσότερες της μιας ποινές, διότι τότε η έκφραση "με μια ή περισσότερες
ποινές" ή η λέξη "αθροιστικά" θα ήταν σαφέστατα διατυπωμένες στο νόμο! Οι αντίδικοι ... το
θέλουν "αθροιστικά" αυτό το 12 μήνες!
Δεύτερη κακοήθεια: Λίγο πριν από το τέλος του πιο πάνω κειμένου, αναφέρεται: «Κατά δε
την παρ. 7 του ιδίου άρθρου "πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του
παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους."» και εσκεμμένα παραλείπονται τα
υπόλοιπα της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου. Ίσως ... δεν τα είδαν!
Η κακοήθεια έγκειται στο ότι, ακριβώς η παρ. 7 του ιδίου άρθρου δεν γράφει μόνον αυτά,
αλλά γράφει και άλλα, όπως την βλέπετε ολόκληρη εδώ από το ΦΕΚ με το νόμο 2725/1999.
"7. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο
πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική
πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του
σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε
γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρατη η ανωτέρω προθεσμία,
η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται απο το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού
μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία."
Δηλαδή, ο νόμος δεν λέει ότι ο υποτιθέμενος έκπτωτος ... πέφτει αυτόματα από την
καρέκλα του, αλλά ορίζει συγκεκριμένη διαδικασία μετά από καταγγελία προς το ΔΣ του
σωματείου ή προς τον ΓΓΑ!
Τρίτη κακοήθεια.
Πιο κάτω η αίτηση γράφει:
"ΙΙΙ. Την 20.09.2008 έλαβε χώρα έκτακτη γενική συνέλευση (αρχαιρεσίες) της καθ' ης.
Σύµφωνα µε το πρακτικό αρχαιρεσιών, το οποίο κατατέθηκε την 24.09.2008 στο οικείο βιβλίο του
πρωτοδικείου µε αύξοντα αριθµό 625, εξελέγησαν µε σειρά ψήφων (κατόπιν κλήρωσης λόγω
ισοψηφίας όλων) για το Διοικητικό Συµβούλιο οι εξής: 1) Ευθύµιος Περσίδης 2) Παντελής Μπιτζές
3) Αθανάσιος Παπαγεωργίου 4) Νικόλαος Καφετζής και 5) Δούρος Χαράλαµπος και για την
Ελεγκτική Επιτροπή οι εξής: 1) Γιαννούλα Αναστασοπούλου, 2) Πέτρος Ίσσαρης και 3) Γεώργιος
Παναγιωτίδης.
Μετά τις ως άνω αρχαιρεσίες δυνάµει του υπ' αριθµ. 10/20.09.2008
Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου συγκροτήθηκε το Διοικητικό
Συµβούλιο της καθ' ης σε σώµα ως εξής: Πρόεδρος Ευθύµιος Περσίδης,
Αντιπρόεδρος Χαράλαµπος Δούρος, Γενικός Γραµµατέας Παντελής Μπιτζές,
Ταµίας Αθανάσιος Παπαγεωργίου και Τεχνικός Υπεύθυνος ΝικόλαοςΚαφετζής.
Το ως άνω Διοικητικό Συµβούλιο υφίσταται έως και σήµερα. "
Νάτα τα καλά παιδιάαα! Νάτα που ομολογούν ότι, αν πραγματικά πίστευαν ότι
εξακολουθούσαν να είναι μέλη της ΠΟΠΚ και αφού δεν κλήθηκαν να πάρουν μέρος στις εκλογές
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του 2008, έπρεπε σαφώς να είχαν διαμαρτυρηθεί ΤΟΤΕΕΕ και όχι ΤΩΡΑΑΑ!!! Και από τότε
πέρασαν ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑAA!!! Ομολογούν, λοιπόν, οι Δρακόπουλος-Προκοπίου-Γατσούλης
κτλ. ότι γνώριζαν από τότε τις διαγραφές των συλλόγων τους, αλλά είχαν πάρει στο δικαστικό
κυνήγι τον Περσίδη με πέντε μηνύσεις και τέσσερις αγωγές (συν άλλες τρεις την ΠΟΠΚ), που
ακόμα δικάζονται, για να τον εξοντώσουν ηθικά και οικονομικά. Και επειδή ο Περσίδης άντεξε,
πράγμα που δεν το περίμεναν, υποκρίνονται τώρα ότι ... ούτε και εκείνοι γνωρίζουν τι
υποκρίνονται!!! Και ισχυρίζονται ότι "είναι ακόμα μέλη της ΠΟΠΚ" παρ' όλο που οι ίδιοι πολλές
φορές σε καταθέσεις τους στα δικαστήρια, για να περισώσουν φυσικά το γόητρό τους, έχουν
δηλώσει ότι "άφησαν την ΠΟΠΚ και έφυγαν" από μόνοι τους.
Τέταρτη κακοήθεια (κατ' εξακολούθηση εδώ): Στο επόμενο οι αντίδικοι δίνουν ρεσιτάλ
κακοήθειας και ταυτόχρονα προσπάθειας να εξαπατήσουν τους δικαστές, εξαπολύοντας
προσωπική επίθεση κατά του προέδρου της ΠΟΠΚ Ευθυμίου Περσίδη!!!. Αυτό αποτελεί μελανό
σημείο και για τη δικαιοσύνη! Οι δικαστές πρέπει πρώτοι με τη συμπεριφορά τους να
καταδικάζουν κάθε ψευδή αναφορά κατά τις δικαστικές διαδικασίες. Επ' ουδενί λόγο δεν πρέπει
να υποστηρίζονται ψευδή γεγονότα ούτε από μηνυτές, ούτε από μάρτυρες, ούτε από δικηγόρους!
Ακόμα και στις τηλεοπτικές σειρές με αμερικάνικα δικαστικά έργα, που μερικές φορές σαν
έξυπνοι τα ειρωνευόμαστε, όταν ο δικηγόρος επιχειρεί να εξαπατήσει τους δικαστές, πάει πρώτος
μέσα! Δεν επιτρέπεται να φεύγουν οι δικαστές από τις αίθουσες με δύο βουνά ψέματα, ένα από
κάθε πλευρά των αντιδίκων, και να προσπαθούν από αυτά να ανακαλύψουν την αλήθεια. Ένα ψέμα
να ληφθεί σαν αλήθεια, πάει περίπατο η δικαιοσύνη! Και ιδού τα ψέματα και η δικηγορική
κακοήθεια:
"Όµως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της καθ' ης
