
Εγκληματική Οργάνωση Εκμετάλλευσης Αθλητικών Ομοσπονδιών έχει στήσει η "Συμμορία Γιώργου και 

Εμμανουέλας Γερολύμπου και Συνεργατών" 1/13 

http://www.karate.gr/14elok/144160115.htm 15 Ιανουαρίου 2016 

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

Πρώτη δημοσίευση 15/1/2016.  Ενημέρωση 1/9/2016!    Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

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

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

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ 

ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

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

"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός ιστότοπος", που 

γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής 

Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα 

δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων 

τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για 

τον αθλητισμό, τον οποίο χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων άρθρων και 

σχετικών 3000 περίπου σελίδων!  

 (Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και διαβάζουν το 

τελευταίο άρθρο του!!!)  

 

 

 

 

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

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

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!!! 

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

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

 

 

 Ακόμα ένα "χιουμοριστικό και αληθινό" βιντεάκι παραγωγής της "DYNAMIC KARATE 

PRODUCTIONS by Tim Pers":  

 15-1-2016 - Εγκληματική Οργάνωση Εκμετάλλευσης Αθλητ. Ομοσπονδιών έχει στήσει η 

"Γερόλυμπος και Σία"  

  

 Τυχαίες ομοιότητες προσώπων της ταινίας με πραγματικά πρόσωπα ... δεν αποτελούν 

σύμπτωση, αλλά για αυτούς μιλάμε!!!  
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 Εδώ θεωρείται σκόπιμο να θυμίσουμε τη "Συμμορία των Έντεκα" του ΔΣ/ΕΛΟΚ:  

 
Γερόλυμπος 

Επίτιμος 
πρόεδρος και 
"ιδιοκτήτης" 
της ΕΛΟΚ!!! 

 
Μπουλούμπασης 

Παράνομος 
Πρόεδρος διότι 
προπονητής! 

 
Γερολύμπου 
Παράνομη 

Γεν.Γραμ. στην 
"οικογενειακή 
επιχείρηση"! 

 
Καρβούνης 

Παράνομος Εφ. 
Εθν. Ομάδων, 
προπονητής, 
αστυνομικός! 

 
Χονδροματίδης 

Παράνομος Πρόεδρος 
Τεχν. 

Επιτροπής,  προπονητής! 

 
  

Ράλλης 
ΕιδικόςΓραμματέας 

με πτυχίο 
προπονητή! 

 
Γκουβούσης 
Παράνομος 

Έφορος 
Υλικού, διότι 
προπονητής! 

 
Δημητριάδης 

Παράνομο 
μέλος, διότι 

προπονητής! 

 
Πάσης 

 Παράνομος, 
διότι 

προπονητής! 
και Σουπιά! 

 
Βόβλας 

Παράνομος Ταμίας 
διότι προπονητής! 

Πρόσφατο 
εγκεφαλικό! 

 
Χανικιάν 

 Αντιπρόεδρος = Εκτός 
ΔΣ, διότι εγκεφαλικό! 

 
Ο ... 

Πουπουλιάρης! 

  

 Προφητείες προς Λαμόγια: Έρχεται Αρμαγεδδών κατασχέσεων για τις τρύπες της ΕΛΟΚ και τα ... 

μιστά των Υπαλλήλων!  

 Βόβλας και Χανικιάν: Πάτε για τα ρετάλια!  

 Πάση: Θα σου πάρουν τη ... βαφή των μαλλιών και θα σε πιάσει κατάθλιψη!  

 Δημητριάδη: Ευθύνεσαι για όλα! Ή θα πληρώσεις σκέτο ή θα ξεράσεις και θα πληρώσεις μαζί!  

 Γκουβούση: Ο πατέρας σου σε βάφτισε ... Ιφιγένεια χωρίς να το καταλάβεις!  

 Ράλλη: Θα δεις την υπογραφή σου και σε χαρτιά που δεν την έβαλες! Θα πληρώσεις γιατί 

συμμετέχεις 100%!  

 Χονδροματίδη: Καλά, εσύ πάρε μπλουζάκια με οριζόντιες ρίγες άσπρο-μαύρο από τώρα!  

 Καρβούνη: Πας για ... τροχονόμος στο ... προαύλιο του ... πουλιού!  

 Εμμανουέλλα: Πού πας ξεβράκωτη? Δεν είδες τι έκανε στην αδελφή του για τα περιουσιακά? Θα 

πατήσει πάνω σου για να βγει αυτός!  

