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Πρώτη δημοσίευση 29/9/2018.
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 667 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
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

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

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

Άλλα
έσοδα

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

Επιχορ

???
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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Άνω-κάτω οι υφυπουργοί και Γενικοί Γραμματείς αθλητισμού υπεύθυνοι για την 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!
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»!
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Έχουν προηγηθεί:
Εισαγωγή: Οι διαχρονικές Παρανομίες του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ ενδεικτικά και
περιληπτικά

ΙΔ
ΗΣ

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) .............
Α2.1 – Το Καταστατικό (παράνομες) ...........................................................................
Α2.2 – Ο Εσωτερικός Κανονισμός (παράνομος) .........................................................
Α3 – Συνέργεια αντί Εποπτείας από ΓΓΑ και ΕΟΕ (παράνομες) ...........................................
Α4 – Σχετικές Δικαστικές Αποφάσεις ......................................................................................

ΠΕ
ΡΣ

Κεφάλαιο Β – Τα Όργανα διοίκησης της ΕΛΟΚ
Β0 – Η Κρίση του 1991-1994 στην ΕΟΕΚ – Ιστορικό ..............................................................
Β1 – Γενικές Συνελεύσεις (της παράνομες) ...........................................................................
Β2 – Γενικές Συνελεύσεις Αρχαιρεσιών (της παράνομες) ......................................................
Β3 – Διοικητικά Συμβούλια (όλα παράνομες) ........................................................................
Β4 – Εξελεγκτικές Επιτροπές (της 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 .............
Κεφάλαιο Γ – Οι Επιτροπές της ΕΛΟΚ
Γ1 – Τοπικές Επιτροπές (παράνομες) ...................................................................................
Γ2 – Τεχνικές, Εξεταστών, Διαιτησίας και Αγώνων (παράνομες) ...........................................
Γ3 – Δικαστική Επιτροπή – Νομικός Σύμβουλος ΕΛΟΚ και προσωπικός Δικηγόρος του
Γερόλυμπου (παράνομοι) .................................................................................................................
Σε αυτό το άρθρο:
Κεφάλαιο Δ – Αγώνες και Διοργανώσεις της Ομοσπονδίας ..................................................... 8
Δ1 – Αγώνες ΕΛΟΚ Εσωτερικού (αρκετοί παράνομοι) ...................................................... 8
Δ1.1 – Αγωνιστικά Ημερολόγια – Παράνομοι Αγώνες .............................................. 11
Δ1.2 – Αγώνες κατά έτη ............................................................................................ 12
Δ2 – Αγώνες ΕΛΟΚ Εξωτερικού στις Παγκόσμια-Ευρωπαϊκή-Μεσογειακή-Βαλκανική.
Πολλές παράνομες «συμμετοχές ή μη συμμετοχές» αθλητών ή ομάδων ................. 18
Δ3 – Αγώνες δήθεν Παραδοσιακών Στυλ με Κανονισμούς ΕΛΟΚ (παράνομοι) ................ 24
Δ3.1 – Αγώνες Γκότζου-ρίου .................................................................................... 25
Δ3.2 – Αγώνες Κυόκουσιν ........................................................................................ 26
Δ3.3 – Αγώνες Σίτο-ρίου & Σότοκαν της ISSO ......................................................... 27
Δ3.4 – Αγώνες Σότοκαν της ΠΕΦΣΚ ........................................................................ 40
Δ3.5 – Αγώνες Σότοκαν της SKIF-Hellas.................................................................. 44
Δ3.6 – Αγώνες Γουάντο-ρίου .................................................................................... 47
Δ4 – Διοργανώσεις Σεμιναρίων Καράτε (παράνομες) ........................................................ 50
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Θα συνεχιστεί στα Κεφάλαια:
Κεφάλαιο Ε – Παραβιάσεις Δικαστικών Αποφάσεων και ΕΚΤΡΟΠΗ εκ του Σκοπού
Κεφάλαιο Ζ – Προνόμια ΕΛΟΚ εκ του νόμου
Κεφάλαιο Η – Παράλληλες της την ΕΛΟΚ επιχειρήσεις
Κεφάλαιο Θ – Αρπαγή με Συλλόγους ΕΛΟΚ και εκμετάλλευση από τον Γερόλυμπο άλλων
αθλητικών ομοσπονδιών

ΙΔ
ΗΣ

Κεφάλαιο Ι – Της δραστηριότητες του Γερόλυμπου
Κεφάλαιο Κ – Καταγγελίες – Δικαστήρια

ΠΕ
ΡΣ

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

ΗΣ

Υψηλόβαθμοι
Τεχνικοί Καράτε

Δικαστική
Επιτροπή

Τεχνική
Επιτροπή

Επιτροπή
Διαιτησίας

Πειθαρχική
Επιτροπή
Διαιτησίας

Τοπικές
Επιτροπές

Επιτροπές
Εξεταστών Νταν

Επιτροπή
Οργάνωσης
Αγώνων

Σχολές Προπονητών της ΓΓΑ
(επαγγελματικό δίπλωμα)

ΙΔ

Επιτροπές
της ΕΛΟΚ

Αρχηγοί δήθεν
Παραδοσιακών Στυλ

Προνόμια ΕΛΟΚ
συλλόγ. & αθλητ.

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

Κατά παράβαση
του καταστατικού

Απονομή
Βαθμών Νταν

"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

ΡΣ

Ψευδο-ομοσπονδίες
παροδοσιακών στυλ

Δικαστήρια
παλιά και
νέα σε εξέλιξη

Μόρια αθλητών για ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προσλήψεις αθλητών στο Δημόσιο

Αγώνες των ψευδο-παραδοσιακών
στυλ με κανονισμούς ΕΛΟΚ

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

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!

ΠΕ
ΡΣ

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.
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Κεφάλαιο Δ – Αγώνες και Διοργανώσεις της Ομοσπονδίας

ΙΔ
ΗΣ

Οι αγώνες της ΕΛΟΚ αποτελούν μια τεράστια, διαρκή και καραμπινάτη απάτη της ΕΛΟΚ
και του Γερόλυμπου εις βάρος του Δημοσίου Χρήματος, των συλλόγων, των προπονητών,
των αθλητών και των γονιών τους, διότι οι περισσότεροι (αγώνες) είναι παράνομοι και έχουν
στόχο την οικονομική αφαίμαξη του Δημοσίου, συλλόγων, αθλητών και γονιών χωρίς να
έχουν καμιά χρησιμότητα στην αγωνιστική αξιολόγηση των αθλητών και των συλλόγων και
πολλές φορές μάλιστα οι αγώνες αυτοί αφορούσαν σε αγωνίσματα, που ΔΕΝ ανήκουν στο
καράτε της ΕΛΟΚ!
Για όλους αυτούς τους παράνομους και άχρηστους αγώνες της ΕΛΟΚ έμπαινε σε
κίνηση και σε έξοδα ένας τεράστιος μηχανισμός ανθρώπων και εγκαταστάσεων μόνο και
μόνο, ώστε, χωρίς κανένα έξοδο, να εισπράττει ο Γερόλυμπος από 10 έως 30 χιλιάδες ευρώ
σε κάθε διοργάνωση, για τα οποία δεν έδινε λογαριασμό σε κανέναν.
Δ1 – Αγώνες ΕΛΟΚ Εσωτερικού (αρκετοί παράνομοι)

ΑΡΧΗ

ΠΕ
ΡΣ

Με βάση όσα αναπτύχθηκαν στο Κεφάλαιο Α – Το νομικό περιβάλλον λειτουργίας της
Ομοσπονδίας η ΕΛΟΚ καλύπτοντας και εξασκώντας τα παραδοσιακά στυλ καράτε Γκότζου-ρίου,
Γουάντο-ρίου, Σίτο-ρίου και Σότοκαν παραβαίνει τους κανονισμούς της Παγκόσμιας WKF, της
οποίας είναι μέλος, διαπράττει εκτροπή εκ του Σκοπού της και άρα παραβαίνει την απόφαση της
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, την οποία έχει πάρει από την ΓΓΑ το 1990 με το αρχικό της
καταστατικό, και παραβαίνει τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μας, που
συνιστούν νομολογία πλέον ότι το παραδοσιακό καράτε των παραδοσιακών στυλ καράτε Γκότζουρίου, Γουάντο-ρίου, Σίτο-ρίου και Σότοκαν ανήκει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού
Καράτε (ΠΟΠΚ).
Υπενθυμίζουμε ότι:
1 – Η Παγκόσμια WKF δεν διακρίνει στο καράτε της διαφορετικά παραδοσιακά στυλ και
βαθμούς Νταν, ούτε διακρίνει προπονητές παραδοσιακών στυλ, ούτε αθλητές παραδοσιακών στυλ,
ούτε αγώνες παραδοσιακών στυλ, αλλά έχει ένα μόνο καράτε με μοναδικούς κανονισμούς
αγώνων, οι οποίοι εφαρμόζονται σε όλους τους αγώνες της καθώς και σε όλους τους αγώνες όλων
των χωρών-μελών της, και οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικοί από τους κανονισμούς των
παραδοσιακών στυλ Γκότζου-ρίου, Γουάντο-ρίου, Σίτο-ρίου και Σότοκαν της Ιαπωνίας και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε.
Αυτό το αποδείξαμε με τα στοιχεία:
Η Διάρθρωση της παγκόσμιας WKF, που δείχνει τον Κανονισμό Απονομής Νταν,
Ο Κανονισμός της παγκόσμιας WKF για έκδοση διπλωμάτων Νταν (WKF Dan Grade
Regulation) καθορίζει ότι η WKF απλά ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τα Νταν που δίνουν οι εθνικές ομοσπονδίες
κατόπιν εξετάσεων σε αυτές και ποτέ η WKF δεν κάνει απονομή Νταν μετά από εξετάσεις σε
καθορισμένη εξεταστέα ύλη,
Τα παράβολα που πληρώνουν οι ομοσπονδίες στην WKF για να τους αναγνωρίσει τα
Νταν, που εκείνες έχουν δώσει κατόπιν εξετάσεων σε αυτές. Δηλαδή: τα παράβολα που πληρώνουν
απλά για το χαρτί της WKF με την υπογραφή του προέδρου και του γραμματέα της.
Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι η έκδοση διπλωμάτων Νταν από την WKF έχουν μόνο εισπρακτικό σκοπό και καθόλου ουσιαστικό, δηλαδή τεχνικής αξιολόγησης, πράγμα που σημαίνει ότι η
WKF πουλάει στα κορόιδα τις υπογραφές του προέδρου και του γραμματέα της σε ένα εντυπωσιακό
χαρτί χωρίς αυτό να έχει καμιά σχέση με την τεχνική αξιολόγηση αυτού που παίρνει το δίπλωμα!
Αυτό το άχρηστο δίπλωμα πωλείται έναντι 200 έως 400 ευρώ στα κορόιδα για να το
δείχνουν στις χώρες τους δήθεν σαν κάτι πολύ σπουδαίο σε άλλα κορόιδα μεγαλύτερα από
τα πρώτα! Και τα λεφτά πάνε σε αυτόν που υπογράφει! Δηλαδή είναι κάτι σαν … αυτόγραφο
από δύο διάσημα πρόσωπα!
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2 – Η ΕΛΟΚ έχει πάρει την ειδική αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ το Φεβρουάριο του
1990 και μόνο για το καράτε της Παγκόσμιας World Karate Federation, της οποίας είναι μέλος και
για κανένα άλλο άθλημα! Συνεπώς, όπως καθορίστηκε από τις αποφάσεις των Ελληνικών
Δικαστηρίων, η ΕΛΟΚ έχει πάρει την ειδική αθλητική αναγνώριση για το άθλημα του μοντέρνου ή
τεχνικού ή αγωνιστικού καράτε και ΟΧΙ για παραδοσιακό καράτε, που είναι διαφορετικό άθλημα και
ανήκει στην ΠΟΠΚ!
Αυτό το αποδείξαμε με τα στοιχεία:
α) Το Άρθρο 3θ του αρχικού της καταστατικού (11/9/1986), με το οποίο (καταστατικό) πήρε και
την ειδική αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ:
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β) Την αναγνώριση της ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ από τη ΓΓΑ.
γ) Το Άρθρο 3θ από το τελευταίο καταστατικό της ΕΛΟΚ (2009), όπου η αριστερή αρίθμηση
α, β, γ, κτλ. αντιστοιχεί στις παραγράφους του πρώτου καταστατικού και προφανώς το Άρθρο (ε)
του παρόντος είναι τελείως παράνομο, διότι εκτρέπει την ομοσπονδία από το Σκοπό της:

3 – Η ΕΛΟΚ παραβαίνει τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μας, οι οποίες
αποφάσεις ρητά και κατηγορηματικά έχουν καθορίσει ότι το αγωνιστικό (ή μοντέρνο ή τεχνικό)
καράτε είναι τελείως διαφορετικό άθλημα από το παραδοσιακό καράτε καθώς και ότι το πρώτο
ανήκει αποκλειστικά στην ΕΛΟΚ, ενώ το δεύτερο ανήκει αποκλειστικά στην ΠΟΠΚ.
Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται επακριβώς ως νόμος και στον αθλητικό
χώρο, αλλά και σε κάθε σχετικό Δικαστήριο, διότι αποτελούν νομολογία για τη χώρα μας, ενώ για
να αλλάξει κάτι σε αυτές και να διαφοροποιηθούν θα πρέπει να προηγηθεί από την αρχή μια νέα
ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ, δηλαδή μια νέα σειρά νέων δικών και στους τρεις βαθμούς δικαιοδοσίας, οι οποίες
να δώσουν διαφορετικό αποτέλεσμα!
Αυτό το αποδείξαμε με τα στοιχεία:
1 – Απόφαση 72/11.1.1996 του Πρωτοδικείου Αθηνών
2 – Απόφαση 3914/11.5.2000 του Εφετείου Αθηνών
3 – Απόφαση 110/29.1.2003 του Αρείου Πάγου
Από την άλλη μεριά, για ποιους αγώνες έχει αρμοδιότητα μια αθλητική ομοσπονδία?
Η απάντηση είναι πολύ απλή: Ο αγώνας είναι μια εξέταση φυσικών ικανοτήτων και τεχνικής
δεξιότητας και ως εξέταση είναι νόμιμος όταν είναι ταυτόχρονα και απαραίτητος και το
αποτέλεσμά του καταγράφεται στις επιδόσεις του κάθε αθλητή!
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Με κριτήριο, λοιπόν, τις κατηγορίες φύλου, ηλικίας και βάρους, που έχει η παγκόσμια WKF,
οι αγώνες με «ουσιαστική αξία αγώνων» για την ΕΛΟΚ, που να καλύπτουν όλο το φάσμα της
αγωνιστικής αξιολόγησης των αθλητών του καράτε της ΕΛΟΚ, είναι ακριβώς όλοι οι Ελληνικοί
αγώνες οι αντίστοιχοι των παγκόσμιων αγώνων, που προβλέπονται από τους κανονισμούς της
Παγκόσμιας, της οποίας είναι μέλος η ΕΛΟΚ! Δηλαδή:
1 – Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ανδρών, Γυναικών, Νέων, Νεανίδων, Εφήβων Αγοριών,
Εφήβων Κοριτσιών, Παίδων και Κορασίδων κατά κατηγορίες ηλικιών και βάρους.
2 – Τα Κύπελα για τις ανωτέρω κατηγορίες.
3 – Τα ίδια τα ανωτέρω για μικρότερες γεωγραφικές περιοχές, αν το άθλημα έχει τόσο μεγάλη
διάδοση, ώστε να έχουν δημιουργηθεί Ενώσεις βάσει του αθλητικού νόμου για κάθε περιφέρεια
της χώρας (Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική, κτλ.) ή και ακόμα για κάθε νομό!
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Κανένας άλλος αγώνας δεν δικαιολογείται ως νόμιμος, αφού δεν έχει πραγματική αιτία
ύπαρξης, αγωνιστικής αξιολόγησης και δεν καταγράφεται το αποτέλεσμά του στην αξιολόγηση των αθλητών!
Οι παραβιάσεις και των τριών ανωτέρω καθοριστικών χαρακτηριστικών, που οριοθετούν αφενός το τεχνικό καράτε της ΕΛΟΚ και αφετέρου το παραδοσιακό καράτε της ΠΟΠΚ
αποδεικνύεται από τα Ετήσια Αγωνιστικά Προγράμματα της ΕΛΟΚ, στα οποία περιλαμβάνονται
ΠΑΡΑΝΟΜΑ:
1) Ετήσιοι Αγώνες Εγχρώμων και Μαύρων Ζωνών της ΕΛΟΚ. Αυτοί οι αγώνες έχουν
καθαρά εισπρακτικό σκοπό, είναι όλοι παράνομοι και αποτελούν απάτη εις βάρος συλλόγων,
αθλητών και γονιών, διότι όπως αποδείξαμε η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ έγχρωμες και μαύρες ζώνες!
2) Ετήσιοι αγώνες των δήθεν διαφορετικών παραδοσιακών στυλ καράτε της ΕΛΟΚ,
Γκότζου-ρίου, Γουάντο-ρίου, Σίτο-ρίου και Σότοκαν. Αυτοί οι αγώνες έχουν καθαρά εισπρακτικό
σκοπό, είναι όλοι παράνομοι και αποτελούν απάτη εις βάρος συλλόγων, αθλητών και γονιών, διότι
όπως αποδείξαμε η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ παραδοσιακά στυλ καράτε!
3) Τα σεμινάρια παραδοσιακών στυλ καράτε Γκότζου-ρίου, Γουάντο-ρίου, Σίτο-ρίου και
Σότοκαν της ΕΛΟΚ. Αυτά τα σεμινάρια έχουν καθαρά εισπρακτικό σκοπό, είναι όλα παράνομα και
αποτελούν απάτη εις βάρος συλλόγων, αθλητών και γονιών, διότι όπως αποδείξαμε η ΕΛΟΚ ΔΕΝ
ΕΧΕΙ παραδοσιακά στυλ καράτε!
4) Η καθιέρωση των βαθμών Νταν μέσα στην ΕΛΟΚ ως α) κριτηρίων τεχνικής κατάρτισης
και β) αναγκαίας προϋπόθεσης για τους υποψήφιους των Σχολών Προπονητών!
Αυτοί οι βαθμοί Νταν τεχνικής αξιολόγησης από τα ψευδο-στυλ εντός της ΕΛΟΚ και περί την
ΕΛΟΚ έχουν καθαρά εισπρακτικό σκοπό, είναι όλοι παράνομοι και αποτελούν απάτη εις βάρος
συλλόγων, αθλητών και γονιών, διότι όπως αποδείξαμε η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ παραδοσιακά στυλ
καράτε και επομένως δεν έχει ούτε Νταν τεχνικής αξιολόγησης!
Με βάση όλα τα ανωτέρω ας δούμε τα Αγωνιστικά Προγράμματα της ΕΛΟΚ για τα
τελευταία χρόνια, αλλά πριν από αυτά ας θυμίσουμε το Άρθρο του Σκοπού της ΕΛΟΚ από
το ιδρυτικό καταστατικό της (1986) και την τελευταία του τροποποίηση (2009):
Δ1.1 – Τα ετήσια Αγωνιστικά Προγράμματα της ΕΛΟΚ

ΑΡΧΗ

Ενδεικτικά τα τελευταία ετήσια αγωνιστικά προγράμματα της ΕΛΟΚ (με κλικ) περιλαμβάνουν
τις αντίστοιχες παράνομες διοργανώσεις:
2012 – Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει πέντε παράνομες διοργανώσεις.
2013 – Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει επτά παράνομες διοργανώσεις.
2014 – Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει εννιά παράνομες διοργανώσεις.
2015 – Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει επτά παράνομες διοργανώσεις.
2016 – Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει δέκα έξι παράνομες διοργανώσεις.
2017 – Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει εννιά παράνομες διοργανώσεις.
2018 – Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει οκτώ παράνομες διοργανώσεις.
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Ας σημειωθεί τέλος ότι γνωρίζοντας η ΕΛΟΚ ότι παίζει με τη φωτιά διοργανώνοντας αγώνες
των ψευδο-στυλ καράτε διοργάνωνε πολλές φορές αυτούς τους αγώνες στο όνομα συλλόγων «υπό
την αιγίδα της ΕΛΟΚ»! Αλλά και αυτό αποτελεί παρανομία, διότι 1) ούτε οι σύλλογοι έχουν δικαίωμα
να διοργανώνουν τέτοιους αγώνες, όταν δεν είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, ενώ 2) το «υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ» αποτελεί πλάγια παράβαση των δικαιωμάτων
της ΠΟΠΚ εφόσον αναμιγνύεται και η ΕΛΟΚ!
Δ1.2 – Αγώνες κατά έτη

ΑΡΧΗ

ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

Ενδεικτικά, επίσης από μερικούς κατωτέρω αγώνες της ΕΛΟΚ
παρατηρούμε:
1 - Από τους δήθεν «διεθνείς αγώνες» OPEN ATHENS, 6, 7, 8
DEC 2013, ο President Μπουλούμπασης και η ΕΛΟΚ φιγουράρουν στην επόμενη φωτό να
διοργανώνουν με θρασύτητα ένα δήθεν διεθνές ALL STYLES τουρνουά καράτε για τας στυλ
Γκότζου-ρίου, Κυόκουσιν, Σότοκαν, Σίτο-ρίου και Γουάντο-ρίου στο Στάδιο της Γλυφάδας έξω από
κάθε νομιμότητα, κάθε αρμοδιότητα και κάθε δικαιοδοσία της ΕΛΟΚ υπό τα … τυφλά βλέμματα της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Περιφέρειας Αττικής, που έδωσαν την άδεια!
Καραμπινάτη αρπαχτή του Αθλητικού Εγκληματία και Διοργανωτή Αθλητικών Εκδηλώσεων
Γιώργου Γερόλυμπου, ο οποίος ΔΕΝ φαίνεται πουθενά!

Την τουριστική εκμετάλλευση την είχε πάλι ο Αθλητικός Εγκληματίας μέσω του τουριστικού
γραφείου της Ελπίδας Χριστοδούλου (προηγούμενη φωτό), μαθήτριας και φίλης του ανθρώπου για
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όλες τις δουλειές Κέιβαν Γκάζι, επόμενη φωτό! Ένα τουριστικό γραφείο, το οποίο μόλις το έκραξε
για τις απάτες του το www.karate.gr έκλεισε για να μην τους πάνε μέσα! Αλλά και πάλι μέσα θα τους
πάνε!
Τα συμμετέχοντα κορόιδα στους εν λόγω αγώνες πλήρωναν τις συμμετοχές τους
μέσω της άλλη εταιρείας-απάτης του Γέρο-Κορλεόνε, της Sportdata του Πέτρου Σκοπελίτη (αριστερά), όπως αποδεικνύεται από την επόμενη φωτό! Ταυτόχρονα ο προμηθευτής της ΕΛΟΚ και των συλλόγων Πέτρος Σκοπελίτης ήταν αντιπρόεδρος του συλλόγου του προέδρου της ΕΛΟΚ Χρήστου Μπουλούμπαση, ενώ στις γενικές συνελεύσεις
της ΕΛΟΚ ψήφιζε για όποιον σύλλογο τον έβαζε αντιπρόσωπο ο Γέρο-Κορλεόνε!
Όλα αυτά, φυσικά, είναι αποδεικτικά στοιχεία για το ότι μιλάμε για μια
«Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος» υπό τα
… «άγρυπνα βλέμματα» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!

2 – Το επόμενο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων κτλ. και Πανελλήνιο Κύπελο U-21 είναι
καθ’ όλα νόμιμο ΤΥΠΙΚΑ!
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3 - Το επόμενο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εγχρώμων και Μαύρων Ζωνών 2014 είναι παράνομο διότι δεν υπάρχουν κατηγορίες «εγχρώμων και μαύρων ζωνών» στην Παγκόσμια Ομοσπονδία
της οποίας είναι μέλος η ΕΛΟΚ και εξ αυτού προκύπτει ότι και η ΕΛΟΚ δεν έχει κανένα δικαίωμα να
διοργανώνει τέτοιους αγώνες, διότι δεν πρέπει να έχει έγχρωμες και μαύρες ζώνες. Το μαϊμού αυτό
πρωτάθλημα είναι σχεδιασμένο, ώστε να δημιουργούνται πολλές κατηγορίες αθλητών, ώστε να
παίρνουν πολλοί ψευτο-μετάλλια και να γυρίζουν στο σπίτι τους με την ψευδαίσθηση των δήθεν
τροπαιοφόρων!
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Αλλά φυσικά τα αποτελέσματά του δεν μετράνε στην αξιολόγηση των αθλητών και ο πραγματικός του σκοπός είναι οι πολλές συμμετοχές αθλητών για ψευτο-αγώνες των 1-2 λεπτών με τον
εισπρακτικό σκοπό της συγκέντρωσης μεγάλου χρηματικού ποσού από 10 έως 30 χιλιάδων ευρώ
μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο! Για τέτοια ποσά δεν δίδεται κανένας λογαριασμός σε κανέναν!!!