Ευθύµιος Περσίδης έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα κάτωθι
πληµµελήµατα:
1. Δυνάµει της υπ' αριθµ. 11131/28.11.2011 απόφασης του Εφετείου
Αθηνών (ΣΤ' Τριµελούς Πληµ/των) για τα αδικήµατα της συκοφαντικής
δυσφήµησης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης σε ποινή φυλάκισης
επτά (7) µηνών.
2. Δυνάµει της υπ' αριθµ. 627/10.01.2012 απόφασης του Η'Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Αθηνών για το αδικήµατα της µη συµµόρφωσης σε
προσωρινή διαταγή δικαστή (παράβαση α. 232Α ΠΚ) κατ' εξακολούθηση
σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) µηνών.
3. Δυνάµει της 6760/20.07.2012 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (Α'
Τριµελούς Πληµ/των) για το αδίκηµα της απλής δυσφήµησης σε ποινή
φυλάκισης τεσσάρων (4) µηνών.
Αναφέρουµε ακόµη ότι ο ως άνω έχει επίσης καταδικασθεί σε πρώτο
βαθµό δυνάµει της υπ' αριθµ. /31.05.2012 απόφασης του Β' Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) µηνών για τα
αδικήµατα της συκοφαντικής δυσφήµησης κατ' εξακολούθηση και της
εξύβρισης.
Συνεπώς, σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκτεθέντα ο σηµερινός Πρόεδρος
της ΠΟΠΚ δεν µπορεί να είναι µέλος της διοίκησης αθλητικού σωµατείου
και έχει κατά νόµο αυτοδίκαια απολέσει την ιδιότητά του. "
Αποδεικνύω στη συνέχεια το ψεύδος των ανωτέρω αναφερομένων, την κακοήθειά τους και
την προσπάθειά τους να εξαπατήσουν τους δικαστές:
1.- Με την 11131/28-11-2011 (Γερόλυμπος κατά Περσίδη) καταδικάστηκα σε συνολικά 7
μήνες (6 μήνες για ένα αδίκημα και 1 μήνα για άλλο) ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, πράγμα που
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εσκεμμένα παραλείπουν οι αντίδικοοι, ενώ ταυτόχρονα είχα ασκήσει αναίρεση στον Άρειο Πάγο
και άρα η ποινή δεν είχε καταστεί αμετάκλητη την 13-2-2012. Εδώ έχω δύο παρατηρήσεις:
α) Όταν η ποινή είναι με τριετή αναστολή, δηλαδή όταν δεν εφαρμόζεται άμεσα, αλλά θα
εφαρμοστεί, αν στα επόμενα τρία χρόνια καταδικαστώ για κάποιο άλλο αδίκημα, τότε αναστέλλεται
για το ίδιο χρονικό διάστημα και κάθε συνέπεια εκ του ύψους της ποινής, π.χ. η έκπτωση από
θέση ΔΣ σωματείου. Συνεπώς, σήμερα δεν προκύπτει κανένα θέμα έκπτωσής μου από το ΔΣ της
ΠΟΠΚ! Δεν τα ξέρουν αυτά οι αντίδικοι? Απλά κακοήθεια!!!
β) Τον Φεβρουάριο του 2012 βγήκε ο νόμος 4043/13-2-2012, με το Άρθρο 2 του οποίου
παραγράφονταν τα αδικήματα με μη αμετάκλητες ποινές κάτω των έξι (6) μηνών. Συνεπώς, το
άνω πρώτο αδίκημα με ποινή 6 μηνών παραγράφηκε και το δεύτερο με ποινή 1 μηνός ομοίως.
Όλοι, λοιπόν, οι 7 μήνες από τα δύο ως άνω αδικήματα παραγράφηκαν μαζί με αυτά με πράξη
εφαρμογής του νόμου από τον αρμόδιο εισαγγελέα και φυσικά δεν χρειάζεται να δικαστεί η
αναίρεση στον Άρειο Πάγο ούτε θα γραφεί καμιά ποινή ή αδίκημα στο ποινικό μου μητρώο! Δεν τα
ξέρουν αυτά οι αντίδικοι? Απλά κακοήθεια!!!
2.- Με την 627/10-1-2012 (Δρακόπουλος κατά Περσίδη) καταδικάστηκα σε πέντε μήνες
ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, πράγμα που πάλι εσκεμμένα παραλείπουν οι αντίδικοι. Την 13-22012, που δημοσιεύτηκε ο νόμος 4043/13-2-2012, η ανωτέρω απόφαση δεν είχε καταχωριστεί
στο ειδικό βιβλίο αποφάσεων ακόμα, ώστε να ασκήσω αναίρεση στον Άρειο Πάγο, και άρα δεν είχε
καταστεί αμετάκλητη. Συνεπώς, εφαρμόζεται και γι' αυτήν ο 4043/13-2-2012 με αποτέλεσμα να
παραγράφονται η ποινή και το αδίκημα, πάλι με κατάλληλη πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα!
Δεν τα ξέρουν αυτά οι αντίδικοι? Απλά κακοήθεια!!!
3.- Με την 6760/20-7-12 (Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη, δικηγόρος του Δρακόπουλου και
συνεργάτιδα της σημερινής δικηγόρου του Δρακόπουλου στο ίδιο δικηγορικό γραφείο, κατά
Περσίδη) καταδικάστηκα σε 4 μήνες ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, πράγμα που πάλι εσκεμμένα
παραλείπεται. Η απόφαση αυτή ήταν από κατ' έφεση εκδίκαση τριμελούς πλημμελειοδικείου μετά
από απόφαση μονομελούς πλημμελειοδικείου. Στην πρώτη δίκη αυτής της υπόθεσης είχα
καταδικαστεί πρωτόδικα σε 8 μήνες για απλή δυσφήμηση (κατά επιτρεπτή μετατροπή της
κατηγορίας από συκοφαντική δυσφήμηση σε απλή δυσφήμηση), 4 μήνες για εξύβριση και 4 μήνες
για παράνομη βία και απειλή, και κατά συγχώνευση οι ανωτέρω ποινές έγιναν τελικά 8+2+2+2 =
14 μήνες. Ακριβώς στην εκδίκαση της έφεσης αυτής της υπόθεσης εφαρμόστηκε ο νόμος
4043/13-2-2012 με αποτέλεσμα να παραγραφούν τα αδικήματα με αρχικές ποινές 4+4 μήνες και
να μείνει μόνο το πρώτο των 8 μηνών για απλή δυσφήμηση για το οποίο δικάστηκα και το