Μπουλούμπαση: Το ένα ... στέντι είναι λίγο πολύ λίγο! Τα δύο στέντια είναι λίγο τι να πω! Τα τρία 

στέντια είναι λίγο πολύ λίγο! Βάλε και τέσσερα αν θες να σ' αγαπώ!!! (Η γυναίκα σου στο τραγουδάει, 

όχι εγώ!)  

Γερόλυμπε: Το κύριο πιάτο το τρώω πάντοτε κρύο!!! Δεν βιάζομαι!!!  

 

 Η Συμμορία-Βδέλλα  του Καράτε και στο Τρίαθλο!  
 

Από πλήθος άρθρων στο karate.gr (Περιεχόμενα Κεφαλαίου) έχω ήδη χιλιοαποδείξει ότι 

το ζεύγος Γιώργου και Εμμανουέλλας Γερολύμπου διοικούν και απομυζούν την Ελληνική 

Ομοσπονδία Καράτε και το άθλημα του καράτε. 

Από το 1996 ο Γιώργος Γερόλυμπος με τον Γιώργο Τσόγκα και με συλλόγους 

καράτε του δεύτερου είχαν αρπάξει την Ομοσπονδία Χόκεϋ, ώστε ο Γερόλυμπος να μπει 
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αντιπρόσωπός του στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ). Στη συνέχεια 

τσακώθηκαν και ο Τσόγκας έδιωξε τον Γερόλυμπο, κράτησε αυτός το Χόκεϋ και 

πήγε ο ίδιος αντιπρόσωπος στην ΕΟΕ. Πέρασαν 19 χρόνια μέχρι να καταλάβουν 

την απάτη οι "σοφοί-ανεγκέφαλοι" της ΓΓΑ και να ανακαλέσει ο υφυπουργός 

αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός το Νοέμβριο του 2014 την αθλητική αναγνώριση 

από την Ομοσπονδία Χόκεϋ και να τους στείλει στον Εισαγγελέα.  

Από το 2003 ή 2004 ο Γερόλυμπος είχε παραιτηθεί από πρόεδρος 

της ΕΛΟΚ και "την έπεσε" στο Τρίαθλο, ώστε δι' αυτού να χωθεί και πάλι στην 

ΕΟΕ. Και πάλι με την ίδια μέθοδο: δηλαδή με μια Συμμορία Συλλόγων και Ατόμων από το καράτε άρπαξε την 

Ομοσπονδία Τριάθλου το 2006 και μπήκε εκπρόσωπός της στην ΕΟΕ. Και συντηρεί ακόμα αυτή την κατάσταση 

και σήμερα, όπως αποδεικνύω στο προηγούμενο άρθρο μου με τίτλο: "4/1/2016 - Καράτε και Τρίαθλο: Το 

"Σύνδρομο του Γερόλυμπου" και ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής!" με αφορμή την Ανάκληση από τον ΓΓΑ Ιούλιο 

Συναδινό της Αθλητικής Αναγνώρισης από την Ομοσπονδία Τριάθλου. Υπενθυμίζω ότι στο άρθρο αυτό 

αποδεικνύω με αδιάσειστα στοιχεία ότι πραγματικά υπάρχει "Συμμορία με Ιεραρχία" από συγκεκριμένους 

συλλόγους και συγκεκριμένα άτομα που λυμαίνεται τις δύο ομοσπονδίες του καράτε και του τρίαθλου! 

Οι ιθύνοντες της ΓΓΑ Σταύρος Κοντονής και Ιούλιος Συναδινός θα πρέπει να είναι πιο σοβαροί και 

πιο ευαίσθητοι στις δημοσιοποιούμενες καταγγελίες. Αν η ΓΓΑ δεν δίνει καμιά σημασία σε καταγγελίες "ειδικών" 

στο κάθε άθλημα, τότε χάνει κάθε δικαίωμα σεβασμού ως προς την επιτυχή επιδίωξη της αποστολής της, που 

είναι η εποπτεία της έννομης και εύρυθμης λειτουργίας του Ελληνικού Αθλητισμού!  

 Προς την ΓΓΑ: Να κάνετε άμεσα οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο στις ομοσπονδίες Καράτε και 

Τριάθλου!  

