karate.gr: 12 - Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε
Πρώτη δημοσίευση 3/12/2018.
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!
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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!!!
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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 602 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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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
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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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Άνω-κάτω οι υφυπουργοί και Γενικοί Γραμματείς αθλητισμού υπεύθυνοι για την ΓΓΑ!!!
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«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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Εισαγωγή: Οι διαχρονικές Παρανομίες του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ ενδεικτικά και
περιληπτικά
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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 ......................................................................................
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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) .................................................................................................................
Κεφάλαιο Δ – Αγώνες και Διοργανώσεις της Ομοσπονδίας
Δ1 – Αγώνες ΕΛΟΚ Εσωτερικού (αρκετοί παράνομοι) ........................................................
Δ1.1 – Αγωνιστικά Ημερολόγια – Παράνομοι Αγώνες ..................................................
Δ1.2 – Αγώνες κατά έτη ................................................................................................
Δ2 – Αγώνες ΕΛΟΚ Εξωτερικού στις Παγκόσμια-Ευρωπαϊκή-Μεσογειακή-Βαλκανική.
Πολλές παράνομες «συμμετοχές ή μη συμμετοχές» αθλητών ή ομάδων .....................
Δ3 – Αγώνες δήθεν Παραδοσιακών Στυλ με Κανονισμούς ΕΛΟΚ (παράνομοι) ....................
Δ3.1 – Αγώνες Γκότζου-ριου ........................................................................................
Δ3.2 – Αγώνες Κυόκουσιν ............................................................................................
Δ3.3 – Αγώνες Σίτο-ριου & Σότοκαν της ISSO .............................................................
Δ3.4 – Αγώνες Σότοκαν της ΠΕΦΣΚ ............................................................................
Δ3.5 – Αγώνες Σότοκαν της SKIF-Hellas......................................................................
Δ3.6 – Αγώνες Γουάντο-ριου ........................................................................................
Δ4 – Διοργανώσεις Σεμιναρίων Καράτε (παράνομες) ............................................................
Κεφάλαιο Ε – Παραβιάσεις Δικαστικών Αποφάσεων και ΕΚΤΡΟΠΗ εκ του Σκοπού
Ε1 – Ψευδο-ομοσπονδίες δήθεν παραδοσιακών Στυλ εντός ΕΛΟΚ
Ε1.1 – Οι ΕΛΟΚ και WKF δεν έχουν παραδοσιακά στυλ και Νταν
Ε1.2 – ISO – ΕΟΠΕΚ – KOI/H – ΗΚΟ – ISSO6
E1.3 – WADO-ryu και WIKF
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Ε2 – Άτυπες ομοσπονδίες παραδοσιακών Στυλ περί την ΕΛΟΚ
Ε2.1 – Γκότζου-ριου (Goju-ryu) – Πέτρος Πάσης
Ε2.2 – Γκότζου-ριου (Goju-ryu) – Δημήτρης Τσακατάνης
Ε2.3 – Κυόκουσιν (Kyokushin) Γιώργος Κοσμίδης
Ε2.4 – Κυόκουσιν (Kyokushin) Γιάννης Στεφάνου
Ε2.5 – Σίντοκαν (Shidokan) Λήο Κατσούρας
Ε2.6 – Σότοκαν (Shotokan) Μπίκας-Κραβαρίτης-Γκουβούσης-Οτάκε
Ε2.7 – Σότοκαν SKIF-Hellas – Νικήτας Ζαρουχλιώτης
Ε2.8 – Σότοκαν JKA-Hellas – Τάσος Πανουσόπουλος
Ε3 – Άτυπες ομοσπονδίες παραδοσιακών Στυλ τελείως εκτός ΕΛΟΚ
Ε3.1 - Fudokan Ελλάδας – Σάββας Μαστραππάς
Ε3.2 – Ελληνικό Καράτε-ντο Σίτο-καϊ – Δημήτρης Ζεύκης
Ε3.3 – Greek Shito-ryu Karate.do Federation – Γιώργος Πελέκης
Ε4 –Εξεταστές & Νταν ΕΛΟΚ, Ψευδο-στυλ & Άτυπων Ομοσπονδιών
Ε4.1 – Τα διπλώματα ΝΤΑΝ ΟΛΩΝ στην Ελλάδα
Ε4.2 – Τα διπλώματα ΝΤΑΝ της παγκόσμιας WKF
E4.3 – Τα διπλώματα ΝΤΑΝ της παγκόσμιας ITKF
Ε4.4 – Τα διπλώματα ΝΤΑΝ της ΠΟΠΚ
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Κεφάλαιο Ζ – Προνόμια της ΕΛΟΚ εκ του νόμου ........................................................................ 8
Ζ1 – Στέγη & Εξοπλισμός γραφείων ΕΛΟΚ & Γραμματειών Παγκόσμιας, Ευρωπαϊκής και
Βαλκανικής του Καράτε (παράνομα) .............................................................................................. 8
Ζ2 – Επιχορηγήσεις ΓΓΑ & ΕΟΕ (παράνομες)................................................................... 11
Ζ3 – Η Μισθοδοσία των Πέντε Υπαλλήλων, που απολύθηκαν παράνομα ...................... 16
Z4 – Δωρεάν χρήση ακριβών Σταδίων – Άδειες Αγώνων «υπό την αιγίδα» (παράνομα) .. 17
Z5 – Αξιολογήσεις & Επιχορηγήσεις Συλλόγων (παράνομες) ............................................ 22
Ζ6 – Μόρια στους αθλητές για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΤΕΙ (παράνομα) .................................... 23
Ζ7 – Προσλήψεις αθλητών σε δημόσιες υπηρεσίες ............................................................ 26
Ζ8 – Επαγγελματικό δίπλωμα Προπονητή από Σχολές Προπονητών (παράνομα) ........... 28
Ζ8.1 – Προηγούμενες Σχολές Προπονητών (παράνομες) ...................................... 28
Ζ8.2 – Ίδρυση & Λειτουργία της Σχολής Προπονητών του 2014 (παράνομα)......... 31
Ζ8.3 – Πρακτικά, Σχετικά και καταγγελίες Σχολής Προπονητών 2014 (παράνομα) 33
Ζ8.4 – Οι Δεκάδες παρανομίες της Σχολής Προπονητών 2014 ............................... 38
Ζ8.5 – Διαπλοκή Γκουβούση, Γερόλυμπου και ΓΓΑ! ................................................ 86
Ζ8.6 – Σχολές Εκπαιδευτών της ΕΛΟΚ (παράνομες) ............................................. 94
Κεφάλαιο Η – Οι παράλληλες προς την ΕΛΟΚ εμπορικές επιχειρήσεις .................................. 8
Η1 – Εμπόριο αθλητικών ειδών από τον Γ. Γερόλυμπο ..................................................... 8
Η2 – Οι «εμπορικές ομοσπονδίες» ISO-ΕΟΠΕΚ-KOI Hellas-HKO-ISSO (παράνομες) ..... 22
Η3 – Η κρυφή επιχείρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Sportdata (παράνομη) ...... 31
Η4 – Η επιχείρηση του Τουριστικού Πρακτορείου «Elpida Startours» (παράνομη) ......... 47
Σε αυτό το άρθρο:
Κεφάλαιο Θ – Αρπαγή με Συλλόγους Καράτε και εκμετάλλευση από τον Γερόλυμπο άλλων
αθλητικών ομοσπονδιών ................................................................................................... 9
Θ1 – Η Αρπαγή του Χόκεϊ από τους Γερόλυμπο και Τσόγκα (παράνομα) ........................... 9
Θ2 – Η Ίδρυση του Κέρλινγκ από τον Γερόλυμπο (παράνομα) ........................................ 26
Θ3 – Η συμμετοχή του Γερόλυμπου στο Σόφτμπολ ............................................................ 30
Θ4 – Η συμμετοχή του Γερόλυμπου στην Ομοσπονδία Παγοδρομιών ............................... 33
Θ5 - Η Αρπαγή του Τρίαθλου από τον Γερόλυμπο (παράνομα) ........................................ 40
Θα συνεχιστεί στα Κεφάλαια:
Κεφάλαιο Ι – Άλλες δραστηριότητες του Γερόλυμπου .................................................................
Ι1 – Γενικός Γραμματέας στις WKF και EKF (persona non grata) .........................................
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Ι2 – Πρόεδρος στην BKF (persona non grata) ......................................................................
Ι3 – Η συμμετοχή του στο «Αθήνα 1997» (καταλογισμός) ......................................................
Ι4 – Η συμμετοχή του στο «Αθήνα 2004» (εκδιώχθηκε). .........................................................
Ι5 – Μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ως σαλτιμπάγκος ομοσπονδιών)............
Ι6 – Έμμισθος στις ΔΕΜΑ και Sportaccord (εκδιώχθηκε) ........................................................
Ι7 – Διαπλοκή με Φούρα, Έξαρχο, Ορφανό, Κουκοδήμο, Ανδριανό, Βρούτση .......................
Ι8 – Βιογραφικό – Διδακτορικό - Διαπλοκή ..............................................................................

ΙΔ
ΗΣ

Κεφάλαιο Κ – Καταγγελίες – Δικαστήρια
Κ1 – Δικαστήρια με Ε. Περσίδη (αποφάσεις) ..........................................................................
Κ2 – Καταγγελίες στις ΓΓΑ – ΕΟΕ - ΒΟΥΛΗ ...........................................................................
Κ3 – Δικαστήρια με Άτομα και Συλλόγους ..............................................................................
Κ4 – Δικαστήρια ΕΛΟΚ εναντίον ΚΙΜΕ και αντιστρόφως .......................................................
Κεφάλαιο Λ – Παρανομίες της Αντιπολίτευσης ΚΙΜΕ
Λ1 – Ο «πρόεδρος» Γιώργος Μπίκας .....................................................................................
Λ2 – Ο «αντιπρόσωπος στην ΕΟΕ» Κώστας Παπαδόπουλος ................................................
Λ3 – Οι Άλλοι προτεινόμενοι ...................................................................................................

ΠΕ
ΡΣ

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

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 Θ: Αρπαγή με Συλλόγους Καράτε και εκμετάλλευση από τον
Γερόλυμπο άλλων αθλητικών ομοσπονδιών
Από το 1992-1994 ο Γερόλυμπος (σήμερα "Persona non Grata" στο παγκόσμιο καράτε!) έστηνε την "αυτοκρατορία του" στο καράτε και κατ' επέκταση στον αθλητισμό ως στέλεχος της
Νέας Δημοκρατίας στον Τομέα του Αθλητισμού! Άρχισε την καριέρα του με την επικράτησή του ως
διοικητικός στην ΕΛΟΚ με το μαϊμού-καράτε του στυλ Σίτο-ρύου με επικεφαλής τον ελεγχόμενο
τυχοδιώκτη Γιώργο Τσόγκα!

ΙΔ
ΗΣ

Ο μηχανισμός είναι γνωστός: κράτησαν μακριά το γνήσιο Σίτο-ρύου, έδιναν εύκολα μαϊμούδιπλώματα μαύρων ζωνών, διαιτητών και προπονητών στο Σίτο-ρύου και με αυτόν τον τρόπο
βρέθηκαν με ένα "στρατό" πιστών συλλόγων από λαμόγια που δεν είχαν στο ήλιο μοίρα και τους
είδαν σαν την ευκαιρία της ζωής τους για να... σταδιοδρομήσουν! Τα άλλα στυλ του καράτε, που
φέρουν τεράστια ευθύνη για την απόλυτη αναξιοκρατία που επικράτησε στην ΕΛΟΚ, κοίταζαν
σαν ... χάνοι υποκύπτοντας στη διάβρωση ακόμα και των δικών τους στυλ από την εκτεταμένη
διαφθορά, διότι ο "Μεγάλος Διαφθορέας Συνειδήσεων" τους μοίρασε τίτλους και οφίτσια με απόδοση
σε καθαρό χρήμα!
Με αυτή την Πυραμίδα της Απάτης, ο Γερόλυμπος, βρέθηκε με μια δύναμη 30-40 συλλόγων
να ελέγχει και να κατευθύνει τις Γενικές Συνελεύσεις και άρα την ΕΛΟΚ!
Θ1 – Η Αρπαγή του Χόκεϊ από τους Γερόλυμπο και Τσόγκα (παράνομα)

ΑΡΧΗ

ΠΕ
ΡΣ

Αλλά το καράτε δεν ήταν Ολυμπιακό Άθλημα και ο Γερόλυμπος είχε βάλει στο μάτι μια θέση
στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ)!
Ως από μηχανής Θεός βρέθηκε ο... κουμπάρος του Βασίλης Καραπάνος, μέλος του ΔΣ της
ομοσπονδίας ΕΛ.Ο. Χόκεϊ με πέντε μόνο σωματεία, ο οποίος "πούλησε" το χόκεϊ στον Γερόλυμπο
καλώντας τον δήθεν ως σωτήρα της Ελ. Ο. Χ. να προσθέσει συλλόγους καράτε, με ανύπαρκτο σε
αυτούς το άθλημα του Χόκεϊ, ώστε να εξαπατήσουν την ΓΓΑ για μεγαλύτερες επιχορηγήσεις!
Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν ο Γερόλυμπος με τον Τσόγκα να
αρπάξουν την ομοσπονδία Χόκεϊ, να οριστεί για 3-4 χρόνια ο Γερόλυμπος από το Πουθενά ως αντιπρόσωπος του Χόκεϊ στην ΕΟΕ,
αλλά μετά από τσακωμό στην μοιρασιά με τον Τσόγκα να εκδιωχθεί ο
Γερόλυμπος από το Χόκεϊ και να μείνει αυτό στα χέρια του Τσόγκα με
τον Γερόλυμπο να ψάχνει για ομοσπονδία Ολυμπιακού αθλήματος για
να ξαναμπεί στην ΕΟΕ!
Το δεύτερο αποτέλεσμα ήταν να πέσει το Χόκεϊ στα χέρια
άχρηστων και παρ' όλες τις παχυλές επιχορηγήσεις από το 1996 μέχρι
το 2004, που απορρόφησε, να μην καταφέρει να λάβει μέρος στους
Ολυμπιακούς της Αθήνας το 2004, μόνον αυτή η ελληνική ομοσπονδία
από όλες τις ελληνικές αθλητικές ομοσπονδίες,!!!
Το τρίτο αποτέλεσμα ήταν: ακόμα και με αυτή την τεράστια
αποτυχία της Ομοσπονδίας Χόκεϊ, να εξακολουθεί αυτή να επιχορηγείται από τους άχρηστους,
αδιάφορους και ανίκανους της ΓΓΑ με τεράστια ποσά μέχρι την 21/11/2014, που ξύπνησαν οι
άχρηστοι της ΓΓΑ και ανακάλεσαν επιτέλους την ειδική αθλητική αναγνώριση της Ομοσπονδίας
Χόκεϊ, όπως θα δούμε παρακάτω.
Για την αρπαγή της ομοσπονδίας του Χόκεϊ (ΕΛΟΧ) από συλλόγους καράτε της τότε ΕΟΕΚ
του Γερόλυμπου και για όλα τα παρατράγουδα εντός του Χόκεϊ είχαν δημοσιευτεί πολλά άρθρα και
στο διαδίκτυο και είχαν κατατεθεί καταγγελίες στις ημερήσιες εφημερίδες και στη ΓΓΑ, αλλά η ΓΓΑ
δεν έδινε καμιά σημασία.
Τους πρώτους μήνες του 1996 λειτουργίας της ΕΛΟΧ και στις ιδιαίτερες ιστοσελίδες των
αθλητικών ομοσπονδιών, που είχε διαθέσει η ΓΓΑ στις ομοσπονδίες, είχε δημοσιευτεί το πρώτο
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΟΧ ως κάτωθι:
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ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

Τσόγκας πρόεδρος και οι συνεταίροι
του στο Σίτο-ριου Παπαδημητρόπουλος και
Γερόλυμπος βοηθητικοί στα μέλη.
Σε αυτό το ΔΣ του Χόκεϊ οι 7 σημειωμένοι στους 11 συμβούλους ήταν από το
καράτε και άρα είχαν την πλειοψηφία στο ΔΣ
και άρα έκαναν ότι ήθελαν στην ομοσπονδία
του Χόκεϊ!
Το φυσικό επακόλουθο ήταν να οριστεί
ο Γερόλυμπος ως εκπρόσωπος της ομοσπονδίας του Χόκεϊ στην ΕΟΕ, ενώ ταυτόχρονα εισέβαλαν και άλλοι σύλλογοι καράτε
στο Χόκεϊ υποδουλώνοντας την ομοσπονδία
και το άθλημα στους Τσόγκα και Γερόλυμπο!
Τα επόμενα 2-3 χρόνια και επειδή οι
εισβολείς ήταν κυρίως σύλλογοι Σίτο-ριου
υπό τον έλεγχο του Γιώργου Τσόγκα, ο
τελευταίος γλυκάθηκε από την πρωτόγνωρη
δύναμή του και εξοστράκισε τον Γερόλυμπο από τη θέση του εκπροσώπου στην ΕΟΕ για να την
πάρει ο ίδιος, πράγμα που έγινε!
Σε αντίποινα, ο Γερόλυμπος εξοστράκισε τον Τσόγκα από
την ομοσπονδία καράτε, ενώ ταυτόχρονα άρχισε να καταδιώκει
και τους συλλόγους του στην ΕΟΕΚ. Η σύγκρουση των δύο
πρώην συνεταίρων έφθασε στα δικαστήρια και η συνέχεια δεν
μας ενδιαφέρει, ενώ οι παλιοί προ Γερόλυμπου της ομοσπονδίας Χόκεϊ, ακόμα και ο Δούρειος Ίππος κουμπάρος του
Γερόλυμπου Βασίλης Καραπάνος, άρχισαν τις καταγγελίες σε
εφημερίδες και στην ΓΓΑ.
Γεγονός είναι ότι ο Τσόγκας από το καράτε με τον Τσόγκας - Παπαδημητρόπουλος
Χατζημιχάλη από το παλιό Χόκεϊ συνεργάστηκαν και έμειναν να
διοικούν το Χόκεϊ και κατά την προ-ολυμπιακή περίοδο 1998
έως 2004 και μετά τους Ολυμπιακούς της Αθήνας του 2004, μέχρι την
ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της ομοσπονδίας από τη ΓΓΑ
την 21/11/2014.
Κατά την προ-ολυμπιακή περίοδο 1997-2001 οι
Τσόγκας και Χατζημιχάλης εναλλάσσονταν στην εκπροσώπηση του Χόκεϊ στη ΕΟΕ μέχρι που παζάρεψαν
τη θέση αυτή στον Μίνωα Κυριακού, ιδιοκτήτη του ΑΝΤ1,
ο οποίος την δέχθηκε και έφθασε μέχρι πρόεδρος της ΕΟΕ
για δύο τετραετίες έως ότου καθαιρέθηκε (δήθεν παραιΔημήτρης
τήθηκε) λόγω καταδίκης του πολλών μηνών για μακροχρόΧατζημιχάλης
νια καταπάτηση αιγιαλού στον Άγιο Αιμιλιανό της Αργολίδας!!!
Γιώργος Τσόγκας
Μιλάμε ότι κολυμπάμε στη διαφθορά και τη διαπλοκή, ακόμα και σε ανώτατα ηθικά αξιώματα!!!
Ο αθλητικός κόσμος βοούσε από τις ματσαραγκιές των Γερόλυμπου και
Τσόγκα στο καράτε και στο Χόκεϊ και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ήταν
ενήμερη για όσα συνέβαιναν, αλλά η φιλοσοφία της κοινωνίας μας ήταν και είναι
«ότι αρπάξουμε» με μεγάλους δασκάλους τα ίδια τα κόμματα που προσποιούνται τους υποστηρικτές μιας ανώτερης ηθικής!
Μίνως Κυριακού
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ΗΣ

Στις ιστοσελίδες, που διέθεσε η ΓΓΑ στην ΕΛΟΧ είχε γραφεί τότε και η ιστορία της ΕΛΟΧ
ως κάτωθι:
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Στην ανωτέρω ιστορία της ΕΛΟΧ
φαίνεται η άλωσή της από το Σεπτέμβριο
του 1995 από συλλόγους καράτε με την
ολοκλήρωση αυτής τον Οκτώβρη του
1996!

ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

Ενδεικτικά για το γκαγκστεριλίκι του
καράτε επί του χόκεϊ δίνονται τα επόμενα
σε pdf δημοσιεύματα των εφημερίδων:
Την 6-6-1999 η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο
ολόκληρης σελίδας του Φίλιππου Συρίγου, το οποίο αποκλείεται να μην είχαν
διαβάσει άνθρωποι της ΓΓΑ και της ΕΟΕ!
Και όμως έκαναν την πάπια, διότι όλοι είναι
ίδιοι! Τις πληροφορίες για αυτό το άρθρο
της Ελευθεροτυπίας τις είχαμε δώσει χωρίς
να γνωριζόμαστε μεταξύ μας εγώ (Θύμιος
Περσίδης) και ο Βασίλης Καραπάνος, ο
κουμπάρος του Γερόλυμπου, που τον είχε
φέρει στο Χόκεϊ για να το αναπτύξουνε με
συλλόγους καράτε!
Το www.karate.gr δεν είχε «γεννηθεί
ακόμα, αλλά υπήρχε άλλο site στο διαδίκτυο από το 1996 μέχρι το 2004 στο οποίο
έγραφα αναλυτικά για τα ίδια αθλητικά
θέματα του καράτε!
Την 25/7/1999 η Ελευθεροτυπία δημοσιεύει, κλικ εδώ, καταγγελία του Αθλητικού Συλλόγου Χόκεϊ Καλλιθέας προς τον
Υφυπουργό Αθλητισμού Ανδρέα Φούρα!
Αλλά ο Ανδρέας Φούρας είναι ο κολλητός του Γερόλυμπου και η καταγγελία
βλέπει το … καλάθι των αχρήστων.
Στο ίδιο φύλλο της η Ελευθεροτυπία
δημοσιεύει φαιδρή διαμαρτυρία και διευκρινήσεις της ΕΛΟΧ για το δημοσίευμα της
6-6-1999, αλλά και απάντηση της εφημερίδας στη διαμαρτυρία της ΕΛΟΧ ξετινάζοντας κάθε ισχυρισμό της!
Την 29/10/1999 η Ελευθεροτυπία δημοσιεύει (με κλικ) καταγγελία του τέως προέδρου της
ΕΛΟΧ Βασίλη Καραπάνου, και κουμπάρου του Γερόλυμπου, προς τον υφυπουργό Αθλητισμού
Ανδρέα Φούρα για τα τεκταινόμενα εντός της ομοσπονδίας του Χόκεϊ.
Αλλά ο γελοίος Ανδρέας Φούρας, κολλητός και συνεργάτης, κατά πληροφορίες, του Γερόλυμπου σε επιχείρηση αναγόμωσης ελαστικών με έδρα την Πάτρα (περιοχή που εκλεγόταν ο
Φούρας), ο οποίος άφησε μαύρη κηλίδα στο πέρασμά του από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
πέταξε και αυτή την καταγγελία στο καλάθι των αχρήστων, όπως και πολλές άλλες κατά του
Γερόλυμπου και στο Χόκεϊ και στο Καράτε!!! Φυσικά, μετά από μερικά χρόνια Φούρας και
Γερόλυμπος ήρθαν στα μαχαίρια και δεν θέλουν να βλέπει ο ένας τον άλλον!!!
Από την άλλη μεριά τον Βασίλη Καραπάνο τον θυμόμαστε από την MEGA Hellas ΕΠΕ του
Γερόλυμπου, που πουλούσε φόρμες καράτε στην ΕΛΟΚ και σε όλους τους συλλόγους (Κεφάλαιο
Η, Ενότητα Η1), στην οποία ΕΠΕ ο Γερόλυμπος τον είχε βάλει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο,
όπως δείξαμε με το ΦΕΚ της επόμενης φωτό!!! Ο άνθρωπος ήταν τότε ανεπάγγελτος!
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Από όλα τα ανωτέρω βλέπετε να επαναλαμβάνεται προς κάθε κατεύθυνση η φιλοσοφία
του Γερόλυμπου: συνεργάτες, φίλοι και συγγενείς είναι όλοι μιας χρήσης και πολύ τους πάει!

