karate.gr: 12 - Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε
Πρώτη δημοσίευση 22/9/2018.
Καταχωρήσεις στο karate.gr

Αρχική
Διοργανώσεις

Επικαιρότητα

Π.Ο.Π.Κ.

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!

ΙΔ
ΗΣ

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!!!

ΠΕ
ΡΣ

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 674 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!!!
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΙΔ
ΗΣ

Τα ποσά του πίνακα είναι μερικά από τα ποσά που διαχειριζόταν το ζεύγος Γιώργου και
Εμμανουέλας Γερολύμπου από τα Ταμεία των ομοσπονδιών καράτε, κέρλινγκ και τριάθλου, τις
οποίες διοικούσαν δήθεν με συλλόγους καράτε, αλλά ουσιαστικά μόνοι τους, και των οποίων ομοσπονδιών είχαν την ολική διοικητική και οικονομική εκμετάλλευση αντίστοιχα από το 1995 μέχρι
σήμερα, το 2001 μέχρι το 2013 και το 2004 μέχρι σήμερα, σαν να ήταν προσωπική τους επιχείρηση.
Στις ομοσπονδίες αυτές ΠΟΤΕ δεν έγινε ΚΑΝΕΝΑΣ διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος
από μια ανίκανη, άχρηστη και διεφθαρμένη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία δια του ίδιου
Διευθυντή Οικονομικού επιχορηγούσε τις αμαρτωλές ομοσπονδίες χωρίς κανένα ενδοιασμό!
Σε πρόσφατη δίκη-παρωδία του Τριάθλου την 17/9/2018 στο Β΄ Τριμελές, μετά από διαβίβαση σχετικού φακέλου παρανομιών από τη ΓΓΑ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας, όπου οι
μάρτυρες «έδωσαν» τη δίκη στον Γερόλυμπο ενώ ταυτόχρονα οι Δικαστές και Εισαγγελέας ήταν
υπέρ το δέον αδιάφοροι και επιεικείς, οι καραμπινάτοι ένοχοι βρέθηκαν … αθώες περιστερές!
Μερικά από τα ποσά που διαχειρίστηκε χωρίς κανένα έλεγχο το ζεύγος Γερόλυμπου σε €:
Έτος
Καράτε
Κέρλινγκ
Τρίαθλο
Επιχορ

???
???
???
???
???
346.295
504.475
455.000
460.000
530.000
580.000
520.000
400.000
350.000
350.000
118.550
150.000
37.500
0
0
0
0
0
0

Επιχορ

ΠΕ
ΡΣ

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Άλλα
έσοδα

???
???
???
???
???
113.841
116.656
171.134
210.754
306.603
280.981
311.089
352.032
???
???

???
30.000
50.000
70.000
???
???

Άλλα
έσοδα

Επιχορ

409.391?
428.689?
521.624?
607.389?
???
200.000?
405.461?
???
???
???
???
???
???
???
???
???

Άλλα
έσοδα

???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???

Έλεγχο στην ΕΛΟΚ πρέπει να κάνει Ειδικό Συνεργείο, που γνωρίζει καταστάσεις!

Η ΓΓΑ έχει την υποχρέωση να γεμίσει τα κενά που λείπουν στον ανωτέρω πίνακα, να ελέγξει
τις άνω ομοσπονδίες και να διαβιβάσει ένα πλήρη φάκελο στους Αθλητικούς Εισαγγελείς, οι οποίοι
έχουν την υποχρέωση να μελετήσουν καλύτερα την σωρεία ποινικών κακουργημάτων, που έχει
διαπράξει η «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»!
Επιτέλους θα πρέπει να σταματήσει η θρασύτατη δράση της Συμμορίας αυτής, η οποία προκαλεί το αίσθημα περί δικαίου όλων των Ελλήνων Πολιτών, που τους βλέπουμε να ροκανίζουν
ανενόχλητοι το Δημόσιο Χρήμα χωρίς κανένας αρμόδιος και υπεύθυνος να συγκινείται!
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ΙΔ
ΗΣ

Άνω-κάτω οι υφυπουργοί και Γενικοί Γραμματείς αθλητισμού υπεύθυνοι για την ΓΓΑ!!!

ΠΕ
ΡΣ

«Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» δεν στήνεται ξεκάρφωτα σε ένα
βουνό, μια πεδιάδα, ένα ξέφωτο ή … πάνω στο κύμα! Πριν από
αυτή στήνεται η «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία
για ξέπλυμα κάθε πρόσφορης ΑΠΑΤΗΣ» της προηγούμενης
οργάνωσης! Και όταν η Απάτη γίνεται «νόμιμη», δηλαδή με τη
βούλα του κράτους, τότε αποδίδει και σε βρώμικο χρήμα!
Οι αθλητικοί, λοιπόν, εγκληματίες υποθάλπονται από
την ίδια τη Δημόσια Υπηρεσία, η οποία είναι εντεταλμένη να
τους εποπτεύει και να απαγορεύει ή/και να εμποδίζει κάθε τους παρανομία! Αντί
αυτών, όμως, η αμαρτωλή αυτή Δημόσια Υπηρεσία επισημοποιεί το έργο τους,
νομιμοποιεί τις απάτες τους και τους διευκολύνει να περνάνε με τις ευλογίες της
στην επόμενη φάση του ίδιου εγκλήματος, που είναι η νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες!
Και αυτό το αθλητικό έγκλημα είναι διαχρονικό επί όλων
των κυβερνήσεων, πράγμα που αποδεικνύει ότι αποτελεί
«κτήμα και δραστηριότητα» των υπαλλήλων και των διευθυντών της ΓΓΑ, ενώ οι πολιτικοί προϊστάμενοι όλων των κυβερνήσεων απλά συμμετέχουν για το πρόσκαιρο του διορισμού
τους στις πολιτικές καρέκλες!!!
Η διαφθορά-διαπλοκή μεταξύ μονίμων υπαλλήλων και
διευθυντών από τη μια και πολιτικών προϊσταμένων από την
άλλη έχει αποδειχθεί περίτρανα με το πόρισμα και τις
καταγγελίες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο καταγράφονται περιγραφικά και συγκεκριμένα οι αμαρτωλές οικονομικές διευκολύνσεις από την πολιτική διοίκηση προς τους υπαλλήλους της ΓΓΑ, διευκολύνσεις που «έπαιρναν σαν αντάλλαγμα» τα πολιτικά ρουσφέτια στην
«Αυτοκρατορία του Ρουσφετιού»!
3

Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε:
Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα χρήματος!
Με τη συνέργεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!
Μια μελέτη του Θύμιου Περσίδη

ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

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 στάλθηκε με email στους αρμόδιους:

Οδηγίες χρήσης του παρόντος pdf: για να έχετε άμεσα το παρόν pdf και ταυτόχρονα τα
έγγραφα με τα οποία συνδέεται, κατεβάστε το στον υπολογιστή σας και διαβάζοντάς το
συνδεδεμένοι με το δίκτυο ανοίγετε από το pdf τα συνδεδεμένα έγγραφα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έχουν προηγηθεί:
Εισαγωγή: Οι διαχρονικές Παρανομίες του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ ενδεικτικά και
περιληπτικά
Κεφάλαιο Α – Το νομικό περιβάλλον λειτουργίας της Ομοσπονδίας
Α1 – Ο Αθλητικός Νόμος και οι Τροποποιήσεις του ................................................................
Α2 – Καταστατικό και Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛΟΚ (και τροποποιήσεις) (παράν) .............
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Α2.1 – Το Καταστατικό (παράνομες) ...........................................................................
Α2.2 – Ο Εσωτερικός Κανονισμός (παράνομος) .........................................................
Α3 – Συνέργεια αντί Εποπτείας από ΓΓΑ και ΕΟΕ (παράνομες) ...........................................
Α4 – Σχετικές Δικαστικές Αποφάσεις ......................................................................................

ΙΔ
ΗΣ

Κεφάλαιο Β – Τα Όργανα διοίκησης της ΕΛΟΚ
Β0 – Η Κρίση του 1991-1994 στην ΕΟΕΚ - Ιστορικό ...............................................................
Β1 – Γενικές Συνελεύσεις (όλες παράνομες) .........................................................................
Β2 – Γενικές Συνελεύσεις Αρχαιρεσιών (όλες παράνομες) ....................................................
Β3 – Διοικητικά Συμβούλια (όλα παράνομες) ........................................................................
Β4 – Εξελεγκτικές Επιτροπές (όλες παράνομες) ...................................................................
Β5 – Οικονομικά Θέματα (όλα παράνομες) ...........................................................................
Β5.1 – Επιχορηγήσεις ..................................................................................................
Β5.2 – Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί .......................................................................
Β5.3 – Καταγγελίες – Έλεγχοι ......................................................................................
Β5.4 – Τα Έσοδα της ΕΛΟΚ .........................................................................................
Β6 – Συνολικά: Εγκληματική Οργάνωση με Δομή & Ιεραρχία για ξέπλυμα χρήματος .............
Σε αυτό το άρθρο:
Κεφάλαιο Γ – Οι Επιτροπές της ΕΛΟΚ......................................................................................... 7
Γ1 – Τοπικές Επιτροπές (παράνομες) ................................................................................. 7
Γ2 – Τεχνικές, Εξεταστών, Διαιτησίας και Αγώνων (παράνομες) ....................................... 13
Γ3 – Δικαστική Επιτροπή – Νομικός Σύμβουλος ΕΛΟΚ και προσωπικός Δικηγόρος του
Γερόλυμπου (παράνομοι) ............................................................................................................. 16
Θα συνεχιστεί στα Κεφάλαια:

ΠΕ
ΡΣ

Κεφάλαιο Δ – Αγώνες και άλλες Διοργανώσεις της Ομοσπονδίας

Κεφάλαιο Ε – Παραβιάσεις Δικαστικών Αποφάσεων και ΕΚΤΡΟΠΗ εκ του Σκοπού
Κεφάλαιο Ζ – Προνόμια ΕΛΟΚ εκ του νόμου

Κεφάλαιο Η – Παράλληλες προς την ΕΛΟΚ επιχειρήσεις
Κεφάλαιο Θ – Αρπαγή με Συλλόγους ΕΛΟΚ και εκμετάλλευση από τον Γερόλυμπο άλλων
αθλητικών ομοσπονδιών
Κεφάλαιο Ι – Άλλες δραστηριότητες του Γερόλυμπου
Κεφάλαιο Κ – Καταγγελίες – Δικαστήρια

Κεφάλαιο Λ – Παρανομίες της Αντιπολίτευσης ΚΙΜΕ

Οδηγίες χρήσης του παρόντος pdf: για να έχετε άμεσα το παρόν pdf και ταυτόχρονα τα
έγγραφα με τα οποία συνδέεται, κατεβάστε το στον υπολογιστή σας και διαβάζοντάς το
συνδεδεμένοι με το δίκτυο ανοίγετε από το pdf τα συνδεδεμένα έγγραφα.
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Οργανόγραμμα Εικοσιπενταετούς Διοίκησης και Παρανομιών της ΕΛΟΚ και του Γερόλυμπου!
Όργανα
Διοίκησης ΕΛΟΚ

Γενική
Συνέλευση

Διοικητικό Συμβούλιο
(Εκτελεστική Επιτροπή)

Εξελεγκτική
Επιτροπή

Γιώργος Γερόλυμπος
Κυρίαρχος Δικτάτορας
της ΕΛΟΚ
Δικαστική
Επιτροπή

Τεχνική
Επιτροπή

Επιτροπή
Διαιτησίας

Πειθαρχική
Επιτροπή
Διαιτησίας

Υψηλόβαθμοι
Τεχνικοί Καράτε
Τοπικές
Επιτροπές

Επιτροπές
Εξεταστών Νταν

Επιτροπή
Οργάνωσης
Αγώνων

Σχολές Προπονητών της ΓΓΑ
(επαγγελματικό δίπλωμα)

ΗΣ

Επιτροπές
της ΕΛΟΚ

Αρχηγοί δήθεν
Παραδοσιακών Στυλ

Στέγη & Επιχορηγήσεις ΕΛΟΚ/Συλλόγων
Στάδια Αγώνων-Αγώνες Εσωτερ-Εξωτερ.

Κατά παράβαση
του καταστατικού

Απονομή
Βαθμών Νταν

Ψευδο-ομοσπονδίες
παροδοσιακών στυλ

"Θυγατρικές"
Επιχειρήσεις

Sportdata
(ηλεκτρονική διοργάνωση αγώνων)

Elpida Startours
ταξιδιωτικό πρακτορείο
Γερόλυμπου & συνεργατ.

Ψευδο-ομοσπονδίες
ISO - KOI/Hellas - ISSO - NEA

Σχολές Προπονητών της ΓΓΑ
(επαγγελματικό δίπλωμα)

Αρπαγή & εκμετάλλευση άλλων
αθλ.ομοσπονδιών

Χόκεϊ
Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ
Στον Εσαγγελέα

Κέρλινγκ
Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ
Στον Εσαγγελέα???

Τρίαθλο
Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ
Στον Εσαγγελέα

Παγοδρομίες
Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ
Στον Εσαγγελέα

Άλλες ασχολίες
του Γερόλυμπου

Γεν. Γραμ. στην
Παγκόσμια & Ευρωπαϊκή Καράτε

Πρόεδρος της
Βαλκανικής
Ομοσπονδίας Καράτε

Μέλος Οργανωτικής
Επιτροπής του
"Αθήνα 1997"

Μέλος Οργανωτικής
Επιτροπής του
"Αθήνα 2004"

Μέλος της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρ.

Αμοιβόμενο
μέλος της Διεθν. Επιτρ.
Μεσογειακών Αγώνων

Αμειβόμενο
μέλος SportAccord
Διεθν. Αθλητ. Οργάν.

Διδακτορικό μαϊμού
από ανύπαρκτο
Πανεπιστήμιο

Με Ε. Περσίδη
4 αστικά το 1995
1 ποινικό το 2000
2 ποιν. 2005-2012

Καταγγελίες
στις ΓΓΑ (πρόσφατες)
& ΕΟΕ (πρόσφατες)
σε εξέλιξη

Μέσω της ΔΕ/ΕΛΟΚ
κατά ατόμων
και συλλόγων σε
εξέλιξη στα Δικαστ.

Με την αντιπολίτευση του
ΚΙΜΕ σε εξέλιξη
στα Δικαστήρια

ΠΕ
Δικαστήρια
παλιά και
νέα σε εξέλιξη

Μόρια αθλητών για ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προσλήψεις αθλητών στο Δημόσιο

ΡΣ
ΙΔ

Προνόμια ΕΛΟΚ
συλλόγ. & αθλητ.

Αγώνες των ψευδο-παραδοσιακών
στυλ με κανονισμούς ΕΛΟΚ

Κεφάλαιο Β – Όργανα διοίκησης της ΕΛΟΚ
Γ1 – Τοπικές Επιτροπές (παράνομες)

ΑΡΧΗ

ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

Από το 2004, ίσως και νωρίτερα, η ΕΛΟΚ δεχόταν συνεχώς και νέους συλλόγους και
αποφάσισε να χωρίσει την Ελλάδα σε περιφέρειες, ώστε να κάνει αγώνες συχνότερα και πιο
προσιτούς στους αθλητές της περιφέρειας.
Έτσι, από το 2004 έχουμε τη διάρθρωση της κεντρικής διοίκησης και των περιφερειακών
επιτροπών υπό μορφή δήθεν «ενώσεων», οι οποίες όμως δεν ήταν ενώσεις με καταστατικά και
αυτόνομη διοίκηση διάφορη από εκείνη της ΕΛΟΚ, αλλά τα μέλη της άτυπης διοίκησής τους τα
αποφάσιζε ο Γερόλυμπος (με δήθεν απόφαση του
ΔΣ/ΕΛΟΚ), ενώ είχαν άτυπα δήθεν διοικητικά συμβούλια μόνο για τους τίτλους των μελών τους και χωρίς
καμιά ουσιαστική αρμοδιότητα και λειτουργικότητα.
Ως παράδειγμα ας δούμε τη Διάρθρωση της
ΕΛΟΚ (με κλικ εδώ), όπως αυτή βρέθηκε δημοσιευμένη
στο site της την 23/10/2004. Σε αυτή τη Διάρθρωση
βλέπουμε τις Τοπικές Επιτροπές, όπως τις βλέπετε στην
δεξιά εικόνα.
Δυστυχώς όμως ο θεσμός ήταν καταδικασμένος
εξ αρχής να λειτουργεί υποτονικά για τον απλούστατο
λόγο ότι οι Επιτροπές αυτές ΔΕΝ λειτουργούσαν αυτόνομα, αλλά λειτουργούσαν κάτω από τον προγραμματισμό και τις επιθυμίες του Δικτάτορα της ΕΛΟΚ.
Και η υποκριτική αυτή λειτουργία ήταν εξαρχής
χωρίς νόημα, διότι δεν ήταν δυνατόν να συνεδριάζει το
διοικητικό συμβούλιο κάποιας τοπικής επιτροπής και να
παίρνει αποφάσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αγνοούνταν από τον Γερόλυμπο, ο οποίος πάντα εφάρμοζε
μόνο τις δικές του αποφάσεις.
Η πολυπληθέστερη σε συλλόγους περιοχή της Ελλάδας ήταν η Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα,
στη μία επιτροπή της οποίας κατέληξαν και οι δύο αυτές περιοχές. Η Επιτροπή, λοιπόν, αυτή
επονομαζόμενη «Ένωση Καράτε Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας» δεν γνωρίζω ακριβώς πότε
πρωτολειτούργησε, αλλά στον λογαριασμό της, που έφτιαξε στο Facebook, δημοσίευσε την πρώτη
της ανακοίνωση την 29/3/2013 και είναι η επόμενη:

Τη διάρθρωση της ΕΚΚΕΒΕ την 31/3/2013 την βλέπετε με κλικ εδώ και στον επόμενο
πίνακα βλέπετε τους συλλόγους, που ανήκαν στην περιοχή της, που ήταν και η πολυπληθέστερη
σε συλλόγους περιοχή της Ελλάδας. (Το ότι η Παρασκευή και η Δευτέρα είναι μαζί 29 Μαρτίου
αφήστε το!)
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Αλλά οι τίτλοι και οι δήθεν δραστηριότητες στην ουσία είναι εικονικά, διότι όλες οι Τοπικές
Επιτροπές είναι στην ουσία οι «Τοπικοί Εφαρμοστές» των εντολών του Γερόλυμπου, ενώ ταυτόχρονα οι ονομασίες τους «Ενώσεις» είναι παράνομες (πρώτη καραμπινάτη παρανομία), διότι
η ονομασία και η έννοια αυτή δεν αναφέρεται πουθενά στον αθλητικό νόμο, ο οποίος περιγράφει
και τη νομική δομή των Ενώσεων αθλητικών ομοσπονδιών με καταστατικό και εσωτερικό κανονισμό
αυτών των Ενώσεων, πράγματα που οι «Ενώσεις» της ΕΛΟΚ δεν έχουν και άρα είναι παράνομες!
Ακόμα και η μεγαλύτερη αυτών, η ΕΚΚΕΒΕ, στο λογαριασμό της στο Facebook ανάρτησε
την πρώτη της δημοσίευση, όπως είπα, την 29/3/2013 και τη σύνθεσή της την 31/3/2013.
Ενδιάμεσα η ΕΛΟΚ είχε δημοσιεύσει τη Διάρθρωση της διοίκησής της την 15/6/2014!
Μετέπειτα η ΕΚΚΕΒΕ αναφέρει και μια ειδοποίηση για Γενική Συνέλευση των μελών της ως
κατωτέρω:

Στην ανωτέρω ανακοίνωση είναι φανερή η προχειρότητα της οργάνωσής της, αφού
αντιπροσώπους από 33 συλλόγους τους καλεί για Γενική Συνέλευση 4 ημέρες πριν από την
σύγκλισή της.
Φυσικά, η λειτουργία της Ένωσης αυτής ήταν παράνομη, διότι δεν είχε δικό της καταστατικό
και δεν λειτουργούσε αυτόνομα, όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος στα επόμενα άρθρα του:
«Αρθρο: 10
Ημ/νία: 17.06.1999, Ημ/νία Ισχύος: 17.06.1999
Τίτλος Αρθρου, Εννοια - Σκοπός
9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β', ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αθλητική ένωση είναι η τοπική οργάνωση αθλητικών σωματείων (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου) που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης, με σκοπό την υποβοήθηση και
ανάπτυξή του στα γεωγραφικά όρια λειτουργίας της και μέσα στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από
τους ειδικούς κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και λειτουργεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.

ΙΔ
ΗΣ

Αρθρο: 11
Ημ/νία: 17.06.1999 Ημ/νία Ισχύος: 17.06.1999
Τίτλος Αρθρου, Μέλη
1. Κάθε αθλητική ένωση συγκροτείται από σωματεία του οικείου κλάδου άθλησης τα οποία έχουν
την
έδρα τους στον ίδιο νομό. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επιτρέπεται να ιδρύεται μια μόνο
αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης. Κατ' εξαίρεση, μία αθλητική ένωση μπορεί να
περιλαμβάνει σωματεία που έχουν την έδρα τους σε περισσότερους από έναν νομούς, σύμφωνα
με
τα οριζόμενα από το καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, το οποίο επίσης
προσδιορίζει
και τα όρια της ευρύτερης περιφέρειας.
2. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών κάθε αθλητικής ένωσης ορίζεται σε δέκα (10). Δεν επιτρέπονται
δια κρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη της ένωσης ή άλλες παρόμοιες.
3. Αθλητική ένωση μπορεί να ιδρυθεί με απόφαση συστατικής συνέλευσης, ύστερα από απόφαση
των Δ.Σ. των ενδιαφερόμενων σωματείων. Η εγγραφή μέλους σε αθλητική ένωση γίνεται με
απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου και η διαγραφή με απόφαση της γενικής της
συνέλευσης.»
Και ακολουθούν τα άρθρα για τα κωλύματα των μελών του ΔΣ, τις αρχαιρεσίες κτλ.
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Συνεπώς, οι έννοια της «Τοπικής Επιτροπής» δεν υπάρχει στον Αθλητικό Νόμο, ενώ οι
«Τοπικές Επιτροπές» της ΕΛΟΚ δεν είναι «Ενώσεις» κατά τον Αθλητικό Νόμο, αλλά πακέτα
ευνοιών δήθεν τοπικών τίτλων προς το θεαθήναι των μετεχόντων σε αυτές!
Την τελευταία της ανάρτηση η ΕΚΚΕΒΕ την δημοσίευσε την 24/10/2014, που ήταν η παραίτηση του γραμματέα της Κίμωνα Τσαρτσιταλίδη. Από τότε η πολυπληθέστερη σε συλλόγους
«Ένωση» της ΕΛΟΚ δεν ανάρτησε καμιά απολύτως δραστηριότητά της στο Facebook! Ας υποθέσουμε ότι οι σύλλογοι έγιναν περισσότεροι και η ΕΚΚΕΒΕ χωρίστηκε σε δύο μέρη: Βορείου Ελλάδας
και Κεντρικής Ελλάδας.
Μια άλλη ανακοίνωση στο site της ΕΛΟΚ την 5/10/2014 (με κλικ εδώ) μας πληροφορεί
για τις αλλαγές στις Τοπικές Επιτροπές:

αφήνοντας σας άναυδους (εσάς και όχι εμένα!) με την φράση «Δυνάμει της από 5/10/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου» και εννοεί «της ΕΛΟΚ καθορίστηκαν οι αναφερόμενες Τοπικές
Επιτροπές της ΕΛΟΚ»!
«Με απόφαση του ΔΣ/ΕΛΟΚ», και άρα του Γερόλυμπου, και όχι με εκλογές μέσα στις «Ενώσεις» μεταξύ των συλλόγων μελών τους καθορίζονται όλα τα μέλη όλων των Τοπικών Επιτροπών!
Όχι μόνο τους κυβερνάει από τη μια άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη, αλλά τους το
γράφει κιόλας, ώστε να μην του κουνηθεί κανένας απολύτως!!!
Αυτή είναι η δεύτερη καραμπινάτη παρανομία και δεν είναι μακριά και η Τρίτη καραμπινάτη παρανομία, όπως δείχνουν τα επόμενα:
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στα οποία ναι μεν οι διοικητικοί προσφέρουν βάσει του νόμου αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους στην
ΕΛΟΚ, αλλά οι ομοσπονδιακοί και εθνικοί προπονητές πρέπει να έχουν δίπλωμα προπονητή από
τη ΓΓΑ και σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την «Τοπική Ένωση» κατατεθειμένη στην Εφορία,
ώστε να έχουν το δικαίωμα να κάνουν προπονήσεις στους αθλητές, πράγμα που δεν συμβαίνει!
Τέλος, η ανάρτηση της 11/9/2017 (με κλικ εδώ) της ΕΛΟΚ σχετικά με τις Επιτροπές της
γενικά έχει πάψει και αυτή να ισχύει με τις αλλαγές της στο ΔΣ την 21/4/2018 και αντικαταστάθηκε
πάλι με απόφαση ΔΣ/ΕΛΟΚ, δηλαδή του Γερόλυμπου, την 13/6/2018 με κλικ εδώ.
Όπως είναι φανερό όλοι οι τίτλοι σε αυτές τις Τοπικές Επιτροπές είναι «προϊόντα
προς εύνοια ή/και πώληση» ή καλύτερα … καθρεφτάκια και χαϊμαλιά του Γερόλυμπου προς
τους ιθαγενείς του καράτε χωρίς να έχουν καμιά ουσιαστική αξία!
Ταυτόχρονα, όμως, όλες οι διοικητικές θέσεις στις Τοπικές Επιτροπές υπόκεινται προφανώς
στα κωλύματα του νόμου και άρα οι τεχνικοί δεν μπορούν να είναι και διοικητικοί! Εξ αυτού και μόνο
πολλά μέλη των διοικήσεων των Τοπικών Επιτροπών είναι παράνομα και άρα όλες οι Τοπικές
Επιτροπές λειτουργούσαν όλα αυτά τα χρόνια παράνομα, δηλαδή όχι μόνο δεν ήταν «Ενώσεις»,
όπως ορίζει ο νόμος, αλλά ακόμα και η άτυπη λειτουργία τους ήταν παράνομη, διότι ήταν γεμάτες
από τεχνικούς σε διοικητικές θέσεις, δηλαδή ήταν γεμάτες από παράνομα μέλη στις διοικήσεις
τους!!!
Οι διαρθρώσεις των Τοπικών Επιτροπών σήμερα δίνονται παραπάνω (της 13/6/2018 με
κλικ εδώ) και τα μέλη των διοικήσεών τους συνοπτικά στην επόμενη φωτό για διευκόλυνσή σας.
Περισσότεροι από τους μισούς είναι τεχνικοί του καράτε!
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Και όλα αυτά εν γνώσει της ΓΓΑ:
«Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος» δεν στήνεται ξεκάρφωτα σε ένα βουνό, μια
πεδιάδα, ένα ξέφωτο ή … πάνω στο κύμα! Πριν από αυτή στήνεται η
«Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα κάθε
πρόσφορης ΑΠΑΤΗΣ» της προηγούμενης οργάνωσης! Και όταν η
Απάτη γίνεται «νόμιμη», δηλαδή με τη βούλα του κράτους, τότε
αποδίδει και σε βρώμικο χρήμα!
Στην περίπτωση της ΕΛΟΚ κάθε διοικητική απάτη του
Γερόλυμπου και των Συνεργατών του, που αποτελούσαν τα Διοικητικά Συμβούλια, τις Επιτροπές, τα ψευδο-παραδοσιακά στυλ, τα
ψευδο-νταν σε αυτά και στην ΕΛΟΚ καθώς και τους «μεγάλους δασκάλους» του καράτε έχει πάρει εγκρίσεις
από την αμαρτωλή ΓΓΑ και βρίσκεται στα συρτάρια και στα ντουλάπια της διεφθαρμένης αυτής υπηρεσίας.
Οι αθλητικοί, λοιπόν, εγκληματίες υποθάλπονται από την ίδια
τη Δημόσια Υπηρεσία, η οποία είναι εντεταλμένη να τους εποπτεύει
και να απαγορεύει ή/και να εμποδίζει κάθε τους παρανομία! Αντί
αυτών, όμως, η αμαρτωλή αυτή Δημόσια Υπηρεσία επισημοποιεί το
έργο τους, νομιμοποιεί τις απάτες τους και τους διευκολύνει να
περνάνε με τις ευλογίες της στην επόμενη φάση του ίδιου
εγκλήματος, που είναι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες!
Και αυτό το αθλητικό έγκλημα είναι διαχρονικό επί όλων των
κυβερνήσεων, πράγμα που αποδεικνύει ότι αποτελεί «κτήμα και
δραστηριότητα» των υπαλλήλων και των διευθυντών της ΓΓΑ, ενώ οι πολιτικοί προϊστάμενοι όλων των
κυβερνήσεων απλά συμμετέχουν για το πρόσκαιρο του διορισμού τους στις πολιτικές καρέκλες!!!
Η διαφθορά-διαπλοκή μεταξύ μονίμων υπαλλήλων και διευθυντών από τη μια και πολιτικών
προϊσταμένων από την άλλη έχει αποδειχθεί περίτρανα με το πόρισμα και τις καταγγελίες του Γενικού
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο καταγράφονται περιγραφικά και
συγκεκριμένα οι αμαρτωλές οικονομικές διευκολύνσεις από την πολιτική διοίκηση προς
τους υπαλλήλους της ΓΓΑ, διευκολύνσεις που «ζητούσαν σαν αντάλλαγμα» τα πολιτικά
ρουσφέτια στην «Αυτόκρατορία του Ρουσφετιού»!
Αν θέλαμε να θυμηθούμε στο εγγύς παρελθόν και στο παρόν ονόματα θα μέναμε
στους προηγούμενους υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό και ΓΓΑ Κυριακή Γιαννακίδου της
Νέας Δημοκρατίας καθώς και στους τωρινούς υφυπουργό Σταύρο Κοντονή, ΓΓΑ Ιούλιο
Συναδινό και Υφυπουργό Γιώργο Βασιλειάδη της παρούσας τραγελαφικής κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ!!!
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Γ2 – Τεχνικές Επιτροπές, Εξεταστών, Διαιτησίας και Αγώνων (παράνομες)
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Πολύ σύντομα, αφού δεν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον καθότι είναι πιόνια του Γερόλυμπου, θα
δούμε εδώ τις Επιτροπές: Τεχνική, Εξεταστών, Διαιτησίας και Αγώνων!
Όλες διορίζονται από το ΔΣ/ΕΛΟΚ και άρα από τον Γερόλυμπο και προφανώς ποτέ δεν
αποφασίζουν και δρουν ανεξάρτητα, και ας λέει ο Εσωτερικός Κανονισμός τα δικά του (!), αλλά
κατευθύνονται προγραμματισμένες από τον Δικτάτορα της ΕΛΟΚ!
Στα κωλύματα του αθλητικού νόμου για τις θέσεις του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
αναφέρονται σαφώς οι ιδιότητες των ασκούντων διαιτητικό έργο καθώς και των ασκούντων
προπονητικό έργο. Διαιτητικό έργο επιτελούν όλοι όσοι διαιτητεύουν σε αγώνες ή/και χρονομετρούν
ή/και καταγράφουν αποτελέσματα κτλ. Προπονητικό έργο επιτελούν όλοι όσοι «προπονούν»
αθλητές σε συλλόγους, δηλαδή τους διδάσκουν τις τεχνικές του καράτε, πράγμα που απαραιτήτως
πρέπει να γίνεται με αμοιβή και σύμβαση με το σύλλογο. Σε αυτούς, όμως, ανήκουν και:
1) όλοι όσοι κάνουν σεμινάρια προπονητικής και ας μην απασχολούνται με σύμβαση σε
συλλόγους,
2) όλοι όσοι διδάσκουν σε Σχολές Προπονητών, διότι διδάσκουν τεχνικές του καράτε και
προπονητική του καράτε σε υποψήφιους προπονητές και άρα είναι «προπονητές των υποψήφιων
προπονητών»,
3) όλοι όσοι είναι «Εξεταστές Νταν», διότι για να είσαι Εξεταστής θα πρέπει να είσαι απόλυτος
γνώστης της τεχνικής του καράτε, πράγμα που σημαίνει ότι για να συντηρείς αυτές τις γνώσεις και
ο ίδιος «προπονείσαι συστηματικά», πράγμα που σημαίνει ότι «διδάσκεις και διδάσκεσαι
συστηματικά» και άρα προπονείς και προπονείσαι συστηματικά, και
4) όλοι όσοι κάνουν συστηματικά κάποιο από τα προηγούμενα χωρίς αυτό να αποδεικνύεται
με συμβάσεις με συλλόγους αλλά γίνεται αφανώς για δικούς τους λόγους, διότι απλούστατα η
παρανομία της μαύρης εργασίας δεν μπορεί να ακυρώνει την παρανομία του κωλύματος, αλλά και
οι δύο αποτελούν δύο χωριστές και διακεκριμένες παρανομίες.
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Συνεπώς, απαγορεύεται να είναι μέλη του ΔΣ
ή/και της Εξελεγκτικής Επιτροπής οι Διαιτητές-Χρονομετρες-Καταμετρητές κτλ., οι Προπονητές, όσοι
κάνουν ευκαιριακά Σεμινάρια Καράτε, οι Καθηγητές
Σχολών Προπονητών, οι Εξεταστές καθώς και όλοι
όσοι κάνουν κάτι από αυτά χωρίς να δηλώνουν την
ιδιότητά τους, αλλά … στα «μαύρα»!
Η Τεχνική Επιτροπή ασχολείται με τα τεχνικά
θέματα του αθλήματος. Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής
διορίζονται από το ΔΣ (Γερόλυμπο) και αποτελούνται
δήθεν από τους υψηλόβαθμους στα στυλ καράτε που
περιλαμβάνει η ΕΛΟΚ! Καραμπινάτα παράνομη η Τεχνική
Επιτροπή καταδεικνύει τις παραβάσεις της ΕΛΟΚ όσον
αφορά στο Σκοπό της καθώς και τις παρανομίες ταυτόχρονης παρουσίας σε αυτήν και μελών
του ΔΣ. Αυτό είναι κάτι που απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο, αφού τα μέλη της Τεχνικής
Επιτροπής προφανώς και θα πρέπει να είναι μόνον τεχνικοί του καράτε.
Μαζί με την Τεχνική Επιτροπή ας εξετάσουμε και την Επιτροπή Εξεταστών, διότι και αυτή
αποτελείται από υψηλόβαθμους στα στυλ καράτε που περιλαμβάνει η ΕΛΟΚ! Καραμπινάτα
παράνομη και η Επιτροπή Εξεταστών καταδεικνύει και αυτή τις παραβάσεις της ΕΛΟΚ όσον αφορά
στο Σκοπό της καθώς και τις παρανομίες ταυτόχρονης παρουσίας σε αυτήν και μελών του ΔΣ,
πράγμα που απαγορεύεται, διότι κατά το γενικότερο πνεύμα του αθλητικού νόμου απαγορεύεται η
διπλοθεσία και κυρίως η διπλή ιδιότητα του τεχνικού ταυτόχρονα με αυτή του διοικητικού, ώστε να
μην ελέγχονται οι σύλλογοι-μέλη της ομοσπονδίας!
Παραδείγματα:
Την 2/1/2003 (με κλικ εδώ) τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και της Επιτροπής Εξεταστών
δίνονται στην εικόνα δεξιά και έπρεπε να είναι αμιγώς τεχνικοί, ενώ ταυτόχρονα ή ετεροχρονισμένα
είναι και μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ οι: Πάσης, Χονδροματίδης, Μπίκας και Βόβλας!
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Αυτό σημαίνει ότι οι ανωτέρω κύριοι μπορούσαν να υποστηρίζουν και να προωθούν τα
προσωπικά τους συμφέροντα και από τις θέσεις τους στο ΔΣ και από τις θέσεις τους στην Τεχνική
Επιτροπή καθιστώντας υποχείριά τους συλλόγους και προπονητές συλλόγων με αποτέλεσμα τη
δυνατότητα χειραγώγησης της ομοσπονδίας!
Έτσι ακριβώς ελέγχονται οι σύλλογοι και οι προπονητές τους με αποτέλεσμα τη
χειραγώγηση των Γενικών Συνελεύσεων και άρα των αποφάσεών τους!
Την 23/10/2004 (με κλικ εδώ) τα μέλη της
Τεχνικής Επιτροπής και της Επιτροπής Εξεταστών δίνονται στην εικόνα αριστερά και έπρεπε να
είναι αμιγώς και μόνον τεχνικοί, ενώ ταυτόχρονα ή
ετεροχρονισμένα είναι και μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ οι:
Παπαδημητρόπουλος, Μπίκας, Κοσμίδης,
Κουκάς, Παπαναστασίου, Ασπρούδης, Πάσης,
Μπουλούμπασης, Γερόλυμπος, Χονδροματίδης και Βόβλας!
Έτσι ακριβώς ελέγχονται οι σύλλογοι
και οι προπονητές τους!
Είναι φανερή η στρατηγική ελέγχου των
συλλόγων και των προπονητών τους από τα μέλη
του ΔΣ/ΕΛΟΚ, και άρα τον Γερόλυμπο, και στις
τεχνικές αποφάσεις προπονήσεων και συνθέσεων
των εθνικών ομάδων μέσω της Τεχνικής Επιτροπής, αλλά και προόδου και εξέλιξης των προπονητών μέσω της απονομής βαθμών Νταν στο
καράτε, έστω και αν αυτά είναι παράνομα κατά τις
απόψεις της σειράς αυτών των δημοσιευμάτων!
Με το ΔΣ, την Τεχνική Επιτροπή και την
Επιτροπή Εξεταστών στο χέρι ο Γερόλυμπος ελέγχει, κατά το Οργανόγραμμα που προηγείται σε κάθε Κεφάλαιο των παρόντων δημοσιεύσεων, τους
πάντες μέσα στην ΕΛΟΚ.
Ακόμα και στην τελευταία διάρθρωση των επιτροπών της ΕΛΟΚ (επόμενη φωτό) παρά τις
καταγγελίες που δέχεται από όλες τις πλευρές ο Γερόλυμπος, αλλά και λόγω έλλειψης συνεργατών
στις επιτροπές των τεχνικών υπάρχουν τρεις, που είναι μέλη του σημερινού ΔΣ, και τρεις που ήταν
μέλη προηγουμένων ΔΣ.