 

 Η Ανάκληση της Αθλητικής Αναγνώρισης του Τριάθλου αναρτήθηκε και στο site της ΕΟΕ:  
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Σε απάντηση της ανάκλησης της αθλητικής της αναγνώρισης η Ομοσπονδία Τριάθλου εξέδωσε την 

ακόλουθη Ανακοίνωση, στην οποία πρόσθεσα αρίθμηση στις παραγράφους της μόνο και μόνο για να τις σχολιάσω 

χωρίς να τις επαναλάβω: 
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΟΤΡΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  
Η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου διαμαρτύρεται για την αδικαιολόγητη υπουργική απόφαση με την 

οποία ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση της ομοσπονδίας. Η απόφαση αυτή αποτελεί προϊόν – 

θέλουμε να πιστεύουμε – πλάνης και όχι σκοπιμότητας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 

οι οποίες αγνόησαν επιδεικτικά την δημοσιευμένη και κοινοποιηθείσα σε αυτές αγωνιστική δραστηριότητα της 

ομοσπονδίας και παρά τις συνεχείς συναντήσεις που είχαν προηγηθεί για το θέμα αυτό μεταξύ του προέδρου 

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου και της πολιτικής ηγεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

 
Άπό το site της Ομοσπονδίας Τριάθλου: Στην επιλογή της Διάρθρωσης του ΔΣ δεν δίνεται από τον Απατεώνα 

του Αιώνα καμιά πληροφορία εδώ και πολύ καιρό!!! 

 

1) Με την απόφαση αυτή όχι μόνο επιχειρείται μία αδικαιολόγητη 

επέμβαση στην αυτονομία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου, αλλά στην 

ουσία τίθεται σε κίνδυνο η αγωνιστική δραστηριότητα δεκάδων 

αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων και εκατοντάδων αθλητών – και μάλιστα στην αρχή μίας ολυμπιακής 

χρονιάς και εν όψει της συμμετοχής Ελλήνων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. 

2) Επίσης με το ανακοινωθέν τύπου των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που 

συνοδεύει την εν λόγω απόφαση, αφήνονται υπόνοιες περί έλλειψης διαφάνειας στη λειτουργία της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Τριάθλου. 

3) Πέραν του ότι η απόφαση της ανάκλησης στηρίζεται σε τυπικούς λόγους και όχι σε ζητήματα 

οικονομικής διαχείρισης και διαφάνειας, η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου καταδικάζει κάθε τέτοια 

προσπάθεια σπίλωσης της διοίκησης και των σωματείων μελών της και δεν θα επιτρέψει τη συνέχισή της. 

4) «Η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου στηρίζει ένα ερασιτεχνικό Ολυμπιακό άθλημα χωρίς 

καμία κρατική επιχορήγηση ούτε έχει οποιαδήποτε άλλη στήριξη με δημόσιο χρήμα από το 2012 και, ως 

εκ τούτου, δεν διαχειρίζεται ούτε ένα ευρώ απο τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.» 
5) Το άθλημα του τριάθλου στηρίζεται αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ σε περίοδο 

έντονης οικονομικής κρίσης η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου έχει κατορθώσει να φιλοξενεί στην Ελλάδα 

την έδρα της Μεσογειακής Ομοσπονδίας Τριάθλου, πρόεδρος της οποίας είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής 
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Ομοσπονδίας Τριάθλου, και μονο το 2015 διοργάνωσε ανω των 10 μεγάλων αγώνων στην Ελληνική 

Επικράτεια με αποκορύφωμα το Πανελλήνιο πρωτάθλημα και Μεσογειακό κύπελλο στο Λουτράκι, την 

αναβίωση της Ολυμπιακής διαδρομής στην Βουλιαγμένη και τον ετήσιο αναπτυξιακό αγώνα spetsathlon στις 

Σπέτσες με συμμετοχή που ξεπέρασε το 2015 τους 1000 αθλητές, χωρίς καμία συνδρομή απο την ΓΓΑ.  

6) Επιπλέον συμμετείχε με τρείς αθλητές στους Ευρωπακούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Baku 2015 και 

με δύο αθλητές στους Μεσογειακούς αγώνες στην Πεσκάρα 2015. 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου ειναι η μοναδική ομοσπονδία για το άθλημα του Τριάθλου που 

είναι αναγνωρισμένη απο την διεθνή ομοσπονδία ( ITU-International Triathlon Union) και ειναι αυτή που θα 

συνεχίσει να αναπτύσσει το άθλημα στην Ελλάδα υλοποιόντας το πρόγραμμα της το 2016, αρχίζοντας απο το 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Διάθλου στις 14/2/2016. Η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου δεσμεύεται να 

συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή και θα αντιδράσει σε κάθε προσπάθεια περιορισμού της 

αυτονομίας της. 