21/11/2018 - Μην ξαναπάς μάρτυρας σε δικαστήριο!
Πρώτον εκπέμπεις την οσμή του «ασύδοτου ψεύτη» και δεύτερο σε μάθανε και οι Δικαστές!

ΠΕ
ΡΣ

Και άλλες εφημερίδες έγραφαν εκείνα τα χρόνια για την άλωση του Χόκεϊ από συλλόγους
Καράτε, αλλά η ΓΓΑ ήταν πάντα η Αυτοκρατορία του Ρουσφετιού και της Λαμογιάς!!!
Στο μεταξύ, ο Γερόλυμπος, που είχε μπει αρχικά στην ΕΟΕ ως εκπρόσωπος του Χόκεϊ
αντικαταστάθηκε από τον Τσόγκα, αυτός από τον Χατζημιχάλη και αυτός από τον Μίνωα Κυριακού,
που φύτρωσε από το πουθενά στο Χόκεϊ και έφτασε στην προεδρική καράκλα της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής!
Ο εξοστρακισμένος από το Χόκεϊ Γερόλυμπος βρήκε το Σόφτμπολ και το Μπέιζμπολ για να τα
εκπροσωπήσει στην ΕΟΕ και το 2001 ίδρυσε την Ομοσπονδία του Κέρλινγκ για την οποία θα
μιλήσουμε στην επόμενη ενότητα.
Το Χόκεϊ των Τσόγκα και Χατζημιχάλη πήρε μεγάλες επιχορηγήσεις από την ΓΓΑ μέχρι τους
Ολυμπιακούς της Αθήνας το 2004, οπότε και απέδειξε την ανικανότητα των διοικούντων του από το
γεγονός ότι δεν κατάφερε να παίξει στους Ολυμπιακούς της Αθήνας! Και ήταν η μόνη ελληνική
ομοσπονδία που δεν το κατάφερε αυτό!
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:
1 – για το έτος 2002 η ομοσπονδία Χόκεϊ είχε υποβάλει στην ΓΓΑ προϋπολογισμό,
κρατηθείτε, … περί τα 400 εκατ. Δρχ.
2 – για το έτος 2005 (με κλικ), μετά την αποτυχία τους να συμπεριληφθεί η ΕΛΟΧ στους
Ολυμπιακούς της Αθήνας, βρήκα να έχει συνταχθεί η παρούσα ανυπόγραφη επιστολή της
ΕΛΟΧ προς την Εταιρία Ολυμπιακά Ακίνητα!!!
Μιλάμε για τεράστιο θράσος της ΕΛΟΧ και τεράστια ανικανότητα και αδιαφορία της ΓΓΑ!
Μέχρι την 5-12-2005 η Ομοσπονδία γράφει στο site της τα Νέα της!
Και η αποτυχία της ΕΛΟΧ να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς της Αθήνας το 2004 ομολογήθηκε από την ίδια στο site της από το επόμενο δημοσίευμα της:

<<< 19/5/2004: ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ η προσφυγή της ΕΛ.Ο.Χ. - Η ελληνική ομάδα ΔΕΝ θα
λάβει μέρος στους Ο.Α.-2004.
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Στις 19/5/2004 εκδικάσθηκε και ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από το Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο (CAS
της ΔΟΕ) η προσφυγή της ΕΛ.Ο.Χ. για την συμμετοχή της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας Χόκεϊ
Ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Χόκεϊ (FIH) πατώντας εδώ ή σε pdf εδώ!
Με την απόφαση αυτή πήραν τέλος τα ελληνικά όνειρα να
παίξει η εθνική μας ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Βέβαια, το κακό είναι πολύ μεγαλύτερο, διότι η κατάργηση της
αυτοδίκαιης συμμετοχής της ελληνικής εθνικής ομάδας πλήττει με
βάναυσο τρόπο το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων.

ΙΔ
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Το Δικαστήριο έκρινε το θέμα με νομικά κριτήρια και έβγαλε
την απόφασή του που είναι σεβαστή.
Το φταίξιμο βαραίνει την Διεθνή Ομοσπονδία Χόκεϊ και την
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή που θέλοντας, κατά τα λεγόμενά
τους, να προστατεύσουν το άθλημα θυσίασαν το νόημα των
Ολυμπιακών Αγώνων (που στηρίζεται στην συμμετοχή και στην
ευγενή άμιλα) στον βωμό του κυρίαρχου ΘΕΑΜΑΤΟΣ. Το θέαμα,
βεβαίως, δεν είναι κάτι κακό αλλά στην προκειμένη περίπτωση
επιζητείται ως αποτέλεσμα και όχι ως σκοπός ούτε εις βάρος του
σκοπού. Στο μέγα αυτό ολίσθημα έχει και την δική της συμμετοχή
η Ελληνική Ομοσπονδία του Χόκεϊ που με τις καθυστερήσεις και
τις αδυναμίες της έδωσε την απαιτούμενη αφορμή.

Οι Γιώργος Τσόγκας (εκτελωνιστής) με συλλόγους καράτε, και
άρα μαϊμούδες-Χόκεϊ κυβερνούσε
το Χόκεϊ επί ... Κουτόχορτου, το
κατάντησε στο σημείο να είναι το
μόνο άθλημα στο οποίο η Ελλάδα
ΔΕΝ κατέβασε εθνική ομάδα στους
Ολυμπιακούς της Αθήνας (!) (τέτοια
Ολυμπιακή ανικανότητα!) και μετά
ανασκουμπώθηκε να αρπάξει και το
Παραδοσιακό Καράτε υπογράφοντας και για τα δέκα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων του!!!
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Για την ιστορία του θέματος αναφέρουμε, ότι η Εθνική μας
Χαβούζα ο αθλητισμός!
Ομάδα Χόκεϊ των Ανδρών, παρ' όλο που είχε δικαίωμα συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, ως εθνική ομάδα της διοργανώτριας χώρας, αναγκάσθηκε
να δώσει αγώνες κατατάξεως, μετά από απαράδεκτες αποφάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χόκεϊ (βλ. ανακοίνωση με ημερομηνία 19/2/2004) ή σε pdf εδώ!
Πριν από τους αγώνες αυτούς (17/2/2004), η Ελληνική Ομοσπονδία Χόκεϊ έκανε προσφυγή στο
Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο (C.A.S.) ζητώντας να προκριθεί στους Ο.Α. αφ' ενός μεν δικαιωματικά
(ως διοργανώτρια χώρα) αφ' ετέρου δε επειδή η Κούβα, η οποία είχε αρχικώς ορισθεί ως αντίπαλός
της, παραιτήθηκε από τους αγώνες για οικονομικούς λόγους (βλ. πιο κάτω, ανακοίνωση
με ημερομηνία 17/2/2004) ή σε pdf εδώ! >>>
Δηλαδή, ο Τσόγκας και οι υπόλοιποι έκαναν τους σερβιτόρους, τις καμαριέρες, τις καθαρίστριες, τους πορτιέρηδες και τους χαμάληδες στους ξένους των Ολυμπιακών Αγώνων
2004 ΧΩΡΙΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΟΚΕΫ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ! Απόλυτη
προσβολή για τον μέσο Έλληνα φορολογούμενο μετά τις επιχορηγήσεις που πήρανε!
Το Χόκεϊ ήταν το μόνο άθλημα, που η Ελλάδα δεν πήρε μέρος στους Ολυμπιακούς! Τόσο
άχρηστοι και ανίκανοι αποδείχτηκαν εκ των πραγμάτων! Και μαζί τους η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που δεν παρακολουθούσε τις ολυμπιακές προετοιμασίες των ομοσπονδιών, παρά μόνο
τους έδινε ανεύθυνα το Δημόσιο Χρήμα! Ποιος ξέρει ποιοι και πόσα φάγανε από εκεί μέσα!!!
Το 2005 οι εφημερίδες έγραψαν για την μη συμμετοχή της ΕΛΟΧ στο «Αθήνα 2004»!
Οκτώ χρόνια και 200 εκατομμύρια δρχ. των Ελλήνων φορολογουμένων κάθε χρόνο δεν τους
έφτασαν να φτιάξουν μια αξιοπρεπή ομάδα, έστω και με ... ομογενείς!!! Και έχουν τα μούτρα να
θέλουν να διοικούν το Χόκεϊ μέχρι το 2014 και να επιχειρούν να αρπάξουν η ίδια συμμορία και
την Ομοσπονδία του Παραδοσιακού Καράτε!
Από την άλλη μεριά, η ομοσπονδία-ντροπή για την Ελλάδα (Χόκεϊ) έχει το θράσος να ρυθμίζει
καταστάσεις "προσφέροντας" τη θέση του αντιπροσώπου της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
στο Μίνωα Κυριακού, ο οποίος έφυγε και αυτός κακήν κακώς!!!
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Η ανικανότητα της ΓΓΑ και η απόλυτη έλλειψη εποπτείας στις αθλητικές ομοσπονδίες
εξακολούθησαν να σπάνε όλα τα ρεκόρ, αφού έφτασε το 2014 για να καταλάβει η ΓΓΑ ότι τη
διοίκηση του Χόκεϊ την είχαν στα χέρια τους τελείως άχρηστοι άνθρωποι και αυτό μετά από
καταγγελίες γονιών ότι αυτοί οι άχρηστοι πουλούσαν στους γονείς και αθλητές τα μόρια των πρώτων
θέσεων σε ανύπαρκτους αγώνες για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ!!!
Ο κόμπος είχε φτάσει στο χτένι και αυτό αποδεικνύεται από την έρευνα του Υφυπουργού
Γιάννη Ανδριανού σχετικά με τους συλλόγους-μαϊμού του Χόκεϊ, οι οποίοι όλοι ξέρουμε ότι πάντα
ήταν σύλλογοι καράτε του Τσόγκα σε μια απάτη, που ήταν ιδέα και εφαρμογή Γερόλυμπου!
Η έρευνα αυτή απέδειξε ότι από τη δομή και ανάπτυξη του Χόκεϊ, που είχε αρχίσει από τον
Γερόλυμπο και που παρουσίαζε η ΕΛΟΧ στο site της με διοίκηση και 50 συλλόγους (με Κ οι
σύλλογοι καράτε και άρα μαϊμού-χόκεϊ!) περί το 2013 με κλικ εδώ και επόμενη φωτό:

Στο site της ΕΛΟΧ γράφονταν τότε και ενδιαφέροντα νέα της http://www.hockey.gr/news.htm

δεν ήταν τίποτα άλλο από μια συμμορία από μαϊμούδες, που παρίσταναν την αθλητική
ομοσπονδία και έπαιρναν δημόσιο και ιδιωτικό χρήμα από κάθε μεριά!
Η ευαισθησία και η αντίδραση του Ανδριανού στην περίπτωση της ΕΛΟΧ
ήταν άμεση, διότι είχε δεχθεί πολλές καταγγελίες από την περιοχή της Αργολίδας, όπου είναι και ο τόπος στον οποίο θέτει υποψηφιότητα ως βουλευτής και
εκλέγεται, όταν εκλέγεται! Αν η ΕΛΟΧ δραστηριοποιούνταν στην … Φλώρινα τότε
και αυτός … στα παλιά του τα παπούτσια!
Έστειλε, λοιπόν, επιστολές για σειρά ελέγχων προς τον νέο Διευθυντή
Αγωνιστικού Αθλητισμού Πρόδρομο Τσολακίδη, με κορυφαίο τον έλεγχο των
δηλώσεων των μοριοδοτήσεων αθλητών της ΕΛΟΧ της επόμενης σελίδας.
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Το αναμενόμενο αποτέλεσμα ήρθε πολύ γρήγορα και ήταν η ανάκληση της ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης, και από τους συλλόγους της ΕΛΟΧ και από την ίδια, και την
υπαγωγή του αθλήματος στην ομοσπονδία του Γκολφ (καλά κρασιά!) με την επόμενη
απόφαση του Ανδριανού:
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Και με την αντίστοιχη και μόνιμη ενημέρωση του πίνακα των ομοσπονδιών στο site της ΓΓΑ:

Βεβαίως και οι εφημερίδες, το διαδίκτυο και η τηλεόραση έκαναν πρώτο θέμα τα παζάρια της
ΕΛΟΧ με γονείς για μια μαϊμού-θέση πρωταθλητή για τους κανακάρηδες έναντι 800 ευρώ και βάλε!!!
Για παράδειγμα: η gazzetta την 26/11/2014 (με κλικ), και Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ την 28/11/2014 στη
συνέχεια:
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<<< ΟΙ «ΑΘΛΗΤΕΣ» ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΝΤΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

IEFIMERIDA.GR 28-11-2014
Κομπίνα με «μαϊμού» ομάδες χόκεϊ επί χόρτου: Το Αργος είχε...
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12 -Η εγγραφή κόστιζε 800 ευρώ

Η Στέρνα Αργολίδας είναι οικισμός σε υψόμετρο 180 μ., κοντά στο χωριό
Λυρκεία, και στην απογραφή του 2001 βρέθηκε να έχει 182 κατοίκους. Βέβαια,
παρότι μικρός οικισμός, είχε και ομάδα χόκεϊ επί χόρτου.
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Γιατί όχι, άλλωστε, αν κρίνουμε από το ότι (όπως λένε τοπικοί παράγοντες και γονείς) η
Αργολίδα είναι... «χοκεομάνα», όπως ανέφερε στην εφημερίδα «Καθημερινή» ο δημοσιογράφος του
argolida.gr Γιώργος Νικολόπουλος.
Βεβαίως, μπορεί τα τεκταινόμενα με τα πρωταθλήματα χόκεϊ στα οποία μετέχουν οι μαθητές
του Άργους και της ευρύτερης περιοχής να δίνουν λαβή για σκωπτικά σχόλια, όμως πίσω από την
πληθώρα αθλητικών σωματείων σε... παράξενα για την Ελλάδα αθλήματα κρύβεται η επιχείρηση που
έχουν στήσει κάποιοι με στόχο να πριμοδοτούνται οι «πρωταθλητές» μαθητές με επιπλέον μόρια στις
εξετάσεις. Και να «βελτιώνουν» τη σχολή στην οποία εισάγονται τελικά.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η εφημερίδα «Καθημερινή»
επικαλούμενη τη σχετική ανακοίνωση, «με απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Γιάννη Ανδριανού ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Χόκεϊ». Ποια είναι η επίσημη δικαιολογία για την ανάκληση; Ο υφυπουργός Αθλητισμού, που
εκλέγεται βουλευτής με τη Ν.Δ. στον νομό Αργολίδας, επικαλέστηκε το γεγονός ότι δεν
συμπληρωνόταν ο απαιτούμενος αριθμός σωματείων.
Για τη σύσταση μιας ομοσπονδίας απαιτούνται 20 σωματεία, εκ των οποίων πρέπει να είναι
ενεργά τουλάχιστον τα 15. Ακριβώς όπως συνέβη και με άλλες ομοσπονδίες, για τις οποίες υπάρχει
η... σφραγίδα τους και κάποιοι επιτήδειοι που διεκδικούσαν και έπαιρναν τις κρατικές επιχορηγήσεις.
Βέβαια, για την κατάργηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χόκεϊ ο μικρός αριθμός ενεργών
σωματείων μάλλον είναι απλώς η επίσημη δικαιολογία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», ο κ. Ανδριανός αναμένεται να τοποθετηθεί επί
του θέματος μετά την ολοκλήρωση της έρευνας των αρμόδιων αρχών επί των καταγγελιών για
πρωταθλήματα-«μαϊμού». Ενδεικτικά, στο Πρωτάθλημα Εφήβων για την περίοδο 2009-2010 από το
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Άργος είχαν δηλωθεί 12 ομάδες χόκεϊ. Από το 2010 έχει να ενημερωθεί και η επίσημη ιστοσελίδα
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χόκεϊ.
Όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία του κ. Νικολόπουλου αλλά και εκπαιδευτικών που μίλησαν
στην εφημερίδα, επιβεβαιώνεται ότι πολλές από τις ομάδες αυτές ήταν ανύπαρκτες, και υπήρχαν
μόνο στα... χαρτιά και κανείς μαθητής δεν μετείχε. Αντίθετα, ως φαίνεται, κάποιοι στο Άργος (αλλά
και την Αττική), αξιοποιώντας τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας Χόκεϊ, υποστήριζαν ότι διοργάνωναν
«πρωταθλήματα» διαφόρων κατηγοριών αθλητών (εφήβων, κορασίδων κ.ά.).
Οι «πρωταθλητές» μαθητές όταν έφθασαν στη Γ' Λυκείου, και κάνοντας χρήση της σχετικής
διάταξης, ακριβώς λόγω της επίδοσής τους στο... χόκεϊ μοριοδοτούνταν επιπλέον στις πανελλαδικές
εξετάσεις και βελτίωναν την τελική τους κατάταξη στον πίνακα των υποψηφίων. Σύμφωνα με
ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η εγγραφή στα εν λόγω σωματεία κόστιζε περί τα 800 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς φέρεται να κατάργησε την ελληνική ομοσπονδία χόκεϊ ο κ. Ανδριανός,
την ίδια στιγμή που οι σχετικές καταγγελίες είχαν φθάσει και στα αυτιά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα, κυβερνητική πηγή ανέφερε στην «Καθημερινή» ότι ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής διέταξε έρευνα, ενώ η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς κάποιοι κερδίζουν με παράνομα μέσα και παίζοντας με τα όνειρα των παιδιών.>>>
Δεν χρειάζεται να πούμε άλλα για το Χόκεϊ! Ο Γερόλυμπος χρησιμοποίησε τον κουμπάρο του
Καραπάνο, που ήταν στο Χόκεϊ, και με τους Τσόγκα και Παπαδημητρόπουλο το αρπάξανε και οι
τρεις με συλλόγους Σίτο-ριου καράτε για να μπει ο Γερόλυμπος για πρώτη φορά μέσω Χόκεϊ στην
ΕΟΕ, πράγμα που έγινε. Στη συνέχεια, τσακωθήκανε Τσόγκας με Γερόλυμπο στο Χόκεϊ και
επικράτησε ο Τσόγκας, ο οποίος έμαθε το παιχνίδι της αρπαχτής από τον Γερόλυμπο, ή μάλλον με
αυτόν το … τελειοποίησε, τόσο καλά ώστε να διώξει τον … δάσκαλό του και να κρατήσει το Χόκεϊ,
το οποίο λυμαινόταν και κατέστρεφε με τις ευλογίες της ΓΓΑ για 15 χρόνια μέχρι το 2014!!!
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Σεπτέμβριος του 2015 στο γήπεδο του Χόκεϊ:

21:38 | 28.09.2015

Στο γήπεδο του χόκεϊ στο Ελληνικό
μεταφέρθηκαν οι πρόσφυγες από το γήπεδο του Τάε Κβο
Ντο
Οι εγκαταστάσεις στο Ελληνικό θα χρησιμοποιηθούν για όσο διάστημα χρειαστεί για την
αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών. Ταυτόχρονα, αναζητούνται και άλλοι χώροι για την
προσωρινή στέγαση μεταναστών και προσφύγων στην Αθήνα και -αν κριθεί αναγκαίο- και
στη Θεσσαλονίκη.
Ενημέρωση:
Στο γήπεδο του χόκεϊ, στις ολυμπιακές
εγκαταστάσεις του Ελληνικού,
μεταφέρθηκαν οι πρόσφυγες από το
γήπεδο του Ταε Κβο Ντο του Φαλήρου.
Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Βασίλης
Παπαδόπουλος, οι εγκαταστάσεις στο
Ελληνικό θα χρησιμοποιηθούν για όσο
διάστημα χρειαστεί για την
αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών.
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Ταυτόχρονα, αναζητούνται και άλλοι χώροι για την προσωρινή στέγαση μεταναστών και προσφύγων
στην Αθήνα και -αν κριθεί αναγκαίο- και στη Θεσσαλονίκη.
Το γήπεδο του χόκεϊ στο Ελληνικό έχει χωρητικότητα περίπου 500-600 ατόμων και επιλέχθηκε ως
λύση ανάγκης, καθώς το γήπεδο του Τάε Κβο Ντο έπρεπε να παραδοθεί για τη διεξαγωγή
παγκόσμιων αγώνων πάλης. >>>

ΙΔ
ΗΣ

Με την άλωση της ομοσπονδίας του Χόκεϊ είναι φανερό ότι επιχειρείται από τον Γερόλυμπο
μια επέκταση στις δραστηριότητες της «Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» πέρα από το Καράτε και προς άλλες υπηρεσίες του αθλητισμού
της χώρας, δηλαδή την ΕΟΕ, η οποία επέκταση αν δεν του βγήκε από το Χόκεϊ, θα του βγει
παρακάτω από άλλες ομοσπονδίες!
Τέλος, και επειδή θα ασχοληθούμε κάπως περισσότερο σε αυτό το κεφάλαιο με τις ταρζανιές
του Γερόλυμπου για κάποια θέση στην ΕΟΕ, αλλά και μερικών άλλων μελών της ΕΟΕ, που
«συγγενεύουν» με τον Γερόλυμπο, ως προς τις μεθόδους και τα επιτεύγματα, σας δίνουμε εδώ
προσωρινά σε πρώτη απλή φάση το ρόλο μόνο του Χόκεϊ και της Τοξοβολίας στην Ολυμπιακή
Επιτροπή, σαν τμήμα σχετικού πίνακα, που πρόκυψε μετά από εκτεταμένη μελέτη και τον οποίο θα
παρουσιάσουμε ολόκληρο πιο κάτω:

Οι Ομοσπονδίες που μας ενδιαφέρουν περισσότερο και οι εκπρόσωποί τους στην ΕΟΕ ανά τετραετία!
Ομοσπονδία
Τοξοβολία
Χόκεϊ

Ρεφρέν:

1997 - 2001
2001 - 2005
Παπαδογιαννάκης Παπαδογιαννάκης
Τσόγκας
Τσόγκας

2005 - 2009
Ραζής
ΚΥΡΙΑΚΟΥ

2009 - 2013
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Χατζημιχάλης

2013 - 2017
Συναδινός
ΑΝΑΚΛΗΣΗ

2017 - 2021
Συναδινός
-----------------

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!

Στο Κεφάλαιο αυτό αποκαλύπτουμε τις καραμπινάτα
παράνομες αρπαγές και ιδρύσεις αθλητικών ομοσπονδιώνμαϊμού (εκτός της ομοσπονδίας του καράτε) από τον Γερόλυμπο
και τη Συμμορία του, στις οποίες η ΓΓΑ έδινε ασύδοτα, ανέλεγκτα, ασυνείδητα
την ειδική αθλητική αναγνώριση, επιχορηγήσεις, προνόμια, στάδια για αγώνες,
αντιπροσώπους στην ΕΟΕ και ότι άλλο φανταστεί το μυαλό του ανθρώπου, με αποτέλεσμα οι
ομοσπονδίες-μαϊμούδες να μολύνουν απ’ άκρη σ’ άκρη το αθλητικό σύστημα της χώρας μας! Δεν
πιστεύω να έχει κανένας αντίρρηση, διότι μέχρι και πρόεδρο-μαϊμού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έβγαλε το Χόκεϊ-μαϊμού! Και αν προσέξει κανείς, η σαπίλα αυτή είχε μολύνει
τα 3/4 του αθλητικού συστήματος της χώρας με έντονη επιρροή τις φιλοδοξίες του Γιώργου
Γερόλυμπου αναδεικνύοντας τον ίδιο για άλλη μια φορά ως τον Εγκέφαλο της Εγκληματικής
Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!!!
Την πλήρη ευθύνη την φέρει η ΓΓΑ, διότι δεν
παρακολουθεί ούτε κατ’ ελάχιστο τα τεκταινόμενα εντός
της ΕΛΟΚ, αποδεικνύοντας ότι ο Γερόλυμπος προστατεύεται από ένα ιδιόμορφο σύστημα αποδεδειγμένης
διαπλοκής!!!
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
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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!!!

