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karate.gr: 12 - Η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε 

Πρώτη δημοσίευση 1/9/2018.  Αρχική        Επικαιρότητα        Π.Ο.Π.Κ. 

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!!!) 

 

Από σήμερα μέχρι την Έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο 

την 6-8-2020 έχουμε ακόμα 696 ημέρες και το Ελληνικό Καράτε βρίσκεται σε 

τέλμα με ευθύνη της διοίκησής του, της αντιπολίτευσης και της ΓΓΑ!!! 
 

Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε: 

Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία 

για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος! 

Με τη συνέργεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού! 

 

 

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

Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτιμος Πρόεδρος από 

1980-1994!  Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Παραδοσιακού Καράτε από 1995 έως σήμερα!!! 

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων!!! 

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

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

 

ΠΕ
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ

http://karate.gr/index.html
http://karate.gr/01news/010contg.htm
http://karate.gr/12popk/120cont.htm
http://www.karate/20sales/2011g.htm
http://www.karate/21promot/2121.htm
http://www.karate/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate/04curric/Curric1-Pers.pdf
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    Οργανόγραμμα Εικοσιπενταετούς Διοίκησης και Παρανομιών της ΕΛΟΚ και του Γερόλυμπου! (17-8-2018)

Α Α1 Α2(1.2) Α3 Α4

Νομικό Περιβάλλον Αθλητικός Νόμος Καταστ/κό, Εσωτ. Κανον. Εποπτεία από τις Σχετικές Δικαστικές

Λειτουργίας της ΕΛΟΚ και Τροποποιήσεις και Τροποποιήσεις(WKF) ΓΓΑ και ΕΟΕ Αποφάσεις

B Β0+B1+B2 B3 B4 Ε

Όργανα Γενικές Διοικητικά Συμβούλια Εξελεγκτικές Παράβαση Δικ.Αποφ.

Διοίκησης ΕΛΟΚ Συνελεύσεις (Εκτελεστική Επιτροπή) Επιτροπές Εκτροπή του Σκοπού

Β5(1.2.3.4)+Β6 Ε1(1.2.3)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Γιώργος Γερόλυμπος Ψευδο-παραδοσιακά

ΘΕΜΑΤΑ Κυρίαρχος Δικτάτορας Στυλ ΕΝΤΟΣ ΕΛΟΚ

ΕγκΟργ+ΔομΙερ της ΕΛΟΚ (μαγαζί του) Ε2(1έως7)

Γ Γ1 Γ2 Γ3 Ψευδο-παραδοσιακά

Επιτροπές Τοπικές Επιτροπές: Τεχνική, Δικαστική Επιτροπή Στυλ ΠΕΡΙ την ΕΛΟΚ

της ΕΛΟΚ Επιτροπές Διαιτησίας & Αγώνων & ΝομικόςΣύμβουλος Ε3

Δ Δ1+Δ2 Δ3(1έως6) Δ4 Εξετάσεις βαθμών Νταν

Αγώνες και Άλλες Αγώνες Εσωτερι- Αγώνες δήθεν Σεμινάρια & Άλλες των Στυλ & της ΕΛΟΚ

Διοργανώσεις κού & Εξωτερικού Παραδοσιακών Στυλ Διοργανώσεις Ε4(1έως5)

Ψευδο-ΟΜΟ ΕΚΤΟΣ

Ζ Ζ1+Ζ2+Ζ3+Ζ4+Ζ5 Ζ6+Ζ7 Ζ8(1.2.3.4)

Προνόμια ΕΛΟΚ Στέγη & Επιχορηγήσεις ΕΛΟΚ/Συλλόγων Μόρια αθλητ.ΑΕΙ/ΤΕΙ Σχολές Προπο-

συλλόγ. & αθλητ. Στάδια Αγώνων-Αγώνες Εσωτερ-Εξωτερ. Προσλήψεις Δημόσιο νητών της ΓΓΑ

επαγγελματικό δίπλωμα

Η Η1 Η2 Η3 Η4

"Θυγατρικές" MEGA HELLAS Ψευδο-ομοσπονδίες Sportdata Elpida Startours

Επιχειρήσεις Εμπορία φορμών ISO - KOI/Hellas - (ηλεκτρονική διορ- ταξιδιωτικό πρακτορείο

 - ISSO - NEA γάνωση αγώνων) Γερόλυμπου/συνεργατ.

Θ Θ1 Θ2 Θ3 Θ4

Αρπαγή & εκμε- Χόκεϊ Κέρλινγκ Σόφτμπολ, Μπέιζ- Τρίαθλο

τάλλευση άλλων Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ μπολ, Παγοδρομίες Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ

αθλητ. ομοσπονδιών Στον Εσαγγελέα Στον Εσαγγελέα??? Αφαιρέθηκαν οι ΕΑΑ Στον Εσαγγελέα

Ι Ι1 Ι2 Ι3 Ι4

Άλλες δραστηριότητες Γεν. Γραμ. στην Πρόεδρος Μέλος Οργανωτικής Μέλος Οργανωτικής

του Γερόλυμπου Παγκόσμια & Ευ- της Βαλκανικής Επιτροπής του Επιτροπής του

ρωπαϊκή Καράτε Ομοσπονδίας Καράτε "Αθήνα 1997" "Αθήνα 2004"

Ι5 Ι6 Ι7 Ι8

Μέλος της Αμοιβόμενο μέλος των Διαχρονική Διαπλο- Διδακτορικό μαϊμού

Ελληνικής Ολυ- ΔΕΜΑ και Sportaccord κή με πολιτικά από ανύπαρκτο

μπιακής Επιτρ. (Διεθν. Αθλητ. Οργάν.) πρόσωπα Πανεπιστήμιο

Κ Κ1(1.2.3.4) Κ2 Κ3 Κ4

Δικαστήρια Με Ε. Περσίδη Καταγγελίες Μέσω της ΔΕ/ΕΛΟΚ Με την αντιπο-

και Καταγγελίες 4 αστικά το 1995 στις ΓΓΑ (πρόσφατες) κατά ατόμων λίτευση του

παλιά και 1 ποινικό το 2000 & ΕΟΕ (πρόσφατες) και συλλόγων σε ΚΙΜΕ σε εξέλιξη

νέα σε εξέλιξη 2 ποιν. 2005-2012 σε εξέλιξη εξέλιξη στα Δικαστ. στα Δικαστήρια
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Μια μελέτη του Θύμιου Περσίδη 

 

Σε 11 Κεφάλαια θα αποδειχθούν οι εκτεταμένες διαχρονικές παρανομίες του Γιώργου 

Γερόλυμπου και των Συνεργατών του στην ΕΛΟΚ για τα τελευταία 25 χρόνια 

της λειτουργίας της! 

 

Το παρόν άρθρο του www.karate.gr στάλθηκε με email στους αρμόδιους. 

 
 

Περιληπτικά κατά κεφάλαιο και ενότητα 

Εισαγωγή: 

Οι διαχρονικές Παρανομίες του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ ενδεικτικά και περιληπτικά: 

Όπως θα αποδειχθεί στην ανάλυση των Κεφαλαίων, ο Γερόλυμπος και η ΕΛΟΚ έχουν 

διαπράξει εκατοντάδες παρανομίες κατά την λειτουργία της ομοσπονδίας καράτε στα τελευταία 25 

χρόνια δυστυχώς με την παντελή έλλειψη εποπτείας από τη ΓΓΑ και σε πολλές περιπτώσεις με την 

έμπρακτη συνέργειά της.  

Η παρούσα μελέτη και συγκέντρωση στοιχείων έχει σκοπό να βοηθήσει τις εισαγγελικές και 

δικαστικές αρχές να βάλουν τέλος σε αυτή την κατάφορη απάτη κατά των αθλητών, των συλλόγων 

και του ίδιου του αθλήματος του καράτε. 

 

Κεφάλαιο Α – Το νομικό περιβάλλον 

1) Έχουν παραβιάσει πολλαπλά δικαστικές αποφάσεις με πρώτες εκείνες Πρωτοδικείου, 

Εφετείου και Αρείου Πάγου στην αντιδικία της ΕΛΟΚ με την ΠΟΠΚ, οι οποίες καθόρισαν ότι το 

Παραδοσιακό Καράτε ανήκει ολοκληρωτικά στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε 

ΠΕ
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ

http://www.karate.gr/
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(ΠΟΠΚ) και συνεπώς η ΕΛΟΚ παραβιάζει τις ανωτέρω αποφάσεις όταν περιλαμβάνει παραδο-

σιακά στυλ σε οποιαδήποτε εκδήλωσή τους είτε αυτή είναι αγώνες είτε σεμινάρια είτε οτιδήποτε 

άλλο.  

2) Έχουν περιλάβει παράνομα άρθρα στο καταστατικό της 

ομοσπονδίας, τα οποία αποτελούν παραβιάσεις των ανωτέρω αποφάσεων 

και προφανώς αποτελούν κατάφορη εκτροπή από τον Σκοπό της ΕΛΟΚ και 

πρέπει να οδηγήσουν στην αφαίρεση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης 

από την ΓΓΑ. 

