Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα απο τη ΔΕ/ΕΛΟΚ και η πανηγυρική τους
αθώωση από το ΑΣΕΑΔ.
1/11
karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub
Πρώτη δημοσίευση 19/2/2014.
Τελευταία ενημέρωση 25/2/2014.
Καταχωρήσεις στο karate.gr

Αρχική
Διοργανώσεις

Επικαιρότητα

Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .

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

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

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός ιστότοπος", που
γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής
Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα
δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων
τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για
τον αθλητισμό, τον οποίο χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!!

Ο υπουργός
Πολιτισμού κ. Πάνος
Παναγιωτόπουλος

Ο υφυπουργός
Αθλητισμού κ. Γιάννης
Ανδριανός

Η γενική γραμματέας
Αθλητισμού κα Κυριακή
Γιαννακίδου

Οι Αρμόδιοι Υπεύθυνοι των παρανομιών της ΕΛΟΚ !!!

Νοέμβριος 2012:
Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ.
Μπίκα απο τη ΔΕ/ΕΛΟΚ και η πανηγυρική τους αθώωση
από το ΑΣΕΑΔ.
Το παρόν δημοσίευμα αποστέλλεται με email προς την ΓΓΑ και το ΣΔΟΕ!
(Εκτυπώστε σε PDF με περιθώρια 1 εκ. αριστερά-δεξιά και 2 εκ. πάνω-κάτω.)
Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι, Αναλυτής
Δικαστικών Αποφάσεων! Επαγγελματίας Κατηγορούμενος και "Αθωούμενος", Γκουρού του
Παγκόσμιου Καράτε, Καρδινάλιος στο Βατικανό, Καλόγηρος Σαολίν, Φυσιογνωμιστής (Profiler)
κατά συρροή Ψευταράδων, και ό,τι άλλο δηλώσω σε αυτή τη χώρα! 
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Προς τους Συλλόγους της ΕΛΟΚ: Θέλω να μου βρείτε και να μου στείλετε τα Πρακτικά των
εκλογών για ΔΣ/ΕΛΟΚ του Νοεμβρίου 2012, διότι είμαι βέβαιος ότι έχει γίνει εκτεταμένη νοθεία!
Περιμένω!!!
Σημαντικό στοιχείο για τα επόμενα είναι η
ημερομηνία 2/8/2013 (ή κάποια προηγούμενη
κοντά σε αυτήν) της κλοτσηδόν αποπομπής του
Γιώργου Γερόλυμπου από την WKF και τιμωρίας
του με αποκλεισμό από κάθε διοργάνωση της
WKF (και κάθε μέλους της), όπως περιγράφεται
και εδώ με κλικ!
Ο δικτατορίσκος της ΕΛΟΚ δικάζει, καταδικάζει και εκτελεί τους
αντιπάλους του με στημένες δίκες και στημένες δικαστικές
επιτροπές. Βέβαια τα κάνει εκεί που βρίσκει κορόιδα και περνάνε
τα δικά του!!! Ας δούμε όμως τι έκανε πριν από τις εκλογές του
2012 στους "πολιτικούς" αντιπάλους, τους οποίους σημειώνω ότι
τους είχα προειδοποιήσει ότι θα τους τα έκανε και δεν με ακούγανε
Θέλουμε έναν Ηρακλή να καθαρίσει