ΙΔ
ΗΣ

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!!!

ΠΕ
ΡΣ

Και όλα αυτά όταν η ΓΓΑ διατυμπανίζει τον ΣΚΟΠΟ της ως κάτωθι:
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Θ2 – Η Ίδρυση του Κέρλινγκ από τον Γερόλυμπο (παράνομα)

ΑΡΧΗ

ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

Με την επικράτηση του Τσόγκα στην ομοσπονδία του Χόκεϊ και τον ορισμό του ως εκπροσώπου του Χόκεϊ στην ΕΟΕ, όπως φαίνεται και από άρθρο της εποχής με πίνακα των μελών της
ΕΟΕ για το 1997 μέχρι το 2001, ο Γερόλυμπος έμεινε κοινώς … μπουκάλα και έψαχνε για ομοσπονδία να χωθεί και να παραστήσει τον εκπρόσωπό της στην ΕΟΕ.
Δεν άργησε να κατεβάσει την φαεινή ιδέα … να ιδρύσει μια νέα ομοσπονδία ενός άγνωστου
και νέου αθλήματος για την Ελλάδα με την προσφιλή του και δοκιμασμένη στο Χόκεϊ μέθοδο και έτσι
με συλλόγους καράτε ίδρυσε την ομοσπονδία του Κέρλινγκ!

Οι εφημερίδες της εποχής είχαν αναφερθεί στο θέμα των εκλογών στην ΕΟΕ με πλήθος
άρθρων αποδεικνύοντας την κομματική βρωμιά να ασελγεί επί του «αθλητικού ιδεώδους!
Η ίδρυση της Ομοσπονδίας Κέρλινγκ από τον Γερόλυμπο έγινε λίγες μέρες πριν από τις
εκλογές της ΕΟΕ του Φεβρουαρίου του 2001 και σε διάστημα πολύ λίγων ημερών! Τόσο λίγων και
τόσο προκλητικά, ώστε ο ένας εκ των «αθάνατων» της ΔΟΕ Νίκος Φιλάρετος δεν την δέχθηκε για
να ψηφίσει, ενώ ο άλλος, ο Λάμπης Νικολάου, ως Πασόκος κολλητός του Φούρα δεχόταν τον Γερόλυμπο απ’ όπου κι αν ερχόταν!
Οι ιδρυτικοί σύλλογοι-μέλη της ομοσπονδίας Κέρλινγκ ήταν σύλλογοι καράτε, οι οποίοι
δεν είχαν δει το Κέρλινγκ ούτε στον ύπνο τους και ήταν οι επόμενοι, όπως είχε δημοσιευτεί μετά
από έρευνα αργότερα στο www.karate.gr.
Δεξιά του ονόματος των ιδρυτικών συλλόγων-σφραγίδων του
κέρλινγκ (όλοι είναι σύλλογοι μόνο καράτε) δίνεται σε παρένθεση
ο αριθμός μητρώου τους στην ΕΛΟΚ (Ελληνική Ομοσπονδία
Καράτε). Όλοι αυτοί οι σύλλογοι είναι σφραγίδες του ενός ατόμου,
υποχείρια του Γερόλυμπου! Ποιά νόμιμα και λογικά διοικητικά συμβούλια θα υπέγραφαν συμμετοχή του συλλόγου τους σε άθλημα
άγνωστο στα μέλη τους??? Και κατά σύμπτωση, όλα μα όλα είναι της
Ομοσπονδίας Καράτε και ούτε ένα έστω από την Ομοσπονδία ...
"Δασκάλες του Μπαλέτου"??? Λέμε τώρα!!!
1- Αθλητικός Σύλλογος Κίνησης (237) – (Πάτρα)
2- Αθλητικός Σύλλογος Σότοκαν Καράτε Ξυλόκαστρου (45)
3- Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Αιγάλεω (238)
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4- Φιλαθλητικός Σύλλογος Σκάλας (10)
5- Αθλητικός Σύλλογος Καράτε “Λέοντες Ν. Σμύρνης” (36)
6- Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Σόκουκαν (30) – (Πατήσια)
7- Ακαδημία Κυόκουσιν Καράτε – Oyama’s Karate Academy (11) – (Βόλος)
8- Αθλητικός Σύλλογος Καράτε Άφθαρτος Μαχητής (25) – (Χαϊδάρι)
9- Γυμναστικός Σύλλογος Ογιάμα Καράτε Αλμυρού (24)
10- Σύλλογος Ερασιτεχνικού Καράτε Γουάντο Καν (151 ή 315) – (Πετρούπολη ;;)
11- Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνικού Καράτε Ισίντζι (3) – (Γουδί)
12- Αθλητικός Σύλλογος Καράτε “Καρδιά του Πολεμιστή” (239) – (Αιγάλεω)
13- Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Καράτε Μοσχάτου (234) – (;)
14- Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Σότοκαν (236) – (Αμφιθέα;)
15- Σύλλογος Ερασιτεχνικού Καράτε “Το Σπίτι των Πρωταθλητών” (127) – (Καλλιθέα)
16- Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνικού Καράτε Γουάντο Ρύου (151 ή 227) – (Αίγινα;)
17- Αθλητικός Σύλλογος Καλλιθέας Ανατολικών Πολεμικών Τεχνών (64)
18- Όμιλος Παραδοσιακού Καράτε Παραμυθιάς (57)
19- Πρότυπο Αθλητικό Κέντρο Σότοκαν Καράτε Ν; (228;;;)
20- Ιντερνάσιοναλ Καράτε Γκότζου-ρύου Ελλάς (22) – (Θεσ/νίκη)
Ανωτέρω βλέπετε γνωστότατους συλλόγους του καράτε, που είχαν τότε τυφλή εμπιστοσύνη
στον Γερόλυμπο ή/και τους εξουσίαζε απόλυτα!

ΠΕ
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Την 2/2/2001 ΤΟ ΒΗΜΑ δημοσίευσε το άρθρο: «Το κέρλινγκ χτυπάει την πόρτα της ΕΟΕ»
παρουσιάζοντας το εξάμβλωμα-ομοσπονδία, που θα διεκδικούσε ψήφο στην ΕΟΕ. Οι αρμόδιοι ΓΓΑ
Νίκος Έξαρχος και υφυπουργός Γιώργος Φλωρίδης προσφνώς και έκαναν την χάρη στον κολλητό
του Γερόλυμπου Ανδρέα Φούρα και έδωσαν στο Κέρλινγκ την ειδική αθλητική αναγνώριση!!!
Την 4/2/2001 ΤΟ ΒΗΜΑ δημοσίευσε το άρθρο: «Το κυνήγι του θησαυρού του 2004 στην
ΕΟΕ», στο οποίο γίνεται λόγος για τον τότε υφυπουργό αθλητισμού Ανδρέα Φούρα και κολλητό του
Γερόλυμπου, ο οποίος είχε βάλει σκοπό να ελέγχει όσες περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες
μπορούσε με στόχο την πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ στην ΕΟΕ και δι’ αυτής τον έλεγχό της. Ας
σημειώσουμε εδώ για να το θυμηθούμε την επόμενη τετραετία της ΕΟΕ ότι αντιπρόσωπος στο
Σόφτμπολ ήταν ο Θεόδωρος Χρονόπουλος, υπάλληλος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και
διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Ανδρέα Φούρα!!!
Την 22/12/2007 η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ δημοσίευε: «Κέρλινγκ με στολή καράτε», στο οποίο
αναφέρεται ότι η μαϊμού του Κέρλινγκ έπαιρνε και επιχορηγήσεις! Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει:
πλακάκια οι πολιτικοί με τον Γερόλυμπο!!! Και οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΓΓΑ! Γιατί επιχορηγούσαν
ομοσπονδία ανύπαρκτου αθλήματος???
Οι εκλογές της ΕΟΕ του 2001 πέρασαν, ο Γερόλυμπος μένει απέξω από την ΕΟΕ και το
Κέρλινγκ γίνεται πάλι επίκαιρο θέμα στις εκλογές της ΕΟΕ του 2009. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ δημοσιεύει την 28/1/2009:
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Ακολούθησαν άρθρα σε πολλές εφημερίδες μερικά
από τα οποία βλέπετε με κλικ εδώ ## και εδώ 1/2/2009!##

Την 29/12/2012 η ομοσπονδία Κέρλινγκ του Γερόλυμπου κάνει εκλογές για διοικητικό συμβούλιο και εξελεγκτική
επιτροπή, τα Πρακτικά των οποίων τα βλέπετε με κλικ εδώ!
Στα Πρακτικά αυτά των εκλογών του Κέρλινγκ βλέπουμε
να φιγουράρουν τα ονόματα γνωστών δασκάλων και αθλητών
καράτε, όπως του Κέιβαν Γκάζι, του Μάρκου
Γεωργιάδη (βοηθού του πρώτου), της Ελπίδας
Χριστοδούλου (μαθήτριας του πρώτου), Κώστα
Παππά (αθλητή του πρώτου) και άλλων αθλητών
του πρώτου, ονόματα που φιγουράρουν και στις
εκλογές της ομοσπονδίας του Τριάθλου, επίσης
μετά από την αρπαγή της από τον Γερόλυμπο με
συλλόγους καράτε! Θα τους ξαναδούμε!
Δηλαδή με αυτές τις μαϊμούδες για διοικητικό συμβούλιο και εξελεγκτική επιτροπή στο Κέρλινγκ από τη μια ο απατεώνας Γερόλυμπος
«έτρωγε» και από την άλλη οι ενσυνείδητα ή/και ασυνείδητα ανεγκέφαλοι από την ΓΓΑ και
την ΕΟΕ του έδιναν τις όποιας μορφής επιχορηγήσεις σε δημόσιο χρήμα επί 13 ολόκληρα
χρόνια μέχρι να ανακληθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση της ομοσπονδίας από τη ΓΓΑ.
Ο πίνακας «δικαιουμένων ψήφου» συλλόγων-μελών της ανωτέρω ομοσπονδίας-μαϊμούς
στις εν λόγω εκλογές του 2012 ήταν ο επόμενος:
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Πρόκειται για, όλους ανεξαιρέτως, συλλόγους ενεργούς στο καράτε και απόλυτα ανενεργούς (ίσον μαϊμούδες) στο Κέρλινγκ με τους οποίους στήνει ψεύτικες ομοσπονδίες ο
μεγαλύτερος αθλητικός εγκληματίας όλων των εποχών Γιώργος Γερόλυμπος!!!
Και η εγκληματική Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συμμετέχει σε αυτό το αθλητικό
έγκλημα κατά εγκληματική παράβαση των αρχών προορισμού της και των ευθυνών της
απέναντι στον Ελληνικό Λαό, που είναι οι επόμενες, όπως δημοσιεύει στο site της!
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Ευτυχώς το 2013 και 2014 ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός βγήκε … σαφάρι
στο «Κυνήγι της Μαϊμούς» και έκλεισε μερικές ομοσπονδίες-μαϊμούδες με αυτήν του Κέρλινγκ
μεταξύ αυτών!!! Πρώτα ξεκαθάρισε τα σωματεία του Κέρλινγκ με την από 22/8/2014 Ανάκληση της
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης των σωματείων, τα οποία ήταν τα επόμενα σωματεία του
καράτε φυσικά εν γνώσει τους ή/και εν αγνοία τους:
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και στη συνέχεια την ίδια την ομοσπονδία του Κέρλινγκ με την από 22/8/2014 Ανάκληση της
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της ομοσπονδίας (με κλικ εδώ), η οποία δημοσιεύεται και στο
site της ΓΓΑ ως κατωτέρω:

Πάπαλααα και από το Κέρλινγκ ο Γερόλυμπος, αλλά είναι απόλυτα μαθημένος ότι μια
απάτη είναι ό,τι προλάβεις να αρπάξεις και αποδίδει μέχρι να σε καταλάβουν, είναι πάντα αποδοτική
αρκεί να μην την συνοδεύει κάποια τιμωρία, πράγμα που το αποφεύγεις όταν πάντα βάζεις άλλους
να υπογράφουν ή/και παρασύρεις τους αρμόδιους και υπεύθυνους να συμμετέχουν δια της υπογραφής τους, οπότε θα σε καλύψουν για να μην εκτεθούν οι ίδιοι!!!
Θ3 – Η συμμετοχή του Γερόλυμπου στο Σόφτμπολ

ΑΡΧΗ

Χάνοντας τις επαφές του με τις εκλογές της ΕΟΕ δια του …
λαγού του Κέρλινγκ και για το 2001 αλλά και για το 2005, ο
Γερόλυμπος, δεν άργησε να βρει τη λύση μέσω του κολλητού του
υφυπουργού αθλητισμού Ανδρέα Φούρα, ο οποίος είχε τον έλεγχο
των ομοσπονδιών του Σόφτμπολ και Μπέιζμπολ, και η λύση ήταν
αυτή του … λαγού του Σόφτμπολ!
Κάπου ανάμεσα στο 2001 και το 2005 πήρε το μάτι μου μια
αντιπροσώπευση της ομοσπονδίας του Μπέιζμπολ από τον Γερόλυμπο στην ΕΟΕ, αλλά δεν την έχω συγκρατήσει και δεν είμαι σίγουρος!
Την 4/2/2001 ΤΟ ΒΗΜΑ δημοσίευε το άρθρο με τίτλο: «Το
κυνήγι του θησαυρού του 2004 στην ΕΟΕ» το οποίο το είδαμε για
το Κέρλινγκ και το βλέπουμε τώρα για το Σόφτομπολ. Έχει πολλά
ενδιαφέροντα σημεία μεταξύ των οποίων και τα επόμενα αποσπάσματα με τα δικά τους συμπεράσματα:
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι είχαν βγάλει μάτι εκείνη την εποχή οι εμμονές του Φούρα να
κυριαρχήσει το ΠΑΣΟΚ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή!

ΙΔ
ΗΣ

Εδώ το άρθρο αναφέρεται στο Κέρλινγκ, που το εξαντλήσαμε στην προηγούμενη ενότητα!

ΠΕ
ΡΣ

Και εδώ το άρθρο αναφέρει ότι:
1) Εκπρόσωπος του Τριάθλου ήταν ο υπάλληλος του ΟΑΚΑ Ανδρέας Αρβανίτης, ο
Πασόκος ηλεκτρολόγος του ΟΑΚΑ, που χρησιμοποίησε ο Γερόλυμπος το 1995 για την
πενταμελή επιτροπή, που με έβγαλε έξω από τη ΓΣ, επειδή θα τους ενοχλούσαν αυτά
που θα έλεγα, ο οποίος Αρβανίτης ήταν το 2001 πρόεδρος στο Τρίαθλο και του ρήμαξε
το Ταμείο και τον κυνηγάνε ακόμα!!!
2) εκπρόσωπος του Μπέιζμπολ ήταν ο Μητσιόπουλος και κατά πληροφορίες ο Φούρας
έκανε έλεγχο στην ομοσπονδία του, ώστε να τον παραιτήσει, αλλά δεν ξέρω τη συνέχεια
και αν έβαλε στη θέση του Μητσιόπουλου τον Γερόλυμπο για κάποιο διάστημα του 2001
- 2005! Πάντως, στο διάστημα 2005 – 2009 εκπρόσωπος του Μπέιζμπολ στην ΕΟΕ ήταν
ο Ανδρέας Φούρας!
3) Στο Σόφτμπολ εκπρόσωπος ορίστηκε ο Θεόδωρος Χρονόπουλος, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Ανδρέα Φούρα και προφανώς η θέση αυτή του εκπροσώπου του
Σόφτμπολ στην ΕΟΕ ήταν διαθέσιμη αργότερα για τον Γερόλυμπο για το διάστημα 2005
– 2009 πράγμα που έγινε!
4) Τέλος, εκπρόσωπος του Χόκεϊ στην ΕΟΕ για το 2001 ήταν ο Γιώργος Τσόγκας, τον οποίο
και αυτόν κυνηγάνε ακόμα!

Την 1/2/2005 ΤΑ ΝΕΑ δημοσίευαν το άρθρο: «Ομοσπονδίες – Σφραγίδες με στόχο τον
έλεγχο της ΕΟΕ», όπου φαίνεται ο Γερόλυμπος ως εκπρόσωπος του Σόφτμπολ στην ΕΟΕ!
Την ίδια πληροφορία του Γερόλυμπου ως εκπροσώπου του Σόφτμπολ στην ΕΟΕ, χωρίς να
έχει καμιά απολύτως άλλη σχέση με αυτό, δημοσίευσαν κα άλλες εφημερίδες, όπως:
Ο Φίλαθλος την 3/2/2005!
ΤΟ ΒΗΜΑ την 4/2/2005!
Η ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ την 8/2/2005!
Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ την 11/2/2005!
Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ την 21/2/2005 με έντονη την ανάμιξη των κομμάτων!
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Ενδιαφέρον έχουν και τα επόμενα δημοσιεύματα σχετικά με τους «υπεράνω» υπερασπιστές
των αθλητικών ιδεωδών και του «Εὒ ἀγωνίζεσθαι!»!
Στο ΒΗΜΑ της 28/1/2007!
Και πάλι στο ΒΗΜΑ της 17/11/2008 κοντά στις εκλογές της ΕΟΕ του 2009!
Και στη συνέχει μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο για την ΕΟΕ του διαστήματος 2009 –
2013 με το άρθρο του ΒΗΜΑΤΟΣ της 8/2/2009!
Σε αυτό το άρθρο τονίζουμε για ευνόητους λόγους τα σημεία:

Τις επιτυχίες και αποτυχίες των ανωτέρω … «μνηστήρων» της «καθαρής βιτρίνας του αθλητισμού» θα τις δούμε στον πίνακα στο τέλος της Ενότητας!
Και φθάνουμε στην περίοδο του 2009 – 2013 με τις εφημερίδες να γράφουν για το Σόφτμπολ:
ΤΟ ΒΗΜΑ 11/2/2013 με τίτλο: «ΕΟΕ: Επανεκλογή «γαλάζιου» προεδρείου», ένα τίτλος
στον οποίο το πρώτο που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι η πώρωση των δημοσιογράφων στην
πολιτική παρέμβαση, ανάμιξη και σύγκρουση για τις θέσεις στην «πέραν πολιτικών παρεμβάσεων»
σύνθεση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το μότο της οποίας είναι το επόμενο παραμύθι, το
οποίο μας το πασάρει, σαν τη … μαϊμού ψηλά στο δέντρο, στην Ενότητα για το Τρίαθλο!!!
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Το τέλος για τις ομοσπονδίες του Μπέιζμπολ και του Σόφτμπολ ήρθε με τους ελέγχους του
Γιάννη Ανδριανού το 2014 και την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το Μπέιζμπολ
την 2/12/2014 και για το Σόφτμπολ την 4/12/2014 με κλικ εδώ και όπως δημοσιεύονται στο site
της ΓΓΑ κατωτέρω:

Θ4 – Η συμμετοχή του Γερόλυμπου στην Ομοσπονδία Παγοδρομιών?

ΑΡΧΗ

ΠΕ
ΡΣ

Η πλήρης απόδειξη της ανάμιξης του Γερόλυμπου στη διάσπαση της Ομοσπονδίας Παγοδρομιών σε πέντε ομοσπονδίες 1) Χόκεϊ επί Πάγου, 2) Κέρλινγκ, 3) Μπομπ (έλκηθρα), 4) Λουτζ και
Σκέλετον, και 5) Καλλιτεχνικού Πατινάζ θα ήταν οι κατάλογοι των ιδρυτικών συλλόγων-μελών τους
στους οποίους να περιέχονται και σύλλογοι καράτε, αλλά αυτό δεν το έχω!
Από τα δεδομένα, όμως, ότι:
1) η Ομοσπονδία Παγοδρομιών με πρόεδρο τον κολλητό του Ορφανού Χρήστο Χατζηαθανασίου διασπάστηκε μέσα στα γραφεία του υφυπουργού Γιώργου Ορφανού σε πέντε
ομοσπονδίες χειμερινών σπορ το 2005 δέκα ημέρες πριν από τις εκλογές της ΕΟΕ, ώστε
η Νέα Δημοκρατία να αποκτήσει πέντε ψήφους αντί μιας στην ολομέλεια της ΕΟΕ, και
2) θεωρώ φύσει αδύνατο ο Ορφανός να προχώρησε σε αυτή την κίνηση χωρίς να ενημερώσει τον απόλυτα κολλητό του Γερόλυμπο, πολύ περισσότερο δε, όταν γνώριζε ότι αυτή
η κίνηση θα έθιγε τα δικά του συμφέροντα, αφού ήδη ο Γερόλυμπος είχε το Κέρλινγκ στα
χέρια του από το 2001!!!
αποτελούν αρκετή απόδειξη για μένα, διότι μόνο ένα μυαλό μπορεί να κατεβάσει και να υλοποιήσει
αυτή την κομπίνα, ακόμα και όταν αυτό το μυαλό δεν συμμετέχει … με συλλόγους του: το μυαλό
του Γερόλυμπου!
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Αυτές οι ισχυρές ενδείξεις μαζί με τις ατελείς δημοσιογραφικές πληροφορίες για μένα
αποτελούν απόδειξη ότι ο Γερόλυμπος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχε ενεργή ανάμιξη στη
δημιουργία των πέντε νέων ομοσπονδιών!!!

Και ας δούμε τα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής:

ΠΕ
ΡΣ

1/2/2005 – ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: «Κομμάτιασαν τον πάγο …». Και σύλλογοι καράτε!
1/2/2005 – ΤΑ ΝΕΑ: «Ομοσπονδίες - σφραγίδες».
1/2/2005 – ΤΟ ΒΗΜΑ: «Χιονοστιβάδα νεοπαγών ομοσπονδιών για τον έλεγχο της
ολυμπιακής επιτροπής».

4/2/2005 – ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: «Κάθε μισάωρο και μια ομοσπονδία».
4/2/2005 – ΕΘΝΟΣ: «Ευθεία ανα-βολή κατά Ορφανού».
8/2/2005 – ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: «Ο Μίνως Κυριακού νέος πρόεδρος της ΕΟΕ».
8/2/2005 – ΤΑ ΝΕΑ: «Κόκκινη» σε Ορφανό».
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ΠΕ
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9/2/2005 – ΤΟ ΒΗΜΑ: «Στη ΔΟΕ η κλωνοποίηση της ΕΟΕ».
13/2/2005 – ΤΟ ΒΗΜΑ: «Η γαλάζια επιχείρηση για την άλωση της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής». Και σύλλογοι καράτε!
14/2/2005 – ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: «Κόκκινη στους παράνομους».

21/4/2005 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: «Κόκκινη στους παράνομους».
21/4/2005 – ΤΟ ΒΗΜΑ: «Τέσσερα «όχι» από τη ΔΟΕ σε κυβέρνηση και Ορφανό».
27/4/2005 – Η ΒΡΑΔΥΝΗ: «Δικαίωση Ορφανού»! (Παρερμηνεία!).
27/4/2005-Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Ξεπαγώνει» το θέμα των 4 ομοσπονδιών» (Παρερμηνεία!)
27/4/2005 – ΤΟ ΒΗΜΑ: «Πράσινο φως από τον Ρογκ για το ξεκαθάρισμα στον πάγο»
(Παρερμηνεία!)
28/4/2005 – Η ΒΡΑΔΥΝΗ: «Άρχισε ο χιονοπόλεμος – Πλήρης ρήξη ανάμεσα σε Ορφανό
και Κυριακού!».
5/5/2005 – ΕΘΝΟΣ: «Η ΔΟΕ εκθέτει τον Γ. Ορφανό για τις «παγωμένες ομοσπονδίες».
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Αλλά ας δούμε και την πραγματικότητα, η οποία από το 2005 μέχρι το 2014 δεν αναφέρει
ποτέ και πουθενά την ύπαρξη των ανωτέρω πέντε αθλημάτων του πάγου! Συνεπώς εξαφανίστηκαν!

ΠΕ
ΡΣ

Και την 23/5/2014 (με κλικ εδώ) η «σκούπα» του Γιάννη Ανδριανού «καθαρίζει» και την
Ομοσπονδία Παγοδρομιών (ΕΟΠΑΓ) με την ανάκληση της ειδικής αθλητικής της αναγνώρισης, η
οποία καταχωρείται και στο site της ΓΓΑ!