3) Επί 25 χρόνια η ΕΛΟΚ λειτουργεί με παράνομο Εσωτερικό 

Κανονισμό και μηδέποτε εγκεκριμένο από τη ΓΓΑ στον οποίο έχουν περιλάβει παράνομους δήθεν 

κανονισμούς, οι οποίοι αποτελούν επίσης κατάφορη εκτροπή από τον Σκοπό της ΕΛΟΚ και πρέπει 

να οδηγήσουν στην αφαίρεση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από την ΓΓΑ. 

4) Επί 25 χρόνια όχι μόνο δεν υπήρξε καμιά απολύτως εποπτεία στην ΕΛΟΚ από την ΓΓΑ για 

τη σύννομη λειτουργία της, αλλά αντιθέτως υπήρχε μια μόνιμη συνέργεια της ΓΓΑ σε επίπεδο 

υπαλλήλων, διευθυντών και πολιτικών προϊσταμένων σε κάθε παρανομία της ΕΛΟΚ. 

5) Σε όλο αυτό το χάος παρανομιών του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ η ΓΓΑ δεν ασκούσε 

καμιά απολύτως εποπτεία, αλλά αντίθετα επιδείκνυε συνέργεια με την απάθεια, την 

ανικανότητα και τις διευκολύνσεις στην ΕΛΟΚ. 

 

Κεφάλαιο Β – Όργανα διοίκησης της ΕΛΟΚ. 

1) Έχουν παραβιάσει κατά κόρον τις διατάξεις του νόμου για τη σύγκλιση Γενικών 

Συνελεύσεων. Όλες οι γενικές συνελεύσεις ήταν παράνομες από την πρόσκληση μέχρι την 

υλοποίησή τους σε κάθε έννοια τους. 

2) Έχουν παραβιάσει στον υπέρτατο βαθμό τις διατάξεις του νόμου για τη σύγκλιση Γενικών 

Συνελεύσεων Αρχαιρεσιών. Όλες οι γενικές συνελεύσεις αρχαιρεσιών ήταν γεμάτες παρανομίες 

και με κατευθυνόμενο και απόλυτα νοθευμένο αποτέλεσμα. 

3) Έχουν παραβιάσει κατά κόρον τις διατάξεις του νόμου σχετικά με τα κωλύματα των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα περισσότερα μέλη του ΔΣ ήταν διαχρονικά, καθ’ όλα τα χρόνια 

από τον αθλητικό νόμο 2725/1999 μέχρι ακόμα και σήμερα,  ταυτόχρονα και προπονητές, ενώ 

μερικοί ήταν και αρχηγοί ψευδο-παραδοσιακών στυλ καράτε, πράγμα που απαγορεύεται ρητά από 

τον αθλητικό νόμο. 

4) Έχουν παραβιάσει κατά κόρον τις διατάξεις του νόμου σχετικά με τη λειτουργία των 

Εξελεγκτικών Επιτροπών. Καμιά Εξελεγκτική Επιτροπή δεν έκανε ποτέ κανένα έλεγχο στα 

οικονομικά της ΕΛΟΚ και ποτέ δεν στάλθηκε οποιαδήποτε έκθεσή τους στους συλλόγους πριν από 

την κάθε ψήφιση του κάθε απολογισμού μαζί με την πρόσκληση για την αντίστοιχη γενική συνέλευση. 

5) Έχουν παραδώσει ολοκληρωτικά τα Οικονομικά της ΕΛΟΚ στον Γερόλυμπο με τρόπο που 

να θεωρεί την ΕΛΟΚ «προσωπική του τσέπη»! Από το 1994 ο Γερόλυμπος έφερε στην ΕΛΟΚ τον 

λογιστή της ανώνυμης εταιρείας του ελαστικών με αποτέλεσμα τα οικονομικά της ΕΛΟΚ να τα 

ΠΕ
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ
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βλέπουν μόνον αυτοί οι δύο και κανένας άλλος. Χαρακτηριστικό της «τυφλής υπακοής» στον 

Γερόλυμπο είναι ότι όλα τα χρόνια όλα τα μέλη όλων των ΔΣ δεν έβλεπαν τα Έσοδα-Έξοδα στα 

Πρακτικά του ΔΣ, αλλά υπέγραφαν ως δήθεν έγκυρες τις εκτυπώσεις του λογιστικού 

προγράμματος για τα Βιβλία της ΕΛΟΚ, που ήταν φορολογικά Βιβλία Γ΄ κατηγορίας (ανωνύμων 

εταιρειών) και από τα οποία φυσικά δεν καταλάβαιναν τίποτα απολύτως. 

6) Με δεδομένο το νόμο 4557/2018 περί «ξεπλύματος χρήματος από εγκληματικές οργα-

νώσεις με δομή και ιεραρχία», η ΕΛΟΚ αποτελεί υποδειγματικό παράδειγμα τέτοιας οργάνωσης, 

αφού το οικονομικό της αντικείμενο είναι περί τις 200 έως 300 χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο και η 

οργάνωσή της αποδεικνύεται από το οργανόγραμμα που συνοδεύει την παρούσα έκθεση. Τα 

χρήματα, τα οποία εισπράττει η ΕΛΟΚ κανένας δεν γνωρίζει τι γίνονται, διότι ποτέ δεν δίδεται 

λογαριασμός στους συλλόγους-μέλη της.  

7) Σε αυτή την ενότητα θεωρείται σκόπιμο να ορίσουμε τα «προϊόντα 

προς εκμετάλλευση», που διέθετε ή/και δημιουργούσε ο Γερόλυμπος για 

να ανταλλάσσει ή/και να πουλάει τους «υπηκόους» του ή/και να στερεί 

τιμωρητικά από τους αντιπάλους του. 

Τα «προϊόντα προς εκμετάλλευση» για τον Γερόλυμπο και τη 

Συμμορία του ήταν και είναι ενδεικτικά: η εγγραφή συλλόγου ως μέλους 

στην ΕΛΟΚ, η πιστοποίηση του γυμναστηρίου συλλόγου ως «κατάλληλου», 

η πιστοποίηση των Νταν του/των προπονητή/τών του συλλόγου, η 

εγγραφή στην ΕΛΟΚ και η έκδοση καρτών των αθλητών του συλλόγου, η «έγκαιρη» έκδοση καρτών 

των αθλητών του συλλόγου, ώστε να προλάβουν τη συμμετοχή τους σε αγώνες, η πρόοδος σε 

βαθμούς Νταν του/των προπονητή/τών και των αθλητών του συλλόγου, η αξιολόγηση του 

συλλόγου, ώστε να πάρει επιχορήγηση, η εύνοια από τους διαιτητές αθλητών για να πάρουν καλές 

θέσεις σε αγώνες και μόρια για ΑΕΙ-ΤΕΙ, η εύνοια από τους διαιτητές αθλητών για να πάρουν καλές 

θέσεις σε αγώνες για προσλήψεις στο δημόσιο, βεβαιώσεις για σχολεία, άλλες σχολές κτλ., 

βεβαιώσεις για τις σχολές προπονητών ακόμα και πλαστές κατά κόρον προς τη ΓΓΑ (δημόσια 

υπηρεσία), πράγμα που αποτελεί σημαντικό ποινικό αδίκημα, τα ίδια τα διπλώματα των προπονητών, 

τίτλοι φιγούρας προπονητών ή/και διοικητικών, συμμετοχές αθλητών σε εθνικές ομάδες, 

συμμετοχές αθλητών και προπονητών σε εθνικές αποστολές, άδειες «κόουτς» (συνοδών αθλητών) 

σε αγώνες της ΕΛΟΚ, ευνοϊκές αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής, σεμινάρια για προσωπικά 

οικονομικά οφέλη, και άλλα πολλά και αναρίθμητα!!!  

Με λίγα λόγια και «για να αναπνεύσει» κανένας μέσα στην ΕΛΟΚ ο Γερόλυμπος έπρεπε 

να πάρει ποσοστό κέρδους σε χρήμα ή αντάλλαγμα μετατρεπόμενο σε χρήμα!!! 

7) Σε όλο αυτό το χάος παρανομιών του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ η ΓΓΑ δεν ασκούσε 

καμιά απολύτως εποπτεία, αλλά αντίθετα επιδείκνυε συνέργεια με την απάθεια, την 

ανικανότητα και τις διευκολύνσεις στην ΕΛΟΚ. 