7) Η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου (Ε.Ο.ΤΡΙ) είναι μία υγιής ομοσπονδία που λειτουργεί 

επιτυχημένα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, όπως άλλωστε υποχρεώθηκε τόσο αυτή όσο και άλλες αθλητικές 

ομοσπονδίες λόγω της περικοπής των επιχορηγήσεων που της επιβλήθηκε. 

Από ό,τι φαίνεται όμως, η επιτυχημένη αυτοχρηματοδοτούμενη λειτουργία της Ε.Ο.ΤΡΙ « ακυρώνει » το 

κρατικοδίαιτο μοντέλο της ΓΓΑ, της οποίας οι υπηρεσίες φαινεται μέσω τέτοιων αποφάσεων να αναζητούν 

ρόλο, στραγγαλιζοντας την υγιή ανάπτυξη ενός Ολυμπιακού αθλήματος, υποσκάπτοντας ταυτόχρονα καθε 

προσπάθεια για την εξέλιξη ενός νέου μοντέλου αυτοχρηματοδοτούμενης ανάπτυξης στον Αθλητισμό, ενώ θα 

έπρεπε στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες για την χώρα να προωθούνται και να επιβραβευονται 

τέτοιες προσπάθειες. 

Επιπροσθέτως, το Τρίαθλον είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα με ειδικές απαιτήσεις που δεν μπορεί να 

αναπτυχθεί από άλλη ομοσπονδία και πολύ περισσότερο απο μια ομοσπονδία σαν την Ελληνική Ομοσπονδία 

Μοντέρνου Πεντάθλου, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το Τρίαθλο και πολύ περισσότερο εχει αμφίβολη 

λειτουργία και φαίνεται να επιχειρείται από τις υπηρεσίες της ΓΓΑ να αποκτήσει υπόσταση, μέσω των 

αγωνιστικών δραστηριοτήτων του Τριάθλου! Ιδιαίτερη έκπληξη μας προκαλεί η παντελής άγνοια των 

υπηρεσιών της ΓΓΑ για την υπαγωγή του Τριάθλου σε ένα άσχετο άθλημα με μόνο κριτήριο την ίδια κατάληξη 

στην ονομασία του αθλήματος! 

Για τους λόγους αυτούς η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου γνωστοποιεί την πρόθεσή της να κινηθεί 

άμεσα εναντίον της απόφασης με την οποία ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση της ομοσπονδίας 

ούτως ώστε να προστατευθούν οι Τριαθλητές σε μια Ολυμπιακή χρονιά και θα ενημέρωσει άμεσα την 

Παγκόσμια Ομοσπονδία Τριάθλου και την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή επειδή θεωρεί οτι η Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού επεμβαίνει στην αυτονομία του Ολυμπιακού αθλήματος του Τριάθλου στην Ελλάδα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ 

 
Το πρώτο που παρατηρούμε είναι ότι την ανακοίνωση ΔΕΝ 

την υπογράφουν τα εκ του νόμου πρόσωπα που δεσμεύουν την 

ομοσπονδία, δηλ. ο πρόεδρος και ο γραμματέας. Φαίνεται ότι άρχισε 

και ο Γερόλυμπος να θεωρεί "κόκκινο πανί" ακόμα και το όνομά του 

και την υπογραφή του! (Κάποτε θα αλλάξεις και όνομα!) 
 

Στη συνέχεια και κατά παράγραφο: 

1) Τα "δεκάδες αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία και οι 

εκατοντάδες αθλητές" ήταν όλοι-όλοι 15 σωματεία με δικαίωμα 

ψήφου στις εκλογές του 2012 εκ των οποίων τα 2 δεν εμφανίστηκαν 

και από τα υπόλοιπα 13 τα 10 ήταν σωματεία καράτε, που δεν 

καλλιεργούν το τρίαθλο, ενώ τα 15 άτομα από τα 20, που αναφέρονται 

στο Πρακτικό των εκλογών αυτών, ήταν μαφιόζοι της Συμμορίας του 

Γερόλυμπου και της γυναίκας του από το καράτε. 

Ημ/νία Ποσό € Φορέας 

27-3-2015  
25.000 ΕΟΕ 

7-4-2015  
25.000 ΕΟΕ 

29-4-2015  
5.000 ΕΟΕ 

14-5-2015  
7.000 ΕΟΕ 

25-5-2015  
7.000 ΕΟΕ 

31-7-2015  
22.800 Δήμος Βούλας 

14-9-2015  
1.845 ΠεριφΠελοπ. 