(!). Εφάρμοσε την εξής τετριμμένη και απόλυτα προβλέψιμη
την κόπρο του Αυγεία από την
πολιτική απάτη: Επειδή στο ΔΣ δεν θέλει ούτε αντιπάλους ούτε τα
ΕΛΟΚ!
αυτιά των αντιπάλων του, ώστε να μπορεί να γράφει ο ίδιος όπως
θέλει τα πρακτικά του ΔΣ και επειδή όταν οι υποψήφιοι είναι σε συνδυασμούς έχουν υποχρέωση να
πιάσουν το 20% των ψήφων, ώστε να βάλουν τους υποψηφίους τους, ΕΚΤΕΛΕΣΕ με τη Δικαστική
Επιτροπή τους δύο αντιπάλους του και ΔΙΕΓΡΑΨΕ επτά από τους ψηφοφόρους τους! Τεχνική που
την ξέρουν και οι κότες στα κοτέτσια! Οπωσδήποτε δε θα αύξησε εικονικά τους δικούς του
ψηφοφόρους! Ως κατωτέρω:
Και ορίστε η κατά παραγγελία Απόφαση της ΔΕ/ΕΛΟΚ, (κοινοποιούμενη την 1-11-2012, δηλ. δύο
ημέρες πριν από τις εκλογές της ΕΛΟΚ), η οποία πετάει με τρεις μήνες αποκλεισμό έξω από τις
εκλογές της 3-11-2012 τους Γιώργο Σανιώτη και Γιώργο Μπίκα. Δηλαδή πήγαν να μπούν στις
εκλογές και δεν τους άφησαν! Μια απόφαση που βρωμάει "υπαγόρευση Γερόλυμπου"! Και θα
εξηγηθώ πιο κάτω γιατί! Δεν θα ασχοληθώ με τα αδικήματα της πλάκας, το σκεπτικό της πλάκας,
τους μάρτυρες της πλάκας και τα στοιχεία της πλάκας, αλλά θα ασχοληθώ με τα μέλη της ΔΕ της
πλάκας! Υπομονή, πιο κάτω!
Την Απόφαση αυτή της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ υπογράφουν οι Δικηγόροι:
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Κατά της ανωτέρω Απόφασης της ΔΕ/ΕΛΟΚ οι Γ. Σανιώτης και Γ. Μπίκας
προσέφυγαν στο ΑΣΕΑΔ (Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών) με
την Προσφυγή που δίνεται εδώ με κλικ,
Κατά την εκδίκαση της ανωτέρω Προσφυγής οι "κατηγορούμενοι" υπέβαλαν το επόμενο Υπόμνημα με
κλικ εδώ! Του Υπομνήματος αυτού αξίζει να επαναλάβουμε την Προσθήκη - Αντίκρουση της
τελευταίας σελίδας:
"Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού προκύπτει ότι μοναδική επιδίωξη των αντιδίκων (Σ.Σ.: δηλ.
του ΔΣ/ΕΛΟΚ) ήταν η μη συμμετοχή των προσφευγόντων στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας στις
3/11/12. Τούτο προκύπτει πέραν των άλλων και από την υπερβολική ευαισθησία, την οποία
επέδειξαν οι παράγοντες της Ομοσπονδίας με την κοινοποίηση της προσβαλλομένης απόφασης με
δικαστικό επιμελητή την 1/11/12, χωρίς να έχει επικυρωθεί όπως σαφώς προβλέπεται από το
καταστατικό από το διοικητικό συμβούλιο. Ο ισχυρισμός των αντιδίκων ότι η απόφαση του ΔΣ της
ομοσπονδίας κοινοποιήθηκε με συστημένη επιστολή, δεν προκύπτει από κανένα επίσημο έγγραφο
(απόδειξη ταχυδρομείου - συστημένη επιστολή) και κατά συνέπεια είναι αναμφισβήτητο ότι η
απόφαση του ΔΣ ουδέποτε κοινοποιήθηκε στους προσφεύγοντες."