 

Κεφάλαιο Γ – Επιτροπές της ΕΛΟΚ 

1) Όλες οι Επιτροπές της ΕΛΟΚ, πλην της Δικαστικής Επιτροπής, ήταν εικονικές ως προς 

την πραγματική λειτουργία τους, διότι όλων των επιτροπών οι θέσεις «πωλούνταν» έναντι τυφλής 

υποστήριξης ως τιμητικοί τίτλοι από τον Γερόλυμπο σε δήθεν ευνοούμενούς του απλά και μόνο για 

το βιογραφικό τους θεαθήναι! Οι αποφάσεις τους πάντα αγνοούνταν και λαμβάνονταν πάντα από 

τον Γερόλυμπο. 
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2) Οι Δικαστικές Επιτροπές της ΕΛΟΚ ήταν το ίδιο με τις προηγούμενες, αλλά τα «πιόνια» 

τους ήταν πλέον «νομικοί με κύρος» και όντας το όπλο του Γερόλυμπου εναντίον των αντιπάλων 

του εντός της ΕΛΟΚ, αποτελούσαν πάντα κατάφορη παραβίαση του αθλητικού νόμου και μάλιστα 

όχι μόνο από τον Γερόλυμπο και τα εκάστοτε μέλη των ΔΣ της ΕΛΟΚ, αλλά και από τους δικηγόρους 

που τις αποτελούσαν, διότι τα μέλη τους ποτέ δεν εκλέγονταν από νομικούς-μέλη των συλλόγων-

μελών της ΕΛΟΚ, αλλά όπως θα δούμε στο σχετικό Κεφάλαιο, προσλαμβάνονταν από τον 

Γερόλυμπο έναντι «εξυπηρετήσεων» ή και χρηματικών αμοιβών με σκοπό να τους υπαγορεύει τις 

αποφάσεις τους, οι οποίες ήταν πάντα βασισμένες σε ψευδομαρτυρίες και ήταν καταστροφικές για 

όλους όσους τον αμφισβητούσαν ή του αντιτάσσονταν.  

3) Στην απόλυτη στήριξη κάθε απάτης του Γερό-

λυμπου και της ΕΛΟΚ πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιζε 

πάντα ο λεγόμενος «νομικός σύμβουλος» της ΕΛΟΚ, ο 

οποίος επιλεγόταν ώστε να παίζει το ρόλο του «Γερόλυ-

μπου με νομικές γνώσεις» και να «επενδύει νομικά» τις 

απάτες του Γερόλυμπου. Θα τα δούμε στις λεπτομέ-

ρειες! 

4) Σε όλο αυτό το χάος παρανομιών του Γερό-

λυμπου και της ΕΛΟΚ η ΓΓΑ δεν ασκούσε καμιά από-

λύτως εποπτεία, αλλά αντίθετα επιδείκνυε συνέργεια 

με την απάθεια, την ανικανότητα και τις διευκολύν-

σεις στην ΕΛΟΚ. 

 

Κεφάλαιο Δ – Αγώνες και άλλες Διοργανώσεις της Ομοσπονδίας 

1) Οι αγώνες εσωτερικού της ΕΛΟΚ ήταν μια συνεχής και τεράστια απάτη εις βάρος των 

αθλητών και των συλλόγων, στην οποία ο Γερόλυμπος είχε συνεργούς και τους υψηλόβαθμους σε 

Νταν (βαθμούς) του καράτε με βάση το πυραμιδοειδές σύστημα εκμετάλλευσης «Παραδοσιακά Στυλ 

– Νταν – Προπονητές - Αθλητές», το οποίο είχε εγκαθιδρύσει παραβιάζοντας νόμους, καταστατικό 

και δικαστικές αποφάσεις. Οι περισσότεροι των αγώνων της ΕΛΟΚ ήταν παράνομοι και είχαν μόνο 

σκοπό το παράνομο κέρδος στο Ταμείο της ΕΛΟΚ και την περαιτέρω μαγική εξαφάνισή του, που 

στην ουσία αποτελούσε «Έσοδα από εγκληματικές ενέργειες και ξέπλυμα αυτών»! 

2) Στους αγώνες εσωτερικού της ΕΛΟΚ γινόταν πάντα και ένα άλλο σιχαμερό αλισβερίσι: 

τα αποτελέσματα των αγώνων πολλές φορές ήταν κατευθυνόμενα από τους υπάκουους διαιτητές, 

ώστε να κερδίζουν μόρια για ΑΕΙ και ΤΕΙ οι γιοί και οι κόρες των πειθήνιων πιονιών του 

Γερόλυμπου. Και είναι φανερό πόσο σιχαμερό είναι το αλισβερίσι να κλέβεις τη νίκη, δηλαδή τα 

μόρια, δηλαδή το μέλλον, από έναν αθλητή που τα αξίζει, για να τα δώσεις σε έναν άλλο, που δεν τα 

αξίζει, αλλά του οποίου ο πατέρας ή ο προπονητής σε ψηφίζει τυφλά για να κλέβεις την ομοσπονδία 

ή με κάποιο τρόπο σε εξυπηρετεί! 

3) Οι αγώνες εξωτερικού της ΕΛΟΚ ήταν ακόμα μια πηγή πλουτισμού του Γερόλυμπου 

και των συνεργατών του. Τα έξοδα των αγώνων του εξωτερικού (εισιτήρια και ξενοδοχεία) πολλές 

φορές επιδοτούνταν, αλλά σχεδόν όλες τις φορές τα πλήρωναν οι γονείς και οι αθλητές. Τα 

πρακτορεία ταξιδιών ήταν επιλογής του Γερόλυμπου και το κόστος πάντα αυξημένο πέραν κάθε 

λογικής. Τελευταία μάλιστα ο εγκληματικός νους είχε επιστρατεύσει και «δικό του» πρακτορείο στο 

όνομα της φιλενάδας του ανθρώπου του για όλες της δουλειές Κέιβαν Γκάζι, το περίφημο “Elpida 

Star Tours”!. 
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Αλλά ακόμα και οι θέσεις μεταξύ των αθλητών της εκάστοτε εθνικής ομάδας αποτελούσαν 

εμπορεύσιμο προϊόν, διότι και αυτές ανταλλάσσονταν με χρήμα ή εξυπηρετήσεις ή τυφλή υπακοή 

στις εντολές του Γερόλυμπου από τους γονείς ή τους προπονητές των αθλητών ή αθλητριών. 

4) Η ΕΛΟΚ διοργάνωνε και σεμινάρια για εισπρακτικούς και μόνο σκοπούς, τα οποία τις 

περισσότερες φορές, όπως θα δούμε στο σχετικό κεφάλαιο, ήταν παράνομα. 

5) Σε όλο αυτό το χάος παρανομιών του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ η ΓΓΑ δεν 

ασκούσε καμιά απολύτως εποπτεία, αλλά αντίθετα επιδείκνυε συνέργεια με την απάθεια, την 

ανικανότητα και τις διευκολύνσεις στην ΕΛΟΚ. 

 

Κεφάλαιο Ε – Παραβιάσεις Δικαστικών Αποφάσεων και ΕΚΤΡΟΠΗ εκ του Σκοπού 

1) Κατά παράβαση των δικαστικών αποφάσεων με την ΠΟΠΚ, ο Γερόλυμπος και η ΕΛΟΚ 

είχαν δημιουργήσει,  κατά παράβαση του καταστατικού της ΕΛΟΚ πράγμα που αποτελεί εκτροπή εκ 

του σκοπού της, τα ψευδο-παραδοσιακά στυλ Γκότζου-ρίου, Γουάντο-ρίου, Σίτο-ρίου και Σότοκαν 

ΜΕΣΑ στους κόλπους της ΕΛΟΚ ή και ΠΕΡΙ αυτήν, περιφερειακά, υποστηρίζοντας ανύπαρκτες, 

χωρίς νομική μορφή ή και ιδιωτικές οργανώσεις.  

2) Μάλιστα, ο αδίστακτος Γερόλυμπος είχε εντάξει από το 1994 υπό τον έλεγχό του και 

εντός της ΕΛΟΚ αντίστοιχες άτυπες οργανώσεις ελεγχόμενες από τον ίδιο προσωπικά: την ISO 

με τον Γιώργο Τσόγκα, προπονητή καράτε, την KOI-H με τον Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο, πρόεδρο 

της ΕΛΟΚ (!!!), την ISSO με την γυναίκα του Εμμανουέλα Ποντίδα (μέλος του ΔΣ), τον Παναγιώτη 

Χονδροματίδη, προπονητή καράτε και μέλος του ΔΣ, τον Κέιβαν Γκάζι, προπονητή καράτε και τον 

γιό του Παύλο Γκάζι και μάλιστα με υπαρκτό καταστατικό κρυμμένο κάπου στην … Αγγλία! 

3) Ως γνωστόν, τα παραδοσιακά στυλ καράτε Γκότζου-ρίου, Γουάντο-ρίου, Σίτο-

ρίου και Σότοκαν αποτελούν αποκλειστικά αντικείμενο του αθλήματος του Παραδοσιακού 

Καράτε, το οποίο για την Ελλάδα ανήκει, εποπτεύεται και καλύπτεται πλήρως από την ΠΟΠΚ 

και μόνον. 