26-10-2015  
??? Χορηγοί 

14-12-2015  
3.000 ΕΟΕ 

15-12-2015  
3.000 ΕΟΕ 
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2) Εδώ θα μας τρελάνεις! Την απόλυτη αδιαφάνεια που επικρατεί, όπου εσύ αναμιγνύεσαι, δηλαδή το 

"μακρύ χέρι του Καραγκιόζη" το θεωρείς "υπόνοιες περί έλλειψης διαφάνειας" στη λειτουργία της Ομοσπονδίας 

Τριάθλου? 

3) Ποιά "σπίλωση της διοίκησης" ρε Αρχι-καραλαμόγιο? Εδώ μιλάμε ότι εσύ και η γυναίκα σου και η 

Συμμορία σας είσαστε βδέλλες του ελληνικού αθλητισμού και εσύ διαμαρτύρεσαι για "σπίλωση"! 

4) Πού το είδες ότι το Τρίαθλο δεν παίρνει "καμιά κρατική επιχορήγηση", όταν για το 2015 μόνο πήρε 

από την ΕΟΕ και άλλους φορείς τα ποσά του δεξιού πίνακα (με κλικ στις Ημ/νίες τους βλέπετε τις σχετικές 

αποφάσεις), και άλλα βέβαια, και βλέπουμε! 

5) Αν "μασάς" και από το Ταμείο της Μεσογειακής Ομοσπονδίας Τριάθλου, όπως "μάσησες" ολόκληρο 

το Ταμείο της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε και σε κυνηγάνε, έ, τότε τι άλλο να πω εκτός από το όταν ... 

μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω ... σαν κι εσένα!!!  

6) Από τις δεκάδες σωματείων και τις εκατοντάδες αθλητών μόνο τρεις για τους Ευρωπαϊκούς 

Ολυμπιακούς και δύο για τους Μεσογειακούς σας βγήκανε??? 

7) "Υγιής ομοσπονδία που λειτουργεί επιτυχημένα"!!! "Υγεία και ευτυχία" στη ζωή των 10 συλλόγων 

και 15 ατόμων του καράτε, που σου στηρίζουν το "μαγαζί του Τριάθλου" και έπαιρνες αρχικά τις παχυλές 

επιχορηγήσεις μέχρι που τις κόψανε και έστησες τη μηχανή με τα "ιδιωτικά συμφωνητικά" για το μαγαζί του 

Τριάθλου σαν και αυτό που ακολουθεί! 
 

 Προς την ΓΓΑ: Να κάνετε άμεσα οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο στις ομοσπονδίες 

Καράτε και Τριάθλου!  

 



Εγκληματική Οργάνωση Εκμετάλλευσης Αθλητικών Ομοσπονδιών έχει στήσει η "Συμμορία Γιώργου και 

Εμμανουέλας Γερολύμπου και Συνεργατών" 7/13 

http://www.karate.gr/14elok/144160115.htm 15 Ιανουαρίου 2016 

 Από το TriathlonWorld.gr του Γιάννη Ψαρέλη  
  

Στο triathlonworld.gr βρήκαμε τα επόμενα σχόλια με αφορμή το Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ 

ΕΟΤΡΙ και "συνδιοργανωτή", που έχει κατεβάσει η γκλάβα του Αθλητικού Απατεώνα και το οποίο αποδεικνύει 

και από άλλη μεριά ότι η "Συμμορία Γιώργου και Εμμανουέλλας Γερολύμπου και Συνεργατών Α.Ε.Α." έχει 

μετατρέψει τη δημόσια ομοσπονδία του δημόσιου αθλήματος του Τριάθλου σε επικερδή οικογενειακή επιχείρηση! 

Θέλει και ρώτημα ότι οι εκλογές μαϊμού γίνονται, ώστε να καταλήγουν στην τσέπη του Γερόλυμπου τα ... 