δικαστήριο κατέβασε την ποινή στους 4 μήνες ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ!!! Η απόφαση δεν έχει
καταχωριστεί ακόμα στο ειδικό βιβλίο αποφάσεων και το περιμένω για να ασκήσω αναίρεση στον
Άρειο Πάγο. Επομένως, οι μόνη ποινή που μου έχει μείνει τελεσίδικη αλλά όχι αμετάκλητη είναι
αυτοί οι 4 μήνες ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ για την οποία θα ασκήσω αναίρεση μόλις
καταχωριστεί η απόφαση στο ειδικό βιβλίο αποφάσεων!
Δεν τα ξέρουν αυτά οι αντίδικοι? Απλά κακοήθεια!!!
4.- Ως τέταρτο αναφέρεται μια ποινική δίκη που έχει εκδικαστεί μόνο στο πρωτοδικείο και
άρα η ποινή της δεν είναι τελεσίδικη (είναι και με τριετή αναστολή), συνεπώς είναι ανάξια λόγου
και εκτός θέματος.
Η κακοήθεια εδώ έγκειται στο ότι οι αντίδικοι αναφέρουν αυτό το άσχετο θέμα μόνο και
μόνο για να αμαυρώσει κατά την προσφιλή τους μέθοδο την εικόνα μου.
Με βάση όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, η τελευταία παράγραφος της ανωτέρω ενότητας της
αίτησης των αντιδίκων είναι για τα ... μπάζα!!!
(Έχετε φάει τα ... λυσσακά σας! Καλή χώνεψη!)
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Και κλείνει η αίτηση με το πραγματικό αίτημα των αιτούντων, όπως το βλέπετε στη
συνέχεια. Στο τέλος της αίτησης φαίνεται η επείγουσα μορφή της!
"ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Με την ρητή επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώµατος µας και για όσους
λόγους θα προσθέσουµε νοµίµως στο µέλλον,
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση προκειµένου
Να διοριστεί προσωρινή διοίκηση του σωµατείου µε την επωνυµία
«Πανελλήνια Οµοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ)>> των κάτωθι
προσώπων, τα οποία όλα έχουν πολυετή εµπειρία στα ζητήµατα του
παραδοσιακού καράτε και ανήκουν σε αθλητικά σωµατεία, τα οποία είναι µέλη
της ΠΟΠΚ, ήτοι:
1. Παναγιώτης Δρακόπουλος του Μηνά, µέλος του πρώτου αιτούντος
σωµατείου µας, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Κούπα αρ. 40
2. Ευαγγελία Βικάτου, µέλος του πρώτου αιτούντος σωµατείου µας,
κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Πελοποννήσου αρ. 35
3. Μιχαήλ Προκοπίου, µέλος του δεύτερου αιτούντος σωµατείου µας,
κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Γορτυνίας, αρ. 20
4. Μαρία Αγγελίδου, µέλος του πρώτου αιτούντος σωµατείου µας,
κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Θ. Νικήτα, αρ. 1
5. Σταµάτιος Γατσούλης, µέλος του αθλητικού σωµατείου «Αθλητικός
Σύλλογος Καράτε Αγίας Παρασκευής» το οποίο είναι επίσης µέλος της καθ' ης,
κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Αγ. Ιωάννου αρ. 57
6. Αντώνιος Δρακόπουλος, µέλος του πρώτου αιτούντος σωµατείου µας,
κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Θ. Νικήτα, αρ. 1.
7. Παπαευθυµίου Γιώργος του Ευθυµίου, µέλος του δεύτερου αιτούντος
σωµατείου µας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, επί της οδού Λεονταρίου, αρ. 8.
με αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα να συγκαλέσουν γενική
συνέλευση του σωματείου με επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία
Παραδοσιακού Καράτε» με θέμα τη διενέργεια τη διενέργεια αρχαιρεσιών προς
εκλογή διοικητικού συμβουλίου αυτού, καθώς και να επιμεληθούν των
υποθέσεών του ως άνω σωματείου – αθλητικής ομοσπονδίας που έχουν
επείγοντα χαρακτήρα και δεν επιδέχονται αναβολής και να την εκπροσωπούν
ενώπιον όλων των αρχών.
Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή από το Δικαστήριό σας κατ’ άρθρο
781 ΚΠολΔ περί διορισμού των ανωτέρω προτεινόμενων μελών ως
προσωρινή διοίκηση του καθ’ ου έως τη συζήτηση της παρούσας
αιτήσεως.
Η πληρεξούσια δικηγόρος
"
Είναι γνωστό σε όλους, όμως, ότι οι Δρακόπουλος, Προκοπίου και Γατσούλης είναι τεχνικοί
με μαύρες ζώνες 8, 5 και 4 νταν αντίστοιχα, όπως ισχυρίζονται στους μαθητές τους (και νομίζουν
οι ίδιοι), και δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ΔΣ ομοσπονδίας βάσει του 2725/1999. Το ίδιο
διαφημίζουν και στην ιστοσελίδα του Δρακόπουλου που βλέπετε με κλικ εδώ προστιθέμενου άρα
εξ αυτής και του Γιώργου Παπαευθυμίου με 2ο νταν ως προπονητή στο Budokan του
Δρακόπουλου.
Όλα αυτά είναι σε γνώση των αντιδίκων και της συνηγόρου των.
Προφανώς, λοιπόν, προκύπτει ψεύδος, πολλαπλή κακοήθεια και καραμπινάτη προσπάθεια
εξαπάτησης των δικαστών!!!
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Και το παραμυθάκι με τα ... τρία καλά γουρουνάκια (εκείνους) και τον κακό λύκο (εμένα)
συνεχίζεται με τις Προτάσεις τους:

Στις οποίες Προτάσεις επιμένεουν συνειδητά και ανελέητα στην ανόητη εμμονή τους στο
ίδιο μοτίβο ότι επειδή έχω 16 μήνες φυλακή (!!!) και εκπίπτω από το ΔΣ της ΠΟΠΚ:
"ΙΙ. Σύµφωνα µε το καταστατικό της καθ' ης αλλά και την ισχύουσα για τα
αθλητικά σωµατεία νοµοθεσία, όπως αναλυτικά εκθέτουµε στην υπό κρίση αίτηση,
δεν µπορεί να είναι µέλος Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικού σωµατείου, όπως εν
προκειµένω η καθ' ης, όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθµό πληµµελήµατος µε
τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία σε ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, τα δε πρόσωπα αυτά χάνουν αυτοδίκαια
την ιδιότητά τους.
Ο Πρόεδρος του υφιστάµενου Διοικητικού Συµβουλίου της καθ' ης (ίδετε
Πρακτικό Αρχαιρεσιών ΣΧΕΤΙΚΟ 7Α) Ευθύµιος Περσίδης έχει καταδικαστεί
τελεσίδικα για τα κάτωθι πληµµελήµατα:
1. Δυνάµει της υπ' αριθµ. 11131/28.11.2011 απόφασης του Εφετείου
Αθηνών (ΣΤ' Τριµελούς Πληµ/των) για τα αδικήµατα της συκοφαντικής
δυσφήµησης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης σε ποινή φυλάκισης επτά (7)
µηνών (ΣΧΕΤΙΚΟ 8).
2. Δυνάµει της υπ' αριθµ. 627/10.01.2012 απόφασης του Η' Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Αθηνών για το αδικήµατα της µη συµµόρφωσης σε προσωρινή
διαταγή δικαστή (παράβαση α. 232Α ΠΚ) κατ' εξακολούθηση σε ποινή φυλάκισης
πέντε (5) µηνών (ΣΧΕΤΙΚΟ 9).
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3. Δυνάµει της 6760/20.07.2012 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (Α'
Τριµελούς Πληµ/των) για το αδίκηµα της απλής δυσφήµησης σε ποινή φυλάκισης
τεσσάρων (4) µηνών (ΣΧΕΤΙΚΟ 10).
Αναφέρουµε ακόµη ότι ο ως άνω έχει επίσης καταδικασθεί σε πρώτο βαθµό
δυνάµει της υπ' αριθµ. 55408/31.05.2012 απόφασης του Β' Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) µηνών για τα αδικήµατα
της συκοφαντικής δυσφήµησης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης."
Και επιμένουν συνειδητά και ανελέητα στην ανόητη εμμονή τους ότι ακόμα και ποινές (α) με
τριετή αναστολή, (β) από παραγραμμένα αδικήματα, πρέπει να εφαρμοστούν επί της κεφαλής του
Περσίδη, ώστε να εκπέσει, ακόμα και (γ) με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζει ο νόμος
2725/1999, (δ) η τελικά μη εκπίπτουσα (αφού τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ μπορούν να διοικήσουν
χωρίς πρόβλημα) διοίκηση της ΠΟΠΚ!
Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε???
Καραμπινάτη κακοήθεια υπ' αριθμόν ... έχασα το μέτρημα!!!
Δεν διστάζουν να αναφέρονται ανωτέρω σε υποθέσεις του
Δρακόπουλου (και άλλων) εναντίον μου, τις οποίες ή τις έχασαν
ή παραγράφηκαν ή δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και άρα δεν
μπορεί να γίνει καμιά αναφορά σε αυτές! Αξιοπερίεργος είναι ο
τρόπος λειτουργίας της λογικής τους κατά την οποία, ενώ
αντικείμενο της πολύχρονης αντιδικίας μας ήταν η διοίκηση της
ΠΟΠΚ (εμφανέστατο σήμερα) και αυτή την αντιδικία την έχω
Επτά χρόνια με τραβάτε στα
κερδίσει από τον Αύγουστο του 2005, σήμερα έχου την εμμονή
δικαστήρια και τι έχετε καταφέρει?
Νάαα μια τρύπα στο νερό!!!
ότι ταυτόχρονα συμβαίνουν τα επόμενα δύο ασυμβίβαστα:
(α) να βαυκαλίζονται ότι "κέρδισαν όλα τα δικαστήρια", και
(β) να εκλιπαρούν να ξαναμπούν στην ΠΟΠΚ. Και το ότι εκλιπαρούν να ξαναμπούν στην
ΠΟΠΚ, Δρακόπουλος-Προκοπίου-Γατσούλης αποδεικνύεται πρώτον από αυτή την ίδια την
προσπάθεια να πάρουν τη διοίκησή της, αλλά ταυτόχρονα και περιτρανέστατα από τις ψευτοαιτήσεις συμμετοχής στις εκλογές της ΠΟΠΚ!!!
Πού είναι η παντοδυναμία του κυρίου Παναγιώτη Δρακόπουλου,8 νταν, που μπορεί να δίνει
όποια και όσα διπλώματα καράτε θέλει μόνος του, που δεν έχει ανάγκη κανέναν γιατί είναι ένας
από τους 4-5 πιο υψηλόβαθμους ευρωπαίους, που δεν μπορεί να λειτουργήσει η ΠΟΠΚ χωρίς τη
συνδρομή της "Αυτού Υψηλότητός του", αλλά ταυτόχρονα ... ξεροσταλιάζει έξω από την ΠΟΠΚ
εκλιπαρώντας την επανένταξή του σε αυτήν??? Διπλώματα για τα ... μπάζα σαν και αυτό που
έδωσε στον Μάριο Κοντοζή, δίνει και η Μαρία η Πενταγιώτισσα, 8 νταν στο ... καλαματιανό!!!
Η κατάσταση απελπισίας στην οποία βρίσκεται όλη η παρέα σας περιγράφεται από τις
ανόητες κινήσεις σας:
1) Με ανύπαρκτες για μένα ποινές προσπαθείτε να αποκλείσετε τη συμμετοχή μου στο ΔΣ
της ΠΟΠΚ, πράγμα που δεν ισχύει.
2) Με ανόητο σκεπτικό ισχυρίζεστε πως αν εκπέσω εγώ, εκπίπτει όλο το ΔΣ της ΠΟΠΚ,
πράγμα που δεν ισχύει.
3) Με γνώση των κωλυμάτων τους προτείνετε τεχνικούς για μέλη μιας νέας προσωρινής
διοίκησης!
4) Για να κάνει τι, αυτή η νέα προσωρινή διοίκηση? Για να κάνει δήθεν εκλογές, ενώ
εκλογές ήδη είχαν προκηρυχθεί! Και ...
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5) Το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι σε αυτές τις εκλογές κάνατε αιτήσεις να πάρετε μέρος!
Με ποιο αποτέλεσμα?
α) Αναγνωρίζοντας αυτόματα με τις αιτήσεις σας την ύπαρξη, τη λειτουργία της
ΠΟΠΚ και τη νόμιμη διενέργεια εκλογών.
β) Υποβάλλοντας ψευδείς και άκυρες αιτήσεις.
γ) Προτείνοντας με παράνομο τρόπο άτομα με κωλύματα. (Είσαστε τελείως ...
κολλημένοι σ' αυτό!!!)
δ) Διατυπώνοντας ταυτόχρονα τη βεβαιότητά σας ότι ήδη έχετε διαγραφεί!