Ο Γερόλυμπος και η ΕΛΟΚ, λοιπόν, δημιουργούσαν ΠΑΡΑΝΟΜΑ εξεταστές για αυτά τα στυλ, 

έδιναν ΠΑΡΑΝΟΜΑ Νταν για αυτά τα στυλ, διενεργούσαν ΠΑΡΑΝΟΜΑ αγώνες για αυτά τα στυλ 

και οργάνωναν ΠΑΡΑΝΟΜΑ σεμινάρια για αυτά τα στυλ και μάλιστα πολλές φορές με 

«διδάσκοντες» μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, τα οποία τύχαινε να είναι και οι «αρχηγοί» 

αυτών των ψευδο-στυλ. Όλες αυτές οι ενέργειες αποτελούν κατάφορη παραβίαση του Σκοπού της 

ΕΛΟΚ και οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην αφαίρεση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της 

ομοσπονδίας από τη ΓΓΑ. 

4) Ταυτόχρονα, ο Γερόλυμπος και η ΕΛΟΚ είχαν αποκλείσει από την συμμετοχή τους 

στην ΕΛΟΚ αρκετών οργανώσεων τέτοιων στυλ, κρατώντας τις τελείως εκτός ΕΛΟΚ, διότι 

απειλούσαν τα στενά προσωπικά συμφέροντα του Γερόλυμπου, των μελών του ΔΣ καθώς και των 

πιστών υπηκόων τους. 

Εκ των (1), (2) και (3) είναι φανερό ότι τα λεγόμενα «παραδοσιακά στυλ» δεν αποτελούσαν για 

τον Γερόλυμπο και την ΕΛΟΚ αντικειμενικά 

κάποια προσήλωση στο παραδοσιακό καράτε, αλλά 

αποτελούσαν μια ακόμα πρόφαση για τον προση-

λυτισμό και τον έλεγχο υπάκουων υπηκόων τους 

και την απομάκρυνση κάθε αντιφρονούντα. Από-

δειξη αυτού ήταν ότι στα ψευδο-παραδοσιακά 
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αυτά στυλ είχαν εντάξει και το στυλ του Κυόκουσιν καράτε με δύο εικονικούς αντιπροσωπευτικούς 

οργανισμούς χωρίς καμιά νομική μορφή και το στυλ του Σίντοκαν καράτε, τα οποία ως γνωστόν 

ΔΕΝ ανήκουν στα παραδοσιακά στυλ καράτε, διότι είναι στυλ καράτε πλήρους επαφής στα 

χτυπήματα.  

5) Σε όλο αυτό το χάος παρανομιών του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ η ΓΓΑ δεν ασκούσε 

καμιά απολύτως εποπτεία, αλλά αντίθετα επιδείκνυε συνέργεια με την απάθεια, την ανικα-

νότητα και τις διευκολύνσεις στην ΕΛΟΚ. 

  

Κεφάλαιο Ζ – Προνόμια της ΕΛΟΚ εκ του νόμου 

1) Και ιδού με ποιους τρόπους η ΓΓΑ δεν ασκούσε καμιά απολύτως εποπτεία σε όλο αυτό 

το χάος παρανομιών της ΕΛΟΚ, αλλά αντίθετα επιδείκνυε συνέργεια με την απάθεια, την 

ανικανότητα και τις διευκολύνσεις στην ΕΛΟΚ: 

2) Η ΓΓΑ έδωσε το 1990 την ειδική αθλητική αναγνώριση στην ΕΛΟΚ, ενώ την αρνήθηκε 

ΠΕΝΤΕ φορές (!!!) παράνομα σε ισάριθμες αιτήσεις της ΠΟΠΚ περιφρονώντας ακόμα και τις 

αποφάσεις των Πρωτοδικείου, Εφετείου και Αρείου Πάγου υπέρ αυτής. Οι αρνήσεις της ΓΓΑ 

μεθοδεύτηκαν και διατυπώθηκαν από διεφθαρμένους και διαπλεκόμενους υπαλλήλους, διευθυντές 

και φυσικά πολιτικούς προϊστάμενους όλων αυτών των ετών. Ακόμα και οι σημερινή ηγεσία της ΓΓΑ 

(Κοντονής, Συναδινός και Βασιλειάδης) εγκρίνει έναν παράνομο Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΛΟΚ 

γνωρίζοντας ότι τα δικαιώματα επί των παραδοσιακών στυλ καράτε ανήκουν στην ΠΟΠΚ.  

3) Η ΓΓΑ διέθετε και διαθέτει δωρεάν στέγη 

στην ΕΛΟΚ και, όταν ο Γερόλυμπος εκλέχθηκε γενικός 

γραμματέας της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής του 

καράτε, διέθεσαν δωρεάν στέγη στις Γραμματείες της 

Παγκόσμιας, της Ευρωπαϊκής και της Βαλκανικής 

πληρώνοντας και τα έξοδα μιας γραμματέως, έξοδα τα 

οποία τα πληρωνόταν προσωπικά ο Γερόλυμπος από 

τις αντίστοιχες ομοσπονδίες μέχρι προ τριετίας, οπότε 

οι διεθνείς ομοσπονδίες πέταξαν στα σκουπίδια τον 

Γερόλυμπο χαρακτηρίζοντάς τον «persona non 

grata”! 

4) Η ΓΓΑ επιχορηγούσε ετησίως την ΕΛΟΚ με σημαντικά ποσά επί 24 χρόνια! 

5) Η ΓΓΑ πλήρωνε τους μισθούς πέντε υπαλλήλων της ΕΛΟΚ επί 20 χρόνια, αλλά 

συμμετείχε στη σκληρή απόλυσή τους ταυτόχρονα όλων μαζί (για να φροντίσουν «και τα δικά τους 

παιδιά»), όταν ο Γερόλυμπος αποφάσισε να κρύβει τις οικονομικές ατασθαλίες ακόμα και από 

αυτούς! 

6) Η ΓΓΑ διέθετε και διαθέτει ΔΩΡΕΑΝ ακριβά στάδια στην ΕΛΟΚ για τις διοργανώσεις 

της. 

7) Η ΓΓΑ επιχορηγούσε συλλόγους της ΕΛΟΚ μετά από αξιολόγηση αυτών από την 

ΕΛΟΚ, πράγμα που σημαίνει ότι έδινε στα χέρια του Γερόλυμπου ακόμα ένα «προϊόν» προς 

εκμετάλλευση! 

8) Η ΓΓΑ δεχόταν τις δηλώσεις της ΕΛΟΚ με τις θέσεις αθλητών σε πανελλήνιους ή 

διεθνείς αγώνες και τους περιλάμβανε στον ειδικό πίνακα επιδότησης μορίων στους αθλητές για 

χρήση σε πανελλήνιες εξετάσεις και εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ κτλ. 

9) Η ΓΓΑ δεχόταν τις δηλώσεις της ΕΛΟΚ με τις θέσεις αθλητών σε πανελλήνιους ή 

διεθνείς αγώνες και τους περιλάμβανε στον ειδικό πίνακα για προσλήψεις στο δημόσιο. 
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10) Η ΓΓΑ δεχόταν χωρίς συζήτηση και έλεγχο όλες τις προϋποθέσεις που έθετε η ΕΛΟΚ 

στους υποψηφίους για τις Σχολές Προπονητών, ακόμα και όταν αυτές ήταν αντίθετες με τον 

Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΛΟΚ! 

11) Η ΓΓΑ δεχόταν χωρίς κανένα έλεγχο όλες τις βεβαιώσεις της ΕΛΟΚ όσον αφορά στα 

προσόντα και τις προϋποθέσεις των υποψηφίων στις Σχολές Προπονητών, ακόμα και όταν η 

εσωτερική δική της (δηλ. της ΓΓΑ) Επιτροπή Διοίκησης Σχολών της φώναζε για πληθώρα πλαστών 

πιστοποιητικών, αποδεικνύοντας έτσι τραγική ανικανότητα και αδιαφορία. 

12) Η ΓΓΑ εθελοτυφλούσε όταν η ΕΛΟΚ ίδρυε και λειτουργούσε δικές της Σχολές Εκπαι-

δευτών στρεβλώνοντας και παρακάμπτοντας τον αθλητικό νόμο και γράφοντας στα παλιά της τα 

παπούτσια αυτή την ίδια την ΓΓΑ, διότι η έννοια του «εκπαιδευτή» δεν υπήρχε στον αθλητικό νόμο. 

13) Σε όλο αυτό το χάος παρανομιών του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ η ΓΓΑ δεν 

ασκούσε καμιά απολύτως εποπτεία, αλλά αντίθετα επιδείκνυε συνέργεια με την απάθεια, την 

ανικανότητα και τις διευκολύνσεις στην ΕΛΟΚ. 

 

Κεφάλαιο Η – Παράλληλες προς την ΕΛΟΚ επιχειρήσεις του Γερόλυμπου 

1) Ο Γερόλυμπος μένοντας επί δεκαετίες ατιμώρητος για τις παρανομίες του απέκτησε 

το θράσος να δημιουργήσει επιχειρήσεις παράλληλες στην ΕΛΟΚ μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων, 

που το έβρισκαν πλέον κάτι το πολύ φυσιολογικό!!! 