μπικικίνια από τα τέτοιου είδους συμβόλαια??? Το Συμβόλαιο μένει μεταξύ Γερόλυμπου και "Συνδιοργανωτή" 

ενώ έχει και μοντέρνα ρήτρα "εχεμύθειας"!  
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Εκ των ανωτέρω και από την ευρύτερη μελέτη του "Ιδιωτικού Συμφωνητικού" προκύπτει ότι ο 

Γερόλυμπος, ο οποίος υπογράφει μόνος ως ΕΟΤΡΙ (!), α) πληρώνεται από προκαταβολικά έως και τελικά, β) 

δεν υφίσταται κανένα έξοδο, και γ) έχει μόνον έσοδα!!! δ) Μπορεί να τα εισπράξει όλα με ... εχεμύθεια μόνο για 

τον εαυτό του!!! ε) Με δυό λόγια αρπάζει δημόσια ομοσπονδία, δημόσιου αθλήματος, που επιχορηγείται από 

δημόσιο χρήμα και ταυτόχρονα χρησιμοποιεί δημόσιες εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύεται δημόσιες παροχές 

προς ομοσπονδία, συλλόγους και αθλητές, και της ... ξεσκίζει ... να μην πω τι!!!   

 Προς την ΓΓΑ: Να κάνετε άμεσα οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο στις ομοσπονδίες Καράτε και 

Τριάθλου!  

Στα ανωτέρω θα προσθέσω ότι πλέον είναι αυταπόδεικτο ότι ο Γερόλυμπος επιδιώκει να φθάσει τα 

αυτοκρατορικά επίπεδα του Primo Nebiolo, αυτοκράτορα της IAAF (Παγκόσμια Στίβου) ή/και του Juan 

Antonio Samaranch, αυτοκράτορα της ΔΟΕ (ήδη τους αντιγράφει στο λαμέ ... βρακί!), οι οποίοι ήταν επικεφαλής 

των "πολυεθνικών", που διοργανώνουν παγκόσμια αθλητικά γεγονότα με "συνδιοργανωτές", οι οποίοι 

επιβαρύνονται "ευτυχείς" με το 90% των εξόδων και απολαμβάνουν "ευτυχέστεροι" το 10% των εσόδων των 

μεγάλων διοργανώσεων (όπως το "Αθήνα 1997" και το "Αθήνα 2004", που ρίξανε έξω τη χώρα!) αρκεί να 

βάλουν κάπου το όνομά τους!!! Ψώνιο κι αυτό!!!  
  

Πραγματικά, δραστηριότητα στο Τρίαθλο υπάρχει και μεγάλη! Απόδειξη το ενδιαφέρον των επόμενων 

χορηγών για τους αγώνες που συνδιοργανωτής ήταν και ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (ημ/νία 

31/7/2015 του ανωτέρω πίνακα). 
  

Περισσότεροι από 170 γυναίκες και άνδρες, λιγότερο ή περισσότερο έμπειροι τριαθλητές βούτηξαν 

ακριβώς στις 9 το πρωί στα γαλαζοπράσινα νερά της εντυπωσιακής ακτής Βουλιαγμένης και ακολούθησαν τις 
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Ολυμπιακές τριαθλητικές διαδρομές του 2004, σε μία αναβίωση των κορυφαίων στιγμών της Ολυμπιάδας 

της Αθήνας! 

Ο αγώνας περιελάμβανε διαδρομή sprint 

triathlon προβλέποντας κατά σειρά 750 μ. 

κολύμβησης, 20 χλμ. ποδηλασίας και 5 χλμ. δρόμου, 

ενώ δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής και σε ομάδες 

σκυταλοδρομίας. Νικήτρια στις γυναίκες 

αναδείχθηκε η Κατερίνα Μαλάμου, ενώ στους άνδρες 

πρώτευσε ο Γιώργος Δανιηλ και από τις ομάδες 

σκυταλοδρομίας την πρωτιά κατέκτησε η Real Bike 

team. 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 

κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε μετά τον 

αγώνα: «Το 1ο Τρίαθλο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

εξελίχθηκε σε μια γιορτή του αθλητισμού και της 

συμμετοχής, όπως ακριβώς το θέλαμε, το σχεδιάσαμε 

και το ευχόμασταν. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που 

ο Δήμος μας ανέλαβε αυτήν την πρωτοβουλία και η 

επιτυχία αυτής της εκδήλωσης θα δώσει τη σκυτάλη και 

σε άλλες, αντίστοιχες. Για εμας ο Αθλητισμός και ο 

Πολιτισμός αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα στην 

οποία θα συνεχίσουμε να επενδύουμε». 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Τριάθλου, κ. Γιώργος Γερόλυμπος από την πλευρά 

του επισήμανε: «Η επιτυχία της διοργάνωσης του 1ου 

Τρίαθλου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και το πλήθος 

των συμμετοχών που προσέλκυσε απέδειξαν για μια ακόμα φορά τη δημοφιλία και τη δυναμική του αθλήματος που 

υπηρετούμε. Η Ε.Ο.ΤΡΙ. θα συνεχίσει τη συστηματική της προσπάθεια για την προώθηση του Τριάθλου 

προσφέροντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την υποστήριξή της σε κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει σε αυτό 

το σκοπό». 