Δρακόπουλος-Προκοπίου-Γατσούλης και γαρνιτούρα:
λέτε όλοι αποδεδειγμένα ψέματα!
Ιδού με κλικ εδώ η δημοσίευση της διαγραφής των συλλόγων σας από το Σεπτέμβριο
του 2008, την οποία διαγραφή ισχυρίζεστε ότι δεν γνωρίζατε, δημοσιευμένη σε
ιστοσελίδα μου, την οποία ιστοσελίδα καταθέτατε σε κάθε δικαστήριό σας εναντίον μου,
ότι δήθεν σας συκοφαντεί!
Και συνεχίζει ακράτητη η κα Δικηγόρος να αμαυρώνει την προσωπικότητα του αντιδίκου
(δηλαδή εμένα) του πελάτη της, πέρα από την προσείκουσα υποστήριξη των συμφερόντων του, με
κατάπτυστα κείμενα, όπως τα επόμενα:
"Επιθυµούµε δε να αναφέρουµε ακόµη στο Δικαστήριο Σας και το
«ιστορικό» των ως άνω τελεσιδίκων αποφάσεων, το οποίο καταδεικνύει
το «ποιόν» του Προέδρου της καθ' ης. Ο ως άνω Πρόεδρος του ΔΣ της
καθ' ης εδώ και 8 χρόνια επιδίδεται στην κατασυκοφάντηση όλων όσων
δεν συµφωνούν µαζί του, µεταξύ των οποίων και τα σωµατεία µας και
ειδικότερα των εκπροσωπούντων Προέδρων αυτών. Είναι ιδιοκτήτης του
δικτυακού τόπου µε όνοµα χώρου www.karate.gr. στον οποίο ο Ευθύµιος
Περσίδης δηµοσιεύει διαρκώς συκοφαντικά άρθρα, των οποίων συντάκτης
είναι ο ίδιος και φέρουν την υπογραφή του, και τα οποία προσβάλλουν
βάναυσα την προσωπική και επαγγελµατική υπόληψη -µεταξύ άλλωνκαι των Προέδρων των αιτούντων σωµατείων µας. Όλοι οι ισχυρισµοί
και οι χαρακτηρισµοί, που αναφέρονται στο πρόσωπό των Προέδρων
µας είναι ανυπόστατοι και αναληθείς και αποσκοπούν στην προσβολή της
προσωπικότητάς αυτών, ο δε Πρόεδρος της καθ' ης στρέφεται εναντίον
ηµών κινούµενος µόνο από εκδίκηση, λόγω του ότι από τον Αύγουστο
2005 τα σωµατεία µας έχουν πλήρως διαφωνήσει µαζί του για όλα τα
ζητήµατα που αφορούν στην καθ' ης οµοσπονδία. Προσκοµίζουµε ενώπιον
Σας ενδεικτικά δηµοσιεύµατα από την ιστοσελίδα του Προέδρου της καθ' ης,
για τα οποία έχει καταδικαστεί για το αδίκηµα της συκοφαντικής
δυσφήµησης τελεσίδικα, και παρά τις τόσες καταδίκες (και στα πολιτικά
δικαστήρια, (ίδετε ΣΧΕΤΙΚΟ 11 ΕφΑθ 164/2011) εξακολουθεί να
κατασυκοφαντεί και να υβρίζει (ίδετε σηµερινά δηµοσιεύµατα του Προέδρου
του ΔΣ της καθ' ης ΣΧΕΤΙΚΑ 12 και 13). Η ιστοσελίδα αυτή καταδεικνύει
περίτρανα ότι η µοναδική ενασχόληση του Προέδρου του ΔΣ της καθ' ης
είναι όχι η επιµέλεια των υποθέσεων της αυτής, αλλά η
κατασυκοφάντηση των προσώπων που εµπλέκονται στο χώρο του
καράτε. Τονίζουµε ακόµη ότι η σηµερινή διοίκηση της καθ' ης δεν έχει πράξει
ουδέν για το σωµατείο: δεν έχουν οργανωθεί και διεξαχθεί αγώνες, δεν
απονέµονται ζώνες, δεν υπάρχουν διαιτητές και προπονητές και η καθ' ης
τελεί υπό αληθινή διάλυση εξαιτίας της διοίκησής της (ίδετε δηµοσίευση από
την ιστοσελίδα της ΠΟΠΚ για τα πεπραγµένα αυτής ΣΧΕΤΙΚΟ 14). "
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Για την ανωτέρω γεμάτη αίολες και θολές ασάφειες παράγραφο η μόνη απάντηση που μου
"βγαίνει" είναι ότι, ακόμα και εγώ που δεν είμαι νομικός απαξιώ να απαντήσω σε τακτικές που
μετατρέπουν τη δικηγορία σε ... "ανθυποπαρακατιναριό"!!! (Το ωραίο είναι ότι μιλάει για "ευ