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανωτέρω απόφαση έχουν, και αξίζει να τα δείτε, μερικά αιτιολογικά
της απόφασης ανάκλησης της αναγνώρισης, τα οποία αναφέρονται σε ελέγχους στην ΕΟΠΑΓ από
την Εισαγγελία, τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τη Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος,
καταστάσεις που πολύ φοβάμαι ότι θα ζήσει και η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε!!!
Αλλά η υπόθεση της Ομοσπονδίας Παγοδρομιών δεν τελείωσε εδώ, αφού είχε πάρει
το δρόμο των δικαστηρίων, παρ’ όλο που ο εγκέφαλος είχε αποδημήσει εις Κύριον, δυστυχώς σχετικά νέος!
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Σχετικά με τις οικονομικές ατασθαλίες στην ομοσπονδία παγοδρομιών μας
πληροφορεί επόμενο άρθρο της Μαίρης Μπενέα στο ΕΘΝΟΣ την 2/11/2015, το οποίο
καταχωρώ ολόκληρο εδώ, διότι προαναγγέλλει κατά κάποιο τρόπο και το μέλλον της ΕΛΟΚ
και του Γερόλυμπου!!!

<<< ΕΘΝΟΣ – 2/11/2015
ΠΟΡΙΣΜΑ-ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΩΝ
Πάρτι... επί πάγου για κρατικές επιχορηγήσεις

ΙΔ
ΗΣ

Καυτό φάκελο με την... αμαρτωλή διαδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγοδρομιών
(ΕΟΠΑΓ) από το 2002 - 2011, η οποία για μεγάλο διάστημα λειτουργούσε παράνομα με σωματεία
- σφραγίδες και έκανε... πάρτι με κρατικές επιχορηγήσεις περίπου 3 εκατ. ευρώ, αποκαλύπτει
σήμερα το «Έθνος της Κυριακής».

ΠΕ
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Στη «βαριά» δικογραφία, που έχει φτάσει σε ανακριτές Διαφθοράς, κατηγορούμενοι είναι μέλη της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από το 2002 έως το 2011, για κακουργηματική απιστία, καθώς
φέρονται ότι κάλυπταν τις ατασθαλίες επιχορηγώντας την Ομοσπονδία, ενώ δεν πληρούσε τις
προϋποθέσεις, ζημιώνοντας το Δημόσιο.
Επίσης, κατηγορούμενοι για το κακούργημα της συνέργειας στην απιστία των μελών της ΓΓΑ είναι
τα μέλη της ΕΟΠΑΓ, καθώς φέρονται ότι γνώριζαν πως τα χρήματα με τα οποία επιχορηγούνταν,
σε πολλές περιπτώσεις, κατέληγαν σε σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους
προορίζονταν, με κυριότερο την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τού για
πολλά χρόνια προέδρου της Ομοσπονδίας, Χρήστου Χατζηαθανασίου.

Και ξέπλυμα...

Κατηγορούμενος για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα)
είναι και πρώην μέλος της ΓΓΑ, στενός συνεργάτης πρώην υφυπουργού Αθλητισμού επί
κυβερνήσεως της ΝΔ.
Μεγάλος απών ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής στην υπόθεση, ο τότε πρόεδρος της ΕΟΠΑΓ,
Χρήστος Χατζηαθανασίου, ο οποίος πέθανε το 2011.
Να σημειωθεί ότι όλοι οι κατηγορούμενοι, οι
οποίοι αναμένεται να κληθούν σε απολογία
από τους ανακριτές, διώκονται σε συνδυασμό
με τον νόμο περί καταχραστών του Δημοσίου,
που επισύρει ισόβια...
Σημεία και τέρατα αποκαλύπτονται στο
πόρισμα της εισαγγελέως, που βασίστηκε στην
έκθεση ελέγχου της Οικονομικής Αστυνομίας.
Εκεί αναλύεται με σαφήνεια η παράνομη
συμπεριφορά όλων των εμπλεκόμενων
προσώπων, με κυρίαρχο τον αποβιώσαντα πρόεδρο της ΕΟΠΑΓ Xρήστο Χατζηαθανασίου, ο
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οποίος μεταξύ άλλων φέρεται ότι «ως πρόεδρος της ΕΟΠΑΓ χρησιμοποίησε την ισχύ του με
σκοπό τον προσωπικό του πλουτισμό σε βάρος της Ομοσπονδίας, των αθλητών, των αθλημάτων
και γενικά του δημόσιου συμφέροντος». Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην εταιρεία του
«ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ», που φέρεται ότι είχε συνάψει σειρά εμπορικών
συμφωνιών με την Ελληνική Ομοσπονδία Παγοδρομιών, με αντικείμενο κυρίως την παραχώρηση
παγοδρομικών κέντρων έναντι ανταλλάγματος.
Όπως καταγγέλλεται, ο Χ. Χατζηαθανασίου κατείχε το πλειοψηφικό πακέτο, 97%, της κυπριακής
εταιρείας με την επωνυμία ERIUS INVESTMENT LTD, πραγματικός δικαιούχος της οποίας ήταν ο
ίδιος, «τούτο δε παρά τη σχετική απαγόρευση της αθλητικής νομοθεσίας, λόγω της παράλληλης
ιδιότητάς του ως προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγοδρομιών».

Η αμαρτωλή περίοδος

ΙΔ
ΗΣ

Στο ιστορικό της υπόθεσης αναφέρεται ότι ο ΕΟΠΑΓ έλαβε αθλητική αναγνώριση με την υπ΄
αριθμόν 13636/16.6.1980 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία στη συνέχεια
ανακλήθηκε, καθώς δεν διέθετε τον νόμιμο αριθμό σωματείων και δεν λειτουργούσε σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία και τα προβλεπόμενα. Το περίεργο είναι ότι με απόφαση του ΣτΕ
ανακλήθηκε η υπουργική απόφαση περί ανάκλησης της άδειας και επανήλθε σε ισχύ η απόφαση
με την οποία είχε χορηγηθεί στην ΕΟΠΑΓ ειδική αθλητική αναγνώριση, ενώ με 10 αποφάσεις του
υφυπουργού Αθλητισμού ανακλήθηκε, από 31 Ιανουαρίου 2001 μέχρι 28 Ιουνίου 2001, η ειδική
αθλητική αναγνώριση ισάριθμων σωματείων, που ανήκαν στο δυναμικό της.

Από τα στοιχεία του πορίσματος προκύπτει ότι το διάστημα 2002 - 2011 η ΕΟΠΑΓ
επιχορηγήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή με τα ποσά των 2.569.441 και 497.597 ευρώ αντίστοιχα.

ΠΕ
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Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα επιχορηγήθηκε από τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες του
καλλιτεχνικού πατινάζ, του χόκεϊ επί πάγου και των ελκήθρων μπομπ και σκέλετον με το συνολικό
ποσόν των 455.211,11 ευρώ, ενώ το 2008 έλαβε επιχορήγηση 4.850 ευρώ από τον Ελληνικό
Οργανισμό Τουρισμού, για την κάλυψη μέρους του πανελληνίου πρωταθλήματος χόκεϊ του ίδιου
έτους. Στο πόρισμα επισημαίνεται ότι «καταγράφεται μία αλματώδης αύξηση του ύψους των
ποσών, με τα οποία επιχορηγήθηκε η ΕΟΠΑΓ κατά το χρονικό διάστημα 2004 - 2009».
Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου κατέστη δυνατόν να αποσαφηνιστεί, σε μεγάλο βαθμό,
η τελική κατάληξη των επιχορηγήσεων.
Ειδικότερα, σε δύο λογαριασμούς, που τηρούσε η ΕΟΠΑΓ στην ALPHA BANK Ψυχικού,
διαπιστώθηκαν πλήθος συναλλαγών με πιστώσεις, συνολικού ύψους 825.303,17 ευρώ και 3.087,
να έχουν ως βασικές αναλήψεις τις ανωτέρω αναφερόμενες επιχορηγήσεις και δευτερευόντως
συνδρομές σωματείων μελών, δωρεές, καθώς και ταμειακές διευκολύνσεις του Χρήστου
Χατζηαθανασίου και άλλων μελών του ΔΣ της Ομοσπονδίας, ενώ όσον αφορά τις χρεώσεις,
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτισή τους με τους λογαριασμούς άλλων εμπλεκόμενων
φυσικών και νομικών προσώπων.
Από δειγματοληπτικό έλεγχο, που πραγματοποιήθηκε στις κινήσεις λογαριασμών της ΕΟΠΑΓ,
εντοπίστηκαν 35 επιταγές σε διαταγή διαφόρων αθλητών, προπονητών, μελών ΔΣ και σωματείων,
εκ των οποίων ποσό ύψους 307.680,51 ευρώ κατέληξε στην κατοχή του Χρήστου
Χατζηαθανασίου, ως τελευταίου οπισθογράφου στην πλειονότητα των επιταγών αυτών.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην πρώτη από τις αναφερόμενες επιταγές, η οποία με το από
31.12.2005 πρακτικό του ΔΣ της ΕΟΠΑΓ φέρεται να έχει εκδοθεί για την κάλυψη των οδοιπορικών
οκτώ αθλητών της ομάδας ελκήθρων, των εξόδων προετοιμασίας τους για τους χειμερινούς
ολυμπιακούς αγώνες του 2006, καθώς και των δαπανών ενός ακόμη αθλητή ελκήθρων.
Όπως επισημαίνεται στις εκθέσεις οικονομικού ελέγχου 2003 ? 2004, δεν προέκυψε η συμμετοχή
αθλητών της Ομοσπονδίας σε αγώνες σχετικούς με τα αθλήματα των ελκήθρων, ενώ για το 2005,
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ναι μεν δέκα αθλητές φέρονται να συμμετείχαν στη διοργάνωση του Τορίνο το 2006, στόχος ο
οποίος τελικά δεν επιτεύχθηκε, αλλά το σύνολο των χρημάτων, που διατέθηκαν για την
προετοιμασία τους (65.000 ευρώ), εμβάστηκε σε λογαριασμούς τριών αθλητών από 11.11.2005
μέχρι 3.12.2005, διάστημα κατά το οποίο έλαβε χώρα η προετοιμασία τους. Ιδιοκτήτης
κατασκευαστικής εταιρείας, ο οποίος εμφανίζεται ως τελευταίος οπισθογράφος, διευκρινίζει ότι
ουδέποτε συνεργάστηκε με την ΕΟΠΑΓ, αλλά ότι εμφάνισε προς είσπραξη την επίμαχη επιταγή
κατόπιν παράκλησης κατηγορούμενου, ο οποίος τον χρόνο εκείνο εργαζόταν στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού και με τον οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις από τα παιδικά τους χρόνια.

Oι διαδρομές των επιταγών
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Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην κατάθεσή του «του ζήτησε να τον εξυπηρετήσει αντ΄ αυτού,
γιατί δεν είχε μαζί του ταυτότητα», σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει για ποιον λόγο είχε εκδοθεί η
επιταγή αυτή και ούτε την τύχη των χρημάτων αυτών.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος ο Χρήστος Χατζηαθανασίου και άλλα μέλη του ΔΣ της
ΕΟΠΑΓ εμφανίζονται ως τελικοί αποδέκτες των ποσών των επιταγών, που είχαν εκδοθεί «εις
διαταγή ημών», των ιδίων σωματείων, συγγενών αθλητών και μελών του ΔΣ της ΕΟΠΑΓ.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου «σε αρκετές περιπτώσεις αμέσως μετά
(την ίδια ή την επόμενη ημέρα) την πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΟΠΑΓ με τις
επιχορηγήσεις, που εκδίδονταν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ακολουθούν εκδόσεις
επιταγών σε διαταγή Χρήστου Χατζαθανασίου, με αιτιολογία «ταμειακή διευκόλυνση».

Η μέθοδος!

Πώς έβαζαν χέρι στους λογαριασμούς
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Στην έκθεση οικονομικού ελέγχου αναφέρονται περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα ποσά των
επιχορηγήσεων, ναι μεν αρχικά πιστώθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΟΠΑΓ, οι ίδιοι
όμως λογαριασμοί φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς διαφορετικούς από τους
αναφερόμενους στις αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις, στα πρακτικά του ΔΣ και στις
καταχωρισμένες στο Μηχανογραφημένο Γενικό Ημερολόγιο εγγραφές.
Κάλυπταν πιστωτικές
Στην υπ΄αριθμόν 57246/5.12.2005 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με
προβλεπόμενη επιχορήγηση 40.000 ευρώ, διαπιστώθηκε ότι ενώ αρχικά πιστώθηκε το ποσόν σε
τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου «Ιπτάμενος Παγοδρόμος», εν όψει των χειμερινών
Ολυμπιακών Αγώνων του 2006, τελικά εισπράχθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του (37.000 ευρώ)
από τον Χρήστο Χατζηαθανασίου, ενώ το υπόλοιπο ποσόν των 3.000 ευρώ από τον Χρήστο
Κετσεκιουλάφη, υπάλληλο της ΕΟΠΑΓ το διάστημα 2005 - 2009.
Σημειώνεται ότι από το ποσόν των 37.000 ευρώ, που εισέπραξε ο Χρήστος Χατζηαθανασίου,
7.000 ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή πιστωτικών καρτών του, ενώ 30.000 ευρώ
διατέθηκαν στον λογαριασμό του Παγοδρομικού Κέντρου Αθηνών Α.Ε.

Υπέρ... προετοιμασίας

Στην υπ' αριθμόν 60634/21.12.2005 απόφαση, η ΕΟΠΑΓ επιχορηγήθηκε με το ποσόν των
100.000 ευρώ, για την κάλυψη των δαπανών της χειμερινής Ολυμπιακής προετοιμασίας, όμως
από το ποσόν αυτό μόνο 25.040 διατέθηκαν σε αθλητές της Εθνικής Ομάδας Ελκήθρων, που
προετοιμάζονταν για τους Ολυμπιακούς του Τορίνο του 2006, ενώ 69.200 ευρώ πιστώθηκαν σε
τραπεζικό λογαριασμό του Χρήστου Χατζηαθανασίου και 6.000 ευρώ για την κάλυψη
λειτουργικών και διοικητικών δαπανών της ΕΟΠΑΓ.
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Κατασκευή παγοδρομίου
Στην υπ’ αριθμόν 33978/24.7.2008 απόφαση έκτακτης επιχορήγησης της ΕΟΠΑΓ με το ποσόν
των 100.000 ευρώ, για την κατασκευή προσωρινού παγοδρομίου στο κτήμα Άθμονον,
διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος του, ήτοι 83.139,35 ευρώ διατέθηκε για διαφορετικούς
σκοπούς και συγκεκριμένα 46.809,36 ευρώ σε επιστροφή ταμειακής διευκόλυνσης του προέδρου
Χρήστου Χατζηαθανασίου.

Παλιές οφειλές

ΜΑΙΡΗ ΜΠΕΝΕΑ
mbenea@pegasus.gr >>>
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Στην υπ’ αριθμόν 8280/24.2.2005 απόφαση επιχορήγησης 220.000 ευρώ, με πρόβλεψη διάθεσης
ποσού 200.000 ευρώ για την εξόφληση παλαιών υποχρεώσεων της Ομοσπονδίας, πλην όμως τα
ποσά των επιταγών, που εκδόθηκαν σε χρέωση τραπεζικών λογαριασμών της ΕΟΠΑΓ, στα οποία
τον ίδιο χρόνο πιστώθηκε και το ποσόν των 80.000 ευρώ για την εξόφληση οφειλών σε σωματεία
και σε αθλητές από οδοιπορικά, προπονήσεις και πριμοδοτήσεις, κατέληξαν κατά κύριο λόγο στον
Χρήστο Χατζηαθανασίου, πλέον 67.000 ευρώ, που έλαβε μαζί με τον Ηλία Καρύδη ως
επιστροφή ταμειακών διευκολύνσεων και δευτερευόντως σε άλλα μέλη.

Και με το τέλος της Ενότητας σχετικά με την Ομοσπονδία Παγοδρομιών ας ρίξουμε μια ματιά
στον Πίνακα Ομοσπονδιών και εκπροσώπων τους στην ΕΟΕ, που μας ενδιαφέρουν, ο οποίος
πλέον διαμορφώνεται ως εξής:

Οι Ομοσπονδίες που μας ενδιαφέρουν περισσότερο και οι εκπρόσωποί τους στην ΕΟΕ ανά τετραετία!
1997 - 2001
----------------Μητσιόπουλος
----------------Χρονόπουλος
Παπαδογιαννάκης
Τσόγκας

2001 - 2005
ΙΔΡΥΣΗ εκτός ΕΟΕ
Μητσιόπουλος ???
----------------Χρονόπουλος
Παπαδογιαννάκης
Τσόγκας

2005 - 2009
– εκτός Φούρας
----------------Γερόλυμπος
Ραζής
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
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Ομοσπονδία
Κέρλινγκ
Μπέιζμπολ
Παγοδρομίες
Σόφτμπολ
Τοξοβολία
Χόκεϊ

2009 - 2013
– εκτός ----------------Χατζηαθανασίου
----------------ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Χατζημιχάλης

Θ5 - Η Αρπαγή του Τρίαθλου από τον Γερόλυμπο (παράνομα)

2013 - 2017
ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Συναδινός
ΑΝΑΚΛΗΣΗ

2017 - 2021
----------------------------------------------------------------Συναδινός
-----------------

ΑΡΧΗ

Εκπαιδευμένος από τις εμπειρίες από τις αρπαγές, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες στις προηγούμενες ομοσπονδίες, ο Γερόλυμπος κυριολεκτικά «ζωγράφισε» με την Ομοσπονδία Τριάθλου αρμέγοντάς την αριστοτεχνικά επί 12 χρόνια και αφήνοντας σύξυλους τους άχρηστους της
ΓΓΑ, αφού ακόμα και όταν του πήρανε την ειδική αθλητική αναγνώριση της ομοσπονδίας, αυτός
εξακολουθεί σήμερα να την λειτουργεί με αξιόλογα οικονομικά οφέλη!!!
Η ιστορία μας είχε την ίδια αρχή: ψάχνοντας για ομοσπονδία, που να μην είχε συνεργάτη
απατεώνα, όπως τον Τσόγκα στο Χόκεϊ, και αποδεκτή από την ΕΟΕ για να μην την πατήσει, όπως
με το Κέρλινγκ, βρήκε την πονεμένη ομοσπονδία του Τριάθλου!!! Πονεμένη, διότι είχε ως πρόεδρο
τον παλιό του συνεργάτη και Πασόκο Ανδρέα Αρβανίτη, ο οποίος είχε συγκεντρώσει τη δυσαρέσκεια
των Τριαθλητών, αφού τα διοικητικά της ομοσπονδίας τα είχε κάνει μπάχαλο και τα οικονομικά
ξεχνούσε … σε ποια τσέπη τα έβαζε φορτώνοντας ταυτόχρονα την ομοσπονδία με χρέη!
Από τη θέση του προέδρου στην ΕΛΟΚ ο Γερόλυμπος είχε παραιτηθεί από το 2003, φαινομενικά αυτό, διότι ποτέ δεν την άφησε, μάλλον μετά από πίεση στην Οργανωτική Επιτροπή των
Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004, αφού είχε σημαίνουσα θέση (και αυτό μάλλον) ως
Διευθυντικό στέλεχος της διοργάνωσης! Αλλά και από εκεί τον πέταξε έξω η Γιάννα Αγγελοπούλου,
διότι είχε κάνει προσπάθεια να αναλάβει πλαγίως προμήθειες των συστημάτων ασφαλείας C4I!
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Έτσι ή αλλιώς, το 2005 ήταν ήδη ελεύθερος να ασχοληθεί με το Τρίαθλο! Και ασχολήθηκε με
στόχο πάντα μια θέση στην ΕΟΕ, και μάλιστα όταν το Τρίαθλο είχε χάσει τότε την ειδική αθλητική
του αναγνώριση!
Την 8/1/2006 ΤΑ ΝΕΑ έγραφαν σε άρθρο τους: «Νέα προσπάθεια στο Τρίαθλο» και
εννοούσαν την αλλαγή διοίκησης με τον Γερόλυμπο στην κορυφή της νέας!
Το μυστικό του ήταν ότι τους είχε πείσει ότι με τα πολιτικά του μέσα στη Νέα Δημοκρατία θα
έφερνε την ομοσπονδία στο σωστό δρόμο και θα έπαιρνε πάλι την αναγνώριση της ΓΓΑ! Αυτό ήταν
το πρώτο! Το δεύτερο που έπρεπε να τους πείσει ήταν ότι για να ξαναπάρουν την ειδική αθλητική
αναγνώριση, που τους είχε αφαιρέσει ο Ορφανός (κατ’ εμένα εσκεμμένα, ώστε να διευκολύνει τη
διείσδυση του Γερόλυμπου στο Τρίαθλο!) έπρεπε να βάλουν νέους συλλόγους μέσα στην ομοσπονδία, διότι πολλοί παλιοί ήταν ανενεργοί! Και το τρίτο και φαρμακερό, που έπρεπε να τους πείσει
ήταν το «και γιατί δεν βάζουμε συλλόγους καράτε, που τους έχουμε και έτοιμους»!!!
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Και οι ηλίθιοι του Τριάθλου τσιμπίσανε!!!