Τα ανωτέρω χρήματα των παραβόλων πληρώνονται από τους αθλητές και τους γονείς
τους, αλλά συγκεντρώνονται ανά σύλλογο και τα δίνει ο σύλλογος χέρι με χέρι στον Κουκουλοφόρο
Εισπράκτορα της ΕΛΟΚ! Λέω «Κουκουλοφόρο», διότι ΔΕΝ είναι πάντα ο Ταμίας, αλλά έμπιστος
του Γερόλυμπου!!! Ο Κουκουλοφόρος κόβει παράνομη απόδειξη προς τον σύλλογο και όχι
προς τους αθλητές ή τους γονείς, με το αιτιολογικό «οικονομική ενίσχυση προς την ομοσπονδία»!!!
Από τις αρχές του 2016 (ή 2015?) ο τραπεζικός λογαριασμός της ΕΛΟΚ δεσμεύτηκε από τους
απολυμένους υπαλλήλους της και τα χρήματα του Ταμείου της ΕΛΟΚ (250.000 έως 300.000 ευρώ
το χρόνο!) εισπράττονται και ξοδεύονται από χέρι σε χέρι ΠΑΡΑΝΟΜΑΑΑΑΑΑ!!! Η ΓΓΑ τα …
εποπτεύει όλα αυτάααα??? Ή κάνει κάτι άλλοοοο???
Γεννιέται και το ερώτημα: από τους αγώνες-μαϊμού αυτούς παίρνουν και μόρια για
ΑΕΙ/ΤΕΙ οι αθλητές???
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Όλοι ανεξαιρέτως οι αγώνες της ΕΛΟΚ ή υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ γίνονται με βάση τους
κανονισμούς της παγκόσμιας WKF της οποίας είναι μέλος! Ακόμα και αυτοί των ψευδο-παραδοσιακών στυλ!
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Τέλος, οι κληρώσεις των αγώνων γίνονται στα γραφεία της ΕΛΟΚ υπό την καθοδήγηση του
Ενός και Μοναδικού Αυτοκράτορα των Ευνοιών και Συνομωσιών υπέρ ή κατά αθλητών, προπονητών και συλλόγων.

ΠΕ
ΡΣ

4 – Για τους ίδιους ακριβώς λόγους με το (2) είναι παράνομο και το επόμενο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Εγχρώμων και Μαύρων Ζωνών του Νοεμβρίου 2015.
Και όλα αυτά τα παράνομα πρωταθλήματα γίνονταν σε Στάδια, που παραχωρεί στην ΕΛΟΚ
ΔΩΡΕΑΝ η ΓΓΑ!!!
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5 – Και ακόμα μία παράνομη διοργάνωση στην Κέρκυρα βλέπετε με κλικ εδώ για το Κύπελο
Δυτικής Ελλάδος Εγχρώμων και Μαύρων Ζωνών με άδεια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:

ΠΕ
ΡΣ

6 – Τέλος, αξίζει να δούμε και μια φετινή αεριτζίδικη διοργάνωση της ΕΛΟΚ/Γερόλυμπου την
«Karate Open Series» στη Λαμία τον Απρίλιο του 2018! Τι «OPEN SERIES» είναι αυτό και πώς
δικαιολογείται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας?
Ήταν προσβάσιμο ισότιμα σε όλους τους συλλόγους της ΕΛΟΚ ή ήταν με πολλούς τρόπους
και για πολλούς λόγους κατευθυνόμενο?

Δεν θα πούμε πολλά εδώ παρά μόνο ότι στο μαϊμού αυτό πρωτάθλημα υπήρχαν 12 κατηγορίες
παίδων-κορασίδων, 46 κατηγορίες αγοριών-ανδρών και 31 κατηγορίες κοριτσιών-γυναικών, κατά
τους διοργανωτές αναμένονταν πάμπολλες συμμετοχές και το παράβολο ζύγισης ήταν το γνωστό
20 ευρώ για ένα αγώνισμα ή 25 για τα δύο!
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Επίσης, δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός της ΕΛΟΚ για την κατάθεση των παραβόλων και άρα το χρήμα κατατέθηκε στα χέρια του Γερόλυμπου για τον απλούστατο λόγο
ότι … ποίου άλλου τα χέρια εμπιστεύεται περισσότερο από τα δικά του?
Μιλάμε για … Μαφιόζικο Νομισματοκοπείο!

ΠΕ
ΡΣ

Ρεφρέν:
«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!
Στο Κεφάλαιο αυτό αποκαλύπτουμε τις αρπαχτές από τις διοργανώσεις αγώνων, σεμιναρίων, εξετάσεων και άλλων ευκαιριακών διοργανώσεων της ΕΛΟΚ του Γερόλυμπου κατά αξαπάτηση ή/και συνέργεια της ΓΓΑ και της εκάστοτε Περιφέρειας, οι οποίες παρέχουν
τα … Έξοδα για να οικειοποιείται η Εγκληματική Οργάνωση τα … Έσοδα σε
αγώνες και διοργανώσεις για τις οποίες ούτε καν έχει το δικαίωμα να
διοργανώνει!
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 «Αυτοκρατορία του
Ρουσφετιού»!
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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!!!
Κατά τα άλλα, το Πανέξυπνο και Πανίσχυρο και Παν-δίκαιο Κράτος πιάνει τον καφετζή στο
Μοναστηράκι που δεν έκοψε απόδειξη για τον καφέ!!!
Σχετικά άρθρα από το www.karate.gr:
31/3/2014 - Ο Πόλεμος για το Γάλα στην ΕΛΟΚ! Ποιοι Αρμέγουν τη … «Γελάδα» και Δουλεύουν
την Ελλάδα!

ΙΔ
ΗΣ

Δ2 – Αγώνες ΕΛΟΚ Εξωτερικού στις Παγκόσμια-Ευρωπαϊκή-Μεσογειακή-Βαλκανική:
Πολλές παράνομες «συμμετοχές ή μη συμμετοχές» αθλητών ή ομάδων.
ΑΡΧΗ

ΠΕ
ΡΣ

Το ΔΣ της ΕΛΟΚ έβγαζε κανονισμούς, ώστε στους αγώνες του εξωτερικού να πηγαίνουν οι
πρωταθλητές των κατηγοριών, και ο Γερόλυμπος έβαζε την Τεχνική Επιτροπή να βγάζει από τις
αποστολές πρωταθλητές αντιφρονούντων συλλόγων ή/και να βάζει στις αποστολές αθλητές που
ήθελε να ευνοήσει ο ίδιος για δικά του οφέλη. Οι θέσεις στις εθνικές ομάδες είχαν γίνει τόσο επιθυμητές, ώστε σύλλογοι, γονείς και αθλητές δίναν γη και ύδωρ για να τις αποκτήσουν. Με την επιθυμία
τους να φθάνει στο κατακόρυφο για αυτό το «προϊόν» ήταν έτοιμοι και την ψήφο τους να δώσουν
στα τυφλά και να πληρώσουν υπέρ-διπλάσια για το ταξίδι και το ξενοδοχείο με το γνωστό
τουριστικό γραφείο «Elpida Startours» του Γερόλυμπου ή και όποιο άλλο επιλεγόταν από τον
Γερόλυμπο! Για αποδείξεις εξόδων ούτε λόγος να γίνεται!
Από δε τη μεριά της ΓΓΑ και εφόσον δεν πρόκυπτε για αυτήν κάποια ιδιαίτερη δαπάνη, λες και
ο προορισμός της ήταν μόνο το να μην ξοδέψει για τις εθνικές ομάδες, η τυφλή και ανέλεγκτη έγκριση
ήταν εξασφαλισμένη, όπως στα δύο επόμενα ενδεικτικά παραδείγματα:
1 - Έγκριση γενόμενης μετάβασης των Εθνικών Ομάδων Καράτε Εφήβων – Νεανίδων, Ν.
Ανδρών-Ν.Γυναικών και U-21, στη Σόφια της Βουλγαρίας, από 15 – 20 / 2 / 2017 προκειμένου
να συμμετάσχουν στο 44ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καράτε Εφήβων-Νέων και στο Kύπελλο U-21
( 17-19/2/2017)».
Η αποστολή αποτελείται από σαράντα ένα (41 ) άτομα ( 33 αθλητές, 1 προπονητής, 4 βοηθοί
προπονητές, 1 συνοδός, 1 Διαιτητής και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας ).
2 - Έγκριση μετάβασης μελών των Εθνικών Ομάδων Ανδρών/Γυναικών της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καράτε από 2 έως 8 Μαΐου 2017 στο Κοτσαελί/Τουρκία, προκειμένου να συμμετάσχουν στο 52ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καράτε (EKF) που θα διεξαχθεί από 4 Μαΐου έως 7
Μαϊου 2017.
Η αποστολή αποτελείται από δεκαεπτά (17) άτομα, 13 αθλητές-τριες, 1 προπονητή, 1 Αρχηγό
αποστολής, 2 Συνοδούς.
Εκτός από την θρασύτατη, ψηφοθηρική και οικονομική εκμετάλλευση των αποστολών του εξωτερικού σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το «Elpida Startours» του Γερόλυμπου,
ή και άλλα «συνεργαζόμενα πρακτορεία», αυτές δεν παρουσιάζουν άλλο ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όμως, οι αποστολές εθνικών ομάδων στους Βαλκανικούς
Αγώνες Καράτε.
Πραγματικά, ο Γερόλυμπος μεταξύ των άλλων ήταν και πρόεδρος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε! Μετά τη συκοφαντική του, όμως, εκστρατεία το 2013 μέσω διαδικτύου κατά του
Προέδρου της Παγκόσμιας Αντόνιο Εσπίνος και των μελών του ΔΣ της Παγκόσμιας και τη σύγκρουσή του με όλους αυτούς και κυρίως με τον Πρόεδρο Εσπίνος, ήταν μοιραία η καρατόμησή του από
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το ΔΣ της Παγκόσμιας και τον Εσπίνος! Και αυτό έγινε στην επίσημη Γενική Συνέλευση της
Παγκόσμιας στη Βρέμη την 4/11/2014 με τον χαρακτηρισμό του ως “Persona non Grata”!
Η αποπομπή του από το 2013 από κάθε δραστηριότητα στο παγκόσμιο καράτε είχε σαν αποτέλεσμα και την αφαίρεση της προεδρίας του από τη Βαλκανική Ομοσπονδία! Έτσι, οι Βαλκάνιοι του ζήτησαν να παραιτηθεί και να παραδώσει
το Ταμείο της Βαλκανικής, πράγμα που ποτέ δεν έκανε!
Τότε, οι Βαλκάνιοι και προς μεγάλο ξεφτίλισμα της χώρας μας απέσυραν τις 12 χώρες τους από την υπάρχουσα Βαλκανική Ομοσπονδία του
Καράτε και ίδρυσαν την Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων με 12
χώρες και την Ελλάδα εκτός αυτής!
Από τα ανωτέρω και εκτός των άλλων, αποδεικνύεται και η γαϊδουριά της Εποπτεύουσας τις
Αθλητικές Ομοσπονδίες Αρχής, που λέγεται Γενική Γραμματεία Αθλητισμού! Τι έκανε η εποπτεύουσα ΓΓΑ γι’ αυτήν τη θεμελιώδη παράβαση του καταστατικού της ΕΛΟΚ?
Ένα μεγάλο ΤΙΠΟΤΑ!!! Ανίκανοι και άχρηστοι!
Ας δούμε όμως το ιστορικό την μοναδικής αυτής εγκληματικής διοικητικής πράξης της ΕΛΟΚ,
που αποτελεί η μη συμμετοχή της στην Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων με στοιχεία και ημερομηνιακά:
5/10/2013 - Η προσπάθεια της κάλυψης του Γερόλυμπου από δήθεν τον πρόεδρο της ΕΛΟΚ
αχυράνθρωπο Χρήστο Μπουλούμπαση (στην πραγματικότητα από τον ίδιο τον Γερόλυμπο, διότι ο
Μπουλούμπασης είναι κύμβαλον αλαλάζον) άρχισε από τη Γενική Συνέλευση της 5/10/2013, όπως
φαίνεται στο Απόσπασμα του Πρακτικού της κατωτέρω και με κλικ εδώ:

Το ανωτέρω κείμενο και τα υπόλοιπα του Αποσπάσματος από το Πρακτικό αποδεικνύουν τα
ψεύδη προς τους συλλόγους, τους οποίους παραμυθιάζει κανονικότατα, τον κυνισμό και την
πατριδοκαπηλία, που χαρακτηρίζουν αυτόν τον Αθλητικό Εγκληματία! Δεν διστάζει να επικαλεσθεί
διπλωματικά προβλήματα της Ελλάδας προκειμένου να κρύψει την απέχθεια με την οποία έχουν
περιβάλει το πρόσωπό του οι διεθνείς παράγοντες διοίκησης του παγκόσμιου καράτε!
13/9/2013 – Είχαν προηγηθεί, βέβαια, οι σχετικές εκλογές της Νέας Βαλκανικής (από τον
ιστότοπό της με κλικ εδώ), και συνεπώς τα πράγματα συνέβησαν όπως τα έγραψα πιο πάνω: 12
χώρες αποσύρθηκαν ένεκα Γερόλυμπου από την παλιά Βαλκανική (BKF) με Γερόλυμπο και ΕΛΟΚ
και ίδρυσαν νέα Βαλκανική (KFB) χωρίς Γερόλυμπο και χωρίς ΕΛΟΚ!
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27/6/2014 - Παράλληλα, όμως, με τις φανφάρες και τον σνομπισμό προς την νέα Ομοσπονδία
Καράτε των Βαλκανίων, ο Γερόλυμπος και η ΕΛΟΚ εκλιπαρούσαν να γίνει δεκτή και η Ελλάδα
στη νέα Βαλκανική (με κλικ εδώ)!
16/10/2014 – Η περιφρόνηση των Βαλκάνιων στο πρόσωπο του Γερόλυμπου και οι επιθυμίες
των ελληνικών συλλόγων να συμμετέχουν στους αγώνες της Βαλκανικής, δικαίωμά τους αναφαίρετο, ξύπνησαν, όπως ήταν φυσικό, το γκανγκστεριλίκι του Αυτοκράτορα και έβαλε τους υποτακτικούς του να απειλήσουν ευθέως τους συλλόγους!
10/12/2014 – Ταυτόχρονα ήθελε να «ξεπλύνει» τις αμαρτίες του στα μάτια όλων των συλλόγων
της ΕΛΟΚ και να δικαιολογήσει γιατί δεν στέλνει η ΕΛΟΚ αποστολές στους Βαλκανικούς! Και ιδού
η σχετική ανακοίνωση:

Σιχαμερός ψεύτης, κορυφαίος πατριδοκάπηλος και απειλητικός προς όλους!
Ποιοι λόγοι διαστρεβλώνουν το θέμα, αφού η αλήθεια για την KFB δημοσιεύεται στο διαδίκτυο!
Το ανώτατο όργανο διοίκησης της ΕΛΟΚ αποτελείται από πιόνια πουλημένα στον Γερόλυμπο!
Για ποια «αταλάντευτη» θέση της ΕΛΟΚ μας παραμυθιάζει, αφού η ΕΛΟΚ εκλιπαρεί την KFB
να την δεχθεί!
Αυτο-τοποθετείται και υπερασπιστής των ιστορικών μας κεκτημένων!
Η ΕΛΟΚ δεν συμμετέχει, αλλά εκλιπαρεί να συμμετέχει!
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Απειλή: η ΕΛΟΚ δεν επιτρέπει σε συλλόγους να στείλουν αθλητές! Τη δική της ευθύνη που
στέρησε επί 5 χρόνια τους Βαλκανικούς από τους Έλληνες αθλητές, πού την βάζει?
Καλά η ΓΓΑ δεν λέμε τι κάνει!!!
17/12/2014 – Στη συνέχεια η KFB έστειλε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή την
επιστολή με κλικ εδώ και κάτω βλέπετε την μετάφραση:

« ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 17/12/2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Ο.Ε.
Βελιγράδι, 17/12/2014
Αγαπητοί Κύριοι / Κυρίες
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Προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Σας στέλνουμε αυτήν την επιστολή για άλλη μια φορά και θα σας ήμασταν ευγνώμονες αν θα
μπορούσατε να μας βοηθήσετε να ανακαλύψουμε την αλήθεια και να λάβουμε τις πραγματικές
πληροφορίες σχετικά με τη «Βαλκανική Ομοσπονδία Καράτε» (BKF), η οποία δεν είναι πλέον αποδεκτή
ούτε από την Παγκόσμια ούτε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καράτε (WKF, ΕΚF). Τα μέλη της
προηγουμένως αναφερόμενης ομοσπονδίας, με εξαίρεση την Εθνική Ομοσπονδία Καράτε της Ελλάδας,
έπαψαν να είναι μέλη αυτής της ομοσπονδίας στις 13 Σεπτεμβρίου του 2013 και ίδρυσαν τη νέα
«Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων» (KFB) με έδρα στο Βελιγράδι.
Ο κ. Γιώργος Γερόλυμπος ήταν ο πρόεδρος της μη υπάρχουσας σήμερα Βαλκανικής
Ομοσπονδίας Καράτε και ως εκ τούτου υπεύθυνος τόσο για την αθλητική όσο και για την οικονομική
λειτουργία της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε. Ανεπίσημα, η Ομοσπονδία είχε έναν δικό της
τρέχοντα λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας με αριθμό λογαριασμού 150/... (ΙBΑΝ:...).
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Κατόπιν αιτήματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε (WKF) και μελών της τρέχουσας
Ομοσπονδίας Καράτε των Βαλκανίων, ευγενώς ζητάμε τις οικονομικές αναφορές των χρημάτων που
συλλέγονταν σε μετρητά για τις ταυτότητες και τις συνδρομές εγγραφής για τις συμμετοχές στα
Βαλκανικά Πρωταθλήματα. Για παράδειγμα, η Ομοσπονδία Καράτε της Σερβίας για το Βαλκανικό
Πρωτάθλημα, που έγινε στη Σερβία το 2013, πλήρωσε 7.650 € σε μετρητά προς τους εκπροσώπους από
την Ελλάδα που είχαν διαπιστευθεί ως επίσημοι εκπρόσωποι (της BKF) από τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο,
ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της BKF εκείνη την εποχή.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων, κάθε
Βαλκανικό Πρωτάθλημα πραγματοποιούσε ένα έσοδο της τάξης των 40.000 έως 45.000 € μόνο από τα
τέλη εγγραφής και ταυτότητες. Κατά κανόνα, το εισόδημα αυτό έπρεπε να καταβληθεί στον λογαριασμό
όψεως της Ομοσπονδίας. Θα επιθυμούσαμε να πληροφορηθούμε τι έχει συμβεί με τα έσοδα του
τρέχοντος λογαριασμού που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων των Βαλκανικών
Πρωταθλημάτων.
Ευγενώς ζητάμε τη βοήθειά σας, επειδή οι προσπάθειές μας για να ανακαλύψουμε κάτι για τις
οικονομικές αναφορές από τα προηγούμενα Βαλκανικά Πρωταθλήματα φάνηκε να είναι μάταια. Ο κ.
Γιώργος Γερόλυμπος, πρώην πρόεδρος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας, διαρκώς αγνοεί τα αιτήματά μας.
Πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν εκπλησσόμαστε με τη συμπεριφορά του κ. Γερόλυμπου, αφού
όλα αυτά τα χρόνια, πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, συμπεριφερόταν με έναν τρόπο απόλυτου
δεσποτισμού, χωρίς κανένα ίχνος δημοκρατίας. Κατέχοντας τη θέση του Γενικού Γραμματέα της
Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε, η συμπεριφορά του ήταν λογικά κατανοητή.
Όποιος έκανε κάποια προσπάθεια για να βρει οτιδήποτε σχετικά με τη διαφάνεια των εργασιών που
έγιναν, κατέληξε είτε σε επίπληξη είτε σε αποπομπή.
Αφότου απομακρύνθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Παγκοσμίας και της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε, οι εθνικές ομοσπονδίες, μέλη της «Βαλκανικής Ομοσπονδίας
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Καράτε», απομάκρυναν τον κ. Γερόλυμπο από τη θέση του Προέδρου της Βαλκανικής Ομοσπονδίας
Καράτε και στις 13 Σεπτεμβρίου (2013) στο Βελιγράδι αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη νέα
«Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων», με έδρα στο Βελιγράδι. Η νέα Ομοσπονδία Καράτε των
Βαλκανίων ιδρύθηκε επειδή κανείς δεν ήθελε να φέρει το βάρος και να ακολουθεί τις μεθόδους του κ.
Γερόλυμπου.
Ευγενώς σας παρακαλούμε, ως αρμόδια ΑΡΧΗ για την κατάσταση αυτή, να ζητήσετε από τον κ.
Γερόλυμπο τις πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές αναφορές από την οργάνωση των Βαλκανικών
Πρωταθλημάτων και να συμβάλετε έτσι στη διαλεύκανση αυτής της δυσάρεστης κατάστασης.
Ειλικρινά δικός σας
Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων
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Γενικός Γραμματέας Slavoljub Piper... »
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Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δεν ξέρουμε αν απάντησε και τι, αλλά ο Γερόλυμπος παρέμεινε μέλος της ως αντιπρόσωπος της αμαρτωλής ομοσπονδίας του Τριάθλου! Άρα ξέρουμε τι
απάντησε! Τον προστατεύει εκ … συνηθείας και παραδόσεως!!!
14/3/2015 – Παράλληλα με όλα αυτά πολλοί σύλλογοι, που δεν
ήθελαν να χάσουν τους Βαλκανικούς Αγώνες εξαιτίας της ΕΛΟΚ πήγαν
στους Βαλκανικούς του 2014 και του 2015 με αποτέλεσμα να ξεχειλίσει το
μίσος και η εκδικητικότητα του Γερόλυμπου και να στήσει το «Λαϊκό
Δικαστήριο» για να λυντσάρει τους επαναστάτες με διαγραφές και
εξόντωση συλλόγων στη Γενική Συνέλευση της 14/3/2015!
3/8/2016 – Μετά από αίτημα της διοργανώνουσας χώρας τους Ολυμπιακούς του 2020, της
Ιαπωνίας, η ΔΟΕ αποφασίζει να το περιλάβει σε αυτούς τους αγώνες! Στην Ελλάδα και σε αυτό
ειδικά το άθλημα επικρατούσε χάος, επικρατεί χάος και θα επικρατεί χάος με βασικό αίτιο την
ανικανότητα και την αδιαφορία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!
11/9/2016 – Η ΕΛΟΚ διενεργεί καραμπινάτα παράνομες εκλογές (βλέπε Κεφάλαιο Β, Ενότητα 2) και το άθλημα σέρνεται σε νέες δικαστικές περιπέτειες: η διοίκησή του είναι ανίκανη να
συγκρατηθεί στις αρπαχτές του Γερόλυμπου και η αντιπολίτευση του ΚΙΜΕ είναι ανίκανη να την
αντιμετωπίσει!
Στο ίδιο μοτίβο με τα προηγούμενα χρόνια κυλάει μέχρι σήμερα (ΣΕΠ 2018) η λειτουργία
της ΕΛΟΚ με μόνη διαφορά ότι έχουν προστεθεί συνεχείς αντιδικίες μεταξύ διοίκησης της
ΕΛΟΚ και αντιπολίτευσης του ΚΙΜΕ, οι οποίες, όμως, ή είναι επουσιώδεις ή ανεβοκατεβάζουν την ίδια διοίκηση ή λιμνάζουν στα γραφεία των Εισαγγελέων!
Δώσατε, όμως, την πρέπουσα προσοχή στην επιστολή των Βαλκάνιων προς την Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή? Για να το δούμε πιο προσεκτικά! Τι μας λέει αυτή η επιστολή?
1 – Την επιστολή την στέλνουν οι 12 εθνικές ομοσπονδίες καράτε των Βαλκανικών χωρών
προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή!
2 – Την στέλνουν «για άλλη μια φορά»!
3 – Δηλώνουν ότι η προηγούμενη Βαλκανική Ομοσπονδία Καράτε «δεν είναι πλέον αποδεκτή
ούτε από την Παγκόσμια ούτε από τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καράτε.
4 – Η προηγούμενη Βαλκανική Ομοσπονδία έκλεισε και ο άτυπος τραπεζικός της λογαριασμός
ήταν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
5 – Υπεύθυνος για τη λειτουργία και το Ταμείο της προηγούμενης Βαλκανικής ήταν ο πρόεδρός
της Γιώργος Γερόλυμπος.
6 – Ενδεικτικά, για τους Βαλκανικούς Αγώνες του 2013 η Σερβία μόνο πλήρωσε στους ανθρώπους του Γερόλυμπου 7.650 ευρώ!
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7 – Κατά τις εκτιμήσεις των Βαλκάνιων οι εισπράξεις της Βαλκανικής για κάθε ετήσιο
πρωτάθλημα θα ήταν περί τις 40.000 έως 45.000 ευρώ μόνο από τα τέλη εγγραφής και τις
ταυτότητες των αθλητών κτλ.
8 – Οι άνθρωποι ζητάνε το λογαριασμό για το τι έγιναν αυτά τα λεφτά!
9 – Ο Γιώργος Γερόλυμπος κάνει το … παγώνι!
10 – Ο Δικτάτορας επιδείκνυε μόνιμο δεσποτισμό και όποιος διαμαρτυρόταν κατέληγε σε
επίπληξη ή αποπομπή!!! (Αυτά μας είναι γνωστά!!!)
11 – Αυτά όσο ο Γερόλυμπος ήταν γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής!
Όταν τον έδιωξαν η Παγκόσμια και η Ευρωπαϊκή, τότε και οι Βαλκάνιοι αποφάσισαν πως δεν τον
θέλουν και αυτοί! Και τον έδιωξαν μεταφέροντας τις 12 χώρες τους στη νέα Βαλκανική.
12 – Πιστεύοντας ότι η ΕΟΕ είναι και αρμόδια αρχή (λάθος αυτό, διότι η ΕΟΕ είναι ένα μπάχαλο!) ζητάνε οι άνθρωποι να μεσολαβήσει η ΕΟΕ, ώστε ο Γερόλυμπος να δώσει πίσω τα λεφτά
του Ταμείου της Βαλκανικής!
13 – Υπογράφει ο Γενικός τότε Γραμματέας της Ομοσπονδίας Καράτε των Βαλκανίων