αγωνίζεσθαι"!!!)
Ερώτημα 1: Είναι αναληθές και συκοφαντικό ότι ο Παναγιώτης Δρακόπουλος επί 11 χρόνια
εξαπατά τους συμπολίτες μας πουλώντας συνταγές της απάτης της Διατροφικής Ζώνης,
διαφημιζόμενος από κανάλια τηλεόρασης, από έντυπα και από τον ιστοχώρο του στο διαδίκτυο,
ενώ του έκλεισαν το διατροφολογικό του γραφείο το "Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας" και η Νομαρχία Αθηνών, με το μέγιστο πρόστιμο μάλιστα, επειδή αντιποιείται τα
επαγγέλματα του ιατρού και του διατροφολόγου???
Ανήκει στη "δικηγορική ηθική" η υποστήριξη ενός και με απόφαση δικαστηρίου
"κομπογιαννίτη"???
Αλλά και αυτός ο χαρακτηρισμός είναι πολύ "ευγενικός", διότι "κομπογιαννίτης" είναι αυτός
που ΠΙΣΤΕΥΕΙ ότι είναι γιατρός και διατροφολόγος"!
Πείτε μας εσείς πώς λέγεται αυτός που "γνωρίζει και δηλώνει στα δικαστήρια" ότι δεν έχει
τους προηγούμενους τίτλους, αλλά παρ' όλα αυτά "ΠΟΥΛΑΕΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ
ΛΑΘΡΑΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ, ΑΦΟΥ ΤΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ"!!! Πώς λέγεται
αυτός στην καθομιλουμένη???
Ερώτημα 2: Είναι αναληθές και συκοφαντικό ότι ο Παναγιώτης Δρακόπουλος έδινε από το
1995 διπλώματα καράτε, τα οποία του τα ακύρωσε όλα η ΠΟΠΚ με το πρακτικό της 2/16-62007 (Μέρος Α και Μέρος Β)???
Είναι αναληθή και συκοφαντικά αυτά?
Και ερχόμαστε στο ... κλου της βραδιάς! Τι άλλο από την επιστολή του
προέδρου της Πανερωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε,
δόκτορος Βλάντιμιρ Γιόργκα, η οποία κατατέθηκε στο δικαστήριο από την
πλευρά του Δρακόπουλου στα αγγλικά με τη σφραγίδα της δικηγόρου του
και σε μετάφραση στα ελληνικά πάλι με τη σφραγίδα της δικηγόρου του!
Μια ανόητη επιστολή, γραμμένη από έναν ανόητο άνθρωπο,
κατασκευασμένη με ψέματα από έναν αντίδικο χωρίς φραγμούς και μια
Δύο έννοιες έχουν
δικηγόρο με την εμμονή της νίκης με οποιοδήποτε μέσο!
άπειρο μέγεθος: η
Πώς γεννήθηκε αυτή η επιστολή? Μόνος του ξαφνικά ο Γιόργκα
βλακεία των
ανθρώπων και το
άρχισε να γράφει επιστολές κατά του Περσίδη προς κάθε κατεύθυνση?
σύμπαν, αλλά για το
Όχι βέβαια! Διαβάζει όλους τους νόμους ο Δρακόπουλος και βρήκε την
δεύτερο δεν είμαι
σίγουρος!
αλλαγή από 3 χρόνια σε 1 χρόνο για την έκπτωση από το ΔΣ του Περσίδη?
'Οχι βέβαια!
Ιδού το με πιθανότητα 95% σενάριο (αφού η δικηγόρος γνωρίζει το νόμο και ο
Δρακόπουλος τον Γιόργκα):
Δρακόπουλος προς Δικηγόρο: Πληρώνω όσο-όσο για να πάρω την ΠΟΠΚ από τον Περσίδη.
Δικηγόρος: Βρήκα τον 4049/2012 που κατεβάζει τα 3 χρόνια για την έκπτωση από ΔΣ σε
12 μήνες, αλλά ο Περσίδης έχει ποινές 16 μήνες με αναστολή από τους οποίους οι 12 έχουν
παραγραφεί και οι 4 παραμένουν με τριετή αναστολή.
Δρακόπουλος: Δεν έχει σημασία. Θα το αποκρύψουμε. Κυνήγα τον να του πάρουμε την
ΠΟΠΚ και θα έχεις ... bonus! Θα σου φέρω και μια επιστολή από τον Γιόργκα που θα τον
καθαιρεί επειδή έχει καταδικαστεί σε 16 μήνες φυλάκιση.
Σελίδα 176/188