2) Μπήκε στην ΕΛΟΚ το 1990 (τότε ΕΟΕΚ) εισάγοντας από το εξωτερικό φόρμες καράτε 

Kamikaze τις οποίες πουλούσε σε όλους όντας ταυτόχρονα και μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Όλοι 

φορούσαν τότε φόρμες Kamikaze! Μάλιστα όταν έκανε το δικό του πραξικόπημα το 1994 για να 

καταλάβει την ΕΛΟΚ μου έκανε και αγωγή, διότι τον είχα καταγγείλει ως έμπορο αθλητικών ειδών 

και παράνομο μέλος στο ΔΣ, την οποία και έχασε. Το κακό, όμως, ήταν ότι κανένας άλλος από το 

ΔΣ ή έξω από αυτό δεν στράφηκε τότε εναντίον του! Τους είχε όλους σαγηνεύσει με υποσχέσεις 

για επερχόμενα κέρδη για όλους! Και όλοι είναι ευάλωτοι σε αυτό! 

3) Περί το 1995, όταν η ΕΛΟΚ περιήλθε απόλυτα στα χέρια 

του πλέον, επισημοποίησε την επιχείρηση των φορμών καράτε και 

την έκανε «MEGA HELLAS ΕΠΕ» με λογιστή τον λογιστή της δικής 

του ανώνυμης εταιρείας του ελαστικών και ταυτόχρονα λογιστή της 

ΕΛΟΚ, και διευθύνοντα σύμβουλο πότε τον σημερινό πρόεδρο της 

ΕΛΟΚ, τότε μέλος του ΔΣ, πότε τον τότε επικεφαλής υπάλληλο της 

ΕΛΟΚ και πότε άλλους! Σε κάθε περίπτωση όλοι τότε φορούσαν 

φόρμες Kamikaze και κανείς δεν μιλούσε! 

4) Η επιχείρηση ήταν πολύ καλή για να την αφήσει και μάλλον την συνέχισε με άλλη 

μορφή ή άλλη μάρκα, αλλά έχασα τα ίχνη της. Θα βρίσκονται μέσα στα οικονομικά της ΕΛΟΚ και 

οπωσδήποτε τα γνωρίζουν πολλοί μέσα στην ΕΛΟΚ. 

5) Παράλληλα με την ΕΛΟΚ και για να εκμεταλλεύεται Νταν, αγώνες και σεμινάρια, ο 

Γερόλυμπος ίδρυσε τις ψευδο-ομοσπονδίες ISO του Σίτο-ρίου με τον Γιώργο Τσόγκα, ΕΟΠΕΚ με 

τη γυναίκα του και τον Ζαχόπουλο για υφαρπάξει το παραδοσιακό καράτε, KOI-Hellas με τον τότε 

πρόεδρο της ΕΛΟΚ Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο, ISSO με τη γυναίκα του, τον Παναγιώτη 

Χονδροματίδη, τον Κέιβαν Γκάζι κτλ., και μια νέα τελευταία πρόσφατα, όταν αναγκάστηκε να κλείσει 

την ISSO για να μη χάσει τη θέση του στην ΕΟΕ. 

6) Παρ’ όλο που η ΕΛΟΚ είχε ήδη πληρώσει για πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή για 

την διεξαγωγή των αγώνων, εδώ και 8-10 χρόνια ο Γερόλυμπος συνεβλήθη με την εταιρεία του 
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Πέτρου Σκοπελίτη, ώστε η ΕΛΟΚ να διεξάγει τους αγώνες της μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

SPORTDATA. Αλλά ακόμα και αυτή η εικόνα συνεργασίας μάλλον δείχνει να είναι εικονική, ενώ 

στην πραγματικότητα η SPORTDATA μυρίζει να ανήκει στον Γερόλυμπο, διότι λειτουργεί χωρίς 

καμιά τυπικότητα, αλλά ακριβώς όπως θέλει ο Γερόλυμπος ακόμα και στις πιο ιδιόμορφες 

παραξενιές του! Πολύ φυσικό άλλωστε! Είδε την εφαρμογή της πλατφόρμας στους αγώνες 

εξωτερικού ως γραμματέας της Παγκόσμιας, ήρθε σε επαφή με τους ιδιοκτήτες της πλατφόρμας, 

πήρε τα δικαιώματα για την Ελλάδα και βρήκε ένα τσιράκι ακόμα (υπάρχουν πολλά τέτοια) και 

χρησιμοποίησε το όνομά του δίνοντας για αντάλλαγμα, τι άλλο, … μόρια στα παιδιά του!!!  

7) Μια ακόμα παράλληλη επιχείρηση είναι και το 

πρακτορείο ταξιδιών «Elpida Star Tours” στο όνομα της 

φιλενάδας του πιστού του Κέιβαν Γκάζι! (Πιστός μέχρι … 

φυλακής!) 

8) Το Πρακτορείο αναλάμβανε τα ταξίδια των 

εθνικών αποστολών με πολλαπλάσιες τιμές για τους αθλητές και τους γονείς, που ακολουθούσαν, 

και οι οποίοι πλήρωναν σε τριπλάσιες τιμές τα ταξίδια και τα ξενοδοχεία. Έτσι έβγαινε ένα αξιόλογο 

κέρδος για τον εμπνευστή της ιδέας Γιώργο Γερόλυμπο! 

9) Σε όλο αυτό το χάος παρανομιών του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ η ΓΓΑ δεν 

ασκούσε καμιά απολύτως εποπτεία, αλλά αντίθετα επιδείκνυε συνέργεια με την απάθεια, την 

ανικανότητα και τις διευκολύνσεις στην ΕΛΟΚ. 

 

Κεφάλαιο Θ – Αρπαγή με Συλλόγους ΕΛΟΚ και εκμετάλλευση από τον Γερόλυμπο άλλων 

αθλητικών ομοσπονδιών 

1) Έχοντας εξαντλήσει όλο το φάσμα «προϊόντων προς εκμετάλλευση» εντός της ΕΛΟΚ, 

ο Γερόλυμπος στράφηκε και προς άλλες … αθλητικές ομοσπονδίες με πρώτη την Ομοσπονδία του 

Χόκεϊ, την οποία άλωσε με τον συνεργάτη του Γιώργο Τσόγκα και συλλόγους καράτε, για να μπει 

μέσω αυτής στην ΕΟΕ, αφού τότε το καράτε δεν ήταν ακόμα Ολυμπιακό και δεν δικαιούνταν 

αντιπρόσωπο στην ΕΟΕ.  

Η συνεργασία με τον Γιώργο Τσόγκα χάλασε, διότι ο τελευταίος γλυκάθηκε και είδε τον εαυτό 

του μέλος της ΕΟΕ, και έτσι ο Τσόγκας, που είχε τους δικούς του συλλόγους στο Χόκεϊ, έδιωξε τον 

Γερόλυμπο από το Χόκεϊ και ο Γερόλυμπος τον Τσόγκα από το καράτε. Το Χόκεϊ κατέρρευσε, η 

αναγνώρισή του ανακλήθηκε και πήγε Εισαγγελέα για «πώληση μορίων σε αθλητές», αφού κόστισε 

στο Δημόσιο τεράστια ποσά για την προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς της Αθήνας το 2004, 

στους οποίους τελικά ήταν το μόνο άθλημα που δεν πήρε μέρος η Ελλάδα! 

2) Εκτός Χόκεϊ σήμαινε εκτός ΕΟΕ και ο Γερόλυμπος επιστράτευσε κομματικούς φίλους 

για να μπει αντιπρόσωπος αρχικά του Σόφτμπολ στην ΕΟΕ και μετέπειτα του Μπέιζμπολ! Λέγεται 

ότι το Σόφτμπολ του φέρθηκε τόσο καλά, ώστε η κόρη του πέρασε στη Νομική με μόρια από το … 

Σόφτμπολ!!! Θα το εξετάσουμε! 

3) Έτσι φθάσαμε στο 2000 και ο Γερόλυμπος ανακαλύπτει, πρώτος από όλους τους 

Έλληνες, το Κέρλινγκ (άθλημα των … Βίγκινγκς!), που ήταν Ολυμπιακό άθλημα! Μέσα σε 48 ώρες 

φτιάχνει ομοσπονδία με συλλόγους καράτε και διεκδικεί θέση στην ΕΟΕ το 2001, αλλά δεν τα 

καταφέρνει. 

4) Στο μεταξύ έχει προσληφθεί στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων 

«Αθήνα 2004» με τον αστρονομικό μισθό του 1,5 εκατ. δρχ. το μήνα και η ΕΟΕ δεν τον ενδιαφέρει 

προσωρινά. 
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5) Κατά το 2003-2004 αφήνει το καράτε από πρόεδρος, απονέμοντας στον εαυτό του 

τον τίτλο του επίτιμου προέδρου, ελέγχοντας πάντα και την παραμικρή … μύγα που κινείται μέσα 

στην ΕΛΟΚ και απομυζώντας στο ακέραιο όλα του τα «δικαιώματα» από την ομοσπονδία και όλους 

τους συλλόγους και ανθρώπους της. Η «αγάπη» προς την ΕΟΕ τον κάνει για να στραφεί στο 

Τρίαθλο, τα κορόιδα του οποίου πείθει ότι ο αποτυχημένος και διεφθαρμένος πρόεδρός τους οδηγεί 

την ομοσπονδία στην καταστροφή, ενώ αν έπαιρναν αυτόν πρόεδρο θα τους έβγαζε επιχορηγήσεις 

και επιτυχίες! 