Slavoljub Piper! (σημερινός πρόεδρός της!)

Πώς τα βλέπει αυτά ο απλός πολίτης? Πολύ απλά:
Πόσα είχε μέσα το Ταμείο? Δείχνει να είχε 15 χρόνια επί 40.000 ευρώ το χρόνο!
Ποιος έχει τα λεφτά? Ο Γερόλυμπος, αφού δεν διαμαρτύρεται!
Ποιοι δεν ξεδιαλύνουν την κατάσταση? Η ΓΓΑ και η ΕΟΕ!
Συνεπώς: Αν ο Γερόλυμπος είναι απατεώνας, τότε όλοι μας είμαστε απατεώνες! Αν ο Γερόλυμπος είναι κλέφτης, τότε όλοι μας είμαστε κλέφτες!
Όλοι μας εκτός από τη ΓΓΑ και την ΕΟΕ, που ως θεσμικοί χοντρόπετσοι δεν νιώθουν
στο πετσί τους τίποτα απολύτως, αλλά τον υποθάλπουν επί 25 χρόναι!!!
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Ρεφρέν:
«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!
Στο Κεφάλαιο αυτό αποκαλύπτουμε τις αρπαχτές από τις διοργανώσεις αγώνων, σεμιναρίων, εξετάσεων και άλλων ευκαιριακών διοργανώσεων της ΕΛΟΚ του Γερόλυμπου κατά αξαπάτηση ή/και συνέργεια της ΓΓΑ και της εκάστοτε Περιφέρειας, οι οποίες παρέχουν τα … Έξοδα για να
οικειοποιείται η Εγκληματική Οργάνωση τα … Έσοδα σε αγώνες και διοργανώσεις για τις οποίες
ούτε καν έχει το δικαίωμα να διοργανώνει!
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,
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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
«Αυτοκρατορία 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!!!
Κατά τα άλλα, το Πανέξυπνο και Πανίσχυρο και Παν-δίκαιο Κράτος πιάνει τον καφετζή στο
Μοναστηράκι που δεν έκοψε απόδειξη για τον καφέ!!!
Αποδεικτικά Στοιχεία: Περιλαμβάνονται στο ως άνω κείμενο.

Δ3 – Αγώνες δήθεν Παραδοσιακών Στυλ με Κανονισμούς ΕΛΟΚ (παράνομοι)

ΑΡΧΗ
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Όλοι οι αγώνες της ΕΛΟΚ των παραδοσιακών στυλ ήταν παράνομοι, αφού η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
στυλ και ταυτόχρονα αφού όλοι αυτοί οι αγώνες γίνονταν με τους κανονισμούς της ΕΛΟΚ και όχι
των παραδοσιακών στυλ. Αυτά έχουν ήδη αποδειχθεί στο Κεφάλαιο Α, Ενότητα Α2.2.
Περιληπτικά: οι αποφάσεις των δικαστηρίων:
1 – Απόφαση 72/11.1.1996 του Πρωτοδικείου Αθηνών
2 – Απόφαση 3914/11.5.2000 του Εφετείου Αθηνών
3 – Απόφαση 110/29.1.2003 του Αρείου Πάγου
καθόρισαν με νομολογία πλέον ότι το μοντέρνο καράτε ανήκει στην ΕΛΟΚ και το παραδοσιακό
καράτε ανήκει στην ΠΟΠΚ!
Το Παραδοσιακό Καράτε περιλαμβάνει τα παραδοσιακά στυλ Γκότζου-ρίου, Γουάντο-ρίου,
Σίτο-ρίου και Σότοκαν!
Συνεπώς, η ΕΛΟΚ δεν έχει κανένα δικαίωμα να αναφέρεται σε αυτά τα παραδοσιακά στυλ,
διότι η επίβλεψη και λειτουργία τους ανήκει στην ΠΟΠΚ!
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η ΕΛΟΚ δεν έχει καμιά σχέση με απονομές βαθμών Νταν, διότι
αυτό είναι χαρακτηριστικό μόνον των παραδοσιακών στυλ!
Επί πλέον, η ΕΛΟΚ δεν έχει κανένα δικαίωμα να διοργανώνει αγώνες σε αυτά τα στυλ είτε
απευθείας ως διοργανώτρια αρχή είτε εκ του πλαγίου δήθεν «υπό την αιγίδα της»!
Επομένως, κάθε φορά που η ΕΛΟΚ διοργανώνει αγώνες ή άλλες εκδηλώσεις παραδοσιακών στυλ είτε απευθείας η ίδια είτε υπό την αιγίδα της, τότε υφαρπάζει ευθέως τα δικαιώματα της ΠΟΠΚ (εδώ τίθεται θέμα μεγάλων αποζημιώσεων!), εξαπατά όλους τους αθλητικούς
φορείς (ΓΓΑ και Περιφέρειες) με έγγραφα που περιέχουν ψευδείς δηλώσεις της ότι δήθεν έχει
το δικαίωμα να διοργανώσει τέτοιους αγώνες ή εκδηλώσεις (εδώ το ΔΣ της ΕΛΟΚ υποπίπτει
σε ποινικά αδικήματα), και τέλος εξαπατά συλλόγους, προπονητές, αθλητές και γονείς με
την κάθε διοργάνωση κάθε τέτοιου αγώνα ή εκδήλωσης (και εδώ το ΔΣ της ΕΛΟΚ υποπίπτει
σε ποινικά αδικήματα)!
Επί πλέον όλων αυτών, σε όλους αυτούς τους αγώνες και τις εκδηλώσεις η ΕΛΟΚ εφαρμόζει
τους κανονισμούς της Παγκόσμιας WKF της οποίας είναι μέλος, οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικοί
από τους κανονισμούς των παραδοσιακών στυλ καράτε, ενώ ταυτόχρονα η Παγκόσμια WKF δεν
έχει αγώνες και εκδηλώσεις παραδοσιακών στυλ καράτε!
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Δηλαδή, σε κάθε αγώνα ή άλλη εκδήλωση της ΕΛΟΚ, που αναφέρεται σε παραδοσιακό στυλ
καράτε, διαπράττονται ένα πλήθος αδικημάτων με υπεύθυνους όλα τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ και
προφανώς και τον Ηθικό Αυτουργό και Εμπνευστή των πάντων Γιώργο Γερόλυμπο!
Και ας δούμε ενδεικτικά τι έχει κάνει η ΕΛΟΚ στα τελευταία χρόνια: ο Γερόλυμπος έχει
δημιουργήσει δύο κατηγορίες παρα-ομοσπονδιών, στη μία οι παρα-ομοσπονδίες των διαφόρων στυλ λειτουργούν υπό τον απόλυτο έλεγχό του και στην άλλη λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά σε πλήρη συνεργασία με αυτόν! Και με παραδείγματα:
ΑΡΧΗ
1 - Για το παραδοσιακό στυλ Γκότζου-ρίου με αρχηγό τον Πέτρο
Πάση, όλα τα χρόνια μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα παράνομο
προπονητή στο σύλλογό του και σε άλλους συλλόγους έχουμε τα εξής:
Οι δραστηριότητές του Πέτρου Πάση δημοσιεύονται από τον ίδιο στο site:
http://www.goju-ryu.gr/index.php?option=com_content&view=
article&id=54:petros-pasis&catid=35&Itemid=62
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Δηλώνει Μεγάλος Μάστερ του Γκότζου-ρίου και διοργανώνει επί
πολλά χρόνια αγώνες και σεμινάρια είτε μόνος του είτε υπό την αιγίδα
της ΕΛΟΚ. Από την ίδρυση της ΕΛΟΚ είναι μέλος του ΔΣ και φυσικά παρέμεινε και μετά από
την ισχύ του νόμου 2725/1999 ως παράνομο μέλος πλέον του ΔΣ/ΕΛΟΚ!

Ο shihan
(δηλαδή ο πλέον
υψηλόβαθμος εκπαιδευτής) Πέτρος Πάσης διαφημίζεται δεξιά να διοργανώνει
το 21ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Gojukai Karate-do, δηλαδή του στυλ στο
οποίο φέρεται ως αρχηγός στην Ελλάδα, την Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013.
Εξ αυτού προκύπτει ότι ο
Πέτρος Πάσης επί 21 χρόνια που
ήταν μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΚ ήταν
ταυτόχρονα και ο επικεφαλής
εκπαιδευτής του στυλ Goju-ryu με
κάθε ευχέρεια να χειραγωγεί σε
ψήφους το σύνολο των συλλόγων
που έχουν υιοθετήσει
αυτό το στυλ καράτε!
Αυτά για τους αδαείς, διότι για τους
γνώστες ήδη το ξέρουμε από τότε που
τον γνωρίσαμε!

25

2 - Για το στυλ του Κυόκουσιν καράτε με αρχηγό τον Γιώργο Κοσμίδη, ο οποίος ήταν
πάντα και ταυτόχρονα παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ από την ίδρυση της ΕΟΕΚ έχουμε τα εξής:
Ο Γιώργος Κοσμίδης ομολόγησε στην Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής
Προπονητών του 2014 της ΓΓΑ ότι πάντα ήταν και προπονητής καράτε!
Κολλητός συνεργάτης του Γιώργου Γερόλυμπου υπερψήφιζε κάθε του
παράνομη πράξη στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ. Στη Σχολή Προπονητών
του 2014 ήρθαν σε σύγκρουση και ο Κοσμίδης κατήγγειλε τις παρανομίες της
Σχολής στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Από τότε ο Γερόλυμπος τον έχει
υπό διωγμό και στοχεύει στην εξόντωσή του. Στα προηγούμενα χρόνια όμως:
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4/1/2012 – Με την υποστήριξη της ΕΛΟΚ ο Κοσμίδης είχε ευνοϊκές παροχές από δήμους και
κοινότητες, όπως η παροχή ΔΩΡΕΑΝ χώρου για προπονήσεις, ενώ μια μικρή μελέτη των
αγώνων Κυόκουσιν το 2014 είναι αρκετή για να αποδειχθεί η στενή συνεργασία του Κοσμίδη με τον
Γερόλυμπο!
ΑΡΧΗ
Με κλικ εδώ βλέπετε την Προκήρυξη του 18ου Πρωταθλήματος Κυόκουσιν το 2014!
Στην επόμενη φωτό δίνεται η προκήρυξη των αγώνων Κυόκουσιν μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Sportdata την αποκλειστική χρήση της οποίας είχε η ΕΛΟΚ, δηλαδή ο Γερόλυμπος, στην οποία πλατφόρμα γίνονταν και οι δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών.