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γ - Οι Δίκες για την επικράτηση στην ΠΟΠΚ.

Δικηγόρος: Εντάξει, προχωράω. Φέρε μου εσύ την επιστολή.
Δρακόπουλος προς τον φίλο του Γιόργκα: Θέλω μια επιστολή από την ETKF, που να
καθαιρεί τον Περσίδη, επειδή έχει φάει 16 μήνες φυλάκιση, και ότι η πανευρωπαϊκή αναγνωρίζει
εμένα σαν αρχηγό στην Ελλάδα!
Γιόργκα: Δώσε μου εσύ ή η δικηγόρος σου μια επιστολή ότι έχει τιμωρηθεί με 16 μήνες
φυλάκιση και εγώ σου γράφω την επιστολή που θέλεις.
Δρακόπουλος: Πιο εύκολο δεν υπάρχει!

Και η ανόητη επιστολή γράφεται (όπως την βλέπετε εδώ με κλικ) και αναφέρεται
ως κατωτέρω και στις προτάσεις τους!
"Προς επίρρωση των ισχυρισµών µας προσκοµίζουµε και
επικαλούµεθα ακόµη ενώπιον Σας επίσηµη βεβαίωση του Προέδρου της
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε (European Traditional
Karate Federatiοn), της οποίας μέλος είναι η καθ' ης, µετά συνηµµένης
µετάφρασης στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε την οποία ο Πρόεδρος
του ΔΣ της καθ' ης έχει τεθεί σε διαθεσιµότητα ως εκπρόσωπος και
Πρόεδρος της ΠΟΠΚ, λόγω των καταδικών του από τα ποινικά δικαστήρια
και η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε αναγνωρίζει ως
εκπρόσωπο και Πρόεδρο της καθ' ης τον Πρόεδρο του πρώτου αιτούντος
σωµατείου µας (ΣΧΕΤΙΚΟ 15).
Συνεπώς, σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκτεθέντα ο σηµερινός Πρόεδρος
της ΠΟΠΚ δεν µπορεί να είναι µέλος της διοίκησης αθλητικού σωµατείου
καθώς έχει κατά νόµο αυτοδίκαια απολέσει την δυνατότητα αυτή."