Τους Καραγκιόζηδες της ΕΛΟΚ τους κατακεραύνωσε η
Απόφαση του ΑΣΕΑΔ (με κλικ εδώ), η οποία με το
διατακτικό της αποδεικνύει το υπό πλήρη σύγχυση μαγείρεμα
των Αχυρανθρώπων του Γερόλυμπου:

Και η δικαίωση των Σανιώτη και Μπίκα ήρθε με τηλεγραφήματα σαν αυτό με κλικ εδώ!
Επομένως οι εκλογές της 3-11-2012 της ΕΛΟΚ ήταν άκυρες, διότι διαστρεβλώθηκε η
δημοκρατικότητά τους με τον μεθοδευμένο αποκλεισμό δύο υποψηφίων!!!
Ταυτόχρονα ο "Chef" των εκλογών της ΕΛΟΚ Γιώργος Γερόλυμπος είχε ήδη αποκλείσει από την
ψηφοφορία 7 συλλόγους των εκλογικών αντιπάλων του, ενώ οπωσδήποτε θα αύξησε κατά 5-10 τους
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ψηφοφόρους της δικής του παράταξης, με αποτέλεσμα ο συνδυασμός των αντιπάλων του να πέσει
κάτω από το 20% του συνόλου και άρα να μην πάρουν καμιά θέση στο ΔΣ/ΕΛΟΚ!!! Αυτά όλα τους τα
είχα πει 10 μήνες πριν, διότι ήταν η αγαπημένη και προβλέψιμη στρατηγική του Γερόλυμπου, και δεν
με είχαν ακούσει!!!
Η επόμενη κίνηση των αφελών θιγομένων ήταν να προχωρήσουν στην (εδώ με κλικ) εμπρόθεσμη
Αγωγή Ακύρωσης Απόφασης Γενικής Συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου με κλικ
εδώ! Αυτή την Αγωγή τελικά την ΑΠΟΣΥΡΑΝΕ για ανεξήγητους λόγους, τους οποίους οφείλουν να
εξηγήσουν στους ανθρώπους που τους υποστηρίζουν, διότι είναι αυτονόητο ότι θα την κερδίζανε,
ειδάλλως να αφήσουν το καράτε και να πάνε στα σπίτια τους!!! Μυρίζομαι ότι ο ένας πλέον δεν
ενδιαφέρεται και ο άλλος προαλείφεται για πρόεδρος ως διάδοχος του Μπουλούμπαση υπό την ...
"προστασία" πάντα του Γερόλυμπου!

Βέβαια, η προθεσμία για νέα Αίτηση ακύρωσης χάθηκε, αλλά μπορείτε να κάνετε
μήνυση και αγωγή σε ένα-ένα τα μέλη του ΔΣ!

Φεβρουάριος 2014 - Η σημερινή Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ
έχει ακριβώς τα ίδια μέλη,
ενώ μια παράλληλη έρευνα στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
www.dsa.gr .....

.... για τους ίδιους δικηγόρους που "διορίστηκαν" ακόμα και ως σημερινή Δικαστική
Επιτροπή της ΕΛΟΚ ...

http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm

19 Φεβρουαρίου 2014

Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα απο τη ΔΕ/ΕΛΟΚ και η πανηγυρική τους
αθώωση από το ΑΣΕΑΔ.
5/11
... δίνει τα επόμενα αποτελέσματα, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι τρεις
δικηγόροι της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ, Ανδρέας
Παπαπετρόπουλος, Δημήτρης Μαυριδάκης και Ισαμπέλα-Ροξάνα Σταν,
κατά διαβολική σύμπτωση στεγάζονται στο ίδιο κτίριο επί της
Λεωφόρου Αλεξάνδρας 122!!! Και ως εκ ... θαύματος στο ίδιο κτίριο
στεγάζεται και ο ... δικηγόρος του Γερόλυμπου κύριος Δημήτρης
Μπαλασόπουλος!!! Βρέ, καλώς τονεεεεε!!!
Εκ δεύτερου ... απανωτού και επιπρόσθετου θαύματος, ο τελευταίος θα μπορούσε να ήταν και ο ...
νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ. Αν συμβαίνει και αυτό, τότε θα σκίζαμε ακόμα και το ... θαύμα του
Παραλύτου στην Καπερναούμ (!), οπότε κάθε Κυριακή θα έπρεπε να ανάβαμε και ένα ... κεράκι στον
... Άγιο Γερόλυμπο τον Θαυματουργό! Μεγάλη η χάρη του!

Μια επί τόπου επίσκεψή μου έδωσε τις επόμενες επαγγελματικές πινακίδες, οι οποίες δείχνουν ότι
και οι τέσσερις ως άνω δικηγόροι στεγάζονται στον έκτο όροφο του κτιρίου στην ανωτέρω
διεύθυνση! Πάπαλααααα!!! Ο κύριος Μαυριδάκης συστεγάζεται με τον κύριο Μπαλασόπουλο!!! (Άσε
που μπορεί να είναι και οι τέσσερις στο ίδιο γραφείο, οπότε θα πεθάνουμε από τα γέλια!!!) Με δυό
λόγια, η Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ είναι ο ... Δικηγόρος του Γερόλυμπου και πληρώνεται από
την ΕΛΟΚ με εντολή ... Γερόλυμπου!!! (Λες να τον πληρώνει η ΕΛΟΚ και για τις δίκες του εναντίον
μου? Κρίνοντας από το πόσο φραγκοφονιάς είναι, εγώ είμαι σίγουρος!) Συνεπώς το σχετικό
ανέκδοτο: "Οι τέσσερις Ευαγγελιστές ήταν τρεις! Οι εξής δύο: Λουκάς!" ανακατασκευάζεται για τις
επόμενες γενιές ως εξής: "Η τριμελής Δικαστική Επιτροπή και ο Νομικός Σύμβουλος της ΕΛΟΚ
ήταν τρεις Δικηγόροι! Οι εξής δύο: ... Γερόλυμπος!!!
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Αριστερά η φωτό όλων των πινακίδων της
πολυκατοικίας (με κλικ μεγαλώνει) και δεξιά
εστιάζουμε στους τέσσερις "δικούς μας"!