Το ότι οι ανωτέρω είναι μέλη των σημερινών επιτροπών τεχνικών αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν πάντα τεχνικοί, διότι ο τεχνικός του καράτε είναι μια ιδιότητα σε συνεχή εξέλιξη και
όχι κατά περιοδική δήλωσή του! Συνεπώς, όσοι είναι σήμερα μέλη των επιτροπών τεχνικών
(Τεχνικής ή Εξεταστών) και ήταν μέλη προηγουμένων ΔΣ, αλλά όχι του σημερινού δεν αποτελεί
απαλλαγή από την ενοχή του διπλοθεσίτη, αλλά αποδεικνύει ότι ήταν παράνομοι όταν ήταν
ταυτόχρονα ή όχι μέλη του ΔΣ.
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Στην προηγούμενη φωτό τα τρία μέλη Σιγάλας, Βόβλας και Νικηταρής ήταν παράνομα μέλη
προηγουμένων ΔΣ, ενώ οι Χονδροματίδης, Πάσης και Ποντίδα είναι παράνομα μέλη του
σημερινού ΔΣ της ΕΛΟΚ.
Τέλος, για τους περίφημους και καραμπινάτα παράνομους Εξεταστές στα παράνομα στυλ
της ΕΛΟΚ, η κάλυψη των οποίων από την ΕΛΟΚ αποτελεί αναμφισβήτητη εκτροπή από το Σκοπό
της, έχουμε τους τελευταίους Πίνακες με κλικ εδώ για Εξεταστές Α΄ και Β΄ Κατηγορίας μετά τις
επόμενες εξετάσεις της ΕΛΟΚ με σημειωμένους όσους είναι ή ήταν μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ ή των
Τοπικών Επιτροπών της:

Στους Πίνακες αυτούς των Εξεταστών παράνομα μέλη των προηγουμένων ή/και του
σημερινού ΔΣ είναι οι: Μπουλούμπασης, Γερόλυμπος, Πάσης, Βόβλας, Χονδροματίδης,
Μπίκας και Ποντίδα από την Α΄ Κατηγορία και Καρβούνης, Νικηταρής, Σιγάλας και πολλοί
άλλοι από την Β΄ Κατηγορία.
Με τον έλεγχο της Τεχνικής Επιτροπής και της Επιτροπής Εξεταστών ελέγχονται οι
προπονητές των συλλόγων, που είναι και η ψυχή των συλλόγων, μέσω αυτών ελέγχονται
οι σύλλογοι, μέσω των αντιπροσώπων των συλλόγων (ακόμα και με λευκές βεβαιώσεις
αντιπροσώπων, ώστε να βάζει ο Γερόλυμπος δικούς του ανθρώπους) ελέγχονται οι Γενικές
Συνελεύσεις και μέσω αυτών περνάνε όλοι οι Απολογισμοί και όλες οι Αρχαιρεσίες, όπως
τα θέλει ο Γερόλυμπος!
Έτσι η δύναμη ελέγχου των συλλόγων και των προπονητών της ΕΛΟΚ συγκεντρώνεται στα χέρια των Λίγων, οι οποίοι ελέγχονται από τον Ένα και Μοναδικό!
Και όλα αυτά εν γνώσει της ΓΓΑ:
«Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» δεν στήνεται ξεκάρφωτα σε
ένα βουνό, μια πεδιάδα, ένα ξέφωτο ή … πάνω στο κύμα! Πριν
από αυτή στήνεται η «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και
Ιεραρχία για ξέπλυμα κάθε πρόσφορης ΑΠΑΤΗΣ» της προηγούμενης οργάνωσης! Και όταν η Απάτη γίνεται «νόμιμη»,
δηλαδή με τη βούλα του κράτους, τότε αποδίδει και σε βρώμικο
χρήμα!
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Στην περίπτωση της ΕΛΟΚ κάθε διοικητική απάτη του Γερόλυμπου και
των Συνεργατών του, που αποτελούσαν τα Διοικητικά Συμβούλια, τις Επιτροπές,
τα ψευδο-παραδοσιακά στυλ, τα ψευδο-νταν σε αυτά και στην ΕΛΟΚ καθώς και
τους «μεγάλους δασκάλους» του καράτε έχει πάρει εγκρίσεις από την
αμαρτωλή ΓΓΑ και βρίσκεται στα συρτάρια και στα ντουλάπια της διεφθαρμένης
αυτής υπηρεσίας.
Οι αθλητικοί, λοιπόν, εγκληματίες υποθάλπονται από
την ίδια τη Δημόσια Υπηρεσία, η οποία είναι εντεταλμένη να
τους εποπτεύει και να απαγορεύει ή/και να εμποδίζει κάθε τους
παρανομία! Αντί αυτών, όμως, η αμαρτωλή αυτή Δημόσια Υπηρεσία επισημοποιεί
το έργο τους, νομιμοποιεί τις απάτες τους και τους διευκολύνει να περνάνε με τις
ευλογίες της στην επόμενη φάση του ίδιου εγκλήματος, που είναι η νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες!
Και αυτό το αθλητικό έγκλημα είναι διαχρονικό επί όλων των κυβερνήσεων,
πράγμα που αποδεικνύει ότι αποτελεί «κτήμα και δραστηριότητα» των
υπαλλήλων και των διευθυντών της ΓΓΑ, ενώ οι πολιτικοί προϊστάμενοι όλων των κυβερνήσεων
απλά συμμετέχουν για το πρόσκαιρο του διορισμού τους στις πολιτικές καρέκλες!!!
Η διαφθορά-διαπλοκή μεταξύ μονίμων υπαλλήλων και διευθυντών από τη
μια και πολιτικών προϊσταμένων από την άλλη έχει αποδειχθεί περίτρανα με το
πόρισμα και τις καταγγελίες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,
στο οποίο καταγράφονται περιγραφικά και συγκεκριμένα οι αμαρτωλές οικονομικές διευκολύνσεις από την πολιτική διοίκηση προς τους υπαλλήλους της ΓΓΑ,
διευκολύνσεις που «ζητούσαν σαν αντάλλαγμα» τα πολιτικά ρουσφέτια στην
«Αυτόκρατορία του Ρουσφετιού»!
Αν θέλαμε να θυμηθούμε στο εγγύς παρελθόν και στο παρόν ονόματα θα
μέναμε στους προηγούμενους υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό και ΓΓΑ Κυριακή
Γιαννακίδου της Νέας Δημοκρατίας καθώς και στους τωρινούς υφυπουργό Σταύρο Κοντονή, ΓΓΑ
Ιούλιο Συναδινό και Υφυπουργό Γιώργο Βασιλειάδη της παρούσας τραγελαφικής κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ!!!
Γ3 – Δικαστική Επιτροπή – Νομικός Σύμβουλος ΕΛΟΚ και προσωπικός Δικηγόρος
του Γερόλυμπου (παράνομοι)