Την 18/7/2006 η Ομοσπονδία του Τριάθλου κάνει εκλογές (με κλικ εδώ) και ο Αλέξης
Χριστοδούλου, από τους φανατικούς οπαδούς του Τριάθλου, που είχε αναπτύξει τον ιστότοπο
www.triathlon.gr με τα νέα του αθλήματος έγραψε τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών, τα οποία
πέσανε λίγες μέρες αργότερα στην αντίληψή μου!
Για τους γλυτώσω από την παγίδα, που πέφτανε, γράφω ένα μέιλ στον Χριστοδούλου για το
ποιόν του Γερόλυμπου και την πεπονόφλουδα, που είχαν πατήσει, ζητώντας του μάλιστα να δημοσιεύσει αυτό το μέιλ μου, ώστε να το δουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την τύχη του Τριάθλου!!!
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Μια παιδιάστικη απάντηση ήρθε άμεσα από τον Χριστοδούλου μόνο στο δικό μου μέιλ και
χωρίς καμιά δημοσιοποίηση του θέματος από αυτόν στο site του! Το μέιλ μου το έχασα, γιατί από
τότε έχω αλλάξει πρόγραμμα ταχυδρομείου, αλλά δίνω στη συνέχεια την απάντηση του Χριστοδούλου, που την κράτησα σαν δείγμα … οξυδέρκειας,από την οποία αποδεικνύεται ότι τα θέλανε και τα
πάθανε!!! Αυτοί νομίζουν ότι με το να κολυμπάνε, να τρέχουν και να πατάνε πετάλι ακονίζεται και το
μυαλό τους! Αν ήταν έτσι, τότε θα παίζαμε όλοι … βιολί!
<<< 12-9-2006

email από τον Aλέξη Χριστοδούλου

Κ. Περσίδη χαίρεται,

Όταν γράφατε αυτά τα άθλια σχόλια, μάλλον αγνοούσατε πολλά, πάρα πολλά πράγματα,
όπως:
1. απευθύνεστε σε ένα site που στηρίζεται από αθλητές που αθλούνται καθαρά και επίπονα
εδώ και πολλά χρόνια, που δεν έχει κερδίσει ούτε ένα ευρώ (αντιθέτως έχει χάσει) από την
παρουσία του σαν 3athlon.gr εδώ και τόσα χρόνια, και που δεν έχω κερδίσει οτιδήποτε,
ούτε καν εμμέσως
2. απευθύνεστε σε ένα site που αν μη τι άλλο προβάλλει συνεχώς τους αθλητές, και είναι ένας
λόγος για να βρουν κάποιοι αθλητές και κάποιες διοργανώσεις χορηγούς, χωρίς να παίρνει
το 3athlon.gr δεκάρα
3. απευθύνεστε σε ένα site που εδώ και χρόνια δίνει μάχη απέναντι στους διεφθαρμένους
παράγοντες, με προσωπικές απειλές και μηνύσεις εναντίον μας
4. απευθύνεστε σε ένα site, που γνωρίζει τα πάντα για τα παρασκήνια, γνωρίζει
πολύ καλύτερα από εσάς ποιος είναι ο ρόλος του Γερόλυμπου στον Ελληνικό
αθλητισμό αυτή τη στιγμή (να’ στε σίγουρος για αυτό), και γνωρίζει ακριβώς
τους ρόλους του κάθε ενός εντός και εκτός Δ.Σ.
5. απευθύνεστε σε ένα site, που σκοπός του δεν είναι «να φάμε τον Γερόλυμπο
επειδή είναι λαμόγιο», και να έρθει μία άλλη…Σκύλα, όπως είπατε και εσείς, αλλά
να εκμεταλλευτούμε κάποιες καταστάσεις και να φέρουμε το τρίαθλο εκεί που
θέλουμε σε βάθος χρόνου
41

ΙΔ
ΗΣ

6. απευθύνεστε σε ένα site που δεν λογόκρινε όταν κάποιες φωνές έπρεπε να ακουστούν – με
κίνδυνο την καταδίκη του για δυσφήμιση - , και λογοκρίνει κάποιες άλλες φωνές σε περίοδο
που λειτουργεί ένα σχέδιο διάσωσης του τριάθλου (φυσικά όχι από τον κ. Γερόλυμπο), και
η γκρίνια θα φέρει άλλη μια καταστροφή, κάτι που δεν πρόκειται να επιτρέψουμε
7. απευθύνεστε σε ένα site που εδώ και καιρό λάμβανε τα απελπισμένα e-mail σας
και καταλάβαινε ίσως περισσότερο από κανέναν την απελπισία σας για το άθλημά
σας
Έχετε κάθε δικαίωμα να επιλέξετε τον τρόπο αντίστασής σας απέναντι στην διαφθορά
του κρατικοδίαιτου αθλητισμού, όπως και εμείς. Εάν μας παρακολουθούσατε εδώ και
χρόνια, και εάν μας γνωρίζατε καλά, τότε, σίγουρα θα απορούσατε για την «στήριξή»
μας σε αυτή τη διοίκηση, αλλά δεν θα βιαζόσασταν να μας πείτε φασιστόμουτρα.
Βιαστήκατε κ. Περσίδη να βγάλετε συμπέρασμα, τη στιγμή που υπάρχει ένα βαθύτερο
σχέδιο από αυτό που βλέπουν όλοι, και δυστυχώς και εσείς. Καλό είναι την επόμενη
φορά που θα πείτε κάποιον φασιστόμουτρο, να γνωρίζετε το βίο και την πολιτεία του,
και να έχετε τη σεμνότητα να σκεφθείτε πως ίσως συμβαίνουν πράγματα που δεν τα
αντιλαμβάνεστε, ίσως επειδή το τρίαθλο δεν είναι ο χώρος που μεγαλώσατε από τα 17
σας, όπως εμείς.
Να σας ενημερώσουμε πως εάν μέχρι τώρα είχαμε ακούσει όλους αυτούς που αγαπάνε το τρίαθλο
(αλλά δεν κάνουν τίποτα πρακτικά για αυτό), δεν θα είχε αλλάξει τίποτα. Οι ίδιοι άνθρωποι που
γκρίνιαζαν τότε, γκρινιάζουν και τώρα, και ποτέ δεν θα πάψουν να γκρινιάζουν, ποτέ δεν θα
κάνουν κάτι υλοποιήσιμο για το τρίαθλο. Το παιχνίδι είναι πονηρό, και εάν δεν παίξεις
πονηρά, και απλά αναλώνεσαι σε «διαμαρτυρίες» και φωνές, απλά θα κερδίσεις τις
εντυπώσεις ότι είσαι αντιστασιακός, αλλά ποτέ δεν θα καταφέρεις να αλλάξει τίποτα.
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Η διοίκηση Αρβανίτη μας έφερε πολλές φορές αντιμέτωπους με την απελπισία, αλλά ευτυχώς μας
δίδαξε πολλά, και η μάχη πλέον δίνεται σε επίπεδο που ελάχιστοι κατανοούν. Είτε ο Γερόλυμπος
ήταν πρόεδρος, είτε ο Μπους, για εμάς είναι το ίδιο. Ο στόχος είναι άλλος, και δεν είναι φανερός.
Και δεν ξέρω αλήθεια γιατί σας τα είπα όλα αυτά, ίσως επειδή ακόμα νιώθω πως μιλάω με κάποιον
που περνάει την ίδια αρρώστια, απλά παίρνει άλλο φάρμακο.
Εννοείται πως το σχόλιό σας δεν δημοσιεύθηκε, παρόλο που μας απειλήσατε «Να μην τολμήσετε
να μην δημοσιεύσετε το σχόλιό μου!!!» . Ειλικρινά απογοητεύτηκα που παραμερίσατε τόσα και
τόσα για εμάς και υποταχτήκατε στην μήνη σας για τον Γερόλυμπο, χωρίς να μπορέσετε να
διαισθανθείτε πως κάτι άλλο συμβαίνει, πως δεν μπορεί ένα site κινούμενο από αθλητές να είναι
τόσο αφελές, ή…φασιστόμουτρα.
Ίσως ο χρόνος μας δικαιώσει, ίσως και όχι. Εμείς πάντως θα έχουμε προσπαθήσει, και
θα γνωρίζουμε πως ό,τι κάναμε το κάναμε με αγάπη για το άθλημα και το κοινωνικό
όφελος, σε αντίσταση των ωφελιμιστών παραγόντων.
Αλέξης Χριστοδούλου
Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής
Καθηγητής Β/θμιας εκπαίδευσης
Αθλητής τριάθλου, Πάντα μαχόμενος και οραματιζόμενος….. >>>
Χρειάστηκαν τρία χρόνια για να καταλάβει ο Χριστοδούλου ότι αυτά που του έγραφα ήταν η
μοίρα που τους χτύπησε (μήπως να λέω τη … μοίρα?) και την 21/1/2010 ανασκευάζει τα πάντα
στις πεποιθήσεις του χωρίς ποτέ να αναφέρει τις δικές μου προειδοποιήσεις, ως κάτωθι ενδεικτικά:
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<<< Από τον Αλέξη Χριστοδούλου
Από ότι φαίνεται, το ελληνικό τρίαθλο επιστρέφει σε εποχές χειρότερες και από την περίοδο
που στη διοίκηση της ΕΟΤΡΙ βρισκόταν ο Ανδρέας Αρβανίτης, ο οποίος καταδικάστηκε για
τεράστιες οικονομικές καταχρήσεις της Ομοσπονδίας.
Σήμερα, με πρόεδρο τον Γερόλυμπο, έναν άνθρωπο με πολλές αντιπάθειες στον χώρο του
αθλητισμού, και με μηδενική σχέση με τον χώρο του τριάθλου, το τρίαθλο γνωρίζει μία άλλη
περίοδο παρακμής.
Οι αθλητές θα πρέπει να προετοιμάσουν τον αγώνα τους, αλλιώς θα μας φάει το μαύρο
σκοτάδι…
Αμέσως μετά τη δημοσίευση του προγράμματος της ΕΟΤΡΙ, όπου μας χτύπησε όλους σαν
κεραμίδα η πενιχρή παρουσία αγώνων στον Ελληνικό χώρο, ο πρόεδρος της ΕΟΤΡΙ, Γιώργος
Γερόλυμπος, υπεύθυνος για την ανάπτυξη του αθλήματος, αφιέρωσε πολλές ώρες από τον
δημιουργικό του χρόνο, ώστε να μπορέσει με κάθε μέσο να αποτρέψει την διεξαγωγή του
Σχινιάθλου το επερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Και φυσικά δεν το έκανε αρκετά πριν τη διεξαγωγή του αγώνα ώστε να αφήσει περιθώρια
αντίδρασης από τους διοργανωτές, αλλά κάνοντας κατάχρηση της θέσης του, λίγες μέρες πριν τον
αγώνα πίεσε φορείς, σώματα ασφαλείας, τοπική αυτοδιοίκηση και ό,τι άλλο μπορούσε, ώστε να
αποτρέψει τον αγώνα.
Σύντομα θα ανακοινώσουμε λεπτομέρειες. Ένα όμως είναι σίγουρο. ΟΛΟΙ οι αθλητές, με
μία φωνή, αυτή τη φορά θα πρέπει να κινηθούμε οργανωμένα, προς όλες τις κατευθύνσεις, και να
μάθει όλος ο κόσμος, και ιδίως η κυβέρνηση ποιοί άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του
αθλητισμού στην Ελλάδα. Ποιοί άνθρωποι αναλαμβάνουν την αθλητική παιδεία του παιδιού του
Έλληνα πολίτη.
Το triathlon.gr και οι έλληνες τριαθλητές, είχαν δώσει μία περίοδο ανοχής στο Γερόλυμπο
και τη διοίκησή του να δείξει εάν όντως επιθυμεί την προαγωγή του αθλήματος, αρνούμενοι να
ακούσουμε όσους μας έλεγαν ότι είναι ό,τι χειρότερο στον ελληνικό αθλητισμό. Σήμερα αυτά που
μας έλεγαν επιβεβαιώθηκαν. Και ντραπήκαμε για τους εαυτούς μας που βολέψαμε δια της
σιωπής μας τον Γερόλυμπο και την ομάδα του.
Από σήμερα η κατάσταση αλλάζει. Οι τριαθλητές θα πάρουν το τρίαθλο στα χέρια τους, και
ο Γερόλυμπος θα μάθει πως με διαγραφές αθλητών, σωματείων, διοργανωτών κλπ το μόνο που
καταφέρνεις είναι να εκτεθείς.
Και υποσχόμαστε δημοσίως, πως ο Γερόλυμπος αυτή τη φορά θα εκτεθεί τόσο πολύ
δημοσίως, στα ΜΜΕ, στους κυβερνητικούς φορείς και υπηρεσίες, στον αθλητικό χώρο, που θα
εύχεται να μην είχε αναλάβει ποτέ τη διοίκηση του τριάθλου.
Παρακαλούμε τους αθλητές να ενημερώνονται τακτικά από το triathlon.gr για τις επόμενες
κινήσεις, οι οποίες θα είναι δυναμικές και θα γίνουν σύντομα.
Η περίοδος χάριτος έληξε. Οι ανίκανοι να φύγουν.
Αλέξης Χριστοδούλου, triathlon.gr
Υ.Γ. Τώρα θα αρχίσουν οι διαγραφές σωματείων και αθλητών πάλι, γιατί ο Γερόλυμπος είναι τόσο
άσχετος με το άθλημα, που δεν ξέρει πόσο λίγο μας νοιάζουν τα επίσημα δελτία και
συμμετοχές.>>>
Καλές οι μπαρούφες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σας πήρε την ομοσπονδία και
την έκανε προσωπική του επιχείρηση, όπως θα δείξουμε πιο κάτω!
Εν τω μεταξύ το Τρίαθλο έπαιρνε συνεχώς επιχορηγήσεις από τη ΓΓΑ και την ΕΟΕ και
φυσικά για τα λεφτά αυτά ποτέ κανένας δεν έκανε κανένα έλεγχο που πάνε!
Την 10/9/2012 η Ομοσπονδία Τριάθλου έκανε εκλογές για διοικητικό συμβούλιο και εξελεγκτική επιτροπή, των οποίων τα Πρακτικά δίνουμε στις επόμενες σελίδες.
Μετά από τις μεγάλες αναταράξεις στην ομοσπονδία καράτε και κατά το τέλος του 2015 βρήκα
τα Πρακτικά των ανωτέρω εκλογών του Τριάθλου του 2012 και τα ανέλυσα σε άρθρο μου στο
www.karate.gr, το οποίο βλέπετε με κλικ εδώ την 4/1/2016!
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Είναι προκλητική η αναίδεια, η αυθάδεια, η εγκληματικότητα του Εγκέφαλου της Εγκληματικής
Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία, αλλά και το γκανγκστεριλίκι του Γερόλυμπου, ο οποίος διατηρεί
την ανύπαρκτη αθλητική ομοσπονδία του Τριάθλου με 10 συλλόγους από το καράτε, που δεν έχουν
καμιά σχέση με το Τρίαθλο, με μαϊμού εκλογές, με μαϊμούδες αντιπροσώπους αυτών των συλλόγων
και εν αγνοία μερικών από αυτούς, διοργανώνοντας αγώνες μαζικού αθλητισμού μέσω αυτής,
εισπράττοντας έσοδα από τους αθλητές για τις συμμετοχές τους, εισπράττοντας οικονομικές
ενισχύσεις από ΓΓΑ και ΕΟΕ, βάζοντας τοπικούς δήμους και περιφέρειες να του πληρώνουν τα
έξοδα, εισπράττοντας έσοδα από συμβόλαια με διαφημιζόμενες επιχειρήσεις και εκμεταλλευόμενος
κάθε στοιχείο της ομοσπονδίας που μπορεί να του αποδώσει όφελος!
Το ανωτέρω άρθρο μου δύο αντίπαλοι του Γερόλυμπου από το καράτε το αντέγραψαν σε
καταγγελία, που υπέβαλλαν στη ΓΓΑ για την κατάσταση που επικρατεί στο Τρίαθλο σε συνδυασμό
με αυτή στο καράτε και η ΓΓΑ … δεν ξύπνησε, … χασμουρήθηκε! Ο υφυπουργός αθλητισμού
Σταύρος Κοντονής έστειλε έναν ογκώδη φάκελο για το Τρίαθλο στον Εισαγγελέα, αλλά και με αυτό
ο θησαυρός αποδείχτηκε … άνθρακες για τη σόμπα!!! Θα δούμε πιο κάτω το γιατί!
Κατωτέρω δίνεται η πρώτη σελίδα του Πρακτικού των Εκλογών του Τριάθλου την 10/9/2012
με Εφορευτική Επιτροπή τον Μιλτιάδη Παπαδημητρίου (αδήλωτο υπάλληλο της ΕΛΟΚ τότε, που
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δηλώθηκε νόμιμα τον Ιανουάριο του 2013), τη γυναίκα και συνεργάτη στις απάτες του Γερόλυμπου
Εμμανουέλα Ποντίδα και την Ελπίδα Χριστοδούλου, μαθήτρια και φίλη του Κέιβαν Γκάζι, στο
όνομα της οποίας ο Γερόλυμπος είχε ιδρύσει το Τουριστικό Πρακτορείο Elpida Star Tours για να
παίρνει τα ταξίδια των εθνικών ομάδων της ΕΛΟΚ & άλλες προμήθειες! Σημειώστε την παράγραφο:

Ακολουθούν οι επόμενες σελίδες. Το Πρακτικό θα το αναλύσουμε αργότερα
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μαζί με τη δίκη-παρωδία που έγινε για αυτό!
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Από αυτό το Πρακτικό παίρνουμε για μελέτη και σχόλια τα επόμενα:
1) Δικαστικός Αντιπρόσωπος ο κ. Φώτιος Βλάχος.
2) Τα μέλη της ΓΣ εκλέγουν ως Εφορευτική Επιτροπή τους τα επόμενα μέλη της Συμμορίας
του Γερόλυμπου:
α) Παπαδημητρίου Μιλτιάδη, αδήλωτο τότε υπάλληλο της ΕΛΟΚ (δηλώθηκε τον Ιανουάριο
2013, όπως δήλασε) και προφανώς υποχείριο του Γερόλυμπου,
β) Εμμανουέλλα Ποντίδα, την γνωστή σύζυγο, συνένοχο και συνεταίρο του Γερόλυμπου,
γ) Ελπίδα Χριστοδούλου, μαθήτρια και φίλη του Κέιβαν Γκάζι, συνεταίρο και συνένοχο των
Γκάζι και Γερόλυμπου στη σχολή της του καράτε, αλλά και στην εταιρεία Elpida Startours, που
παίρνει τα ταξίδια εξωτερικού των αθλητικών αποστολών της ΕΛΟΚ.
Ο Πίνακας Ψηφισάντων στις εν λόγω εκλογές.
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3) Το επόμενο στοιχείο από το εγκληματικό Πρακτικό των εν λόγω εκλογών είναι ο προηγούμενος Πίνακας Ψηφισάντων! Αναφέρονται 15 σύλλογοι υποτιθέμενα μέλη της Ομοσπονδίας
Τριάθλου, εκ των οποίων οι τρεις είναι πιθανόν σύλλογοι Τριάθλου και οι 12 είναι οπωσδήποτε
και μόνο σύλλογοι Καράτε, που δεν έχουν καμιά σχέση με το άθλημα του Τριάθλου, ως κάτωθι:
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α) τρεις από αυτούς [οι 1, 12 και 15] δεν έχουν ακουστεί ποτέ στο καράτε και πιθανόν να είναι
σύλλογοι Τριάθλου,
β) για τους δύο [2 και 8] δεν εμφανίζονται αντιπρόσωποι να ψηφίσουν, διότι προφανώς δεν
γνώριζαν την συμμετοχή τους και ταυτόχρονα δεν τόλμησε ο Αθλητικός Απατεώνας να παρουσιάσει
ψευδείς αντιπροσώπους τους!
γ) οι υπόλοιποι θα μελετηθούν κατωτέρω με οδηγό τον αύξοντα αριθμό τους στο πίνακα.
Αλλά γιατί περιέλαβε ο Γερόλυμπος τους συλλόγους (2) και (8) ως μέλη της Ομοσπονδίας
Τριάθλου στον Πίνακα Ψηφισάντων εν αγνοία των συλλόγων αυτών και εν γνώσει του ότι δεν θα
εμφανιστούν? Και μάλιστα για τον (8) έβαλε αντιπρόσωπο τον Μπαλωμένο, που ήταν προγραμματισμένο να εκλεγεί μέλος του ΔΣ με 10 ψήφους, ενώ στον (2) έβαλε έναν τυχαίο Καρακωνσταντόπουλο, που δεν είχε βάλει καν υποψηφιότητα?
Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα είναι, διότι προφανώς από τον σύλλογο (2) θα είχε
αντιδράσεις όταν το μάθαινε, ενώ από τον (8) θα κατάφερνε να μην είχε αντιδράσεις! Επί πλέον ο
Μπαλωμένος βαριόταν να πάει στις εκλογές, ενώ έδωσε εύκολα το όνομά του για να το χρησιμοποιήσει ο Γερόλυμπος.
Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι επίσης απλή: Ο Γερόλυμπος ήθελε οπωσδήποτε να
δείξει ότι η ομοσπονδία είχε το λιγότερο 15 συλλόγους για να πληρούται το Άρθρο 88 του αθλητικού
νόμου 2725/1999, ώστε να μη χάσει η ομοσπονδία την αθλητική της αναγνώριση! Από τη ανάγνωση, όμως, και μόνο του Άρθρου 88 του αθλητικού νόμου αποδεικνύεται ότι στις εκλογές του 2012 η
Ομοσπονδία Τριάθλου ΔΕΝ είχε τους απαραίτητους συλλόγους-μέλη της που να καλλιεργούν το
άθλημα του Τριάθλου και να συμμετέχουν με περισσότερους από 10 αθλητές τους σε επίσημους
αγώνες της ομοσπονδίας, ώστε να μένει νόμιμη! Το σχετικό Άρθρο του νόμου είναι το επόμενο:
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Από το ανωτέρω άρθρο του αθλητικού νόμου παρατηρούμε επίσης ότι ακόμα και με οριακά
15 μέλη η ομοσπονδία ΧΑΝΕΙ την αθλητική της αναγνώριση, ενώ για την διατηρήσει χρειάζεται
απαραίτητα 16 και άνω μέλη! Δηλαδή παρά την απεγνωσμένη του προσπάθεια να βρει ... μαϊμούδες
συλλόγους Τριάθλου παρατηρούμε ότι του τελειώσανε και οι μαϊμούδες! Επομένως από το 2012
η Ομοσπονδία Τριάθλου λειτουργούσε παράνομα, υποστηριζόταν από την Πολιτεία παράνομα, επιχορηγείτο παράνομα και έστελνε αντιπρόσωπό της στην Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή επίσης παράνομα, ενώ οι διεφθαρμένοι υπάλληλοι και διευθυντές της ΓΓΑ δεν
ασκούσαν καμιά απολύτως εποπτεία στην παράνομη λειτουργία της!!!
Τα ίδια συνέβαιναν στην Ομοσπονδία Τριάθλου από την ίδρυσή της το 2006 με συλλόγους
καράτε από τον Γερόλυμπο, όπως θα αποδείξουμε πιο κάτω με τους συλλόγους που την
αποτελούσαν τα τελευταία χρόνια. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα ήταν πάντα μια παράνομη
ομοσπονδία!!!
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Αν εντοπίσουμε τους συλλόγους που πήραν μέρος στις εκλογές του Τριάθλου στους πίνακες
μελών της ΕΛΟΚ θα δούμε ότι έχει αποκρυφτεί επιμελώς η λέξη «καράτε» από τις ονομασίες τους
και οι πραγματικές τους ονομασίες γράφονται σε αντιστοιχία στον επόμενο Πίνακα μαζί με τους
αριθμούς μητρώου τους στην ΕΛΟΚ δεξιά. Δέκα από αυτούς είναι σίγουρα σύλλογοι καράτε!

Στο αντίστοιχο άρθρο της 4/1/2016, που είχα γράψει στο www.karate.gr, είχα αναλύσει
λεπτομερώς όλα τα στοιχεία των συλλόγων αυτών!
Από την άλλη μεριά, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή, που εξελέγησαν
από τις μαϊμουδο-εκλογές του Γερόλυμπου στο Τρίαθλο ήταν τα επομενα:
Για το ΔΣ
Για την ΕξΕπ
Τακτικοί
Αναπληρωματικοί
Τακτικοί
Αναπληρωματικοί
Χριστοδούλου
Γκάζι Παύλος Ντάριο
Γερόλυμπος (Κ)
Χριστοδούλου Θεοφ. (Κ)
Οδυσσέας (Κ)
(Κ)
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Γκάζι Κέιβαν (Κ)

Γκούμας Αλέξανδρος (?)

Γαρεφαλάκης Εμ. (Κ)

Κόλια Ιωάννα (?)

Καβακοπούλου Μαρία
(Κ)
Παπαδημητρίου Βάιος
(Κ)
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Βαξεβάνης Χρήστος (?)
Παπαδημητρίου Ελ. (Κ)
Ξανθόπουλος Ιωσ. (Κ-Γκάζι) Γκάζι Αθηνά-Σοράγια (Κ)
Προβατάς Ανδρέας (Κ-Γκάζι)
Κασάπη Μαρούλα (Κ)
Λιακόπουλος Μάρ. (Κ)
Λιοντή Ιουλία (Κ-Γκάζι)
Μπαλωμένος Γιώρ. (Κ-Γκάζι)
Πετρίδης Ιωάννης (?)
Στους ανωτέρω δύο Πίνακες αντιπροσώπων συλλόγων και εκλεγμένων μελών ΔΣ και
ΕξΕπ παρατηρούμε «ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕΣΜΩΝ» μεταξύ των εμπλεκομένων, ως κατωτέρω!
Οι σύλλογοι 2 και 8 δεν έστειλαν αντιπρόσωπο να ψηφίσει και ο Γερόλυμπος τους
περιέλαβε για να συμπληρώσει σε 15 τους συλλόγους, ενώ ως αντιπροσώπους τους έβαλε
δικούς του ανθρώπους για να γεμίσει το ΔΣ και την ΕξΕπ.
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Οι οικογενειακοί δεσμοί:
1 – Ο Γιώργος Γερόλυμπος και η Εμμανουέλα
Ποντίδα είναι σύζυγοι και στις εκλογές η πρώτη ήταν
Εφορευτική Επιτροπή (μονοκούκια ήταν όλα έτσι ή αλλιώς!)
και ο δεύτερος βγήκε πρόεδρος του Τριάθλου, θέση που είχε
και πριν τις εκλογές και άρα είχε λόγους να τις μαγειρέψει
(CUI BONO)! Ταυτόχρονα και στην εκλογική «αναμέτρηση»
της 3/12/2012 για εκπρόσωπο του Τριάθλου στην Ολυμπιακή
Επιτροπή βγήκε ο Γερόλυμπος, που ήταν και ο κύριος λόγος
να μαγειρέψει τις εκλογές! (διπλό CUI BONO!)
2 – Ο Κέιβαν Γκάζι και η Ελπίδα Χριστοδούλου έχουν προσωπική σχέση, ενώ ο Παύλος Ντάριο
Γκάζι και η Αθηνά Σοράγια Γκάζι είναι τα δύο παιδιά του Κέιβαν Γκάζι!
3 – Ο Μιλτιάδης Παπαδημητρίου και οι Παπαδημητρίου Βάιος και
Παπαδημητρίου Ελένη είναι οικογένεια!
4 – Οι Οδυσσέας και Θεοφάνης Χριστοδούλου είναι συγγενείς της Ελπίδας
Χριστοδούλου!
Οι δεσμοί μαθητή-δάσκαλου στο καράτε!
5 – Οι Ανδρέας Προβατάς, Γιώργος Μπαλωμένος, Ιωσήφ Ξανθόπουλος,
Ιουλία Λιοντή και Μαρία Καβακοπούλου είναι μαθητές του «σκλάβου του
Γερόλυμπου» Κέιβαν Γκάζι!
Οι δεσμοί «αφέντη προς σκλάβους»:
6 – Γερόλυμπος προς Γκάζι, Χονδροματίδη,
Παπαδημητρίου Μιλτιάδη.