Και μη σας φαίνεται περίεργη η ... περιέργεια μου! Διότι, σπάει ο διάβολος το ποδάρι του, λέμε τώρα,
και παραγγέλνει ο Γερόλυμπος "καταδικάστε τον ... Δρακόπουλο!", (που δεν θα το έκανε ποτέ!),
γράφει μια απόδειξη 1000 € για το ταμείο του Βόβλα προς τον νομικό σύμβουλο, λέμε τώρα, παίρνει
αυτός τα 1000 € και πληρώνει "μαύρα" τους δικαστές-μαϊμού, λέμε τώρα! Και η απόφαση "κρίνεται
και δημοσιεύεται", όπως την θέλει ο Γερόλυμπος, λέμε τώρα! Πράγματα τραβηγμένα, αλλά κανένας
δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχει ο δίαυλος να γίνουν πραγματικότητα!!! Εκτός αν οι τρεις δικηγόροι
είναι με σχέση παροχής υπηρεσιών προς την ΕΛΟΚ, οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για να είναι
αρεστοί σε αυτόν που πληρώνει, θα κάνουν τις επιθυμίες του "Απόφαση"! Το μόνο που δεν μπορεί να
συμβαίνει είναι το να δουλεύουν τζάμπα!!!
Καλά θα κάνει η ΓΓΑ να ελέγξει τις δικηγορικές και λογιστικές δαπάνες της ΕΛΟΚ, οι οποίες έχω
την εντύπωση ότι είναι υπέρογκες!!!

Κύριοι της Δικαστικής Επιτροπής:
Παραιτηθείτε ... τρέχοντας!!!
Και περνάμε στην μεθόδευση της "εικονικής νομιμότητας" από τον Γερόλυμπο, δηλαδή
του ότι η Δικαστική Επιτροπή αντί να αποτελείται από προτεινόμενα μέλη συλλόγων,
αποτελείται τελικά από πληρωμένους από το ΔΣ δικηγόρους, οι οποίοι προφανώς θα
κλίνουν προς το να μην δυσαρεστούν τον πελάτη τους!
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Ιδού το Άρθρο 26 για την Δικαστική Επιτροπή του καταστατικού της ΕΛΟΚ από ίδρυσης
της ΕΛΟΚ (1986) μέχρι πριν την τροποποίηση του 2008. Διαβάστε τις παραγράφους 2
και 3:

Το ανωτέρω Άρθρο στραγγαλίστηκε στο επόμενο από τον Γερόλυμπο (για να έχει την
ΔΕ/ΕΛΟΚ στο τσεπάκι του), το οποίο ψηφίστηκε στη ΓΣ της 28-10-2008, όπου φαίνεται
ότι την ΔΕ την επιλέγει ελεύθερα το ΔΣ, δηλαδή ο Γερόλυμπος!!!

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η ανωτέρω τροποποίηση αποτελεί χειραγώγηση της ομοσπονδίας
από τον Γερόλυμπο και στραγγαλισμό της δημοκρατικότητας της διοίκησης της ομοσπονδίας! ΕΙΝΑΙ
ΑΚΥΡΗ, διότι είναι αντίθετη προς το πνεύμα του αθλητικού νόμου και του αθλητισμού γενικότερα,
ενώ όσοι την ψηφίσατε τότε είσαστε ... κόπανοι με περικεφαλαία και με το ... συμπάθιο, διότι
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πυροβολήσατε τα πόδια σας και λίγο ... πιο πάνω!!! (Παρένθεση: στους περισσότερους η σφαίρα θα
βρήκε ... αέρα πιο πάνω και πέρασε χωρίς να τους αγγίξει!) Εξαιρώ τους ... "καλογλείφτες" (εννοώ
"αυτούς που γλείφουν καλά" και μη μου προσάψετε τίποτα άλλο!), οι οποίοι πάντα ξέρουν τι κάνουν!
Περίτρανη απόδειξη της απάτης του Γερόλυμπου και του ΔΣ/ΕΛΟΚ κατά την ανωτέρω τροποποίηση
του καταστατικού είναι το Άρθρο 9 του ίδιου καταστατικού, το οποίο οι ανωτέρω ηλίθιοι δεν
θυμήθηκαν να τροποποιήσουν και το οποίο ρητά ορίζει:

Δηλαδή, η τροποποίηση του Άρθρου 26 της 26-10-2008 έρχεται σε ευθεία αντίφαση με το Άρθρο 9!
Συνεπώς, η ανωτέρω Δικαστική Επιτροπή αποτελούμενη από τους συγκεκριμένους δικηγόρους είναι
παράνομη, ενώ τα μέλη της ήδη έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νοθεία των εκλογών της
ΕΛΟΚ κατά την 3-11-2012! Ευθύνη για την απάτη αυτή εις βάρος των συλλόγων της ΕΛΟΚ και των
μελών τους φέρουν ο Γιώργος Γερόλυμπος, το ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
(... ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής!), η οποία οφείλει και υποτίθεται ότι εποπτεύει, ελέγχει και
εγκρίνει τα καταστατικά και τους εσωτερικούς κανονισμούς των αθλητικών ομοσπονδιών πριν τις
επιχορηγήσει! Αλλά για το χαϊδεμένο παιδί της Νέας Δημοκρατίας και κολλητό των βουλευτών
Καραμανλή, Ορφανού και Μεϊμαράκη ... τα σκυλιά είναι δεμένα!!!

Σας μένει μια τελευταία ελπίδα: να μην έχει περάσει ο Γερόλυμπος την τροποποίηση του
2008 από το Πρωτοδικείο!
Τέτοιες μαλακίες τις έχει ξανακάνει! Τρεχάτε ψάξτε το!!!

Θύμιος Περσίδης, R.E.D.

Judgment Day !!!
ή "Κάντε τη ... γαργάρα !!!"
Σήμερα, Παρασκευή, 21/2/2014, συγκαλείται η
Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ για να "δικάσει"
συλλόγους-μέλη της και άτομα-μέλη αυτών των
συλλόγων. Έχουν αποδειχθεί, όμως, τα επόμενα, τα οποία θα πρέπει να
προσέξετε διότι η ατμόσφαιρα εντός ΕΛΟΚ είναι απόλυτα τεταμένη:
1 - Οι κατηγορίες είναι κατασκευασμένες και παράνομες, διότι εκ των
πραγμάτων δεν αναφέρονται σε πραγματικά περιστατικά κατά της ΕΛΟΚ,
http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm

Εμμανουέλα
ΠοντίδαΓερολύμπου,
Αναπληρώτρια
Πρόεδρος της
ΕΛΟΚ.
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αλλά είναι υπαγορευμένες φαντασιώσεις του Φαντασιόπληκτου δήθεν "Επίτιμου
Προέδρου της" Γιώργου Γερόλυμπου.
2 - Η δήθεν προσβολή του Φαντασιόπληκτου και η διατεταγμένη
υπερευαίσθητη προστασία του από το ΔΣ της ΕΛΟΚ, ιδιαίτερα τώρα που
ο ίδιος έχει τιμωρηθεί και με δεύτερη εξάμηνη τιμωρία απαγόρευσης
εισόδου σε κάθε διοργάνωση της Παγκόσμιας WKF και κάθε άλλη
διοργάνωση κάθε μέλους της Παγκόσμιας και άρα και της ΕΛΟΚ,
αναμφίβολα κινδυνεύει να προκαλέσει την τιμωρία και αποπομπή της
Χρήστος
Μπουλούμπασης. ΕΛΟΚ από την Παγκόσμια. Την ευθύνη αυτής της εξέλιξης θα φέρουν το
πρόεδρος ΕΛΟΚ ΔΣ και ένα-ένα τα μέλη του, τα οποία θα εκτεθούν σε μηνύσεις και αγωγές
από κάθε σύλλογο, κάθε μέλος του και κάθε αθλητή του!
3 - Το ΔΣ/ΕΛΟΚ που ασκεί "αυτεπάγγελτα" την πειθαρχική δίωξη, ήδη
είναι παράνομο διότι προέρχεται από παράνομες εκλογές, είναι ήδη
εκτεθειμένο σε μηνύσεις και αγωγές για ψευδή καταμήνυση και είναι ήδη
εκτεθειμένο σε τιμωρία από την Παγκόσμια! Επίσης, είναι ήδη εκτεθειμένο σε
μηνύσεις και αγωγές συλλόγων και μελών τους, διότι η Ελλάδα έχει
εκδιωχθεί από την Βαλκανική Ομοσπονδία Καράτε!