Φυσικά το Πρωτάθλημα γινόταν υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ!
Από δεδομένα της Sportdata μέχρι την 31/3/2014 - Παράνομα στυλ, παράνομοι αγώνες
ΕΛΟΚ και παράνομα μέλη ΔΣ.
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Μετά τη σύγκρουση Γερόλυμπου-Κοσμίδη ο Κοσμίδης δημιούργησε τη δική του ομοσπονδία
ΕΛΟΑΜΠΕ το καταστατικό της οποίας τριτανέκοψε ο Γερόλυμπος σε μια δίκη-παρωδία στο Βόλο
και η ΕΛΟΑΜΠΕ έκλεισε πριν καλά-καλά ανοίξει! Ακόμα και αυτή η απόφαση αποτελεί για την ΕΛΟΚ
Εκτροπή από το Σκοπό της, αλλά δεν ξέρουν να υποστηρίζουν τις υποθέσεις τους!
Τελικά, η ΓΓΑ αναγνώρισε μια σειρά «δορυφορικών» μαχητικών αθλημάτων υπό την
υπάρχουσα Πανελλήνια Ομοσπονδία Κικ-μπόξιν (ΠΟΚ) και το Κυόκουσιν βρήκε στέγη στην τελευταία ως καράτε «πλήρους επαφής» (body contact)!
Αλλά αυτό αποδεικνύει ταυτόχρονα ακόμα μια φορά την Εκτροπή της ΕΛΟΚ από τον Σκοπό
της για τον οποίο είχε αναγνωριστεί από τη ΓΓΑ και άρα η ΓΓΑ πρέπει να την κλείσει οριστικά, διότι
επί 25 χρόνια είχε στους κόλπους της και υπό την αιγίδα της το «body contact» κατά παράβαση της
απόφασης αναγνώρισης από τη ΓΓΑ το 1990, πράγμα που σημαίνει ότι η ένοχη αδιαφορίας και
ηλιθιότητας ΓΓΑ την επιχορηγούσε για αλλότρια αθλήματα από αυτά που την είχε αναγνωρίσει!!!
Υπέρ-ευχαριστημένος ο Κοσμίδης δημοσίευσε το παρόν ευχαριστήριο προς την … τύχη
του να απαλλαγεί από τον Γερόλυμπο και ο Γερόλυμπος απλά έφαγε … όλα τα γαριδάκια (έτσι
λέγεται η παρανοϊκή σχιζοφρένεια χαϊδευτικά)!!!
3 - Για το ιδιοκτησίας Γερόλυμπου στυλ του Σίτο-ρίου καράτε έχουμε:
ΑΡΧΗ
Αρχικά την ISO με αρχηγούς τους Γιώργο Τσόγκα και Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο,
Την KOI-Hellas στη συνέχεια με τον Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο,
Την ISSO να ακολουθεί με τους Παναγιώτη Χονδροματίδη βιτρίνα και τους Γιώργο Γερόλυμπο
και Εμμανουέλα Γερολύμπου κρυφούς μπαλαντέρ και έδρα κρυμμένη στην Αγγλία!!!
1994 - Η ISO (International Shito-ryu Organization) ήταν η πρώτη
επινόηση ψευδο-ομοσπονδίας από τους Γιώργο Τσόγκα και
Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο αρχικά κολλητούς συνεργάτες!
Ήταν φτιαγμένη άτυπα από συλλόγους του Τσόγκα, που
υποστήριζαν τον Γερόλυμπο και με αυτούς είχαν αρπάξει τη
διοίκηση της ΕΛΟΚ το 1994 (ΕΟΕΚ τότε). Η ISO ήταν, λοιπόν,
η ομοσπονδία του Σίτο-ρίου εκείνη την εποχή με αρχηγούς
τους Γιώργο Τσόγκα και Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο και
έκανε αγώνες του ψευδο-στυλ μέσα στην ΕΛΟΚ!
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1996 - Με τους ίδιους συλλόγους άρπαξαν και τη ομοσπονδία του Χόκεϊ το 1995-96 για
πάει από αυτήν ο Γερόλυμπος αντιπρόσωπος στην ΕΟΕ, όπως και έγινε. Αλλά ο Τσόγκας, που είχε
βάλει το δάχτυλο στο μέλι, ήθελε να βάλει και όλο το χέρι μέχρι τον αγκώνα και έτσι πέταξε τον
Γερόλυμπο έξω από το Χόκεϊ το 1997-98, ώστε να πάει ο ίδιος στην Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως
και έγινε!
1998 - Στη συνέχεια ο Γερόλυμπος πέταξε τον Τσόγκα έξω από το καράτε και πατσίσανε!
Μετά από την αποπομπή του Τσόγκα από το καράτε το Σίτο-ρίου πέρασε στα χέρια του Παπαδημητρόπουλου και η ψευδο-ομοσπονδία άλλαξε όνομα σε Kobe-Osaka International – Hellas
(KOI-H) παράρτημα της KOI του απατεώνα διεθνούς κλίμακας Τόμυ Μόρρις, που ήταν Πρόεδορς
της Επιτροπής Διαιτησίας της Παγκόσμιας WKF και είχε και δική του ιδιωτική ομοσπονδία την KOI
για να ελέγχει πολλά ανατολικά κράτη ως προς τις ψήφους τους στην Παγκόσμια!
2006-2008 - Ο Παπαδημητρόπουλος έπαθε εγκεφαλικό (ποιος δεν θα πάθαινε με τόσες παρανομίες που του είχε φορτώσει ο Γερόλυμπος) και ο Τόμυ Μόρρις έφυγε (τιμητικά) από την WKF!
Όλα αυτά τα χρόνια από το 1995, φυσικά οι αγώνες της ιδιόκτητης ομοσπονδίας ISO
και στη συνέχεια KOI-Hellas του Γερόλυμπου, οι οποίοι αγώνες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΕΛΟΚ, αλλά αποτελούν αγώνες ιδιωτικής ομοσπονδίας, γίνονταν σε Στάδια, τα
οποία διέθετε η ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ για τους αγώνες της και έτσι πλήρωνε το Δημόσιο τα Έξοδα
για τους αγώνες της ιδιόκτητης ομοσπονδίας για να τσεπώνει ο Γερόλυμπος τα Έσοδα!
Παρά τις απώλειες των Παπαδημητρόπουλου και Μόρρις, ο Γερόλυμπος δεν έχασε την ψυχραιμία του και δημιούργησε με τον πιστό του Κέιβαν Γκάζι και τον γιό του Ντάριο Γκάζι (επόμενη
φωτό), που σπούδαζε στην Αγγλία, καθώς και άλλα πιόνια του ένα δήθεν πιστευτό υπόβαθρο για
την αρχικά άτυπη ISSO (International Shito-ryu & Shotokan Organization) βάζοντας και το
Σότοκαν καράτε στην παλιά ISO, ως δήθεν διεθνούς οργάνωσης και ως δήθεν πρόφαση ώστε να
κάνει αγώνες και εξετάσεις για Νταν στα κορόιδα!
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Και η ιδιόκτητη ISSO του Γερόλυμπου πρόσθεσε στις δραστηριότητές της του Σίτο-ρίου και
νέες για το Σότοκαν όπως οι επόμενοι αγώνες πάντα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
της Sportdata, η οποία είχε σύμβαση μόνο με την ΕΛΟΚ και όχι με άλλους!
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Ο Γερόλυμπος κράτησε ως ιδιόκτητη την ISSO, η οποία έκανε κανονικά αγώνες κάθε χρόνο
μέσα στην ΕΛΟΚ και με την υποστήριξή της, αφού ήταν ιδιοκτησία του με βιτρίνα-αχυράνθρωπο τον
Παπαδημητρόπουλο αρχικά και τον Χονδροματίδη στη συνέχεια, έφτασε η στιγμή που η προσπάθειά να διοργανώσει σε διεθνές επίπεδο αγώνες της ISSO στο Montenegro, έχοντας στόχο πλέον
μεγάλα κέρδη, σκόνταψε στην σύγκρουσή του με τον Πρόεδρο Εσπίνος της WKF!
Αυτό αποδεικνύεται και από την διαδικτυακή δημοσίευση των αγώνων μέσω Sportdata, κάτω,
όπου φαίνεται ενεργή η πρόσκληση 30 ημέρες πριν από τους αγώνες (πράσινα γράμματα)!
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Με επέμβαση του Εσπίνος, όμως, το μεγάλο αθλητικό γεγονός του Γερόλυμπου ακυρώθηκε
και η ISSO πέρασε στις ανεπιθύμητες ομοσπονδίες για την Παγκόσμια WKF, όπως φαίνεται και από
την επόμενη ακύρωση των αγώνων:

Και μάλιστα με την επεξήγηση δήθεν για ακύρωση λόγω κάποιων προβλημάτων!
Και έτσι χάθηκε το όνειρο του Γερόλυμπου για διεθνή ομοσπονδία καράτε στο τσεπάκι του!

Όλα αυτά τα χρόνια, φυσικά οι αγώνες της ιδιόκτητης ομοσπονδίας ISSO του Γερόλυμπου, οι οποίοι δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΕΛΟΚ, αλλά αποτελούν αγώνες
ιδιωτικής ομοσπονδίας, γίνονταν σε Στάδια, τα οποία διέθετε η ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ για τους
αγώνες της και έτσι πλήρωνε το Δημόσιο τα Έξοδα για τους αγώνες της ιδιόκτητης
ομοσπονδίας για να τσεπώνει ο Γερόλυμπος τα Έσοδα!
10/5/2014 - Η ISSO έκανε αγώνες Πανελλήνιου Κύπελου Σίτο-ρίου με οργανωτή την
ΕΛΟΚ με κλικ εδώ και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των ΕΛΟΚ-Sportdata για τις
δηλώσεις των συμμετοχών των αθλητών, όπως αποδεικνύεται και από τις επόμενες φωτό!
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Φυσικά και αυτοί οι αγώνες Κυπέλου της ιδιόκτητης ομοσπονδίας ISSO του Γερόλυμπου, οι οποίοι δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΕΛΟΚ, αλλά αποτελούν αγώνες ιδιωτικής ομοσπονδίας, γίνονταν σε Στάδια, τα οποία διέθετε η ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ για τους αγώνες
της και έτσι πλήρωνε το Δημόσιο τα Έξοδα για τους αγώνες της ιδιόκτητης ομοσπονδίας για
να τσεπώνει ο Γερόλυμπος τα Έσοδα! Όπως και το ίδιο Κύπελλο για το 2015 της ISSO!
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5/5/2016 – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΑΠΟΦΑΣΗ
ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΌΨΗ: 6) Την με αρ.πρωτ. 580/04-05-2016 αίτηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καράτε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη χορήγηση Άδειας διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης Καράτε ενόψει του
Κυπέλλου Shito-Ryu Καράτε, στις 7 & 8 Μαΐου 2016, στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων!
Αυτή είναι απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, του τμήματος μάλιστα που εργάζεται κατά
σύμπρωση και η κόρη του προέδρου της ΕΛΟΚ Χρήστου Μπουλούμπαση, η οποία Περιφέρεια δίνει
άδεια τέλεσης αγώνων Κυπέλλου του ανύπαρκτου Shito-ryu Καράτε στο Στάδιο Άνω Λιοσίων.
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Δηλαδή, οι διοργανώσεις όπου το δημόσιο διαθέτει στάδια και πληρώνει έξοδα για
μαϊμού καράτε ιδιόκτητης ψευδο-ομοσπονδίας συνεχίζονται ανελλιπώς με τα Έσοδα των
αγώνων αυτών να πηγαίνουν στην τσέπη του Γερόλυμπου.
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Ορίστε και η πλατφόρμα συμμετοχών μέσω Sportdata για το Κύπελλο Σίτο-ρίου 2016, δηλαδή
ο Γερόλυμπος χρησιμοποιεί τα γραφεία της ΕΛΟΚ και την πλατφόρμα της ΕΛΟΚ και τους
υπαλλήλους της ΕΛΟΚ για να διεκπεραιώνει τους αγώνες του και τις χρεώσεις των συμμετοχών:
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Το θέμα των μαϊμού-στυλ, της εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων για
ιδιωτικό κέρδος αναπτύχθηκε στο www.karate.gr και ο Γερόλυμπος τρόμαξε,
όσο μπορεί να τρομάξει ένας θρασύτατος αθλητικός εγκληματίας! Τότε άρχισε
να κρύβει τους αγώνες του από τα Αγωνιστικά Ημερολόγια και να τους κάνει με
διοργανωτές συλλόγους, ώστε αν γίνει καμιά στραβή να την πληρώσουν εκείνοι
τη νύφη!
Παράδειγμα η επόμενη διοργάνωση Κυπέλλου Σίτορίου, που διοργάνωσε δήθεν ο σύλλογος ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ του Χονδροματίδη, επαγγελματία προπονητή και παράνομου μέλους του
ΔΣ/ΕΛΟΚ, με τη χρήση όλων των υποδομών που έχει παραχωρήσει η ΓΓΑ στην
ΕΛΟΚ:
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23/3/2017 – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
ΑΠΟΦΑΣΗ