ΑΡΧΗ

Κάθε Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία, που … σέβεται τον εαυτό της, έχει
ανοιχτά Συμβόλαια με ομάδα … Εκτελεστών των αντιπάλων της!
Η Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ είναι και ο «Προσωπικός Δήμιος» του Γερόλυμπου!
Η στρατηγική εξόντωσης των αντιπάλων του, ατόμων ή συλλόγων, ακολουθεί τη ρουτίνα:
1 - Με ψευδείς κατηγορίες και ψευδομάρτυρες σέρνει τους Αντιπάλους του στη Δικαστική
Επιτροπή της ΕΛΟΚ,
2 – Η Δικαστική Επιτροπή αποτελείται από «υποχρεωμένους σε αυτόν εντός ΕΛΟΚ δικηγόρους» ή/και από «πληρωμένους από αυτόν εκτός ΕΛΟΚ δικηγόρους» (με λεφτά της ΕΛΟΚ),
δηλαδή με δυο λόγια η Δικαστική Επιτροπή αποτελείται από «Δικούς του Δικηγόρους»!
3 - Η Δικαστική αυτή Επιτροπή των «Δικών του Δικηγόρων» καταδικάζει ΠΑΝΤΑ κατά τις
εντολές Γερόλυμπου τους αντιπάλους του με ποινές από αποκλεισμό από αγώνες ή ακόμα και
διαγραφή από την ΕΛΟΚ,
4 – Περίπτωση Πρώτη: Οι Αντίπαλοι δεν έχουν χρήματα να προσφύγουν σε ανώτερα Δικαστήρια, αποδέχονται τις ποινές τους και ή φεύγουν από την ΕΛΟΚ ή πειθαρχούν πλέον τυφλά και
υπάκουα σε ό,τι τους διατάζει ο Γερόλυμπος!
5 – Περίπτωση Δεύτερη: Οι Αντίπαλοι προσφεύγουν σε ανώτερα Δικαστήρια, ξοδεύονται και
χρονοτριβούν εις βάρος των αθλητών τους, που μένουν ακόμα και ένα έτος εκτός αγώνων, δέχονται
ένα εκτεταμένο σαμποτάζ στις συμμετοχές των αθλητών τους σε αγώνες, ώστε ακόμα και να κερδίσουν στο ανώτερο δικαστήριο η μεγάλη ζημιά έχει γίνει, διότι χάνουν αθλητές τους σε πλήθος που
να μην μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στα έξοδά τους! Και ο σύλλογος γρήγορα ή αργά κλείνει!
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6 – Ο Γερόλυμπος πάντα παρακολουθεί τα θύματά του μέχρι τελικής εξόντωσης και
τελικής … εκπνοής τους! Το ίδιο κάνουν και η … ύαινα και τα όρνεα!

ΙΔ
ΗΣ

Η Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ κατά πρώτον ασχολήθηκε με εμένα το 1991, όταν ο τότε
πρόεδρός της δικηγόρος Ανδρέας Εμμανουήλ αποφάνθηκε ότι επειδή είχα 4 μήνες φυλάκιση από
συκοφαντική δυσφήμιση (κώλυμα κατά τον 75/1975, που καταργήθηκε με τον 2725/1999) έπρεπε
να παραιτηθώ από Πρόεδρος, που ήμουν τότε, της ΕΟΕΚ! Παραιτήθηκα από ευθιξία για να μην
φέρω δυσκολίες στη λειτουργία του ΔΣ, παρ’ όλο που μπορούσα να μην παραιτηθώ, αφού μερικούς
μήνες αργότερα πήρα χάρη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας!
Κάποιες επόμενες υποθέσεις της Δικαστικής Επιτροπής ήταν οι τιμωρίες των συλλόγων του
Γιώργου Ντούκα (το 1996) για τις καταγγελίες που είχαμε κάνει μαζί στο Υπουργείο Οικονομικών
για να ελεγχθούν τα οικονομικά της ΕΟΕΚ. Ο Γερόλυμπος στρίμωξε τους συλλόγους του Ντούκα
και εκείνος τελικά έγινε πιστός υπήκοος!
Επόμενες υποθέσεις ήταν (το 2000) των συλλόγων του Γιώργου Τσόγκα και ίσως και του
Γιώργου Παναγιωτίδη, που είχαν καταγγείλει την ΕΛΟΚ για παράληψη καταχώρισης στον
απολογισμό του 1999 ποσού 45 εκατ. δρχ., που είχε πάρει από τη ΓΓΑ. Ο Τσόγκας εκδιώχθηκε
από το καράτε και έμεινε στο Χόκεϊ και οι σύλλογοί του, αφού έμειναν κάποια χρόνια εκτός ΕΛΟΚ,
στη συνέχεια υποτάχθηκαν πλήρως.
Και φθάνουμε στις υποθέσεις των ημερών μας με πρώτες αυτές των Γιώργου Σανιώτη
και Γιώργου Μπίκα το 2012!!!
Το θέμα καλύφθηκε αναδρομικά την 19/2/2014 από το www.karate.gr με αποκαλύψεις
κατόπιν δικής μου έρευνας, οι οποίες απέδειξαν τον βαθμό παρανομίας και της ΕΛΟΚ και του
Δικτάτορα Γερόλυμπου και των τεσσάρων δικηγόρων, που πληρώνονταν από την ΕΛΟΚ για να
υλοποιούν τα βίτσια του Γερόλυμπου! Αυτά ως κατωτέρω:

ΠΕ
ΡΣ

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.
Και ορίστε η κατά παραγγελία Απόφαση της ΔΕ/ΕΛΟΚ με αριθμό 1/2012, (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, ενώ ταυτόχρονα αφαίρεσαν έντεχνα το δικαίωμα
ψήφου 6-7 συλλόγων τους!
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 πολύ πλάκας!
Την Απόφαση αυτή της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ υπογράφουν οι Δικηγόροι:

Κατά της ανωτέρω Απόφασης της ΔΕ/ΕΛΟΚ οι Γ. Σανιώτης και Γ. Μπίκας προσέφυγαν στο
ΑΣΕΑΔ (Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών) με Προσφυγή.
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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:
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«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 με αποτέλεσμα να
νοθευτεί το αποτέλεσμά της!!!
Και ο «Δήμιος»-Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ συνέχισε το έργο της χωρίς να έχει
επιδείξει καμιά απολύτως νομιμοποίησή της:
Φεβρουάριος 2014 - Η Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ έχει ακριβώς τα ίδια μέλη, ενώ
μια παράλληλη δική μου έρευνα στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
www.dsa.gr .....
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.... για τους ίδιους δικηγόρους που "διορίστηκαν" μετά τις εκλογές του 2008 και μετά τις εκλογές του
2012 ως Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ ...

ΠΕ
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... 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 της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 122!!!
Και ως εκ ... θαύματος στο ίδιο κτίριο στεγάζεται και ο ... προσωπικός δικηγόρος του
Γερόλυμπου κύριος Δημήτρης Μπαλασόπουλος, ενώ ο τελευταίος ήταν επί 20 χρόνια και ο ...
νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ.

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!
Ο κύριος Μαυριδάκης συστεγάζεται με τον κύριο Μπαλασόπουλο!!! (Άσε που μπορεί να είναι
και οι τέσσερις στο ίδιο γραφείο!!!) Με δυό λόγια, η Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ είναι ο ...
Δικηγόρος του Γερόλυμπου και πληρώνεται από την ΕΛΟΚ με εντολή ... Γερόλυμπου!!!
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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 και δεξιά εστιάζουμε στους τέσσερις
"δικούς μας"!

Παρατηρούμε επίσης ότι πριν από την 28-10-2008 και βάσει του Άρθρου 26 του καταστατικού
της ΕΛΟΚ η Δικαστική Επιτροπή αποτελείτο από μέλη συλλόγων της ΕΛΟΚ:

Το ανωτέρω Άρθρο στραγγαλίστηκε στο επόμενο Παράνομο Άρθρο από τον Γερόλυμπο (για να έχει την ΔΕ/ΕΛΟΚ στο τσεπάκι του), το οποίο ψηφίστηκε στη ΓΣ της 28-102008, όπου φαίνεται ότι την ΔΕ την επιλέγει ελεύθερα το ΔΣ, δηλαδή ο Γερόλυμπος!!!
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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 ... βλάκες με περικεφαλαία και με το ...
συμπάθιο, διότι πυροβολήσατε τα πόδια σας και λίγο ... πιο πάνω!!!
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, η
οποία οφείλει και υποτίθεται ότι εποπτεύει, ελέγχει και εγκρίνει τα καταστατικά και τους
εσωτερικούς κανονισμούς των αθλητικών ομοσπονδιών με ειδική αθλητική αναγνώριση και
επιχορηγήσεις! Αλλά για το χαϊδεμένο παιδί της Νέας Δημοκρατίας και κολλητό των
βουλευτών Καραμανλή, Ορφανού και Μεϊμαράκη ... τα σκυλιά είναι δεμένα!!!
Μετά τις αποκαλύψεις του www.karate.gr για τα παράνομα μέλη της Δικαστικής Επιτροπής
της ΕΛΟΚ έγιναν ερωτήματα από ενδιαφερόμενους συλλόγους στη Διεύθυνση Αγωνιστικού
Αθλητισμού της ΓΓΑ με αποτέλεσμα κατ’ αρχήν ο Διευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισμού κ. Τρύφωνας
Ζαχαρόπουλος να ρωτήσει την … ΕΛΟΚ αν είναι νόμιμη η Δικαστική της Επιτροπή! Και τι θα
απαντούσε αυτή?
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα ευρήματα του www.karate,gr και τότε ο Ζαχαρόπουλος
ξαφνικά ανέκαμψε και ρώτησε το … Νομικό Συμβούλιο του Κράτους:
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Κατάληξε, λοιπόν, η ΓΓΑ με δέκα δικηγόρους στα γραφεία της να ζητήσει βοήθεια από το
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για να λύσει το τεράστιο πρόβλημα, που δεν είχε προβλεφθεί από
κανέναν σε κανένα νόμο, ούτε στον αθλητικό! Είναι σαν να λέμε ότι καλέσανε το Βαρύ Πυροβολικό
των Ενόπλων Δυνάμεων για να αντιμετωπίσουνε μια … κατσαρίδα μέσα στη ΓΓΑ!!!
Είμαστε τρελοί για δέσιμο κύριε Ζαχαρόπουλε!
Τονίζουμε, πάντως, την τελευταία φράση της άνω επιστολής, η οποία ακυρώνει όλες
τις αποφάσεις της υπάρχουσας Δικαστικής Επιτροπής!
Και αυτό οφείλεται στην έρευνα και τις αποκαλύψεις του www.karate.gr!!!
Το αυτονόητο και πασίγνωστο το έστειλε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στη ΓΓΑ και ο
Ζαχαρόπουλος στην ΕΛΟΚ με την επιστολή του της επόμενης σελίδας.
Δηλαδή χρειαζόταν η Σοφία των Υψηλότερων Νομικών του Κράτους για να μας πει ο
Ζαχαρόπουλος ότι τα μέλη της Δικαστικής Επιτροπής μιας αθλητικής ομοσπονδίας πρέπει να είναι
μέλη συλλόγων-μελών της!
Μετά από αυτό η παράνομη Δικαστική Επιτροπή καταργήθηκε, οι αποφάσεις της
ακυρώθηκαν και η ΕΛΟΚ έστειλε μέιλ προς τους συλλόγους για να προτείνουν πρόσωπα για τη
στελέχωση της νέας Δικαστικής Επιτροπής!
Άξιο παρατήρησης στην επόμενη επιστολή είναι και το ότι η τροποποίηση του καταστατικού
της ΕΛΟΚ, που πέρασε από τη Γενικής της Συνέλευση την 26/10/2008, εγγράφηκε στο Ειδικό Βιβλίο
Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών μετά από 5,5 μήνες την 10/4/2009 και κατατέιηκε στην
εποπτεύουσα Αρχή (παραμύθια της Χαλιμάς «εποπτεύουσα»!) μετά από ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ την
20/5/2014!!!
Αυτό και μόνο αποδεικνύει πού την έχει γραμμένη την ΓΓΑ ο Γερόλυμπος!!!
Πού ήταν όλα αυτά τα χρόνια η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού και το Τμήμα Σωματείων
και Γυμναστηρίων, που εποπτεύουν την ΕΛΟΚ, και ποια είναι έστω και η μικρή παρατήρηση για την
παράληψη της υποχρέωσης της ΕΛΟΚ να καταθέτει άμεσα τις τροποποιήσεις των καταστατικών
της στη ΓΓΑ???
Αλλά ας γυρίσουμε στη Νέα Δικαστική Επιτροπή!
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Και πραγματικά νέα πρόσωπα στελέχωσαν τη Νέα Δικαστική Επιτροπή:
Σωτήρης Τζανάκος, πρόεδρος, Νικόλαος Αθανασακόπουλος, αντιπρόεδρος, και
Αικατερίνη Αγιακλόγλου, γραμματέας!
Τους δύο τελευταίους δεν τους γνωρίζω, αλλά γνωρίζω τον πρώτο! Η Δικαστική αυτή
Επιτροπή δίκασε κατά τις απαιτήσεις του Γερόλυμπου, αλλά δεν έβγαλε κατά λέξη τις υπαγορευόμενες από αυτόν αποφάσεις και στο τέλος τσακώθηκαν με τον Γερόλυμπο! Παρ’ όλα αυτά
έβγαλε κάποιες αποφάσεις, από τις οποίες βλέπετε εδώ τις επόμενες:
Απόφαση 8/2015 κατά του Ηλία Χρήστου.
Απόφαση 11/2015 κατά του συλλόγου «Αθλητικό Κέντρο Νέου Φαλήρου».
Απόφαση 12/2015 κατά του συλλόγου «Αθλητικός Σύλλογος Εμπεδοκλής».
Απόφαση 13/2015 κατά του Ιωάννη Πανουσόπουλου.
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Αλλά όλα αυτά και τα άλλα «δικαστήρια», που δεν γνωρίζω, εντός της ΕΛΟΚ με αποφάσεις
της Δικαστικής Επιτροπής είναι καθ’ ολοκληρία άκυρα διότι υπάρχει κώλυμα στο πρόσωπο του
προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής Σωτήρη Τζανάκου!
Και το κώλυμα είναι ότι ο καθ’ όλα τα άλλα συμπαθέστατος Σωτήρης Τζανάκος, ενώ υπηρετούσε την ΕΛΟΚ ως πρόεδρος της Δικαστικής της Επιτροπής, ήταν ταυτόχρονα προπονητής στον
σύλλογό του «Αθλητικός Σύλλογος Τίγρης» (… ανατρίχιασα!) ή «Tora Shotokan Karate-do» στην
Ηλιούπολη (με κλικ εδώ), ενώ στα διαφημιστικά αυτού του συλλόγου δηλώνει:

Συνεπώς, ο κ. Τζανάκος ήταν παράνομα πρόεδρος της Δικαστικής επιτροπής της
ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα να ακυρώνεται κάθε της απόφαση!
Παρεμπιπτόντως ας δούμε και κάποιες άλλες λεπτομέρειες στις δηλώσεις του κ. Τζανάκου:
1 - Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η ΕΟΠΚ δεν υπάρχει από το 1999, διότι ποτέ δεν
εναρμόνισε το καταστατικό της με βάση τον νέο νόμο 2725/1999 και συνεπώς ο κ. Τζανάκος δεν
είναι τίποτα στην ομοσπονδία τίποτα από το 1999 και μετά!
2 – Επίσης συνεπώς, ΕΟΠΚ-SKIF δεν υπάρχει! Αυτονόητο το γιατί!
3 – Εντυπωσιάζει το: «Για περισσότερα από δέκα χρόνια μέλος και αντιπρόεδρος της
Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ»! Δηλαδή δέκα χρόνια δούλευε για τον Γερόλυμπο!
4 – Επί σειρά ετών (μέχρι και το τέλος του 2011) μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ! Και προπονητής
μαζί??? Μήπως ήταν παράνομος???
Όλα τα προηγούμενα επιβεβαιώνουν ως αποδεικτικά στοιχεία τη μόνιμη χρήση από
τον Γερόλυμπο «Δικών του Δικηγόρων», ώστε να εξοντώνει τους αντιπάλους του!
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Οι υπαγορευόμενες από τον Γερόλυμπο αποφάσεις εξόντωσης της Δικαστικής Επιτροπής,
οι οποίες τιμωρούσαν με αποκλεισμό για ένα χρόνο από αγώνες διάφορους συλλόγους, κατέληξαν
στα πολιτικά Δικαστήρια κατά της ΕΛΟΚ και ακυρώθηκαν όλες με Αποφάσεις Ασφαλιστικών
Μέτρων, όπως οι δύο, που βλέπετε με κλικ εδώ, με το κείμενο της φωτό:

Ο Νομικός Σύμβουλος της ΕΛΟΚ!
Όσοι, όμως, έχετε δικαστικές υποθέσεις με τον Γερόλυμπο, να έχετε υπόψη σας ότι έχει σαν
μόνιμη στρατηγική του να «πιάνει» τους μάρτυρες και τους δικηγόρους των αντιδίκων καθώς ακόμα
και τους δικαστές!!! Φυσικά συνυπάρχει και το να «φυτεύει» κατασκόπους στο αντίπαλο
στρατόπεδο! Πώς γίνονται αυτά? Δείτε πώς:
Κατά το 1993 μέχρι 1998 (?) νομικός σύμβουλος στην ΕΛΟΚ ήταν ο δικηγόρος Γιάννης
Αναγνωστόπουλος! Ο συμπαθέστατος Γιάννης Αναγνωστόπουλος με πήρε τηλέφωνο πριν από 12 χρόνια και μου πρότεινε να αναλάβει υποθέσεις μου κατά του Γερόλυμπου! Επειδή είναι λέκτορας
του Αθλητικού Δικαίου το σκέφθηκα πολύ σοβαρά, αλλά βρήκα (21/9/2018) την με κλικ εδώ
κολλητή του συνεργασία με τον Γιάννη Μουρνιανάκη και απέρριψα μια τέτοια συνεργασία!
Όπως ανέφερα στα προηγούμενα, ο δικηγόρος Δημήτρης Μπαλασόπουλος ήταν ο Νομικός
Σύμβουλος της ΕΛΟΚ από το 2002-2003 (?) και «κάηκε» όταν απόδειξα δημοσίως ότι έφερε στον
Γερόλυμπο τρεις συνεργάτες του δικηγόρους από το ίδιο κτίριο, τον ίδιο όροφο και το ίδιο γραφείο
με αυτόν για να στελεχώσουν τη Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ!
Όσοι ξινίζετε τα μούτρα σας, μην τα ξινίζετε καθόλου γιατί έτσι ακριβώς έγινε! Ο Γερόλυμπος
αυτούς τους δικηγόρους δεν τους γνώριζε καθόλου! Ο Μπαλασόπουλος και οι συνεργάτες δικηγόροι
του γνώριζαν πολύ καλά ότι η Δικαστική Επιτροπή της ομοσπονδίας στελεχώνετε από δικηγόρους
ή όχι που είναι μέλη συλλόγων-μελών της ομοσπονδίας και όμως «έπιασαν δουλειά» στην ΕΛΟΚ!
Και φυσικά επί αμοιβή!
Συνεπώς, την παρανομία να εξοντώνουν τα άτομα και τους συλλόγους, που ήταν
εχθροί του Γερόλυμπου, την έκαναν όλοι μαζί εν γνώσει τους!!!
Σε αυτό το ανωτέρω παράδειγμα έρχεται να προστεθεί η αντιδικία του Γερόλυμπου με την
Παγκόσμια World Karate Federation και τον πρόεδρό της Αντόνιο Εσπίνος:
Ο Εσπίνος πήρε από τον Γερόλυμπο την προετοιμασία (με μεγάλο προϋπολογισμό!) της
τρίτης παρουσίασης στα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής της υποψηφιότητας του καράτε
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για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (τις προηγούμενες δύο τις είχε αναλάβει ο Γερόλυμπος!), ο Γερόλυμπος το ερμήνευσε ότι του παίρνει μια πηγή χοντρής κονόμας για αυτόν και αυτομάτως στρέφεται
εναντίον του δημοσιεύοντας εξυβριστικά και συκοφαντικά κείμενα σε ανώνυμο λογαριασμό στο
Facebook σε δέκα διαφορετικές γλώσσες, οπότε το ΔΣ της Παγκόσμιας και ο Εσπίνος τον τιμωρούν
τρεις φορές με εξάμηνο αποκλεισμό από το ΔΣ της Παγκόσμιας και έτσι χάνει τις εκλογές! Στο τέλος
του «φοράνε» και ένα persona non grata καπέλο μέχρι τα γόνατα και τον ξαποστέλνουν μονίμως
εκτός του παγκόσμιου καράτε!
Στις αντιδικίες για τους τρεις εξάμηνους αποκλεισμούς ο Γερόλυμπος καταφεύγει στο CAS
(Court of Arbitration for Sport), που είναι το Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο της ΔΟΕ (Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής), και παίρνει ποιόν και γιατί για δικηγόρο του?
Παίρνει τον δικηγόρο Γιάννη Μουρνιανάκη (με κλικ εδώ, σελ. 6 & 13), συνεργάτη στο
ίδιο γραφείο του δικηγόρου Σοφοκλή Πιλάβιου, ο οποίος είναι, … μπράβο το μαντέψατε (!), δικαστής στο CAS, στο οποίο θα δικάζονταν οι προσφυγές του Γερόλυμπου κατά WKF και Εσπίνος!
Και ώ, του θαύματος, μετά τον «καμένο» Μπαλασόπουλο, τη θέση του Νομικού Συμβούλου
της ΕΛΟΚ την καταλαμβάνει ο Ιωάννης Μουρνιανάκης και μάλιστα «οργισμένος», γιατί ανέλαβε όλες
τις υποθέσεις, κατά των συλλόγων που ενοχλούν τον Γερόλυμπο!
Και επίσης μπράβο σας το καταλάβατε κι αυτό: υπάρχει έντονη υποψία τις αμοιβές του
Μουρνιανάκη για τις προσωπικές δίκες του Γερόλυμπου με στο CAS να τις πλήρωσε η ΕΛΟΚ στον
Μουρνιανάκη μέσω των δικών της δικαστικών υποθέσεων με τους αντιφρονούντες συλλόγους, όταν
τα Έξοδα για λογιστή και δικηγόρο τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει τις 25.000 € το χρόνο!
Προσοχή: Δεν λέω ότι οπωσδήποτε έγινε έτσι, αλλά λέω ότι πληρούνται τα περισσότερα
στοιχεία του εγκλήματος, όταν 1) ο ύποπτος Γερόλυμπος είναι γνωστό λαμόγιο, 2) το κίνητρο να
πληρώσει δική του δουλειά με χρήματα της ΕΛΟΚ υπάρχει και για αυτόν αποτελεί υπαρξιακό
κίνητρο, και 3) η ευκαιρία δημιουργήθηκε από αυτόν και μάλιστα διαρκεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα και μέχρι σήμερα!
Οι αποδείξεις για Μουρνιανάκη και Πιλάβιο με κλικ εδώ!
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Μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2016 η πρόσκληση για συγκρότηση της νέας Δικαστικής Επιτροπής άργησε λιγάκι και βγήκε την 10/4/2017 με κλικ εδώ!
Στο μεταξύ ο Μουρνιανάκης έκανε καλή δουλειά και η αντιπολίτευση του ΚΙΜΕ ανέθεσε τις
δικαστικές της υποθέσεις στο «νομικό συμβουλάτορα» Σπύρο Δρακόπουλο, ο οποίος τους χαντάκωσε και οι ήττες έρχονταν απανωτές, όπως οι επόμενες δύο και άλλες:

Στο μεταξύ εκδικάστηκε η αγωγή της αντιπολίτευσης του ΚΙΜΕ για την ακύρωση των εκλογών
του Σεπτεμβρίου 2016 με την απόφαση 2332/3.3.2018 (με κλικ εδώ) να ακυρώνει τις εκλογές της
ΕΛΟΚ, η ΕΛΟΚ έκανε έφεση και πήγε μακριά την ημερομηνία εκδίκασης, έκανε και έντεχνα και
αναμενόμενα προσφυγή στο Δικαστήριο για Προσωρινή Διοίκηση (όλες οι κινήσεις γνωστές και
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αναμενόμενες, αλλά το ΚΙΜΕ δεν παίρνει χαμπάρι από τίποτα), η προσωρινή διοίκηση έκανε νέες
εκλογές πραξικοπηματικά την 21/4/2018 παραφράζοντας αποφάσεις του Δικαστηρίου και τέλος,
ακολούθησε η πρόσκληση προς τους συλλόγους για τη συγκρότηση νέας Δικαστικής Επιτροπής:

Και σήμερα 22/9/2018 η ιστορία, τι άλλο, επαναλαμβάνεται με κλήση του αρχηγού της
αντιπολίτευσης ΚΙΜΕ Γιώργου Μπίκα από μια άγνωστη Δικαστική Επιτροπή, καθόσον:
1) την κλήση την υπογράφει μόνο ο πρόεδρός της και όχι και τα άλλα μέλη της,
2) η εκλογή των μελών της αναφέρεται μόνο σαν απόφαση του ΔΣ και δεν δηλώνεται ποιων
συλλόγων είναι μέλη τα μέλη της, ώστε να είναι ελέγξιμη η νομιμοποίησή τους, και
3) όπως πάντα τα ονόματα των μελών της δεν αναγράφονται μαζί με τα ονόματα των μελών
όλων των άλλων επιτροπών στο site της ΕΛΟΚ, όπως απαιτεί η διαφανής διοίκηση, και
4) όπως πάντα τα ονόματά τους θα τα μάθουμε με τις αποφάσεις τους, όταν αυτές παίρνουν
το δρόμο για το ΑΣΕΑΔ!!!

ΠΕ
ΡΣ

Η ΓΓΑ, που έπρεπε να ελέγχει την έννομη λειτουργία
των ομοσπονδιών και να είναι πολύ ευαίσθητη στις
καταγγελίες των συλλόγων για παράνομες πράξεις των
διοικήσεων, με τους ανεύθυνους ή διαπλεκόμενους αρμόδιους υπαλλήλους, διευθυντές και πολιτικούς προϊσταμένους της, μεταξύ των οποίων και ο Ιούλιος Συναδινός,
δίνει στον Γερόλυμπο την ευχέρεια να λυμαίνεται την
ΕΛΟΚ με τους συνεργάτες του επί 19 χρόνια από την ισχύ
του αθλητικού νόμου μέχρι σήμερα.

Αποδεικτικά Στοιχεία: Δίνονται επί μέρους ανωτέρω.
Σχετικά άρθρα στο www.karate.gr:
19/2/2014 - Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα απο τη ΔΕ/ΕΛΟΚ
και η πανηγυρική τους αθώωση από το ΑΣΕΑΔ. !
19/3/2014-Ο Καραγκιόζης … Δικαστής! Ποιοι Καραγκιόζηδες διοικούν τον Αθλητισμό?

7/11/2014 - "Persona non Grata", δηλαδή "Ανεπιθύμητο Πρόσωπο" κηρύχθηκε ο
Γερόλυμπος από την WKF!!! (Το μωβάκι για το ... πένθος!) Και Βίντεο!
4/8/2015-Οι Δίκες κατά της ΕΛΟΚ των τεσσάρων παράνομα διαγραμμένων συλλόγων από
τους αχυράνθρωπους του Γερόλυμπου. Και 8 Βίντεο!
7/9/2015 - Οι Δίκες κατά της ΕΛΟΚ των τεσσάρων παράνομα διαγραμμένων συλλόγων από
τους αχυράνθρωπους του Γερόλυμπου, όπου αχυράνθρωποι είναι τα Ζώα του ΔΣ και τα Ζωάρια
της ΓΣ, που ψήφισαν τις διαγραφές! Και Βίντεο!
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Το περιεχόμενο του www.karate.ggrrrr σε Θεματικές Ενότητες!

ΙΔ
ΗΣ

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!!!
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)

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF
(1995-2004)

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

ΠΕ
ΡΣ

Ίδρυση και Πορεία της
ΕΟΕΚ. (1977 – 1994)

Τραγικές Εξελίξεις στην
ΕΛΟΚ.
(2013 – 2016)

ΕΛΟΚ: Εγκληματική
Οργάνωση με Δομή και
Ιεραρχία! ΓΓΑ: Ανίκανη
και Άχρηστη! (2014-16)

ΕΛΟΚ/ΓΓΑ: Απόλυτα
Παράνομη η Σχολή
Προπονητών 2014–15

Οι Δίκες με τον
Γερόλυμπο.
(2004 – 2013)

Η Συνέχεια
Ετοιμάζεται
Απόλυτα Παράνομες οι
Εκλογές ΕΛΟΚ 2012
και 2016. (2014–2018)

Αρχική
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Η Πορεία του
Γερόλυμπου στο
Καράτε. (2004 – 2015)

Επικαιρότητα

Π.Ο.Π.Κ.