Μανώλης
Δημητριάδης,
Γενικός
Γραμματέας
ΕΛΟΚ

4 - Το ΔΣ/ΕΛΟΚ είναι υπόλογο που δεν έχει εφαρμόσει την τιμωρία της
Παγκόσμιας κατά του Γιώργου Γερόλυμπου, ενώ την ίδια στιγμή διώκει
πειθαρχικά τα μέλη της για υποτιθέμενα και ελαχιστότατα παραπτώματα! Έπρεπε να τον
είχε περάσει από Δικαστική Επιτροπή και να τον είχε καθαιρέσει από τη θέση του επίτιμου
προέδρου!
5 - Η Δικαστική Επιτροπή είναι
παράνομη, διότι έχει οριστεί παράνομα, αφού
απαρτίζεται από τρεις δικηγόρους μη μέλη
συλλόγων και μη προτεινόμενους από
συλλόγους, αλλά από το ίδιο ή πλαϊνά
γραφεία του νομικού συμβούλου της ΕΛΟΚ
και προσωπικού δικηγόρου του Γερόλυμπου.
Και αυτό είτε πληρώνονται από την ΕΛΟΚ είτε
όχι! Τίποτα απολύτως δεν εγγυάται το
αμερόληπτο των αποφάσεών τους! Οι
δικηγόροι που την απαρτίζουν είναι
παράνομοι, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να
δικάζουν μέλη της ΕΛΟΚ και εκτίθενται σε
μηνύσεις και αγωγές από όλους τους
συλλόγους και άτομα που θίγονται. Αν τολμήσουν έστω και να συνεδριάσουν, τότε ... ούτε
ψύλλος στον κόρφο τους! Φιλική συμβουλή: παραιτηθείτε και μην ξαναμπλέκετε με τον
Γερόλυμπο!
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Μπουλούμπασης Χρήστος
Αναπλ. Πρόεδρος: Γερολύμπου Εμμανουέλα
Γεν. Γραμματέας: Δημητριάδης Εμμανουέλα
Α' Αντιπρόεδρος: Κοσμίδης Γεώργιος
Β' Αντιπρόεδρος: Χανικιάν Γρηγόρης
Ταμίας: Βόβλας Γρηγόρης
Ειδ. Γραμματέας: Ράλλης Γεώργιος
Έφορος Υλικού: Γκουβούσης Ηλίας
Έφορος Εθνικ. Ομάδ.:Καρβούνης Γεώργιος
Πρόεδρ. Τεχν. Επιτρ.: Χονδροματίδης Παναγ.
Μέλος: Πάσης Πέτρος

http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm

19 Φεβρουαρίου 2014

Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα απο τη ΔΕ/ΕΛΟΚ και η πανηγυρική τους
αθώωση από το ΑΣΕΑΔ.
10/11

6 - Η παρουσία του μάρτυρα κατηγορίας Γιώργου Γερόλυμπου, ο
οποίος από τον Αύγουστο 2013 έως σήμερα διαπράττει θρασύτατα και
συνεχώς από το διαδίκτυο το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης
κατά του προέδρου της WKF και κατά αυτής της ίδιας της Παγκόσμιας,
είναι αυτονόητα παράνομη σε κάθε σύσκεψη ή συνεδρίαση κάθε
οργάνου της ΕΛΟΚ και οι απόψεις του ουδόλως μπορούν να
παρουσιαστούν ενώπιον οιουδήποτε οργάνου της ΕΛΟΚ, διότι
απλούστατα για αυτήν ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ, ως διεθνώς τιμωρημένος
από την Παγκόσμια να μένει στο απέναντι ... πεζοδρόμιο και να κοιτάζει
... τα τρένα που περνούν! (Μέτρα τα ... βαγόνια μικρέ!)