Δεν ξέρω αν το «ανεγκέφαλοι» για τους υπαλλήλους και την πολιτική ηγεσία της ΓΓΑ και το
«ακατοίκητο» για την Περιφέρεια αποδίδουν επακριβώς το νόημα που ταιριάζει στους δύο αυτούς
φορείς του Δημοσίου!
2/5/2017 – Τα ίδια ισχύουν και για τον Δήμο Λευκάδας και την απόφασή του με κλικ εδώ,
αλλά αυτοί οι φουκαράδες που να ξέρουν τι παίζεται! Νομίζουν ότι παίρνουν συγκλονιστικές
αποφάσεις για το καλό των δημοτών τους και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας!
Εδώ δεν ξέρει η ΓΓΑ τι της γίνεται, θα ξέρουν οι Δήμοι! Όλοι είναι έρμαια των κατάλληλων
επιστολών της υποτιθέμενης «επίσημης ομοσπονδίας του καράτε»!!!
ALL STYLES, λοιπόν, στη Λευκάδα και η Λευκάδα έγινε το Κέντρο του Κόσμου!
Απλά ακόμα ένα κορόιδο!
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Όπως ελέχθη, το θέμα των μαϊμού-στυλ, της εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων για ιδιωτικό
κέρδος αλλά και των μαϊμού-Νταν Σίτο-ρίου αφού η ομοσπονδία είναι μαϊμού αναπτύχθηκε στο
www.karate.gr και ο Γερόλυμπος τρόμαξε, όσο μπορεί να τρομάξει ένας θρασύτατος αθλητικός
εγκληματίας, ενώ και τα ενδιάμεσα κορόιδα, δηλαδή οι μαϊμού προπονητές που πουλούσαν
διπλώματα και αγώνες στους μαθητές τους, ζητούσαν υπαρκτή ομοσπονδία με έδρα και οργάνωση,
που να δίνει υπαρκτά διπλώματα!
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Έτσι, από την 29/11/2016 ήδη ο Γερόλυμπος είχε δηλώσει μια μαϊμού
εγγραφή σε επιμελητήριο της Αγγλίας μιας κρυφής επιχείρησης με το
όνομα της ISSO, όπως βλέπετε με κλικ εδώ (29/10/2016) (όπου σημειώνονται τα κύρια σημεία σε κόκκινα πλαίσια), με συνεργάτες τη γυναίκα του
Εμμανουέλα Ποντίδα, τον γιο του Κέιβαν Γκάζι Παύλο-Ντάριο Γκάζι και τον
αχυράνθρωπο Παναγιώτη Χονδροματίδη!
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Αλλά οι δικηγόροι του ΚΙΜΕ τους ανακάλυψαν και έτσι μπροστά στον
κίνδυνο να χάσει την θέση του στην ΕΟΕ ως εκπρόσωπος του καράτε της
ΕΛΟΚ έκλεισε άρον άρον την εταιρεία της ISSO στην Αγγλία την
2/2/2017 ως κατωτέρω!
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Όπως και να έχει το πράγμα, η δουλειά αποδίδει σε βρώμικο χρήμα, αφού
μόνο για το Σίτο-ρίου τα ανά την χώρα κορόιδα έχουν ήδη συμμετάσχει σε
μαϊμού-αγώνες επί 25 χρόνια, με τα παράβολα αγώνων στην τσέπη του
Γερόλυμπου, και έχουν αποκτήσει (και ο Γερόλυμπος έχει πουλήσει) 740
μαϊμού-διπλώματα με υπογραφές του μαϊμού Chief Instructor Παναγιώτη
Χονδροματίδη (αριστερά) μέχρι τα μέσα του 2016 (και συνεχίζει) της μαϊμούομοσπονδίας ISSO όπως το δίπλωμα της επόμενης φωτό!

Σκεφθείτε πόσοι από αυτούς με αυτά τα μαϊμού-διπλώματα αυτής
της μαϊμού-ομοσπονδίας έχουν πάρει επαγγελματικά διπλώματα των
Σχολών Προπονητών των ηλιθίων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!!!
Στην επόμενη φωτό δίνουμε ένα μαϊμού-δίπλωμα 1ου Νταν της μαϊμού-ISSO, αφού δεν
υπάρχει, το οποίο υπογράφεται από τον μαϊμού-Chief Instructor Παναγιώτη Χονδροματίδη, με
ανύπαρκτα διπλώματα, τον μαϊμού-National Examiner Παναγιώτη Ανδρεσάκη, με διπλώματα από
τον Χονδροματίδη, και τον σούπερ-Μαϊμού-ISSO Deputy Chairman, που αντικαθιστά το όνομα του
Γερόλυμπου, διότι αυτός πάντα κρύβεται!!!
Εξ όλων των ανωτέρω αποδεικνύεται ότι ο κοινός παρονομαστής σε όλες τις ομοσπονδίεςμαϊμούδες ISO, KOI-Hellas, άτυπη ISSO και ISSO με δηλωτικά ίδρυσης στην Αγγλία είναι ένα και
το ίδιο πρόσωπο: ο Γιώργος Γερόλυμπος και η γυναίκα του φυσικά! Από αυτό αποδεικνύεται επί
πλέον ότι ο Γερόλυμπος είναι ο Εγκέφαλος της Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία με
σκοπό το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και όλοι οι άλλοι είναι οι συνεργάτες κατά θέση και
αρμοδιότητα!
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4 - Για το στυλ του Σότοκαν καράτε των Μπίκα, Κραββαρίτη, Γκουβούση και Οτάκε έχουμε τα εξής:
ΑΡΧΗ
Οι ανωτέρω κύριοι ανήκουν στους πολύ καλούς προπονητές καράτε χωρίς αμφιβολία και
προέρχονται από το καλύτερα οργανωμένο στυλ καράτε στην Ελλάδα (δφ-1/5/2004), αλλά
ναι μεν τα προπονητικά σεμινάρια, που κάνουν, είναι νόμιμα, αλλά δεν καλύπτονται νομικά οι
αγώνες που διοργανώνουν και οι βαθμοί Νταν, που δίνουν!
Για να μπορούν να λειτουργούν οι ανωτέρω προπονητές έχουν ιδρύσει μια αστική εταιρεία
με την οποία καλύπτουν φοροτεχνικά τις διοργανώσεις τους με στόχο να εκπαιδεύουν προπονητές και αθλητές συλλόγων της ΕΛΟΚ. Με αυτό τον τρόπο οι διοργανώσεις των σεμιναρίων είναι
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νόμιμες, αφού οι ίδιοι είναι προπονητές, αλλά οι διοργανώσεις των αγώνων και των εξετάσεων Νταν
είναι παράνομες! Και αποδεικνύω το γιατί:
Το καράτε είναι άθλημα και καλύπτεται από τον αθλητικό νόμο!
Σαν άθλημα καλλιεργείται σε αθλητικούς συλλόγους και αθλητικές ομοσπονδίες με καταστατικά
βάσει του αθλητικού νόμου και από κανέναν άλλο οργανισμό ή εταιρεία ή επιχείρηση ή άτομο!
Μια αστική εταιρεία είναι μια επιχείρηση και συνεπώς μπορεί σαν επιχείρηση να διδάσκει
καράτε και να εισπράττει από αυτή τη διδασκαλία, μπορεί να οργανώνει αγώνες για την εκμάθηση
αγωνιστικών τεχνικών, στρατηγικών, διαιτησίας κτλ. και να εισπράττει από τις συμμετοχές σε αυτούς
τους αγώνες, αλλά δεν μπορεί να οργανώνει εθνικούς αγώνες με απονομές εθνικών τίτλων και δεν
μπορεί να δίνει βαθμούς Νταν με εθνική αποδοχή, εφόσον ΔΕΝ είναι εθνική ομοσπονδία!
Η Πανελλήνια Ένωση Φίλων Σότοκαν Καράτε (24/10/2009) είναι η αστική εταιρεία, που
έχουν ιδρύσει οι ανωτέρω κύριοι και οι δυνατότητές της είναι περιορισμένες και όχι αυτές που οι ίδιοι
ισχυρίζονται!
Διδασκαλία μπορούν να κάνουν, ιδιωτικούς δικούς τους αγώνες μπορούν να κάνουν, αλλά
εθνικούς αγώνες με απονομές εθνικών τίτλων πρωταθλητών, δευτεραθλητών κτλ. καθώς και
εξετάσεις με απονομές Νταν με εθνική αποδοχή ΔΕΝ μπορούν να κάνουν με καμιά κυβέρνηση!!!
Και ναι μεν εθνικούς αγώνες ΔΕΝ κάνουν, αλλά συμμετέχουν σε αυτούς του στυλ Σότοκαν,
που διοργανώνει η ΕΛΟΚ με την ISSO (κατωτέρω φωτό), αλλά κάνουν παράνομα και εξετάσεις
Νταν γνωρίζοντας ότι αυτά τα Νταν που δίνουν και πληρώνονται για αυτά δεν έχουν καμιά
αναγνώριση από κανέναν άλλο παρά μόνον από αυτούς τους ίδιους, αφού η μοναδική εθνική
ομοσπονδία για το άθλημα του παραδοσιακού καράτε Σότοκαν είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ), της οποίας ΔΕΝ είναι μέλη και από την οποία ΔΕΝ γίνονται οι
εξετάσεις και η οποία ΔΕΝ υπογράφει αυτά τα διπλώματα και το κυριότερο, η οποία ΔΕΝ
αναγνωρίζει αυτά τα διπλώματα!
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Από αγώνες Σότοκαν της ΕΛΟΚ.
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Δραστηριότητες σεμιναρίων: Ανακοίνωση σεμιναρίου της ΠΕΦΣΚ το 2016 (?)

42

ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

Διαφημιστικό Σεμιναρίου και Εξετάσεων της ΠΕΦΣΚ για τον Δεκέμβριο του 2017!
Σεμινάριο εντάξει, αλλά Εξετάσεις για ποιο πράγμα??? Για άχρηστα Νταν???

Σχετικά άρθρα από το www.karate.gr:
5/3/2014 - ΕΛΟΚ-ΓΓΑ: Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή!
24/3/2014 - "Φοροδιαφυγή Καράτε" υπό την ... "Αιγίδα" της Γ. Γ. Αθλητισμού!!!
31/3/2014 - Ο Πόλεμος για το Γάλα στην ΕΛΟΚ! Ποιοι Αρμέγουν τη … «Γελάδα» και Δουλεύουν
την Ελλάδα!
23/8/2014 - Γερόλυμπος-Κοσμίδης: Από το “μέλι-γάλα” στην … Ηλεκτρική Καρέκλα!
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ΑΡΧΗ
Η Shotokan Karate International Federation (SKIF) είναι μια ιδιωτική προσωπική ομοσπονδία
καράτε του Ιάπωνα δασκάλου της Japan Karate Association (JKA) Χιροκάζου Καναζάβα με
παραρτήματα σε διάφορες χώρες και στην Ελλάδα με το παράρτημά της SKIF-Hellas.
Συνεπώς και προφανώς, η SKIF-Hellas είναι μια ιδιωτική ομοσπονδία!