6) Τα κορόιδα πείθονται (ειδάλλως δεν θα ήταν … κορόιδα!) και ο 

Γερόλυμπος αρπάζει την ομοσπονδία του Τριάθλου με πιστούς συλλόγους 

καράτε πάντα, την οποία την μετατρέπει σε υποδειγματική επιχείρηση, ώστε 

χωρίς το Τρίαθλο να έχει συλλόγους από τους οποίους να κινδυνεύει ο Γερό-

λυμπος, να του πληρώνουν τα έξοδα των αγώνων Τριάθλου Δημοτικοί Άρχοντες 

(πώς αλλιώς θα λέγονταν Άρχοντες) και να εισπράττει ο Γερόλυμπος από τους 

αθλητές και από διαφημίσεις. Φθάνουμε στο σημείο πριν τρία χρόνια να αφαιρεί 

η ΓΓΑ την ειδική αθλητική αναγνώριση από το Τρίαθλο και να το εντάσσει στο 

Πένταθλο, ενώ ταυτόχρονα ο Γερόλυμπος να μην αφήνει την ομοσπονδία με τίποτα, αφού του 

αποδίδει μεγάλα κέρδη, προς μεγάλη έκπληξη του ανίκανου Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού! 

7) Η ΓΓΑ με πενήντα … χασμουρητά στο λεπτό στέλνει την ομοσπονδία του Τριάθλου 

στον Εισαγγελέα με κατηγορούμενη τη γυναίκα του Γερόλυμπου, τη φιλενάδα του Κέιβαν Γκάζι και 

τον υπάλληλο της ΕΛΟΚ για μαϊμού-εκλογές στο Τρίαθλο και αναμένουμε εξελίξεις. Η κατηγορία 

αυτή στην ουσία είναι δέκατης κατηγορίας και στην πραγματικότητα αποτελεί συγκάλυψη των 

παρανομιών στο Τρίαθλο από τους Κοντονή και Συναδινό!!! 

8) Σε όλο αυτό το χάος παρανομιών του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ η ΓΓΑ δεν 

ασκούσε καμιά απολύτως εποπτεία, αλλά αντίθετα επιδείκνυε συνέργεια με την απάθεια, την 

ανικανότητα και τις διευκολύνσεις στην ΕΛΟΚ. 

 

Κεφάλαιο Ι – Άλλες δραστηριότητες του Γερόλυμπου 

1) Ο Γερόλυμπος διατέλεσε Γενικός Γραμματέας στην Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή 

του Καράτε! Οι θέσεις του αυτές ήταν τόσο εμπιστευτικές, ώστε οι δύο γραμματείες μεταφέρθηκαν 

στην Αθήνα σε πλαϊνά γραφεία με την ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ ενέκρινε και μισθό μιας υπαλλήλου για 

αυτές. 

Πραγματικά ο Γερόλυμπος είχε εντυπωσιάσει με τις άνετα παράνομες θέσεις και κινήσεις του 

στη διαμάχη της παγκόσμιας του μοντέρνου καράτε WKF με πρόεδρο αρχικά τον Ζακ Ντελκούρ και 

στη συνέχεια τον σημερινό Αντόνιο Εσπίνος κατά της παγκόσμιας του παραδοσιακού καράτε ITKF 

με πρόεδρο τον Χιντετάκα Νισιγιάμα και ήταν ένας από τους βασικούς υπαίτιους της εξαπάτησης 

της ITKF από την WKF κατά τις προσπάθειας συμφωνίας μεταξύ των δύο παγκόσμιων ομοσπονδιών 

με αποτέλεσμα να μην αναγνωριστεί το καράτε ως ολυμπιακό άθλημα από την ΔΟΕ από το 

1993. 

Μετά την εξaπάτηση της ITKF, η WKF προσπάθησε με οργανωτή τον Γερόλυμπο να επιτύχει 

την αναγνώριση του καράτε ως ολυμπιακού αθλήματος από την ΔΟΕ με τρεις μεγαλειώδεις αιτήσεις 

της, που παρουσιάστηκαν στα μέλη της ΔΟΕ σε αποστάσεις περίπου 5-6 χρόνια (?) η μια από την 

άλλη και απορρίφθηκαν και οι τρεις. Τις δύο τις οργάνωσε ο Γερόλυμπος και την τρίτη ο Εσπίνος! 

Εκ του αποτελέσματος, που ήταν η μεγάλη σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο, σημειωτέο ότι 

η παρουσίαση των αιτήσεων προς την ΔΟΕ ετοίμαζαν μεγάλα διεθνή διαφημιστικά γραφεία με 
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υψηλότατες αμοιβές, βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Γερόλυμπος «μάσαγε γερά» από αυτές τις αμοιβές 

και όταν ο Εσπίνος μετά και την αποτυχία της δεύτερης αίτησης πήρε στα χέρια του την οργάνωση 

της τρίτης αίτησης, τότε ο Γερόλυμπος στράφηκε χυδαιότατα εναντίον του και εναντίον όλων από 

το ΔΣ της Παγκόσμιας, που πήραν τη σχετική απόφαση. Ήταν θέμα ωρών για τον Γερόλυμπο να 

δείξει τον πραγματικό του εαυτό και να φτιάξει λογαριασμό στο Facebook, ακριβώς όπως αυτόν με 

το όνομα Facebook/karate.gr στην Ελλάδα, και να αρχίσει να εξυβρίζει και να συκοφαντεί 

ΑΝΩΝΥΜΑ τον Εσπίνος και όλο το ΔΣ της Παγκόσμιας.  

Η απέραντη χυδαιότητά του αναδεικνύεται από το πρωτοφανές γεγονός ότι τα υβριστικά και 

συκοφαντικά κείμενα δεν τα έγραφε μόνο στα γαλλικά και αγγλικά, που γνωρίζει, αλλά με την 

αυτόματη μετάφραση της Google τα μετέφραζε ακόμα και στα ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά, ρωσικά, 

γιαπωνέζικα, κινέζικα, ινδικά, ταϋλανδέζικα, φιλιππινέζικα και όποια άλλη γλώσσα βάλει ο νους του 

ανθρώπου παρ’ όλο που είναι γνωστό ότι αυτό το είδος της μετάφρασης αφήνει τεράστια 

μεταφραστικά και συντακτικά λάθη δίνοντας τελικά τρελά κείμενα χωρίς κανένα νόημα! 

Ο Εσπίνος και τα μέλη του ΔΣ/WKF το είδαν αυτό αλλά λόγω της ανωνυμίας στο Facebook 

δεν μπορούσαν να τον μηνύσουν. Γι’ αυτό του έδωσαν 2-3 τιμωρίες εξάμηνου αποκλεισμού από το 

ΔΣ, οι οποίες τον απέκλεισαν από τις εκλογές, μέχρι που του έδωσαν την χαριστική βολή 

κολλώντας του στο μέτωπο τη μόνιμη επιγραφή «persona non grata» για την WKF (ανεπι-

θύμητο πρόσωπο!) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 4-11-2014 στη Βρέμη.  

Από εκείνη την ημέρα ο Γερόλυμπος δεν επιτρέπεται να παρευρίσκεται με οποιαδήποτε 

ιδιότητα σε οποιαδήποτε εκδήλωση του παγκόσμιου καράτε, ακόμα και στις εκδηλώσεις των 

εθνικών ομοσπονδιών, δηλαδή ακόμα και στις εκδηλώσεις της ΕΛΟΚ, αφού και αυτή είναι μέλος της 

WKF. Και αν το τελευταίο δεν υλοποιείται από το ΔΣ/ΕΛΟΚ, αφού αυτό ανήκει στον Γερόλυμπο, 

μην παίρνετε θάρρος οι δικοί του, οι ξένοι ξέρουν να τιμωρούν χωρίς να φαίνονται. 

2) Ο Γερόλυμπος υπήρξε και πρόεδρος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε με τα 

γραφεία αυτής στην Αθήνα φυσικά. Μετά από 10 (?) χρόνια λειτουργίας αυτής της Βαλκανικής, τους 

πήρε το Ταμείο και οι Βαλκάνιοι τον κυνηγάνε να το πάρουν πίσω. Το αποτέλεσμα ήταν οι 

ομοσπονδίες των Βαλκανικών χωρών να δηλώσουν παραίτηση από την υπάρχουσα Βαλκανική του 

Καράτε και να φτιάξουν όλοι μαζί άλλη Βαλκανική Ομοσπονδία με την Ελλάδα εκτός αυτής μέχρι να 

δώσει το Ταμείο ο Γερόλυμπος. Ο Γερόλυμπος δεν δίνει το Ταμείο και η ΕΛΟΚ εδώ και 4 χρόνια 

βρίσκεται εκτός Βαλκανικής Ομοσπονδίας του Καράτε εξαιτίας του! 