Γρηγόρης Βόβλας, ο
Ταμίας της ΕΛΟΚ.
Θα πρέπει να
ελεγχθεί το Ταμείο
της ΕΛΟΚ!

7 - Οι μαρτυρίες των υπολοίπων μαρτύρων θα κριθούν ως προς την
αντικειμενικότητά τους ή την "εσκεμμένη κατασκευή τους" και θα αποδοθούν ευθύνες σε
αυτούς με μεγάλη πιθανότητα να βρεθούν κατηγορούμενοι για συκοφαντική δυσφήμηση,
ψευδομαρτυρία, ψευδορκία και άρση της φίλαθλης ιδιότητάς τους με συνέπεια να μην
μπορούν να μπουν ούτε στο ... γυμναστήριό τους!
8 - Αυτά και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφθεί κανείς μπορεί να αποτελέσει κατηγορία
μήνυσης για απάτη εναντίον του κάθε εμπλεκομένου, γι αυτό συνιστάται επειγόντως,
αμιγώς και αδιαλείπτως:

"Κάντε τη ... γαργάρα !!!"
και πηγαίνετε για ... καφέ!
25-2-2014: Και το αποτέλεσμα ήταν το
αναμενόμενο:
Στα γραφεία της ΕΛΟΚ στα Άνω Λιόσια, το απόγευμα της
Παρασκευής 21-2-2014 κατέφθασε δικαστικός επιμελητής με
κοινό εξώδικο προς την ΔΕ και το ΔΣ της ΕΛΟΚ όλων των
"κατηγορουμένων" δια του οποίου εντόπιζαν όλες τις
στρεβλώσεις όσον αφορά στον ορισμό και συγκρότηση της
"Δικαστικής Επιτροπής", που ήταν έτοιμη να τους δικάσει,
δήλωναν τη σθεναρή θέση τους ότι δεν πληροί τις αναγκαίες
προϋποθέσεις συγκρότησης, αποδοχής και αναγνωρισιμότητας
και απαρίθμιζαν πληθώρα επιστολών προς όλες ανεξαιρέτως τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές (ΓΓΑ και Υπουργεία) για την
καταγγελία της παράνομης συγκρότησή της και ερωτήματα γνωμοδότησης για το σύννομο των
σχετικών αποφάσεων του ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Παγωμένοι οι παρευρισκόμενοι ιθύνοντες της ΕΛΟΚ έκαναν το "παγώνι" και δεν παραλάμβαναν
το εξώδικο, ενώ "μέτραγαν τις απώλειες" με τον πρόεδρο και τον γραμματέα της ΕΛΟΚ ...
"χεσμένους" (!) και τον Γερόλυμπο με τα ... πάμπερς στο χέρι να τρέχει να τους μαζεύει! (Σόρυ για
τις άκομψες εκφράσεις, αλλά πάντα εστιάζω στην ... αντικειμενική περιγραφή της κατάστασης!)
http://www.karate.gr/14elok/144140219.htm
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Μετά από αυτά, η "Δικαστική Επιτροπή-μαϊμού" της ΕΛΟΚ, ποιώντας την ανάγκη φιλοτιμία,
"ανέβαλε" τις "δίκες του αιώνα" για να σκεφθεί το θέμα ωριμότερα, πράγμα που κατά εκτιμήσεις
δικές μου, σημαίνει ότι "τις ματαίωσε και έφυγε προς παραίτηση με την ουρά στα σκέλια"! Και πολύ
λογικά έπραξε, διότι δεν μπορούν δικηγόροι-πράμα τα παιδιά να διασύρονται από άγνοια της
πραγματικής κατάστασης για παρανομίες της ΕΛΟΚ και του Γερόλυμπου!!!

Ο υπουργός Πολιτισμού
κ. Πάνος
Παναγιωτόπουλος

Ο υφυπουργός
Αθλητισμού κ. Γιάννης
Ανδριανός

Η γενική γραμματέας
Αθλητισμού κα Κυριακή
Γιαννακίδου

Οι Αρμόδιοι Υπεύθυνοι των παρανομιών της ΕΛΟΚ !!!

Θύμιος Περσίδης, R.E.D.

www.karate.gr
Αρχική
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