Η ομοσπονδία αυτή βρίσκεται σε ευθεία συνεργασία με την ΕΛΟΚ και τον Γερόλυμπο, διότι
όλοι της οι κύριοι παράγοντες λειτουργούν υπό τις διαταγές του Γερόλυμπου:
Ο Νικήτας Ζαρουχλιώτης (αριστερά) της SKIF-Hellas
είναι ο πρόεδρος της επιτροπής Διαιτητών!
Ο Κέιβαν Γκάζι (δεξιά) της SKIF-Hellas είναι ο Διευθυντής Αγώνων και πάντα το δεξί χέρι και ο άνθρωπος για όλες
τις δουλειές του Γερόλυμπου! Με τη συνεργασία αυτού και του
του γιού του στην Αγγλία φτιάχτηκε και η ISSO!!!
Ο Γιώργος Καρβούνης της SKIF-Hellas είναι στυλοβάτης των παρανομιών του Γερόλυμπου μέσα και έξω από το ΔΣ/ ΕΛΟΚ, αλλά
και παράνομο μέλος ο ίδιος στο ΔΣ της ΕΛΟΚ, αφού είναι επαγγελματίας προπονητής!
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Ο Σωτήρης Τζανάκος, πρόεδρος της SKIF-Hellas, ήταν επί πολλά χρόνια Πρόεδρος της
Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει!
Η Ελπίδα Χριστοδούλου της
SKIF-Hellas ήταν το πρόσωπο στο
όνομα του οποίου άνοιξε ο Γερόλυμπος
το Πρακτορείο Elpida Startours για να
παίρνει χωρίς να φαίνεται τις αποστολές
εξωτερικού της ΕΛΟΚ καθώς και να
πρακτορεύει με ποσοστά φυσικά τις
διαμονές των αποστολών των ξένων
ομάδων, όταν η ΕΛΟΚ διοργάνωνε δήθεν διεθνείς αγώνες!
Τέλος, όλοι οι σύλλογοι της SKIFHellas είχαν ευνοϊκή αντιμετώπιση από
τον Γερόλυμπο και την ΕΛΟΚ, διότι
αποτελούσαν μια από τις ομάδες ψήφων, που πέρναγαν στις Γενικές Συνελεύσεις ό,τι διέταζε ο Γερόλυμπος!
Και φυσικά για όλα αυτά είχαν τις
διευκολύνσεις τους, όπως στάδια για
τους αγώνες τους υπό τη διοργάνωση ή
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την αιγίδα της ΕΛΟΚ, τη χρήση της δικτυακής πλατφόρμας της Sportdata και άλλες με το αζημίωτο
φυσικά για τον Γερόλυμπο!

Η SKIF-Hellas ήταν πάντα το «πιστό» Σότοκαν και η βάση για τη διοργάνωση όλων των
αγώνων του στυλ Σότοκαν από τον Γερόλυμπο είτε με συμμετοχές μόνο συλλόγων του εσωτερικού
είτε και με συλλόγους του εξωτερικού σε στάδια που εξασφάλιζε η ΕΛΟΚ από το Δημόσιο ή/και τους
Δήμους, όπως αποδεικνύεται από το έγγραφο με κλικ εδώ για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Σότοκαν στη Χαλκίδα (16/11/2016) (μετά από αίτημα της ΕΛΟΚ στα συνημμένα):
13. Το αρ.πρωτ.:1224/09-09-2016 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε.
14. Η από 17-10-2016 αίτηση της Ελληνικής Οργάνωσης Καράτε στην Υπηρεσία μας.
Τα ίδια έγιναν και με το Διασυλλογικό Κύπελλο Σότοκαν Καράτε (15/2/2017) το οποίο έγινε
με διοργανωτή τον σύλλογο του Κέιβαν Γκάζι, επειδή το www.karate.gr είχε δημοσιεύσει
τεκμηριωμένα ότι η ΕΛΟΚ δεν είχε δικαίωμα να κάνει αγώνες παραδοσιακών στυλ:
« ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη χορήγηση Άδειας διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης Καράτε, για τις 18 & 19 Φεβρουαρίου
2017 ενόψει του Διασυλλογικού Κυπέλλου Shotokan Καράτε, με ευθύνη του αθλητικού
σωματείου ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, σύμφωνα με την έγκριση της
ΕΛ.Ο.Κ., που θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων τηρουμένων των
προϋποθέσεων των ανωτέρω σχετικών. »
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6 - Για το στυλ του Γουάντο-ρίου καράτε των Χρήστου Μπουλούμπαση, προέδρου της
ΕΛΟΚ, και Γρηγόρη Βόβλα, Ταμεία της ΕΛΟΚ, οι οποίοι διέπρατταν εν γνώσει τους καραμπινάτες
παρανομίες, αφού ταυτόχρονα με μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ ήταν και επαγγελματίες προπονητές, είχαν
δικούς τους συλλόγους και έκαναν και σεμινάρια σε άλλους συλλόγους και προπονητές, έχουμε τα
εξής:
ΑΡΧΗ
Η διοργάνωση του Διασυλλογικού Κυπέλλου
Wado-ryu Καράτε στις 11,12/6/2016 με άδεια βάσει του
σχετικού εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής, στα γραφεία
της οποίας εργάζεται όλως τυχαίως η κόρη του Χρήστου
Μπουλούμπαση, δόθηκε με διοργανωτή τον σύλλογο
«Σ.Ε. Το Σπίτι των Πρωταθλητών», που είναι ο σύλλογος
του εθνικού προπονητή, και Α.Σ. Καράτε Ειρήνη», που
είναι ο σύλλογος του προέδρου της ΕΛΟΚ Χρήστου
Μπουλούμπαση, ως κάτωθι μετά από την:
«6. Την με αρ. πρωτ. 688/30-05-2016 αίτηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε.

« ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη χορήγηση Άδειας διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης Καράτε ενόψει του Διασυλλογικού
Κυπέλλου Wado – Ryu Καράτε, για τις 11 & 12 Ιουνίου 2016, που θα διεξαχθεί στο
Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων τηρουμένων των προϋποθέσεων των ανωτέρω σχετικών.
Υπεύθυνοι για τη διοργάνωση είναι τα αθλητικά σωματεία <Σ.Ε. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ> και <Α.Σ. ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ>. »
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Η συνδρομή της ΕΛΟΚ σε αυτούς τους αγώνες, που είναι τελείως έξω από τη δικαιοδοσία της
αποδεικνύεται από τη δική της αίτησή να δοθεί η άδεια από την περιφέρεια, από τη χρήση του
Σταδίου, που έχει παραχωρήσει η ΓΓΑ μόνο για τις δικές της πραγματικές ανάγκες και όχι για
αρπαχτές όπως η προκείμενη, καθώς και από τη χρήση της δικής της δικτυακής πλατφόρμας
για τις δηλώσεις των συμμετοχών των συλλόγων!
Τα ίδια έκανε και για το Πανελλήνιο Κύπελλο Wado 11/6/2016 και ως κατωτέρω:
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Στα ανωτέρω ας προσθέσουμε και τη διοργάνωση της επόμενης φωτό:

καθώς και αυτήν με την άδεια στο όνομα των συλλόγων «Σ.Ε.ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ»
και «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”»:
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« Περιφέρεια:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη χορήγηση Άδειας διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης Καράτε, για 27 και 28 Μαΐου 2017
ενόψει του διασυλλογικού Κυπέλλου Wado-Ryu Καράτε, που διοργανώνουν τα αθλητικά
σωματεία «Σ.Ε.ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ» και «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”», σύμφωνα με την ΕΛ.Ο.Κ., που θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό
Κέντρο Άνω Λιοσίων!

Η απάτη βγάζει μάτι! Ο Γερόλυμπος και η Συμμορία του χρησιμοποιούν τα προνόμια και τις
διευκολύνσεις, που έχει δώσει η ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ, δημιουργούν εκ του μηδενός, χωρίς να χρειάζονται
και χωρίς να έχουν το δικαίωμα, διοργανώσεις των διαφόρων ψευδο-στυλ, φορτώνουν τα έξοδα στο
Δημόσιο Ταμείο και εισπράττουν τα Έσοδα στην τσέπη τους, ψηφίζουν όλοι μαζί αυτοί και οι
σύλλογοί τους τους προϋπολογισμούς και τους απολογισμούς στις Γενικές Συνελεύσεις και
ψηφίζουν φυσικά μονοκούκι στις αρχαιρεσίες τον Γερόλυμπο, αφού μόνο με αυτόν ως αρχηγό
τσεπώνουν και οι ίδιοι μερτικό από την λεία εις βάρος των συλλόγων και των αθλητών!
Μιλάμε για μια … αξιοσέβαστη «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία
για ξέπλυμα βρώμικού χρήματος»!!!
Ρεφρέν:
«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!
Στο Κεφάλαιο αυτό αποκαλύπτουμε τις αρπαχτές από
τις διοργανώσεις αγώνων, σεμιναρίων, εξετάσεων και άλλων ευκαιριακών διοργανώσεων της ΕΛΟΚ
του Γερόλυμπου κατά αξαπάτηση ή/και συνέργεια της ΓΓΑ και της εκάστοτε Περιφέρειας, οι οποίες
παρέχουν τα … Έξοδα για να οικειοποιείται η Εγκληματική Οργάνωση τα … Έσοδα σε αγώνες και
διοργανώσεις για τις οποίες ούτε καν έχει το δικαίωμα να διοργανώνει!
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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 «Αυτοκρατορία 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!!!
Κατά τα άλλα, το Πανέξυπνο και Πανίσχυρο και Παν-δίκαιο Κράτος πιάνει
τον καφετζή στο Μοναστηράκι που δεν έκοψε απόδειξη για τον καφέ!!!

ΠΕ
ΡΣ

Δ4 – Σεμινάρια Καράτε και Άλλες Διοργανώσεις (παράνομα)
ΑΡΧΗ
Εκτός από τις ψευτο-διοργανώσεις ψευτο-αγώνων των ψευτο-στυλ της ΕΛΟΚ και Συνεργατών
Συλλόγων, ο Γερόλυμπος έχει γεννήσει και τα ψευτο-σεμινάρια των ψευτο-παραδοσιακών στυλ,
μερικά από τα οποία βλέπετε στη συνέχεια.

Το βλέπετε ότι πρόκειται για σεμινάριο του προέδρου της ΕΛΟΚ, πράγμα που
απαγορεύεται, και μάλιστα με μαϊμού διπλώματα, διότι τα έχει δώσει ό ίδιος στον εαυτό του!
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Βλέποντας τους απατεώνες, τα έμαθαν και οι αθλητές, που δεν έχουν επαγγελματικό
δίπλωμα προπονητή, δεν μπορούν να κάνουν σεμινάρια ούτε με πληρωμή ούτε χωρίς
πληρωμή! Σήκωσαν, λοιπόν, δικό τους μπαϊράκι και άρχισαν και αυτοί τα σεμινάρια!
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Αθλητές, που δεν έχουν επαγγελματικό δίπλωμα προπονητή, δεν μπορούν να κάνουν
σεμινάρια ούτε επί πληρωμή ούτε χωρίς πληρωμή!
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Αυτό το δήθεν Παγκόσμιο Κύπελλο της SKIF-Hellas ήταν μια απάτη, διότι ήταν
διοργάνωση για τους συλλόγους της SKIF-Hellas και 2-3 συλλόγους από το εξωτερικό!

Ομοίως και το επόμενο Training Camp από αθλητή χωρίς επαγγελματικό δίπλωμα
προπονητή καράτε είναι παράνομο.
Η πρωτοβουλία αυτή δεν ανήκει στον Γερόλυμπο, αλλά ο Γερόλυμπος μέσα στα πλαίσια
της ολοκληρωτικής εξουσία πάνω σε όλους ανεξαιρέτως δεν έχει επιτρέψει τη δημιουργία Συνδέσμου Προπονητών Καράτε μην τυχόν σηκώσουν κεφάλι και χάσει την εξουσία του και έτσι μέσα στο
γενικό μπάχαλο ο καθένας κάνει ότι θέλει!
Εάν υπήρχε τέτοιος Σύνδεσμος είναι αυτονόητο ότι θα απαγόρευε κάθε σεμινάριο ή/και
διδασκαλία από άτομο χωρίς επαγγελματικό δίπλωμα προπονητή, διότι θα θίγονταν ευθέως τα
συμφέροντα των μελών του Συνδέσμου!
Όσο καλός και να είναι ο αθλητής, η διδασκαλία με οποιονδήποτε τρόπο του καράτε πρέοει
να επιτρέπεται μόνο από προπονητές, όπως ορίζει και ο νόμος!!!

53

ΙΔ
ΗΣ
ΠΕ
ΡΣ
Συνεχίζεται στα επόμενα Κεφάλαια!
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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!!!
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!!!

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF
(1995-2004)

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

ΠΕ
ΡΣ

Ίδρυση και Πορεία της
ΕΟΕΚ. (1977 – 1994)

ΙΔ
ΗΣ

Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα από τον κορυφαίο ειδικό στο Καράτε!
(με κλικ στις εικόνες κατεβάστε τα pdf στον υπολογιστή σας)

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
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Οι Δίκες με τον
Γερόλυμπο.
(2004 – 2013)

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

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

Αρχική

Επικαιρότητα

Π.Ο.Π.Κ.