Χρυσός χορηγός του 1ου τρίαθλου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ήταν η Εταιρεία Ακινήτων 

Δημοσίου, που διαχειρίζεται την ακτή Βουλιαγμένης. 

Η Communication Lab, κορυφαία εταιρεία επικοινωνίας καθώς και διοργανώτρια σημαντικών 

αθλητικών events  - θεσμών όπως  το Spetses mini Marathon και το Spetsathlon προσέφερε υπηρεσίες 

επικοινωνίας καθώς και sponsorship management, διατελώντας  PR & Communication Sponsor. 

Energy Sponsor της φετινής πρώτης διοργάνωσης ήταν το VIBE από τo LIFE, το νέο energy juice 

drink με χυμό φρούτων, φυσική καφεϊνη, γκουαρανά και βιταμίνες, που σου δίνει τη φυσική ενέργεια που 

χρειάζεσαι όποια ώρα θέλεις, από το πρωί ως το βράδυ, με τον πιο δροσιστικό και γευστικό τρόπο! 

Hospitality Partner του 1ου Triathlon 3V – Vari Voula Vouliagmeni ήταν το The Margi, το boutique 

hotel με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα που συνδυάζει αρμονικά τη διακριτική 

πολυτέλεια με τα ζεστά μεσογειακά στοιχεία της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησής του και αποτελεί σύμβολο 

φιλοξενίας. 

Στο bike service της διοργάνωσης ήταν το ποδηλατκό κατάστημα Top Cycles. 

Τη ναυαγοσωστική κάλυψη του αγώνα ανέλαβε η Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής. Η 

ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ, η πρώτη σχολή στην Ελλάδα, μέσα στα 20 χρόνια λειτουργίας της οδηγεί τις εξελίξεις στο χώρο 

της ναυαγοσωστικής με 5.500 ναυαγοσώστες – μέλη. 

Υποστηρικτές της διοργάνωσης ήταν ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, το Κέντρο Διατροφής και 

Μεταβολισμού NutriBase και η anatropionline.gr. 

Διατάσεις για τους αθλητές πρόσφερε η έμπειρη ομάδα των Holmes Place, της διεθνούς αλυσίδας 

premium Fitness & Wellness Clubs. 

Ως δώρο στους συμμετέχοντες δόθηκε η συλλεκτική αριθμημένη φιάλη ΕΨΑ των 90 ετών. 

 

 
Τα έξοδα των αγώνων εσωτερικού τα πληρώνουν οι 

συνδιοργανωτές και οι χορηγοί! Τα έξοδα των αγώνων 
εξωτερικού τα πληρώνουν οι αθλητές μόνοι τους και τα 
ταξίδια οπωσδήποτε τα αναλαμβάνει το δικό σου Elpida 
Tours με κέρδος για σένα! Τα τηλέφωνα, τα γραφεία και 

όλα τα λειτουργικά τα πληρώνει η ΓΓΑ! 
Ήθελα να ήξερα τα λεφτά από τις συμμετοχές των 

αθλητών, από τις επιχορηγήσεις της ΕΟΕ και από τα 
κέρδη από τα συμβόλαια με τους συνδιοργανωτές σε 

ποιά τσέπη τα βάζεις! 
Δεν μου λες! Μη μου λες! Θα το πεις στου Εισαγγελέα το 

... αυτί! Η Απάτη βγάζει μάτι! 
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 Καλός ο Αθλητισμός, δεν λέω, αλλά να μην πληρώνουν οι συνταξιούχοι τα κερατιάτικα 

για τους αθλητικούς εγκληματίες με ευθύνη της ΓΓΑ!!!  

 

 

 Αλλά οι ρίζες της Συμμορίας είναι στην ΕΛΟΚ!  
  

Όπου ο "κραυγάζων" ενεργός προπονητής καράτε και αστυνομικός Γιώργος Καρβούνης είναι 

ταυτόχρονα παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ κατά καραμπινάτη παράβαση του αθλητικού νόμου 2725/1999, 

όπως άλλωστε και τα 8 στα 10 μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ με μια Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να κλείνει μάτια, 

αυτιά και κάθε άλλο ... αισθητήριο όργανό της σε αυτές τις παρανομίες επί δεκαετίες!   
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Πραγματικά οι Μπουλούμπασης, Ποντίδα-Γερολύμπου, Καρβούνης, Χονδροματίδης, Γκουβούσης, 

Δημητριάδης, Πάσης και Βόβλας, 8 στους 10, έχουν "ενεργό" δίπλωμα προπονητή καράτε και συνεπώς 

εξασκούν το επάγγελμα του προπονητή, ενώ ταυτόχρονα είναι παράνομα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ.  