3) Ο Γερόλυμπος αναμίχθηκε και στην οργάνωση 

του Πρωταθλήματος Στίβου το 1996 στην Αθήνα με τελικό 

καταλογισμό σε αυτόν ενός ποσού γύρω στις 600.000 ευρώ 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Και φυσικά αναμίχθηκε και στην 

οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα 

με κατάληξη την ατιμωτική αποπομπή του από την Γιάννα 

Αγγελοπούλου για παράλληλες επιχειρηματικές δραστηριό-

τητες με στόχο την ανάληψη μέρους της ασφάλειας των 

Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτά θα τα δούμε σε λεπτομέρειες στη συνέχεια. 

4) Ο Γερόλυμπος ήταν επί πολλά χρόνια και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 

από διάφορα αθλήματα και διάφορες ομοσπονδίες κάθε φορά. Γι’ αυτό τον είχα αποκαλέσει και 

«σαλτιμπάγκο» του αθλητισμού, πράγμα που οι δικαστές που με δικάσανε μετά από μήνυσή του το 

βρήκαν εξυβριστικό και δυσφημιστικό. Γι’ αυτό πάει κατά διαβόλου η χώρα! Μετά από 15 χρόνων 

δίκες μας με ψιλοκαταδίκες, που τελικά παραγράφηκαν, μόλις πριν 2-3 χρόνια η ΓΓΑ ανακάλυψε 
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ότι αυτά που έγραφα εγώ για τον Γερόλυμπο όλα τα τελευταία 20 χρόνια ήταν σωστά και στέλνει 

φακέλους του στους Εισαγγελείς! Καλά ξυπνητούρια!  

Θα τα δούμε πιο κάτω λεπτομερώς! 

5) Ο Γερόλυμπος υπήρξε και αμειβόμενο μέλος της ΔΕΜΑ (Επιτροπής Μεσογειακών 

Αγώνων) και της Sportaccord (διεθνής αθλητικός οργανισμός). Θα τα δούμε! 

6) Από την αρχή της πορείας του στον αθλητισμό ο Γερόλυμπος ήταν ευθέως διαπλε-

κόμενος με κομματικούς παράγοντες όλων των κομμάτων. Άρχισε από τον Έβερτ της ΝΔ, 

συνέχισε με τους Φούρα και Έξαρχο του ΠΑΣΟΚ, συνέχισε με το Μητσοτακέικο και τον Μεϊμαράκη, 

στη συνέχεια προστέθηκαν ο Ορφανός, ο Κουκοδήμος και ο Κούβελος και κλείνει στην εποχή μας 

με τους Γιάννη Ανδριανό και Γιάννη Βρούτση της ΝΔ πριν πάρει πόδι και τους φερέλπιδες Κοντονή, 

Συναδινό και Βασιλειάδη, οι οποίοι παριστάνουν τους «καθαρτήρες» αλλά φροντίζουν και για την 

επόμενη μέρα τους, που θα είναι στην απέξω! 

Από τους τελευταίους ξεχωρίζει για την … οξυδέρκειά του ο γενικός γραμματέας αθλητισμού 

Ιούλιος Συναδινός, ο οποίος φρόντισε για την ολοκλήρωση της παράνομης σχολής προπονητών 

καράτε του 2014-2015 παρά τις παρανομίες και πλαστογραφίες που είχαν διαπιστωθεί, για την μη 

ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών και διαχειριστικών της ΕΛΟΚ παρά την απόφαση 

Κοντονή να γίνει αυτός ο έλεγχος, καθώς και για την έγκριση ενός τελείως παράνομου Εσωτερικού 

Κανονισμού της ΕΛΟΚ, πράγματα για τα οποία θα βρεθεί πολύ γρήγορα κατηγορούμενος για 

παράβαση καθήκοντος! Αλλά από την άλλη έπρεπε να ικανοποιήσει και τον σύντροφο Γιάννη Δρίβα 

μια και ο Γερόλυμπος έβαζε το γιό του στις εθνικές ομάδες για αγώνες εξωτερικού και του έδινε 

και μόρια από τους αγώνες του καράτε! Δηλαδή, έχει πλέον αποδειχθεί ότι ο Συναδινός δουλεύει 

για τον Γερόλυμπο! 

7) Μνημειώδης έχει μείνει και η προσπάθεια του … γελωτοποιού πλέον Γερόλυμπου να 

φτιάξει μια εικόνα του βιογραφικού του υπέρτερη της πραγματικής! Εκτός από την προβολή σωρείας 

τίτλων χωρίς νόημα στο βιογραφικό του από κάποτε και μετά επιχείρησε να παρουσιαστεί και ως … 

Δόκτωρ Οικονομολόγος με δίπλωμα-μαϊμού των 50 ευρώ από πανεπιστήμιο-μαϊμού με διεύθυνση 

αλληλογραφίας στην Αγγλία και έδρα στην Κύπρο, η διεύθυνση της οποίας παρέπεμπε σε χωράφι 

όπου έβοσκαν … γαϊδουράκια! Θα τα δούμε όλα στις λεπτομέρειες! 

8) Σε όλο αυτό το χάος παρανομιών του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ η ΓΓΑ δεν 

ασκούσε καμιά απολύτως εποπτεία, αλλά αντίθετα επιδείκνυε συνέργεια με την απάθεια, την 

ανικανότητα και τις διευκολύνσεις στην ΕΛΟΚ και στον Γερόλυμπο. 

 

Κεφάλαιο Κ – Καταγγελίες – Δικαστήρια 

Οι καταγγελίες κατά της ΕΛΟΚ και του Γερόλυμπου είναι πάρα πολλές, αλλά για ένα κράτος 

αδιάφορο στη διόγκωση της απάτης μέσα στην κοινωνία  του είναι κάτι συνηθισμένο. Η αρμόδια εν 

προκειμένω δημόσια υπηρεσία εποπτείας της ΕΛΟΚ 

είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία όχι 

μόνο είναι απόλυτα ανίκανη και αδιάφορη, αλλά και 

συνεργός στις απάτες Γερόλυμπου και ΕΛΟΚ, 

πράγμα που μας αναγκάζει να υποπτευθούμε ότι με 

τον ίδιο τρόπο  αντιμετωπίζει όλες τις αθλητικές 

ομοσπονδίες!  

Το ίδιο κάνει και η Ελληνική Ολυμπιακή 

Επιτροπή, η οποία δεν δείχνει όχι μόνο να 
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ενοχλείται έχοντας στους κόλπους της έναν αποδεδειγμένο αθλητικό εγκληματία, αλλά τον 

προστατεύει κιόλας ανεπιφύλακτα! Δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι ανεγκέφαλοι ότι με τη στάση τους 

αυτή οδηγούν τη σκέψη του απλού πολίτη ότι όλοι τους είναι ίδιοι με τον Γερόλυμπο. Και πραγματικά 

είναι? 

Σε όλο αυτό το χάος παρανομιών του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ, η ΓΓΑ και η ΕΟΕ δεν 

ασκούσαν καμιά απολύτως εποπτεία, αλλά αντίθετα επιδείκνυαν συνέργεια με την απάθεια, 

την ανικανότητα και τις διευκολύνσεις τους στην ΕΛΟΚ και στον Γερόλυμπο. 

 

Κεφάλαιο Λ – Παρανομίες της Αντιπολίτευσης ΚΙΜΕ 

Δυό λόγια μόνο και οι λεπτομέρειες στα επόμενα: όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της σημερινής 

αντιπολίτευσης ήταν (όλα ανεξαιρέτως) πιστοί συνεργάτες του Γερόλυμπου επί 20 χρόνια και 

σκοπός τους είναι να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο τη διοίκηση της ΕΛΟΚ.  

Επιπλέον αυτών οι επόμενοι και άλλοι φέρουν βαρύτατες ευθύνες για λανθασμένους 

χειρισμούς της αντιπολίτευσης και στα διοικητικά και στα δικαστικά θέματα που τους χωρίζουν με 

τη διοίκηση της ΕΛΟΚ με τρόπο που να έχουν αποδειχθεί καταστροφικοί για τους συλλόγους της 

αντιπολίτευσης, ενώ ταυτόχρονα η αλαζονεία τους και η απόλυτη έλλειψη φαιάς ουσίας από το 

ακατοίκητο κεφάλι τους δεν τους αφήνουν να καταλάβουν και να παραδεχθούν πόσο ακατάλληλοι 

είναι για τον ρόλο που θέλουν να παίξουν: 

Και αυτοί είναι οι Γιώργος Μπίκας (ανεγκέφαλος), Σπύρος Δρακόπουλος (φυτευτός 

κωλοτούμπας), Κώστας Παπαδόπουλος (αλαζόνας), Άρης Κραββαρίτης (καλά τώρα!), Θανάσης 

Φυλακτός (οικονομικός αναλυτής, που ψήφιζε αυτά που σήμερα κατηγορεί), Σταύρος Σταυριανίδης 

(20 χρόνια δαγκωτός Γερόλυμπος), Κώστας Γκουβούσης (20 χρόνια εθνικός προπονητής χωρίς 

δίπλωμα προπονητή), Βίκυ Κοσμίδου (ανακάλυψε τις παρανομίες Γερόλυμπου, όταν δεν πήρε 

δίπλωμα προπονητή ακόμα και έγκυος), και όλοι οι άλλοι. 