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο (για να συνεννοούμαστε) ότι η δικηγόρος συνοπτικά
ζητάει για τον πελάτη της ό,τι αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο του ανωτέρω κειμένου,
δηλαδή λόγω ποινών φυλάκισης (που δεν υπάρχουν) για τον Ε. Περσίδη, για αδικήματα (που δεν
υπάρχουν), με βεβαίωση του Γιόργκα (που είναι άκυρη), και με διαδικασία που δεν υπάρχει, να
εκπέσει ο Περσίδης από πρόεδρος της ΠΟΠΚ με λανθασμένη διαδικασία, εξ αυτού να εκπέσει
όλο το ΔΣ της ΠΟΠΚ πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί, και τέλος να ορίσει το δικαστήριο κατά
παράβαση του 2725/1999 τεχνικούς για διοίκηση της ΠΟΠΚ με αρχηγό τον πελάτη της!!!

Μιλάμε, μας ...

κούφανες!!!

Για την επίδικη επιστολή επαναλαμβάνω όσα ήδη έγραψα και θα προσθέσω και μερικές
παρατηρήσεις επί της αναζήτησης ευθυνών για αυτή την επιστολή, διότι το θέμα μοιραία θα έχει
συνέχεια:
α - Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στην απόφαση των
Ελληνικών (ή άλλων) δικαστηρίων που επέβαλε την ποινή των 16
μηνών στον Ε. Περσίδη!
β - Δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη απόφαση του ΔΣ ή της
Δικαστικής Επιτροπής της ETKF που «θέτει σε διαθεσιμότητα» ή
«αποβάλει» τον Ε. Περσίδη από πρόεδρο της ΠΟΠΚ, για ποιο λόγο
και από πότε!.
γ - Δεν αναφέρει βάσει ποίου Άρθρου και ποίου καταστατικού
«τιμωρείται» με διαθεσιμότητα ο Ε. Περσίδης!
Φύγε εσύ, έλα εσύ!!!
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δ - Αναφέρει ότι ο Ε. Περσίδης «δεν είναι πλέον μέλος της ETKF» πράγμα αδιανόητο, αφού
μέλη της ETKF είναι μόνον εθνικές ομοσπονδίες των χωρών της Ευρώπης και όχι φυσικά
πρόσωπα!
ε - Δεν αναφέρει αν και πώς ειδοποιήθηκε για όλα τα ανωτέρω από την ETKF ο Ε.
Περσίδης, αν, πώς και πότε απολογήθηκε.
ζ - Τέλος, ο Δόκτορας Βλάντιμιρ Γιόργκα διαπράττει το τραγικό γι’ αυτόν λάθος να
υπεισέρχεται στα εσωτερικά ομοσπονδίας μέλους της ETKF και της ITKF (International
Traditional Karate Federation, δηλαδή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε), η
οποία είναι εθνική ομοσπονδία ανεξάρτητης χώρας! Ειδικότερα, ο Δόκτορας Βλάντιμιρ Γιόργκα
αγνοεί και προσβάλει την Ελλάδα σαν χώρα, τους Έλληνες και ολόκληρο τον αθλητισμό της χώρας
μας, όπως και ολόκληρο το σύστημα λειτουργίας της δικαιοσύνης, διότι με φασιστικό τρόπο
επεμβαίνει στα εσωτερικά της ΠΟΠΚ, που ρυθμίζονται με τους αστικούς και αθλητικούς νόμους
της χώρας μας και τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, «θέτοντας σε διαθεσιμότητα»
αυθαίρετα, χωρίς αιτιολογικό και χωρίς καμιά δικαιοδοτική διαδικασία τον εκλεγμένο πρόεδρο της
ΠΟΠΚ Ε. Περσίδη και «διορίζοντας» από το … Βελιγράδι τον φίλο του Π. Δρακόπουλο στη θέση
του.
Από την Πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλλα!!!
Ας προσθέσουμε εδώ με έμφαση ότι η παραπάνω επιστολή απευθυνόμενη «Προς κάθε
ενδιαφερόμενο» αποτελεί κατάφορη προσβολή μέσω συκοφαντικής δυσφήμησης δια του τύπου
κατά της ΠΟΠΚ και ιδιαίτερα κατά του προσώπου του προέδρου της Ε. Περσίδη, αλλά και κατά
της χώρας μας, την οποία ο πρόεδρος της ETKF θεωρεί το λιγότερο ως τριτοκοσμική, αφού
θεωρεί εαυτόν ως δυνάμενο να παρακάμψει κάθε θεσμό της. Η επιστολή αυτή είναι ένα
κατασκευασμένο ψευδές και πλαστό (άκυρο) έγγραφο!
Οι ευθύνες για την ιδέα κατασκευής, τη σύνταξη και τη δημοσίευση αυτής της επιστολής
βαραίνουν προφανώς και τους τέσσερις αναμιγμένους στην πληροφόρηση με τα ψευδή στοιχεία
που αναφέρονται σε αυτήν, την αποδοχή αυτών των ψευδών στοιχείων, τη σύνταξη της παράνομης
επιστολής σε επιστολόχαρτο της ETKF, την υπογραφή της από τον πρόεδρο Γιόργκα της ETKF
(και από κανέναν άλλο!), την αποδοχή της επιστολής ως αληθούς στοιχείου από τους αντίδικους,
τη μετάφραση και βεβαίωση αυτής με υπογραφές-σφραγίδες δικηγόρου και τη χρήση της ως
αποδεικτικό έγγραφο κατά τη δικαστική διαδικασία.

Με δυό λόγια, για την ανωτέρω επιστολή θα αναζητηθούν ποινικές ευθύνες από
όλους τους εμπλεκόμενους.

ΚΑΙ ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 174/17-1-2013, η οποία με
δικαιώνει πλήρως !!!

www.karate.gr
Αρχική
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karate.gr: 121 - ΠΟΠΚ - Διοικητικά Θέματα
Πρώτη δημοσίευση 15-12-2012.
Αρχική
Επικαιρότητα Π.Ο.Π.Κ.
Καταχωρήσεις στο
Χορηγίες-ΔωρεέςΆδειες Λειτουργίας
Διοργανώσεις
karate.gr
Υποστήριξη
Γυμναστηρίων

ΝΕΑ ΑΙΡΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΠΚ
Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, πρόεδρος της ΠΟΠΚ.

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθησαν την 15-12-2012 οι αρχαιρεσίες της ΠΟΠΚ για
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής με την
προεδρία δικαστικής αντιπροσώπου βάσει του νόμου 2725/1999. Τις θέσεις στο νέο
πενταμελές διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΠΚ κατέλαβαν οι επόμενοι:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Τεχνικός Υπεύθυνος

Περσίδης Ευθύμιος
Δούρος Χαράλαμπος
Μπιτζές Παντελής
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Καφεντζής Νικόλαος

Οι ανωτέρω αποτελούν τη διοίκηση της ΠΟΠΚ για την επόμενη τετραετία.
Μη υπάρχοντος άλλου επείγοντος θέματος για το 2012, το νέο ΔΣ της ΠΟΠΚ σας εύχεται
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2013!!!

www.karate.gr
Αρχική
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karate.gr: 121 - ΠΟΠΚ - Διοικητικά Θέματα
Πρώτη δημοσίευση 25-1-2013.
Καταχωρήσεις στο
Διοργανώσεις
karate.gr

Αρχική
Χορηγίες-ΔωρεέςΥποστήριξη

Επικαιρότητα Π.Ο.Π.Κ.
Άδειες Λειτουργίας
Γυμναστηρίων

Η Απόφαση 174/17-1-2013 στην
Αίτηση των Δρακόπουλου-Προκοπίου
και γαρνιτούρας για προσωρινή
διοίκηση της ΠΟΠΚ.
Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, πρόεδρος της ΠΟΠΚ.

Κατά τη συζήτηση της Αίτησης του Δρακόπουλου για προσωρινή διοίκηση στην ΠΟΠΚ
κατατέθηκαν:
1 - Οι Προτάσεις-Αντίκρουση των αιτούντων συλλόγων, και
2 - Οι Προτάσεις-Αντίκρουση της ΠΟΠΚ.

Η Απόφαση του Δικαστηρίου δίνεται κατωτέρω και εδώ με κλικ σε εκτυπώσιμη μορφή!
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Οι Πολιτικοί που πέρασαν από την ΓΓΑ. Μερικοί αρνήθηκαν
παρανόμως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την αναγνώριση
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε!
Υφυπουργοί:

Γενικοί Γραμματείς:

Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα
συνεχίζεται στο Τέταρτο 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
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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
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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!