Η ΓΓΑ ... κανονικά ... ντόρτια και εξάρες!!!  

Ιδιαίτερα ο Γιώργος Καρβούνης πληρώνεται από το δημόσιο καραμπινάτα παράνομα με υπογραφές 

υφυπουργού Σταύρου Κοντονή, όπως αποδεικνύεται από την Απόφαση του υφυπουργού Αθλητισμού Σταύρου 

Κοντονή της 16-12-2015 (με κλικ εδώ), η οποία δημοσιεύτηκε και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Β2693/11-

12-2015 (με κλικ εδώ), κατά την οποία ο Γιώργος Καρβούνης μόνο για το 2013 εισπράττει το ποσό των 

5.942,97 € ως προπονητής του ειδικού αθλητή Νικόλαου Μουτσώκου, ο οποίος κατέλαβε την 5η θέση σε 

αγώνες Καράτε Κωφών. Ορίστε τα κύρια τμήματα της Απόφασης: 
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Από τον Πίνακα αθλητών: 

 
 

Από τον Πίνακα προπονητών: 

 

 
  

 Η Απάτη βγάζει μάτι!  
Ταυτόχρονα ο παράνομος αυτός προπονητής και μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ στηρίζει τον Αρχι-απατεώνα 

Γερόλυμπο στις απάτες του και μοστράρεται σαν ... "κατήγορος" για διαγραφές συλλόγων και ατόμων από την 

ΕΛΟΚ!  

Ταυτόχρονα, ο συνεργάτης του 

Γιώργου Καρβούνη στα πλαίσια της SKIF, 

Σωτήρης Τζανάκος (δεξιά), δικηγόρος και 

πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ, 

γνωρίζοντας ότι ο Καρβούνης είναι παράνομος 

προπονητής, που εισπράττει από το δημόσιο, 

και παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ τον 

αποδέχεται χωρίς αναστολές με όλες αυτές τις ασυμβίβαστες 

ιδιότητες ως "κατήγορο" για τις διαγραφές συλλόγων και ατόμων 

από την ΕΛΟΚ.  

Καλά ο Καρβούνης είναι όρθιο γαϊδούρι, ο Τζανάκος 

όμως??? 

  

 Προς την ΓΓΑ: Ο Καρβούνης για να εισπράξει το ανωτέρω ποσό οπωσδήποτε έχει υποβάλει ή θα 

υποβάλει παράνομη δήλωση ότι ως προπονητής του ανωτέρω συλλόγου του δεν εμπίπτει σε κανένα κώλυμα εκ 

του νόμου! Και όμως ο συγκεκριμένος κύριος εμπίπτει στο κώλυμα ότι είναι ενεργό μέλος ΔΣ αθλητικής 

ομοσπονδίας!  

Προς την ΓΓΑ: Να μπλοκάρετε άμεσα την πληρωμή του Καρβούνη ή να του πάρετε πίσω τα λεφτά των 

... συνταξιούχων (και δικά μου) που ήδη εισέπραξε!  

Προς την ΓΓΑ: Και οπωσδήποτε να κάνετε άμεσα οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο στις 

ομοσπονδίες Καράτε και Τριάθλου!  
  

ΑΝ η πληρωμή του Καρβούνη ως προπονητή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ καραμπινάτη απάτη κατά του Δημοσίου και 

ΑΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ τα 5.942,97 € με υπογραφή υφυπουργού Σταύρου Κοντονή, τότε προκύπτει αυτονόητα το 

συμπέρασμα:  



Εγκληματική Οργάνωση Εκμετάλλευσης Αθλητικών Ομοσπονδιών έχει στήσει η "Συμμορία Γιώργου και 

Εμμανουέλας Γερολύμπου και Συνεργατών" 13/13 
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"Συγκινητικά ανθρωπιστικό το ενδιαφέρον της ΓΓΑ και του ΣΥΡΙΖΑ για το ... Μπουρδέλο της ΕΛΟΚ 

και των Νταβατζήδων της!!!" 

 

 Και η δικαίωση επιτέλους ήρθε!  
  

 
  

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!  

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 
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