Πάρτε το απόφαση: δεν μπορείτε να ρίξετε τον Γερόλυμπο αν πρώτα δεν ομολογήσετε 

μία-μία τις ματσαραγκιές, που κάνατε εσείς οι ίδιοι μαζί του και από τις οποίες σας κρατάει 

δια της απόκρυψής τους από εσάς τους ίδιους! 

Και για παράδειγμα:  

Ο Γιώργος Μπίκας πρέπει να ομολογήσει στο δικαστήριο ότι ήταν από το 1999 (12 χρόνια) 

παράνομο μέλος του ΔΣ, αφού ήταν ταυτόχρονα και προπονητής, και άλλα! 

Ο Σπύρος Δρακόπουλος πρέπει να ομολογήσει ότι στις εκλογές του 2012 ήταν μέλος της 

Εφορευτικής Επιτροπής και ταυτόχρονα είχε πάει ακόμα 4 άτομα στο αφεντικό του για να ψηφίσουν 

με λευκές βεβαιώσεις συλλόγων και ότι στις εκλογές του 2016 ήταν φυτευτός του Γερόλυμπου στο 

ΚΙΜΕ και ακόμα είναι, και άλλα! 

Ο μεγάλος πρωταθλητής Κώστας Παπαδόπουλος πρέπει να ομολογήσει ότι ασκεί συστηματικά 

προπονητικό έργο και να αφήσει στην άκρη τα όνειρα για την Ολυμπιακή Επιτροπή, και άλλα! 

Ο Άρης Κραββαρίτης πρέπει να ομολογήσει ότι ήταν εθνικός προπονητής επί 15-20 χρόνια 

στην ΕΛΟΚ, επειδή έκανε όλα τα χατίρια του Γερόλυμπου στην διαιτησία των αγώνων της ΕΛΟΚ 

και άλλα! 

Ο Θανάσης Φυλακτός πρέπει να ομολογήσει ότι όλα όσα κατηγορεί σήμερα τα έβλεπε να 

γίνονται όλα αυτά τα 20 χρόνια, αλλά δεν μίλαγε, διότι ήταν βολεμένος ο δάσκαλός του Κραββαρίτης  

με τον Γερόλυμπο, και άλλα! 
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Ο Σταύρος Σταυριανίδης από τις γενικές συνελεύσεις του 1995 έδειξε απόλυτα υποταγμένος 

στον Γερόλυμπο, δείχνοντάς μου την πόρτα της ΓΣ κατ’ εντολή του, και ποτέ δεν το άλλαξε αυτό, 

διότι ψήφιζε υπέρ του ΔΣ όλα τα τελευταία 20 χρόνια, και άλλα! 

Ο Κώστας Γκουβούσης είχε 15 χρόνια τον Γερόλυμπο ως αντιπρόσωπο του συλλόγους του 

στην ΕΛΟΚ (τον οποίο σύλλογο τον είχε δώσει στον Γερόλυμπο και για το Κέρλινγκ και για το 

τρίαθλο) και σε αντάλλαγμα ήταν εθνικός προπονητής ΧΩΡΙΣ δίπλωμα προπονητή, ενώ όταν τον 

δημοσίευσα αυτό εκτεταμένα από το www.karate.gr εμφάνισαν μαζί με τον Γερόλυμπο πλαστό 

δίπλωμα προπονητή σαν λαγό από το βαθύ καπέλο, και με τη βοήθεια της Ζαφειροπούλου, ότι είχε 

δήθεν τελειώσει τη Σχολή Προπονητών του 1997 και πήρε το δίπλωμα το … 2014 καθυστερημένα!  

Καθυστερημένοι είσαστε, αν θεωρείτε όλο τον άλλο κόσμο καθυστερημένους!!! 

Και τέλος η Βίκυ Κοσμίδου θα πρέπει να ομολογήσει ότι οι σχέσεις του απόλυτα πιστού στον 

Γερόλυμπο πατέρα της Γιώργου Κοσμίδη γίνανε κομμάτια, όταν ο τελευταίος εξάντλησε και την 

τελευταία ελπίδα να πάρει η κόρη του το δίπλωμα προπονητή της Σχολής του 2014, παρ’ όλο που 

ήταν έγκυος και αδυνατούσε να παρακολουθήσει τα πρακτικά μαθήματα της Σχολής! Το 

ελαφρυντικό για τον Γιώργο Κοσμίδη είναι ότι τελικά ανέλαβε τις ευθύνες του και ομολόγησε 

γραπτώς στην Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής ότι από το 1999 μέχρι που κηρύχθηκε έκπτωτος 

από το ΔΣ ήταν ταυτόχρονα και προπονητής και μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΚ, όπως και όλοι οι 

άλλοι! Αυτή, όμως, την παραβίαση του αθλητικού νόμου θα πρέπει να την δηλώσει και στα 

δικαστήρια και να κατονομάσει και όλους τους άλλους που έκαναν την ίδια απάτη για καθαρά 

προσωπικά τους οφέλη όλα τα χρόνια από το 1999 μέχρι σήμερα εκμεταλλευόμενοι τους συλλόγους 

και τους αθλητές! 

20 χρόνια κάνατε μακροβούτια αγκαλίτσα στον ίδιο βούρκο με τον Γερόλυμπο και 

τώρα βλέπετε μόνον αυτόν βρώμικο? Εσείς καθαρίσατε? 

Δυστυχώς η ΕΛΟΚ επιδέχεται μόνο μία θεραπεία: Να κλείσει! 

 

Θύμιος Περσίδης 

 

Υ.Γ.: Θέλετε να ξεχάσετε το παρελθόν σας, αλλά την ιστορία την γράφω ΕΓΩ και 

το παρελθόν σας δεν πρόκειται να σας ξεχάσει ποτέ! 

Ο κόσμος πλέον γνωρίζει! 

 

 

Το περιεχόμενο του www.karate.ggrrrr σε Θεματικές Ενότητες! 

 
Το www.karate.gr έχει γίνει πλέον τεράστιο και τα άρθρα του έχουν γραφεί όπως 

έπρεπε ημερομηνιακά. Αυτό, όμως, δεν βολεύει όσους θέλουν να μελετήσουν το περιεχόμενό τους 

κατά αντικείμενο, όπως π.χ. οι δικαστικοί αντίπαλοι του Γερόλυμπου και οι Δικηγόροι, 

Εισαγγελείς και Δικαστές! Για αυτό το λόγο τα μετέφερα από τις web pages του site στο Word, 

τα μορφοποίησα εξαρχής και τα μετέτρεψα σε pdf. Μου πήρε ένα εξάμηνο αυτή η δουλειά, αλλά 

είμαι περήφανος, διότι αποτελεί ένα ... μπουκέτο από ... ορχιδέες αφιερωμένο στον Γιώργο 

Γερόλυμπο, ο οποίος με κρατάει ... νέο και ενεργό σε ... όλους τους τομείς!!! 
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Τα κατωτέρω pdf μπορείτε να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και με σύνδεση στο 

διαδίκτυο με ένα απλό κλικ θα έχετε κάθε έγγραφο που συνδέεται με τα περιλαμβανόμενα στα pdf 

άρθρα του www.karate.gr!!! 
 

Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα από τον κορυφαίο ειδικό στο Καράτε! 

(με κλικ στις εικόνες κατεβάστε τα pdf στον υπολογιστή σας) 

 
Ίδρυση και Πορεία της 

ΕΟΕΚ. (1977 – 1994) 

 
ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF 

(1995-2004) 

 
Δίκες με την ΕΛΟΚ. 
Επικράτηση στην 
ΠΟΠΚ.(2004-2012) 

 
Οι Δίκες με τον 

Γερόλυμπο. 
(2004 – 2013) 

 
Η Πορεία του 

Γερόλυμπου στο 
Καράτε. (2004 – 2015) 

 
Τραγικές Εξελίξεις στην 

ΕΛΟΚ. 
(2013 – 2016) 

 
ΕΛΟΚ: Εγκληματική 

Οργάνωση με Δομή και 
Ιεραρχία! ΓΓΑ: Ανίκανη 

και Άχρηστη! (2014-
2016) 

 
ΕΛΟΚ/ΓΓΑ: Απόλυτα 
Παράνομη η Σχολή 

Προπονητών 2014–15 

 
Απόλυτα Παράνομες οι 

Εκλογές ΕΛΟΚ 2012 
και 2016. (2014–2018) 

  

  

Η Συνέχεια 

Ετοιμάζεται 

 

 

         Αρχική        Επικαιρότητα       Π.Ο.Π.Κ.
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