Στον Πίνακα ψηφισάντων παρατηρούμε τον
τρόπο που διενεργήθηκαν οι εκλογές:
1 - Με ακριβώς 15 συλλόγους-μέλη η Ομοσπονδία Τριάθλου έπρεπε να είχε χάσει την
αθλητική της αναγνώριση και παρ’ όλα αυτά παρέμενε ακόμα αναγνωρισμένη κατά καραμπινάτη
παράβαση του αθλητικού νόμου από ηλίθια αδιαφορία της ΓΓΑ!
2 - Στους 15 συλλόγους οι 10+ είναι σύλλογοι Καράτε, που ΔΕΝ καλλιεργούν το Τρίαθλο!
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3 - Οι άλλοι 3-4 σύλλογοι θα πρέπει να ελεγχθούν αν καλλιεργούν πραγματικά το Τρίαθλο!
4 - Οι παράνομοι αντιπρόσωποι των παρανόμων 12-13 συλλόγων, που μετέχουν στην
ψηφοφορία, εκλέγουν ως μέλη της παράνομης Εφορευτικής Επιτροπής τους παράνομους από το
Καράτε Μιλτιάδη Παπαδημητρίου, Εμμανουέλλα Ποντίδα και Ελπίδα Χριστοδούλου!
5 - Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας του Τριάθλου
ψηφίζουν τελικά δεκατρείς: οι Πετρίδης και Βαξεβάνης, που δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται,
και ακόμα έντεκα παράνομοι, που γνωρίζουμε ότι προέρχονται από συλλόγους Καράτε, οι οποίοι
σύλλογοι ΔΕΝ καλλιεργούν το Τρίαθλο!
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Στον Πίνακα εκλεγμένων παρατηρούμε ότι οι ... οικογένειες Γερόλυμπου (2) - Γκάζι (3)
- Χριστοδούλου (3) - Παπαδημητρίου (3) έκαναν ... απόβαση και κατέλαβαν το ...
Τρίαθλο! Δηλαδή, οι εκλογές αυτές ήταν ... "κλειστές" για “τέσσερεις οικογένειες & φίλους”!
Επίσης, στα όργανα της διοίκησης του Τριάθλου στα 20 άτομα εκλέχθηκαν 16 καραμπινάτοι
από το Καράτε, πιόνια του Γερόλυμπου, και 4 που δεν ξέρουμε πούθε κρατάει η σκούφια τους!!!
Στο κύριο όργανο της ομοσπονδίας Τριάθλου, που είναι το ΔΣ αυτής, τα 9 μέλη είναι από το
Καράτε και τα άλλα 2 δεν ξέρουμε από πού είναι???
Για αυτές τις τελείως παράνομες εκλογές η ΓΓΑ δεν πήρε είδηση τι γινόταν και η πορεία του
«παραμάγαζου» του Τριάθλου της Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα
βρώμικού χρήματος κυλούσε κανονικότατα σε επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις:
15/11/2014 – Ανακοίνωση για αγώνες στο Λουτράκι!
2014 – Επιχορηγήσεις ομοσπονδιών 2013 – 2014.
27/3/2015 – 25.000 ευρώ από ΕΟΕ!
29/4/2015 – 5.000 ευρώ από ΕΟΕ.
25/5/2015 – 7.000 ευρώ από ΕΟΕ. (Να γιατί χρειάζεται μια θέση στην ΕΟΕ!)
31/7/2015 – 22.800 ευρώ από δήμο Βούλας.
14/9/2015-Κόρινθος,
26/10/2015-Βούλα, 14/12/2015-ΓΓΑ,
15/12/2015-ΕΟΕ,
4/1/2016 – Σχετικό άρθρο για τις παράνομες εκλογές του 2012 στο www.karate.gr
Στο τέλος του άρθρου μου της 4/1/2016 είχα γράψει προφητικά προς τους αθλητές Τριάθλου:
«Άμα σας τραβήξει μια ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης της Ομοσπονδίας του
Τριάθλου ο Κοντονής, που πρέπει και να το κάνει, να δούμε τότε πόσα χρόνια θα κάνετε να
δημιουργήσετε πάλι αυτόνομη ομοσπονδία, ανεγκέφαλοι!»
Αλλά, αλλά, αλλά! Ακόμα και τον Πίνακα των συλλόγων που ψήφισαν στο Κέρλινγκ
του Γερόλυμπου πάλι, τον οποίο σας φέρνω εδώ από τη σελίδα 29, αν παρατηρήσουμε, θα
δούμε ότι οι ίδιοι σύλλογοι μαϊμούδες ψηφίζουν για τον ίδιο … μαγαζάτορα!
Τι άλλο θέλετε επιτέλους???
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Και για να σας διευκολύνω ακόμα περισσότερο, σας δίνω τους συλλόγους δίπλα-δίπλα με
αριθμημένους τους ίδιους συλλόγους!!! (Είναι και κόπανος ταυτόχρονα!)
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Το άρθρα μου στο www.karate.gr τα διάβαζε η μισή ΓΓΑ, αλλά ήδη είχε κινηθεί η διαδικασία
ελέγχου συλλόγων και ομοσπονδίας του Τριάθλου, την οποία έψαχναν δύο χρόνια πού στεγαζόταν!
Μετά τα αποδεικτικά στοιχεία στο άρθρο μου της 4/1/2016 αμέσως τους έπιασε το φιλότιμο
στη ΓΓΑ, ή καλύτερα η ευθυνοφοβία γιατί φιλότιμο δεν έχουν, και έληξαν το θέμα με αποτέλεσμα:
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Την 8/1/2016 να ανακληθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση της Ομοσπονδίας του Τριάθλου!
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Ο Γερόλυμπος να κάνει έφεση για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης ΓΓΑ Ιούλιου
Συναδινού και το Διοικητικό Εφετείο να απορρίψει την αίτησή του!

Ο Κοντονής στέλνει πλήρη φάκελο στην Εισαγγελία για διερεύνηση ποινικών αδικημάτων!
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Την απόφασή του αυτή της ανάκλησης της ΕΑΑ του Τριάθλου ο Κοντονής την έστειλε και στην
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ώστε να πετάξουν έξω τον Γερόλυμπο από την Ολομέλεια, εφόσον
δεν αντιπροσώπευε πλέον αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία, αλλά οι «Άγιοι της ΕΟΕ»,
(Μεγάλη η Χάρη τους!) εξέδωσαν την επόμενη ανακοίνωση υποστηρίζοντας τον Γερόλυμπο:
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«Κόρακας, κοράκου μάτι δεν βγάζει!»
Με την ανωτέρω ανακοίνωση γίνεται ηλίου φαεινότερη η φιλοσοφία της «αντεστραμμένης
αντιπροσώπευσης», που ισχύει για την ΕΟΕ! Δεν την ξέρετε? Να σας την εξηγήσω:
Όλοι νομίζουμε ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στην Διεθνή
Ολυμπιακή Επιτροπή! Αμ, δεν είναι έτσι! Είναι το αντίθετο! Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
αντιπροσωπεύει την ΔΟΕ στην Ελλάδα! Δηλαδή, η ΕΟΕ λειτουργεί για τα συμφέροντα της ΔΟΕ
μέσα στη χώρα μας και όχι για τα συμφέροντα της Ελλάδας μέσα στην ΔΟΕ και ας χρηματοδοτείται
από το Δημόσιο Χρήμα της χώρας μας! Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα κυρίως για τα 1-2 μόνιμα μέλη της
ΕΟΕ μέσα στην ΔΟΕ! Αλλά αυτά είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο!
Μόλις, λοιπόν, τα μέλη της ΕΟΕ στριμώχνονται από κάποιον κυβερνητικό, αμέσως επικαλούνται την … Χάρτα της ΔΟΕ! (Σιγά την … Χάρτα!) Και εμείς τους ακούμε! Συνοπτικά, λοιπόν:
Την 10/9/2012 έγιναν οι παράνομες εκλογές στην παράνομη Ομοσπονδία του Τριάθλου.
Την 4/1/2016 δημοσιεύτηκε το Άρθρο μου στο www.karate.gr , όπου αναλύθηκαν και
σχολιάστηκαν τα Πρακτικά των εκλογών του Τριάθλου του 2012.
Την 8/1/2016 δημοσιοποιείται η Ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Ομοσπονδίας του Τριάθλου από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιο Συναδινό με την υπαγωγή
του αθλήματος στην Ομοσπονδία του Μοντέρνου Πένταθλου.
Την 9/1/2016 δημοσιεύεται διαμαρτυρία για την ανάκληση στο site της ΕΟΤΡΙ.
Την 11/3/2016 δημοσιεύεται στο http://www.trinews.gr/item.php?id=1361 ψευδής είδηση ότι η
ανάκληση αναστάλθηκε!
Την 31/3/2016 δημοσιοποιεί η ΓΓΑ ότι το Εφετείο την δικαίωσε (προηγούμενη σελίδα).
24/4/2016 – Παρ’ όλα αυτά Κύπελο στην Κυπαρισσία!
10/5/2016 – Παράλληλα, όμως, έχουμε και το πόρισμα από τους ελέγχους της ΓΓΑ στην
ομοσπονδία της Ποδηλασίας! (Το θεωρώ προβάδισμα παρόμοιου για την ΕΛΟΚ!) Βεβαίως οι
έλεγχοι στην Ποδηλασία είχαν στόχο την άνευ όρων παράδοση της εκπροσώπησης της Ποδηλασίας
στην ΕΟΕ στον κολλητό διευθυντή του Κοντονή, Ιάκωβο Φιλιππούση!!!
Την 22/9/2016 – έχουμε το Πανελλήνιο Τριάθλου στο Λουτράκι!
23/9/2016 – Ιδιωτικό Συμφωνητικό με διαφημιζόμενους και η ομοσπονδία του Τριάθλου
έχει γίνει κανονικό «μαγαζί» του Γερόλυμπου!  25/9/2016 – Λουτράκι!
Την 2/6/2016 οι Σπύρος Δρακόπουλος και Τηλέμαχος Κυρλόγλου καταθέτουν καταγγελία
τους στη ΓΓΑ και τον Ιούλιο Συναδινό για τις παρανομίες στις εκλογές του Τριάθλου του 2012.
Σε αυτή την καταγγελία του κατά του Γερόλυμπου ο … κωλοτούμπας Δρακόπουλος
καταγγέλλει ως «ευαίσθητος γονεύς» τις παρανομίες του Γερόλυμπου στις εκλογές της ΕΟΤΡΙ την
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10/9/2012, ενώ ο ίδιος, ενάμιση μήνα μετά και ως «πιστός υπήκοος» του Γερόλυμπου, ήταν
Εφορευτική Επιτροπή στις εκλογές της ΕΛΟΚ την 3/11/2012!!!
Την 25/7/2016 ο ΓΓΑ Ιούλιος Συναδινός επαναλαμβάνει την ανάκληση της ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης του Τριάθλου με την υπαγωγή του αθλήματος στην Ομοσπονδία του Μοντέρνου
Πένταθλου μετά από ενδελεχή έλεγχο και στους συλλόγους του Τριάθλου.
Την 1/9/2016 ο υφυπουργός αθλητισμού Σταύρος Κοντονής στέλνει έναν φάκελο για το
Τρίαθλο στην Εισαγγελία Αθηνών (σελ. 52).
Αλλά η ομοσπονδία του Τριάθλου του Γερόλυμπου εξακολουθεί να λειτουργεί με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του Τριάθλου, πράγμα απαράδεκτο, διότι δεν μπορεί μια
αθλητική ομοσπονδία, έστω και παγκόσμια, να περιφρονεί μια χώρα και να υπερτερεί των νόμων
και των δημόσιων υπηρεσιών της!!!
Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε δύο ομοσπονδίες Τριάθλου: μία κρατική, που προσπαθεί να
επιβληθεί με την ΓΓΑ να επιδεικνύει την απόλυτη ανικανότητα, και μία ιδιωτική, που είναι κερδοφόρα
επιχείρηση του Γερόλυμπου, και περιμένουμε ποια θα υπερτερήσει και γιατί!!!
Όπως είπαμε, την 1/9/2016 ο υφυπουργός αθλητισμού Σταύρος Κοντονής έστειλε έναν
ογκώδη φάκελο για τις παρανομίες σχετικά με τις εκλογές του Τριάθλου στον Εισαγγελέα για τη
διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων!
Τον φάκελο αυτόν και τα εντός αυτού αποδεικτικά στοιχεία προφανώς και τα επεξεργάστηκε ο
Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιος Συναδινός και οι συνεργάτες του ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος,
που ασχολήθηκε με την υπόθεση του Τριάθλου.
Πραγματικά, ο Εισαγγελέας βρήκε αξιόποινες πράξεις (… παιδικού τύπου!) στις εκλογές του
Τριάθλου του 2012 και η υπόθεση προσδιορίστηκε να δικαστεί την 19/12/2017 με κατηγορητήριο
μόνο κατά των τριών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, αποτελούμενης από τους Εμμανουέλα
Ποντίδα, Μίλτο Παπαδημητρίου και Ελπίδα Χριστοδούλου, ότι δήθεν (δεν το είδα αλλά
συμπεραίνω από τη δίκη, στην οποία ήμουν παρών) δεν εκτέλεσαν σωστά τα καθήκοντά τους
αποδεχόμενοι ως έχοντες δικαίωμα ψήφου συλλόγους της ομοσπονδίας Τριάθλου, οι οποίοι δεν
υπήρχαν ή δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, εξαπάτησαν τον δικαστικό αντιπρόσωπο με τις συμμετοχές
συλλόγων-μαϊμού και αντιπροσώπων-μαϊμού και στη συνέχεια υπέβαλαν τα αποτελέσματα των
εκλογών-μαϊμού στη δημόσια υπηρεσία του Πρωτοδικείου ως αληθινά!
Στη δίκη αυτή από τους κατηγορούμενους είχαν έρθει «τρεμάμενοι» ο Μίλτος Παπαδημητρίου
κα η Ελπίδα Χριστοδούλου (η πλευρά του Γερόλυμπου) και επικαλέστηκαν ότι ο δικηγόρος τους
Μιχάλης Δημητρακόπουλος (έχων γνωστότατο και μεγάλο δικηγορικό γραφείο με πολλούς
συνεργάτες) δίκαζε την ίδια ώρα άλλη υπόθεση στον Πειραιά, οπότε ζήτησαν αναβολή για αυτό το
λόγο. Το δικαστήριο έδωσε τη ζητούμενη αναβολή για την 29/6/2018 παρά το ότι η υπόθεση ήταν
του 2012 και σε δύο χρόνια θα περνούσε στην παραγραφή, ενώ κινδύνευε να μην προλάβει να
τελεσιδικήσει.
Την 29/6/2018 στο πρώτο εξ αναβολής δικαστήριο ήρθαν οι ίδιοι κατηγορούμενοι πάλι
«τρεμάμενοι», ενώ απουσίαζε και πάλι η Εμμανουέλα Ποντίδα. Τώρα ζήτησαν πάλι αναβολή, διότι
πάλι δίκαζε στον Πειραιά ο δικηγόρος τους Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασαν και μια βεβαίωση καθηγητή πανεπιστημίου και ιατρού στο Λαϊκό Νοσοκομείο ότι η κα
Ποντίδα ασθενούσε και έπρεπε να παραμείνει κλινήρης επί τετραήμερο! Και πάλι πήραν αναβολή
για την 17/9/2018!
Την 17/9/2018 η υπόθεση δικάστηκε σε μια δίκη-παρωδία που θα περιγράψουμε, διότι
οι μονίμως αδιαφορούντες πολιτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, που έχουν και μεγάλη ευθύνη
για την καταστροφή της χώρας θα πρέπει να παρακολουθούν τι κάνουν και τι είχαν υποχρέωση να κάνουν!!! Αν αντί ατιμωρησίας υπήρχε βούρδουλας, θα είμασταν … Ελβετία!
Η Δίκη-Παρωδία!
Την 17/9/2018, στην δεύτερη εξ αναβολής δίκη, η οποία ήταν και πολύ δύσκολο έως αδύνατο
να αναβληθεί, ήταν παρόντες και οι τρεις κατηγορούμενοι Εμμανουέλα Ποντίδα, Μίλτος Παπαδημητρίου και Ελπίδα Χριστοδούλου.
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Το πρώτο περίεργο ήταν ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι ήρθαν χαρούμενοι και χαμογελαστοί!
Το δεύτερο περίεργο ήταν ότι και πάλι δεν ήρθε ο δικηγόρος-φίρμα Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αλλά είχε στείλει έναν συνεργάτη του, μάλλον τον κ. Γκανιάτσο, να τον αντικαταστήσει, αλλά
ακόμα και αυτός δεν σήκωσε το βάρος της υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Την υπεράσπιση
των κατηγορουμένων την είχε αναλάβει πρωταγωνιστικά ο γνωστός μας Δημήτρης Μπαλασόπουλος, νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ για 25 χρόνια, προσωπικός δικηγόρος του Γερόλυμπου και
από τον Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι και σήμερα μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΚ!
Το τρίτο περίεργο ήταν ότι ο κ. Μπαλασόπουλος καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης δεν έδειχνε να
είχε καμιά ανησυχία ή αγωνία για τα την έκβασή της!!! Την ήξερε?
Από τη μεριά των κατήγορων ο Εισαγγελέας της έδρας ήταν «μόνος του», δηλαδή, επειδή το
αδίκημα ήταν αυτεπάγγελτο, δεν υπήρχε ούτε μηνυτής ούτε συνήγορος του μηνυτή πράγμα που
κάνει τη δουλειά του Εισαγγελέα πολύ δύσκολη! (Για αυτό το λόγο γλυτώνουν όσοι παράνομοι
δικάζονται με μόνο τα στοιχεία από τις Αστυνομικές Αρχές χωρίς δυνατούς δικηγόρους κατηγορίας
και χωρίς αντιδίκους, που επιδιώκουν με επιμονή να τους καταδικάσουν!)
Στην δίκη αυτή ήμουν παρών και θα την περιγράψω κατωτέρω με σκοπό να καταμερίσω τις
ευθύνες σε όσους έπαιξαν ρόλο στο να αθωωθούν άνθρωποι ένοχοι που έπρεπε να καταδικαστούν!
Από την πλευρά των μαρτύρων κατηγορίας ήταν οι δύο γνωστοί Σπύρος Δρακόπουλος και
Τηλέμαχος Κυρλόγλου, οι οποίοι ήρθαν απροετοίμαστοι και ήταν χαοτικοί στις μαρτυρίες τους!
Πριν περιγράψω την ακροαματική διαδικασία θα δημοσιεύσω εδώ τη σχετική με τη δίκη αυτή
ανάρτηση του Σπύρου Δρακόπουλου στο Facebook, η οποία είχε και έχει σκοπό να από-ενοχοποιήσει τον εαυτό του και τον Κυρλόγλου στα μάτια όλων της αντιπολίτευσης του ΚΙΜΕ, διότι φέρει
ευθύνες ο ίδιος για την κακή διαχείριση της δίκης και την αθώωση των κατηγορουμένων και διότι
διαχειρίζεται όλες τις δικαστικές τους υποθέσεις του ΚΙΜΕ τις οποίες και χάνουν τη μια πίσω από
την άλλη! Ακόμα και τις καταγγελίες στην ΕΦΙΠ θα χάσει, ενώ εγώ θα τις κέρδιζα πανεύκολα!!!
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Η δημοσίευση του Σπύρου Δρακόπουλου στο Facebook ήταν η επόμενη και αναρτήθηκε στον λογαριασμό Facebook/Σπύρος Χρήστου. Στη συνέχεια δίνεται η πρωτότυπη δημοσίευση
και το κείμενό της δίνεται κατωτέρω με αριθμημένες παραγράφους για τα αντίστοιχα σχόλια!
<<< 1 - Aναφορικά με το σημερινό δικαστήριο, είχε επισημανθεί από την αρχή πως η οποιαδήποτε
απόφαση (θετική ή αρνητική) μόνο επικοινωνιακή αξία θα είχε, καθόσον ήταν πλημμέλημα που
εφεσιβάλλεται και κυρίως επειδή αφορούσε την ιδιωτική οργάνωση του Τριάθλου.
2 - Οφείλω να ομολογήσω όμως πως η διαδικασία σήμερα υπήρξε άψογη. Ο Πρόεδρος και ο
Εισαγγελέας απόλυτα κατηρτισμένοι, δίκαιοι και αυστηροί. Η απόφαση που αθώωσε τους
κατηγορουμένους ήταν ΔΙΚΑΙΗ και καθόλα αντικειμενική, καθόσον σύμφωνα τόσο με την
αγόρευση του κ. Εισαγγελέα όσο και από την τοποθέτηση του κ. Προέδρου, απεδείχθη πως η
υπόθεση είχε εισαχθεί με ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ για αδικήματα που σίγουρα ΔΕΝ διέπραξαν οι
κατηγορούμενοι (ψευδή βεβαίωση σε αρχή και παράβαση καθήκοντος, δεδομένου ότι ο δικαστικός
εκπρόσωπος των εκλογών δεν αποτελεί (νομικά) Αρχή και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν
φέρουν την ιδιότητα του υπαλλήλου καθόσον με κανένα τρόπο δεν συνδέονται με την Ομοσπονδία
Τριάθλου) !!!
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3 - Για να καταλάβετε θα σας αναφέρω, αυτό που κατ’ επανάληψη ακούσθηκε από έδρας και
ανέφεραν τόσο ο Εισαγγελέας όσο και ο Πρόεδρος.
«Καλούμαστε να δικάσουμε μια υπόθεση που θα μπορούσε να είναι κακούργημα και όχι
πλημμέλημα. Κάτι που είναι αδύνατο να πράξουμε. Δικάζουμε λάθος ανθρώπους με λάθος
κατηγορίες. Άλλοι έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι και άλλες έπρεπε να είναι οι κατηγορίες. Ως εκ
τούτου το δικαστήριο δέχεται την αθωωτική πρόταση του κ. Εισαγγελέα καθόσον δεν πληρούται η
αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των αδικημάτων που φέρεται βάσει του κατηγορητηρίου
να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι»
4 - Παρ’ όλη την αθωωτική απόφαση όμως, υπήρξε και μια αρνητική εξέλιξη !!!
Ο Εισαγγελέας ζήτησε από το δικαστήριο να διαβιβάσει την δικογραφία ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ προκειμένου να διερευνηθεί αυτό που κατά την γνώμη του είναι το
ΜΕΙΖΟΝ θέμα : «ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΑ, ΤΗΣ ΕΟΕ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΠΡΑΞΕ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΘΛΟΥ»
5 - Αυτό θεωρώ ότι από μόνο του δημιουργεί νέο αδίκημα που αν κρίνω από τα ποσά ευκόλως
δύναται να χαρακτηριστεί και κακούργημα που σύμφωνα με την άποψη μου, είναι μια σοβαρή
προσπάθεια του Εισαγγελέα, που ενώ είχε καταλάβει το τι «παίζεται» με την Ομοσπονδία
Τριάθλου, επιχειρεί με αυτό τον τρόπο να αποδώσει πραγματικό «δίκαιο» που για συγκεκριμένους
δικονομικούς λόγους δεν μπόρεσε σήμερα να πράξει όπως αναλυτικά προανέφερα.
6 - Επίσης εκείνο που προκάλεσε εντύπωση είναι ο προβληματισμός της έδρας αναφορικά με το
γιατί οι σύλλογοι Καράτε που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες του Τριάθλου, δεν προέβησαν σε
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κάποια νομική εναντίον της Ομοσπονδίας Τριάθλου ενέργειας (μήνυση, αγωγή, ακύρωση κλπ)?
7 - Πέραν των ανωτέρω, θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε απτόητοι τις νομικές μας ενέργειες
που στοχεύουν στο εξαγνισμό του χώρου .....>>>
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Να μου επιτρέψετε να διατυπώσω ότι η ανωτέρω δίκη του Τριάθλου ήταν απαράδεκτη και
απογοητευτική, διότι αθωώθηκαν οι καραμπινάτα ένοχοι, πράγμα που προσβάλει το περί δικαίου
αίσθημα του απλού Πολίτη! Και ο απλός Πολίτης δεν είναι ζώο, αλλά έχει και αυτός κρίση και κρίνει
τους πάντες και τα πάντα, από δημόσιους υπάλληλους και πολιτικούς προϊστάμενους της ΓΓΑ μέχρι
τους Εισαγγελείς και Δικαστές.
Την επόμενη, λοιπόν, κριτική θα την κάνω με την εμπειρία που έχω αποκτήσει από τις
παραπάνω από 80 δίκες, που έχω δικαστεί από το 1979 μέχρι σήμερα, Διοικητικές, Αστικές
και Ποινικές, εμπειρία που δεν την έχει ούτε δικηγόρος, ούτε δικαστής, ούτε άλλος απλός
πολίτης!!!
Κατά την αρίθμηση, λοιπόν, και συνοπτικά για όλα στα ανωτέρω παραμύθια του Δρακόπουλου, ο οποίος στοχεύει να αθωώσει από την παταγώδη αποτυχία τους τον εαυτό του και τον
Κυρλόγου, οι οποίοι επί ενάμισι χρόνο μας είχαν πρήξει τα … συκώτια με ύβρεις και καυτά κείμενα
κατά «της Έμμας, της Ελπίδας και του Μίλτου» ότι «όπου να ’ναι εμείς οι ήρωες μάρτυρες, που
βγήκαμε μπροστά, θα τους καταδικάσουμε για τις εκλογές του Τριάθλου!»:
Οι αναλήθειες του Δρακόπουλου στην ανάρτησή του:
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1 – Ποτέ δεν είχε επισημανθεί ότι η απόφαση αυτού του δικαστηρίου θα είχε μόνο επικοινωνιακή αξία. Και ο Δρακόπουλος και ο Κυρλόγου έγραψαν δεκάδες κείμενα με κεντρικό νόημα:
«Να δείτε τι θα σας κάνει ο Εισαγγελέας στο Τρίαθλο!» και αυτό επί ενάμισι χρόνο!
2 – Η διαδικασία δεν ήταν καθόλου άψογη! Και ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας δεν είχαν
διαβάσει την υπόθεση και αν την είχαν διαβάσει, τότε δεν είχαν εμβαθύνει καθόλου στα αποδεικτικά
στοιχεία! Επί πλέον ήταν πολύ διακριτικοί και ελαστικοί, απόλυτα χαριστικοί θα έλεγα!!!
Η απόφαση ΔΕΝ ήταν δίκαιη και καθόλου αντικειμενική, διότι δίκαιη και αντικειμενική είναι μια
απόφαση όταν οι αθώοι αθωώνονται και οι ένοχοι τιμωρούνται και εδώ αυτό δεν έγινε! Η αγόρευση
του Εισαγγελέα ήταν διάτρητη και η τοποθέτηση του Προέδρου εκτός αντικειμένου! Τα αποδεικτικά
στοιχεία δεν ερμηνεύτηκαν σωστά και μάλιστα ούτε καν ανιχνεύτηκαν, ώστε να ερευνηθούν!
3 – Εδώ δεν θα σχολιάσω, αλλά θα δεχθώ ως αληθή όσα και όπως τα γράφει ο Δρακόπουλος
με αποτέλεσμα το προφανές συμπέρασμα «Ο/Η Εισαγγελέας που έγραψε το κατηγορητήριο
είναι απαράδεκτος/η και να αλλάξει επάγγελμα!»
Αλλά αν σχολίαζα, θα έλεγα ότι ακόμα και αυτές οι διαπιστώσεις, αν ήταν σωστές, τότε οι
Εισαγγελέας και Πρόεδρος θα έπρεπε να δικάσουν άμεσα τους παρόντες και να κλητεύσουν στο
δικαστήριο και όσους ακόμα έπρεπε να δικαστούν!
4 – Η αρνητική εξέλιξη που παραμυθιάζει ο Δρακόπουλος δεν ειπώθηκε έτσι! Ο Εισαγγελέας
ΔΕΝ ζήτησε από το Δικαστήριο να παραπεμφθεί η υπόθεση και πάλι σε Εισαγγελέα, ώστε να
ερευνηθεί πού πήγαν τα λεφτά που έπαιρνε το Τρίαθλο! Απλά είπε (απλά!) «Ίσως να έπρεπε να
ερευνηθεί η υπόθεση όσον αφορά στα οικονομικά της!» Με τα «ίσως» δεν αποδίδεται δικαιοσύνη!
5 – Παραμύθια της Χαλιμάς (όπου Χαλιμά διάβαζε … Δρακόπουλος!)
6 – Το ότι οι σύλλογοι που φέρονταν ότι έλαβαν μέρος στις αρχαιρεσίες της ομοσπονδίας
Τριάθλου δεν έκαναν μηνύσεις ήταν ένας σωστός προβληματισμός του Προέδρου, αλλά η απάντηση
ήταν πολύ εύκολη:
α) οι εκλογές έγιναν την 10/9/2012 ΧΩΡΙΣ να ειδοποιηθούν οι σύλλογοι και μόνο με μαϊμούδες
αντιπροσώπους των μη ειδοποιημένων συλλόγων,
β) οι σύλλογοι πληροφορήθηκαν ότι πήραν εν αγνοία τους μέρος σε μαϊμού εκλογές, όταν
διάβασαν, αν το διάβασαν, το αντίστοιχο άρθρο μου στο www.karate.gr , μετά την 4/1/2016, όταν
ήδη είχαν αρνηθεί κάθε ανάμιξη στην ομοσπονδία Τριάθλου σε ερευνητικές επιστολές της ΓΓΑ και
όταν ήδη είχε ακουστεί η ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Ομοσπονδίας του
Τριάθλου από τη ΓΓΑ. Συνεπώς, έδωσαν την εύκολη λύση να μην μπλεχτούν σε δικαστήρια!
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Βεβαίως, το σωστό ήταν να υποβάλουν μηνύσεις και θα δούμε πιο κάτω το γιατί, το οποίο
δεν το γνώριζε ούτε ο Εισαγγελέας ούτε ο Πρόεδρος!
7 – Εδώ ο Δρακόπουλος λέει στο ΚΙΜΕ: Φέρτε μου και άλλες υποθέσεις … να σας τις χάσω!
Επειδή, όμως, η αλήθεια είναι πάνω από όλους μας:
Τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη δίκη-παρωδία?
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Παρωδία Πρώτη οι αναβολές: Όπως είπαμε, προηγήθηκαν δύο αναβολές στο πρόσωπο του
δικηγόρου υπεράσπισης των κατηγορουμένων Μιχάλη Δημητρακόπουλου (στη δεύτερη είχε
προστεθεί η απουσία λόγω υγείας της Ποντίδα!) για να ροκανίζεται ο χρόνος μέχρι την παραγραφή!
Στην τρίτη και φαρμακερή ήρθαν άλλοι δικηγόροι υπεράσπισης! Αυτό αποτελεί απαράδεκτη
δικηγορική κομπίνα και οι κατηγορούμενοι μαζί με τον Δημητρακόπουλο έπρεπε να τιμωρηθούν
για προσβολή του δικαστηρίου λόγω του ότι πήραν αναβολές με πρόσχημα τις απουσίες του
Δημητρακόπουλου και όχι επειδή τον είχαν πραγματικά ανάγκη, αφού στο τέλος τους υπερασπίστηκαν άλλοι δικηγόροι.
Από την άλλη μεριά η τελική απουσία του Δημητρακόπουλου από την υπεράσπιση μάς βάζει
στη σκέψη ότι η δουλειά του δεν ήταν η νομική του γνώση και ρητορική στο δικαστήριο, αλλά η
δουλειά του ήταν άλλη και αναδύεται το ερώτημα «γιατί να τον επέλεξε» ο Γερόλυμπος???
Παρωδία Δεύτερη ο φάκελος της δίκης: Ο φάκελος της υπόθεσης ήταν υπερβολικά
ογκώδης, παραγεμισμένος με στοιχεία παραβάσεων του αθλητικού νόμου, που δεν μπορούν να
εντοπίσουν οι Εισαγγελείς και οι Δικαστές, διότι απλούστατα δεν γνωρίζουν το νόμο, όπως τον
γνωρίζουν οι υπάλληλοι και διευθυντές της ΓΓΑ, οι οποίοι τον εφαρμόζουν κάθε μέρα! Στις δικές μου
δίκες πήγαινα με τα άρθρα του αθλητικού νόμου στο χέρι για να τα δείχνω στους Δικαστές!
Παρωδία Τρίτη ο ανύπαρκτος συνήγορος κατηγορίας: Από το προηγούμενο συμπεραίνουμε ότι η ΓΓΑ έπρεπε να στείλει δικηγόρο να παρακολουθήσει από κοντά την υπόθεση, αλλά είναι
προφανές ότι … στα παλιά της τα παπούτσια μεν για το τι θα γίνει με τον Γερόλυμπο, αλλά και
ταυτόχρονα η ΓΓΑ καλύπτει και τα … πισινά τα δικά της, διότι είχε αναγνωρίσει, επιχορηγούσε
με δημόσιο χρήμα χιλιάδων ευρώ και ευεργετούσε με προνόμια μια ομοσπονδία, που
έπρεπε να είχε κλείσει εδώ και 12 χρόνια!!! Συνεπώς, η αθώωση ήταν στημένη πρωτίστως
από την ΓΓΑ!
Παρωδία Τέταρτη το κατηγορητήριο: Το κατηγορητήριο ήταν τελείως
για τα μπάζα! Εδώ είχαμε μια ομοσπονδία, που την εκμεταλλευόταν επί 12
χρόνια και την εκμεταλλεύεται ακόμα και σήμερα μια συμμορία με εγκέφαλο
τον Γερόλυμπο, παρακλάδι της δικής του «Εγκληματικής Οργάνωσης με
Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», που έχει εγκαταστήσει
στο καράτε, με ξεκάθαρα αποδεικτικά στοιχεία και καραμπινάτα παράνομες
πράξεις, και ο Εισαγγελέας που συνέταξε το κατηγορητήριο βρήκε μόνο
«παράβαση καθήκοντος από την Εφορευτική Επιτροπή» σε τρόπο που
ακόμα και ο Εισαγγελέας της Έδρας και ο Πρόεδρος της Δίκης απόρησαν για
την τελείως άστοχη παραπομπή, λέγοντας 5-6 φορές με νόημα το περίφημο
«άλλες έπρεπε να ήταν οι κατηγορίες και άλλοι έπρεπε να παραπέμπονταν»!
Άσχετος, αλλά
Παρωδία Πέμπτη οι δύο μάρτυρες: Αυτοί ήταν τραγωδία για να μην επίκαιρος από άλλο
τομέα της κοινωπω … συν-ωδεία! Δηλαδή, … τραγούδησαν το τραγούδι της αθώωσης ή
νικής μας ζωής!
είχαν ευθυγραμμιστεί με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων με τρόπο,
που έδιναν την εντύπωση ότι είτε είχαν «πιαστεί» από τον Γερόλυμπο είτε
είχαν απειληθεί!
Ο πρώτος μάρτυρας Σπύρος Δρακόπουλος μας είχε προετοιμάσει ενάμισι χρόνο να παρακολουθήσουμε ρεσιτάλ κατά Γερόλυμπου και της Συμμορίας του Τριάθλου! Τίποτα από όλα αυτά
δεν έγινε! Ακόμα και … βίντεα είχαν γυρίσει για το Τρίαθλο στη Σκάλα στο κανάλι του ALPHA!
Σε μια δίκη, που κράτησε απαράδεκτα δυόμισι ώρες (σιγά το αντικείμενο!) ο Δρακόπουλος
ήταν εμπαθής, ασαφής, αόριστος, χαοτικός, ασυνάρτητος, περισσότερο μπέρδευε τον Πρόεδρο με
τις απαντήσεις του παρά ξεδιάλυνε τα γεγονότα. Πάντα απαντούσε εκτός του αντικειμένου της
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ερώτησης, ενώ σε μια φάση έκαναν 15 λεπτά για να συνεννοηθούν τι ακριβώς ρωτούσε ο Πρόεδρος
και τι απαντούσε ο Δρακόπουλος! Πολλά αυτονόητα στοιχεία δεν τα είπε. Ποτέ και πουθενά δεν
ανέφερε το όνομα του Γερόλυμπου, σαν να μην υπήρχε. Δεν έδεσε με συγκεκριμένα στοιχεία τη
σχέση της Εφορευτικής Επιτροπής με τον πρόεδρο του Τριάθλου και τον αντιπρόσωπο στην ΕΟΕ,
που ήταν το ίδιο και το αυτό πρόσωπο, ο Γερόλυμπος!
Ποτέ δεν ανέφερε συγκεκριμένα και ονομαστικά τους συλλόγους που δεν ειδοποιήθηκαν με
πραγματική πρόσκληση και δεν επέδειξε, αν δεν μπορούσε να καταθέσει, κανένα έγγραφο αυτών
των συλλόγων. Δεν ανέφερε συγκεκριμένα μία-μία, όπως απαιτείται σε τέτοιες δίκες την μη
αντιστοιχία συλλόγων και αντιπροσώπων, και ακόμα και όταν ρωτήθηκε για τις υποχρεώσεις τις
Εφορευτικής Επιτροπής ποτέ δεν κατάθεσε τη απόλυτη γνώση όλων από όλα τα μέλη της όλης
μαϊμουδένιας διοργάνωσης των εκλογών, παρά μόνο είπε πως ο πίνακας των συλλόγων-μελών της
ομοσπονδίας με δικαίωμα ψήφου ήταν αρμοδιότητα του ΔΣ του Τριάθλου, αθωώνοντάς τους έτσι
ακόμα και για την επόμενη παράγραφο, η οποία γράφεται σαφέστατα στο Πρακτικό των εκλογών:

Ποτέ δεν είπε το αυτονόητο ότι αυτή η υποχρέωση ήταν του Γερόλυμπου και άρα αυτός
μαγείρεψε τις εκλογές με Εφορευτική Επιτροπή τη γυναίκα του, τον υπάλληλό του και την
μαριονέτα, που στο όνομά της είχε ανοίξει τουριστικό γραφείο για να παίρνει τα ταξίδια της ΕΛΟΚ,
ώστε να ξαναβγεί πρόεδρος και να ξαναβγεί εκπρόσωπος του Τριάθλου στην ΕΟΕ.
Ποτέ δεν διευκρίνισε με συγκεκριμένα ονόματα συλλόγων και ατόμων ότι ίδιοι σύλλογοι
και ίδια άτομα είχαν πάρει μέρος και στην αρπαγή του Χόκεϊ και στην ίδρυση του Κέρλινγκ
και ποτέ δεν σύγκρινε τους πίνακες συλλόγων των δύο εκλογών των δύο αθλημάτων!
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Για μένα η εικόνα του κωλοτούμπα-μάρτυρα ήταν τελείως άλλη από αυτή που περίμενα! Δεν
είπε τίποτα κατά του Γερόλυμπου και μου έδωσε την εντύπωση ότι ή είχε «πιαστεί» από τον
Γερόλυμπο ή είχε απειληθεί από αυτόν! Και άλλα πολλά! Κατά τη γνώμη μου ο Δρακόπουλος
την δίκη την «έδωσε» στον Γερόλυμπο!
Από την άλλη μεριά, ο Τηλέμαχος Κυρλόγλου ήταν πιο είλικρινής και μου έδωσε την
εντύπωση ότι είχε απειληθεί με μήνυση για ψευδομαρτυρία από τον Γερόλυμπο (ή ακόμα και για
τέτοια πιθανότητα από τον Δρακόπουλο!) σε τρόπο που δεν είπε ούτε αυτά που έγραφε στην
καταγγελία του! Πιο ειλικρινής από τον Δρακόπουλο σε κάποια στιγμή που πιέστηκε ανέφερε ότι η
δουλειά ήταν στημένη από τον Γερόλυμπο για να συναντήσει την περίεργη αρνητική θέση του
Προέδρου!!!
Τέλος, παρωδία ήταν και ο μάρτυρας υπεράσπισης και «πρωταθλητής» στο τρίαθλο
Γρηγόρης Σκουλαρίκης, ο οποίος είπε ότι … τα παιδιά της εφορευτικής επιτροπής τα έβλεπε
συχνά σε αγώνες βετεράνων στο Τρίαθλο!!! Ας σημειωθεί ότι στην αίθουσα ήταν και ο Γερόλυπος,
ο οποίος πότε-πότε έδινε οδηγίες στον Μπαλασόπουλο, αλλά ο τελευταίος έκανε πολύ καλά, που
δεν τον χρησιμοποίησε για μάρτυρα, διότι στην υπόθεση αυτή ήταν το κόκκινο πανί!!!
Παρωδία Έκτη ο Μπαλασόπουλος: Ο συνήγορος των κατηγορουμένων ήταν αυτό που λέμε
… (ψάχνω ακόμα να βρω τη λέξη!)! Δεν είχε να πει τίποτα ουσιώδες και δεν είχε κανένα στοιχείο,
που να αποδεικνύει την αθωότητα των κατηγορουμένων (άλλοι κερδίσανε τη δίκη!) παρά μόνο
γύριζε γύρω-γύρω από το σκεπτικό:
«Είναι δυνατόν κε Πρόεδρε να έχουν γίνει εικονικές εκλογές και να μην έχουν μηνύσει
τους υπαίτιους οι σύλλογοι-μέλη της ομοσπονδίας?»
Κανένας δεν βρέθηκε να πει: «Και όμως σε αυτή την εγκληματική οργάνωση αυτό ακριβώς και συγκεκριμένα συμβαίνει!!!»
Ο Εισαγγελέας και ο Πρόεδρος! Σε κάθε δική μου ποινική δίκη οι Εισαγγελείς και οι
Πρόεδροι έμπαιναν στην αίθουσα προσηλωμένοι να με καταδικάσουν ό,τι στοιχεία και αν τους
παρουσίαζα! Ανέτρεπα με στοιχεία και λογικές εξηγήσεις τις κατηγορίες και αυτοί δεν δέχονταν τα
λογικά μου επιχειρήματα, επειδή ήθελαν να με καταδικάσουν! Για να αθωωθώ για προφανείς
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λόγους, γινόταν ολόκληρη η δίκη! (Δείτε την απόφαση 57645/25-9-2008)! Εδώ η κατάσταση ήταν
αντίθετη! Ο Εισαγγελέας και ο Πρόεδρος αθώωναν από μόνοι τους τους κατηγορούμενους!
Για το κατηγορητήριο είπαν ότι «άλλοι έπρεπε να δικάζονται και για άλλα παραπτώματα»!
Μα τη δουλειά την έστησε ένα και το αυτό άτομο, ο Γερόλυμπος, το ήξεραν όλοι και άρα
ένοχοι ήταν όλοι!
Για την Εφορευτική Επιτροπή είπαν ότι δεν φέρει ευθύνη για τους μαϊμούδες συλλόγους,
αλλά την ευθύνη την φέρει το ΔΣ, που παρείχε τον Πίνακα Δικαιουμένων Ψήφου στην Εφορευτική
Επιτροπή! Μα τη δουλειά την έστησε ένα και το αυτό άτομο, ο Γερόλυμπος, το ήξεραν όλοι
και άρα ένοχοι ήταν όλοι!
Για την Ποντίδα είπαν ότι εμμέσως μπορούσε να θεωρηθεί ένοχη επειδή από τις εκλογές
βγήκε ο σύζυγός της πρόεδρος, αλλά αυτό δεν ήταν και κάτι πολύ σπουδαίο! Μα τη δουλειά την
έστησε ένα και το αυτό άτομο, ο Γερόλυμπος, το ήξεραν όλοι και άρα ένοχοι ήταν όλοι!
Για τον Παπαδημητρίου είπαν ότι την ημέρα των εκλογών δεν ήταν υπάλληλος της ΕΛΟΚ,
αφού υπέγραψε σύμβαση τον Ιανουάριο του 2013 και άρα δεν υφίσταται θέμα εξάρτησης! Μα το
ότι ήταν άμισθος υπάλληλος του Γερόλυμπου από μήνες πριν το ήξεραν όλοι, αλλά δεν το
είπε κανένας από τους μάρτυρες! Γιατί?
Δυο-τρεις φορές που οι μάρτυρες, ιδίως ο Κυρλόγου, αναφέρθηκαν στον Γερόλυμπο ή
ανέφεραν το όνομα της Ποντίδα ως Ποντίδα-Γερολύμπου ο Πρόεδρος τους σταμάτησε λέγοντας
«Άντε πάλι αυτό! Δεν δικάζεται αυτός!» Μα την δουλειά την έστησε ένα και το αυτό άτομο, ο
Γερόλυμπος, το ήξεραν όλοι και άρα ένοχοι ήταν όλοι!
Όταν συγκεκριμένα ο Κυρλόγλου αναφέρθηκε σε επιρροές του Γερόλυμπου, ο Εισαγγελέας
ξεκαθάρισε ότι ο Γερόλυμπος «ως Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΛΟΚ δεν είχε «οπωσδήποτε» καμιά
ενεργή θέση στην ομοσπονδία καράτε και άρα δεν επηρέαζε τα γεγονότα»! (Εκεί ήταν που έπεσα
… αναίσθητος!) Μα τη δουλειά την έστησε ένα και το αυτό άτομο, ο Γερόλυμπος, το ήξεραν
όλοι και άρα ένοχοι ήταν όλοι!
Μετά από μιάμιση ώρα από την αρχή της δίκης ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου βρήκε
το … Πρακτικό των Εκλογών, που ήταν το βασικότερο έγγραφο της υπόθεσης, μπερδεμένο στα
δευτερεύοντα έγγραφα εκτός των Αναγνωστέων και το έκανε θέμα μαζί με τον Εισαγγελέα υπονοώντας ότι κάποιο χέρι το είχε βάλει εκεί εσκεμμένα! Γιατί δεν το είχε βρει ούτε αυτός ούτε ο
Εισαγγελέας την προηγούμενη μέρα, που μελέτησαν τον φάκελο, αφού χωρίς αυτό το έγγραφο δεν νοείται η διεκπεραίωση των εκλογών και δεν νοείται ούτε κατηγορία, ούτε δίκη???
Δεν είδαν οι κύριοι Εισαγγελέας και Πρόεδρος τις «συμπτώσεις» στους πίνακες συλλόγων, αντιπροσώπων και εκλεγμένων, που ανέφερα, ή για αυτούς ήταν πραγματικά συμπτώσεις? Αν οι επόμενες είναι συμπτώσεις, τότε θα είχα πιάσει πέντε φορές το … λόττο:
1 – Ο Γιώργος Γερόλυμπος και η Εμμανουέλα Ποντίδα είναι σύζυγοι και στις εκλογές η πρώτη
ήταν Εφορευτική Επιτροπή και ο δεύτερος βγήκε πρόεδρος του Τριάθλου, θέση που είχε και πριν
τις εκλογές, καθώς και εκπρόσωπος του Τριάθλου στην Ολυμπιακή Επιτροπή?
2 – Ο Κέιβαν Γκάζι και η Ελπίδα Χριστοδούλου έχουν προσωπική σχέση, ενώ ο Παύλος
Ντάριο Γκάζι και η Αθηνά Σοράγια Γκάζι είναι τα δύο παιδιά του Κέιβαν Γκάζι?
3 – Οικογένεια Παπαδημητρίου: Μιλτιάδης, Βάιος και Ελένη Παπαδημητρίου!!!
4 – Και Οδυσσέας και Θεοφάνης Χριστοδούλου είναι συγγενείς της Ελπίδας Χριστοδούλου!
Για το ΔΣ
Για την ΕξΕπ
Τακτικοί
Αναπληρωματικοί
Τακτικοί
Αναπληρωματικοί
Χριστοδούλου
Γκάζι Παύλος Ντάριο
Γερόλυμπος (Κ)
Χριστοδούλου Θεοφ. (Κ)
Οδυσσέας (Κ)
(Κ)
Καβακοπούλου Μαρία
Γκάζι Κέιβαν (Κ)
Γκούμας Αλέξανδρος (?)
(Κ)
Παπαδημητρίου Βάιος
Γαρεφαλάκης Εμ. (Κ)
Κόλια Ιωάννα (?)
(Κ)
Βαξεβάνης Χρήστος (?)
Παπαδημητρίου Ελ. (Κ)
Ξανθόπουλος Ιωσ. (Κ-Γκάζι) Γκάζι Αθηνά-Σοράγια (Κ)
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Προβατάς Ανδρέας (Κ-Γκάζι)
Κασάπη Μαρούλα (Κ)
Λιακόπουλος Μάρ. (Κ)
Λιοντή Ιουλία (Κ-Γκάζι)
Μπαλωμένος Γιώρ. (Κ-Γκάζι)
Πετρίδης Ιωάννης (?)
Γιατί δεν κατέθεσαν οι μάρτυρες ονομαστικά και επακριβώς ότι:
5 – Οι Ανδρέας Προβατάς, Γιώργος Μπαλωμένος, Ιωσήφ Ξανθόπουλος, Ιουλία Λιοντή και
Μαρία Καβακοπούλου είναι μαθητές του «σκλάβου του Γερόλυμπου» Κέιβαν Γκάζι?
6 – Οι Γκάζι, Χονδροματίδης, Παπαδημητρίου Μιλτιάδης είναι σκλάβοι του Γερόλυμπου?
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Δεν είδαν οι κύριοι Εισαγγελέας και Πρόεδρος από τον φάκελο της δικογραφίας ότι:
7 - Με ακριβώς 15 συλλόγους-μέλη η Ομοσπονδία Τριάθλου έχασε την αθλητική της αναγνώριση με καθυστέρηση 12 χρόνων?
8 - Στους 15 συλλόγους οι 10+ είναι σύλλογοι Καράτε, που ΔΕΝ καλλιεργούν το Τρίαθλο?
9 - Οι παράνομοι αντιπρόσωποι των παρανόμων 12-13 συλλόγων, που μετέχουν στην
ψηφοφορία, εκλέγουν ως μέλη της παράνομης Εφορευτικής Επιτροπής τους παράνομους από το
Καράτε Μιλτιάδη Παπαδημητρίου, Εμμανουέλλα Ποντίδα και Ελπίδα Χριστοδούλου?
10 - Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας του Τριάθλου
ψηφίζουν τελικά δεκατρείς εκ των οποίων οι έντεκα γνωρίζουμε ότι προέρχονται από συλλόγους
Καράτε, οι οποίοι σύλλογοι ΔΕΝ καλλιεργούν το Τρίαθλο?
Δεν παρατήρησαν ότι στον Πίνακα εκλεγμένων έχουμε:
Δύο Γερόλυμπους, τρεις Γκάζι, πέντε μαθητές του Γκάζι, τρεις Χριστοδούλου, τρεις Παπαδημητρίου και άρα οι μαϊμουδένιες αυτές εκλογές ήταν "κλειστές" για “τέσσερεις οικογένειες & φίλους”?
Επίσης, στα όργανα της διοίκησης του Τριάθλου στα 20 άτομα εκλέχθηκαν 16 καραμπινάτοι
από το Καράτε και άσχετοι με το Τρίαθλο, πιόνια του Γερόλυμπου, ενώ στο κύριο όργανο της
ομοσπονδίας Τριάθλου, που είναι το ΔΣ αυτής, τα 9 μέλη είναι από το Καράτε???
Ο Εισαγγελέας, που συνέταξε το κατηγορητήριο, δεν είδε τις δεκάδες παρανομίες από
εικονικούς συλλόγους, εικονικές ΓΣ, εικονικά ΔΣ όλα αυτά τα έτη λειτουργίας της ΕΟΤΡΙ από
το 2006 μέχρι το 2016 καθώς και εικονικές εκλογές το 2008 και το 2012 με πλαστά έγγραφα
αντιπροσώπευσης για μαϊμούδες αντιπροσώπους από τους εικονικούς συλλόγους?
Μόνο την παράβαση καθήκοντος της Εφορευτικής Επιτροπής είδε?
Οι κύριοι Εισαγγελέας της έδρας και Πρόεδρος όλα τα ανωτέρω δεν τα είδαν ή δεν ήθελαν
να τα δουν, ενώ ταυτόχρονα και οι μάρτυρες δεν τα είπαν συγκεκριμένα και επακριβώς, ενώ
ταυτόχρονα και η ΓΓΑ δεν είχε στείλει δικηγόρο να τα υποστηρίξει με μοιραίο αποτέλεσμα οι
καραμπινάτοι ένοχοι να κηρυχθούν … αγγελούδια!!!
Τελικά, Εισαγγελέας και Πρόεδρος κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ακόμα και το κατηγορητήριο δεν ευσταθεί, διότι οι κατηγορούμενοι δεν ήταν υπάλληλοι της ομοσπονδίας Τριάθλου, ενώ
ταυτόχρονα ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος δεν αποτελεί «Δημόσια Αρχή» προς την οποία υπέβαλαν
τα αποτελέσματα των εκλογών, αλλά απλή «εγγύηση» να διεξαχθούν σύννομα οι εκλογές!
Και σε αυτό διαφωνώ, διότι η ομοσπονδία πρέπει να έχει νόμιμο διοικητικό συμβούλιο και η
εκλογική διαδικασία από την οποία αυτό προκύπτει πρέπει επίσης να είναι νόμιμη, ενώ για τη
νομιμότητά της αυτή ακριβώς παρίσταται ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος και όχι για να μην τσακωθούν
οι ψηφοφόροι! Επί πλέον το Πρακτικό των Εκλογών καθώς και ο Πίνακας Ψηφισάντων γίνονται
αυτομάτως δημόσια έγγραφα, κατατίθενται στο Πρωτοδικείο και διατηρούνται σε αρχείο, ώστε να
ανατρέξουν σε αυτά όσοι έχουν έννομο συμφέρον και νομίζουν ότι αυτό το συμφέρον τους θίγεται!
Συνεπώς, η «Δημόσια Αρχή» προς την οποία υπέβαλαν νοθευμένα έγγραφα τα τρία μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής είναι το Πρωτοδικείο καθώς και κάθε δικαστήριο στο οποίο αυτά τα
έγγραφα θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά!!! Και πάντα, τη δουλειά την έστησε ένα και το αυτό
άτομο, ο Γερόλυμπος με στόχο να βγει πρόεδρος στο Τρίαθλο και εκπρόσωπός του στην
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ΕΟΕ, το ήξεραν αυτό και τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, συνέπραξαν σε αυτό και
άρα ένοχοι είναι και οι τρεις! Τα υπόλοιπα είναι μπαρούφες!

ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

Τι έπρεπε να γίνει σε αυτή την εξαρχής στραβή κι ανάποδη υπόθεση των εκλογών του
Τριάθλου με μαϊμού συλλόγους και μαϊμού αντιπροσώπους?
Βήμα Πρώτο: Ο Κοντονής στέλνει ογκώδη φάκελο για το Τρίαθλο στην Εισαγγελία!
Ο φάκελος της δικογραφίας, όπως τον είδα από μακριά πάνω στο έδρανο,
είχε πάχος περί τους 15 πόντους και θεωρείται ογκώδης και άρα πάει …
αδιάβαστος! Οπωσδήποτε τον είχαν φτιάξει οι συνεργάτες του ΓΓΑ Ιούλιου
Συναδινού και κυρίως ο ειδικός συνεργάτης δικηγόρος Γιώργος Καλούδης, ο
οποίος έχει το ιδίωμα να βάζει στις δικογραφίες όλα τα στοιχεία, ουσιώδη και
επουσιώδη, πράγμα που κάνει τη δικογραφία δύσκολη και στην ανάγνωση και
στην εκτίμηση των στοιχείων με πραγματική δικονομική βαρύτητα! Τα στοιχεία
του φακέλου έπρεπε να ήταν πιο μαζεμένα, οργανωμένα, συγκεκριμένα και με
συμπεράσματα!
Βήμα Δεύτερο: Η ανίκανη και άχρηστη ΓΓΑ έπρεπε να υποστηρίξει την
υπόθεση με δικηγόρο! Αντίθετα, ΔΕΝ υποστήριξε την τύχη αυτού του φακέλου
και της όλης υπόθεσης με δικό της δικηγόρο, αφού όλες οι παρανομίες του
Τριάθλου έγιναν μέσα στις δικές της αρμοδιότητες και ταυτόχρονα έχουν
απόλυτη σχέση και σύνδεση συλλόγων του Τριάθλου με συλλόγους άλλου
αθλήματος και άλλης ομοσπονδίας επίσης αναγνωρισμένης από τη ΓΓΑ καθώς
και με έναν τυχοδιώκτη που λυμαίνεται τις αθλητικές ομοσπονδίες εδώ και 25
χρόνια!!! Οι άχρηστοι Κοντονής, Συναδινός και οι δικηγόροι τους δεν είχαν ούτε
το θάρρος ούτε το φιλότιμο να υποστηρίξουν τη νομιμότητα μέσα στο δικό τους
σπίτι, απλά διότι είναι άχρηστοι και χαραμοφάηδες!!!
Έτσι έστειλαν το μπαλάκι για το Τρίαθλο στους Εισαγγελείς και τους είπαν «ψάξτε το»!
Βήμα Τρίτο: Ο Ογκώδης αυτός φάκελος πήγε στην Εισαγγελία και χρεώθηκε σε έναν
απαράδεκτο Εισαγγελέα, ο οποίος τον ξεφύλλισε χωρίς να εμβαθύνει στα αποδεικτικά στοιχεία,
και ο οποίος για να προλάβει ίσως να μην παραγραφεί η υπόθεση και βλέποντας μέσα στο φάκελο
μια καταγγελία από δύο άτομα, που τα είχε και πρόχειρα για μάρτυρες, περιόρισε το κατηγορητήριο
μόνο στις παράνομες εκλογές του Τριάθλου του 2012 και άφησε όλα τα άλλα!!! Είδε μάλιστα ότι η
υπόθεση δεν θα υποστηριχτεί από δικηγόρο και αδιαφόρησε, συν την μαθηματική πιθανότητα, που
ποτέ δεν αποκλείεται, να το έκανε και εσκεμμένα!!! Έπρεπε να γίνει καλύτερη εκτίμηση και
διεκπεραίωση από τον Εισαγγελέα που συνέταξε το κατηγορητήριο! Το www.karate.gr το είδε
μέσα στον φάκελο: Γιατί δεν το κάλεσε να καταθέσει?
Χωρίς να περιαυτολογώ, και όλοι το γνωρίζετε αυτό, αν ήμουν εγώ μάρτυρας, όλα θα ήταν
ανάποδα! Αλλά ο Δρακόπουλος έχει καταφέρει να με απομακρύνει και οι ανεγκέφαλοι του ΚΙΜΕ τον ακολουθούν! Πληρώνετε δικηγόρους και χάνετε δίκες!
Βήμα Τέταρτο: Οι δύο μάρτυρες είπαν το ένα δέκατο των απειλών τους,
που μας έγραφαν ενάμισι χρόνο τώρα! Αδιάβαστοι, φοβισμένοι, ηττοπαθείς και
ανυποστήρικτοι από δικηγόρο, δεν είχαν κατατοπιστεί για τον φάκελο ούτε από
την ΓΓΑ, της οποίας έπρεπε να είχαν ζητήσει τη συνδρομή μελετώντας τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης από το αντίγραφο, που οπωσδήποτε έχει
κρατήσει η ΓΓΑ!
Μεγάλη εντύπωση μου έκανε η φράση που είπε ο Πρόεδρος 5-6 φορές για
τους μάρτυρες «Δεν προκύπτει να έχετε δίκιο σε αυτά που καταθέτετε, αλλά κάνατε πολύ
καλά που υποβάλλατε την καταγγελία και κανένας δεν σας ψέγει για αυτό!» Με αυτό το
σλογκανάκι τους απάλλαξε από τυχόν μηνύσεις του Γερόλυμπου για ψευδομαρτυρία και ψευδορκία!
Βήμα Πέμπτο: Προφανώς και οι σύλλογοι, οι οποίοι περιλήφθηκαν σε αυτές τις εκλογές χωρίς
να το γνωρίζουν και αντιπροσωπεύτηκαν από μαϊμούδες αντιπροσώπους, έπρεπε να υποβάλουν
μηνύσεις και να εμπλακούν σε αυτή τη δίκη! Τώρα σε κάθε μελλοντική αναφορά σε αυτές τις
εκλογές θα σας κραδαίνει την απόφαση ότι τις αποδεχθήκατε σαν νόμιμες, ανεγκέφαλοι!
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Βήμα Έκτο: Ίσως ακόμα κάτι μπορεί να περισωθεί από την υπόθεση των παράνομων
εκλογών στο Τρίαθλο, αλλά το ανεγκέφαλο και ορθίως κοιμώμενο ΚΙΜΕ δεν καταλαβαίνει να κάνει
οτιδήποτε!!! Έπρεπε να με ακούτε, αφού διαχειρίζομαι το συμφέρον σας καλύτερα από εσάς!
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Τέλος, σχετικά με την υπόθεση του Τριάθλου, που ακόμα δεν έχει τελειώσει, είναι μεγάλο
λάθος για την αντιπολίτευση του ΚΙΜΕ να μην δίνει σημασία τι γίνεται εκεί, διότι η σύγκρουση με τον
Γερόλυμπο είναι ένας Πόλεμος με πολλές μάχες σε διάφορους χώρους και χρόνους και για
διάφορους λόγους! Στους Πολέμους όλες οι μάχες έχουν σημασία, και οι μικρές και οι μεγάλες!
Δεν σκέπτονται οι ανεγκέφαλοι του ΚΙΜΕ τι θα σήμαινε αν αποδεικνυόταν ότι οι εκλογές στο
Τρίαθλο ήταν στημένες από τον Γερόλυμπο με συνεργό τη γυναίκα του και εργαλεία τους Μίλτο
Παπαδημητρίου, Ελπίδα Χριστοδούλου, Κέιβαν Γκάζι? Θα ήταν μια μεγάλη νίκη για το ΚΙΜΕ!
Το ίδιο συμβαίνει με την ΕΦΙΠ: Εσείς θα την χάσετε! Εγώ θα την κέρδιζα πανεύκολα!
Με το τέλος της μελέτης για την εκμετάλλευση της ομοσπονδίας του Τριάθλου από τον
Γερόλυμπο, ας δούμε τη μορφή του Πίνακα εκπροσώπων των ομοσπονδιών που μας ενδιαφέρουν
στην ΕΟΕ και τις … ταρζανιές που μετέρχονται για μια θέση στην ΕΟΕ.

Από την Ποδηλασία βλέπουμε ότι ο Μεντεσίδης, που ήταν διευθυντής του Ελεγκτικού
Συμβουλίου της ΓΓΑ ήταν τρεις τετραετίες πρόεδρός της και μέλος της ΕΟΕ. Το διάστημα 2013 –
2017 μέλος από την ποδηλασία ήταν ο Τερζής, οπότε έκανε έλεγχο ο Κοντονής στα οικονομικά της,
με το ενδιαφέρον πόρισμα με κλικ εδώ (10/5/2016), και ξαφνικά την θέση την παίρνει ο
διευθυντής του Κοντονή … Ιάκωβος Φιλιππούσης!
Τα κόμματα δεν εμπλέκονται στην «Άγια ΕΟΕ»! (Μεγάλη η Χάρη της!)
Από το Τρίαθλο βλέπουμε ότι μέλος στην ΕΟΕ ήταν ο Αρβανίτης, ο οποίος κατά τις πληροφορίες από τα site του τριάθλου καταδικάστηκε για οικονομικές ατασθαλίες στο τρίαθλο. Την ομοσπονδία και τη θέση του Αρβανίτη πήρε το 2006 ο Γερόλυμπος επί υφυπουργού Ορφανού της
Νέας Δημοκρατίας, μέχρι που ανακλήθηκε η ειδική αθλητική αναγνώριση λόγω μαϊμουδοσυλλόγων!
Ίσα που πρόλαβε να μπει το καράτε στους Ολυμπιακούς του Τόκιο το 2020 και ο Γερόλυμπος
μετακινήθηκε εκπρόσωπος της Αυτοκρατορίας του επιτέλους σε μια καρέκλα που όμως τρίζει!
Τα κόμματα δεν εμπλέκονται στην «Άγια ΕΟΕ»! (Μεγάλη η Χάρη της!)
Από το Χόκεϊ στην ΕΟΕ μπαίνει ο Τσόγκας από το 1997, αφού το άρπαξε με συλλόγους
καράτε, και εναλλάσσεται με τον Χατζημιχάλη με διακοπή μιας τετραετίας κατά την οποία δίνουν
ευκαιριακά την εκπροσώπηση στον Κυριακού, ο οποίος έγινε και πρόεδρος της ΕΟΕ, ενώ την
επόμενη τετραετία «μεταφέρεται» στην Τοξοβολία μέχρι να εκπέσει λόγω καταδίκης του.
Το 2001 ιδρύεται το Κέρλινγκ από τον Γερόλυμπο με στόχο μια θέση στην ΕΟΕ, αλλά τρώει
πόρτα από τον Φιλάρετο της ΕΟΕ. Παραμένει στα αζήτητα μέχρι την ανάκληση της ΕΑΑ από ΓΓΑ.
2005 – 2009 ο Φούρας εκπροσωπεί το Μπέιζμπολ, που το έχει στο τσεπάκι του. Ίσως το
διάστημα 2001 – 2005 να είχε δώσει τη θέση αυτή στον Γερόλυμπο, αλλά δεν βρήκα στοιχεία.
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2005 – 2009 υφυπουργός αθλητισμού είναι ο Γιώργος
Ορφανός και ο στενός του συνεργάτης Γερόλυμπος μπαίνει
εκπρόσωπος από το Σόφτμπολ στην ΕΟΕ.
Τα κόμματα δεν εμπλέκονται στην «Άγια ΕΟΕ»!
(Κάθε φορά που την … γράφω, σταυροκοπιέμαι!)
2005–2009 μπαίνει ο Κούβελος στην ΕΟΕ από την
Ιππασία και μένει μέχρι σήμερα.
Για το 2009–2013 τσακ και ο Καπράλος από το Μοντέρνο Πένταθλο στην ΕΟΕ! Γίνεται και πρόεδρος της ΕΟΕ.
Για το 2013-2017 ο «ευκαιριακός πρόεδρος μεταφέρεται» στην Αντιπτέριση (μπάντμιντον)
στην οποία μένει μέχρι σήμερα! Παραμένει και πρόεδρος της ΕΟΕ φυσικά μετά από τις γελοίες
εκλογές και συγκρούσεις μέχρι το ΣτΕ με τον Κούβελο για 10 ολόκληρους μήνες το 2017!
Τα κόμματα δεν εμπλέκονται στην «Άγια ΕΟΕ»! (Μεγάλη η Χάρη της!)
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25 χρόνια περιμένω πότε θα ΤΟΝ καταλάβετε!!!

Και ποτέ να μην ξεχνάμε να βάζουμε … κάτω από το μαξιλάρι μας τα ΙΔΑΝΙΚΑ της ΕΟΕ
και του «Εὒ ἀγωνίζεσθαι!» για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι!
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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!
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Στο Κεφάλαιο αυτό αποκαλύπτουμε τις καραμπινάτα παράνομες αρπαγές και ιδρύσεις
αθλητικών ομοσπονδιών-μαϊμού (εκτός της ομοσπονδίας του καράτε) από τον Γερόλυμπο και τη
Συμμορία του, στις οποίες η ΓΓΑ έδινε ασύδοτα, ανέλεγκτα, ασυνείδητα την ειδική αθλητική
αναγνώριση, επιχορηγήσεις, προνόμια, στάδια για αγώνες, αντιπροσώπους στην ΕΟΕ και ότι άλλο
φανταστεί το μυαλό του ανθρώπου, με αποτέλεσμα οι ομοσπονδίες-μαϊμούδες να μολύνουν απ’
άκρη σ’ άκρη το αθλητικό σύστημα της χώρας μας! Δεν πιστεύω να έχει κανένας αντίρρηση, διότι
μέχρι και πρόεδρο-μαϊμού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έβγαλε το Χόκεϊ-μαϊμού!
Και αν προσέξει κανείς, η σαπίλα αυτή είχε μολύνει τα 3/4 του αθλητικού συστήματος της χώρας με
έντονη επιρροή τις φιλοδοξίες του Γιώργου Γερόλυμπου αναδεικνύοντας τον ίδιο για άλλη μια φορά
ως τον Εγκέφαλο της Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος και μέλος της ΕΟΕ αυτή τη φορά μέσω της ομοσπονδίας του καράτε!!!
Την πλήρη ευθύνη την φέρει η ΓΓΑ, διότι δεν παρακολουθεί ούτε κατ’
ελάχιστο τα τεκταινόμενα εντός της ΕΛΟΚ, αποδεικνύοντας ότι ο
Γερόλυμπος προστατεύεται από ένα ιδιόμορφο σύστημα αποδεδειγμένης
διαπλοκής!!!
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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!!!
Συνεχίζεται στα επόμενα Κεφάλαια!
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Το περιεχόμενο του www.karate.ggrrrr σε Θεματικές Ενότητες!
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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 αφιέρωμα στον Γιώργο Γερόλυμπο, ο οποίος με κρατάει ... νέο και ενεργό σε ...
όλους τους τομείς!!!
Τα επόμενα 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

Δίκες με την ΕΛΟΚ.
Επικράτηση στην
ΠΟΠΚ.(2004-2012)
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Ίδρυση και Πορεία της
ΕΟΕΚ. (1977 – 1994)

Τραγικές Εξελίξεις στην
ΕΛΟΚ.
(2013 – 2016)

(1995-2004)

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.
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Την απόφασή του αυτή της ανάκλησης της ΕΑΑ του Τριάθλου ο Κοντονής την έστειλε και στην
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ώστε να πετάξουν έξω τον Γερόλυμπο από την Ολομέλεια, εφόσον
δεν αντιπροσώπευε πλέον αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία, αλλά οι «Άγιοι της ΕΟΕ»,
(Μεγάλη η Χάρη τους!) εξέδωσαν την επόμενη ανακοίνωση υποστηρίζοντας τον Γερόλυμπο:
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«Κόρακας, κοράκου μάτι δεν βγάζει!»
Με την ανωτέρω ανακοίνωση γίνεται ηλίου φαεινότερη η φιλοσοφία της «αντεστραμμένης
αντιπροσώπευσης», που ισχύει για την ΕΟΕ! Δεν την ξέρετε? Να σας την εξηγήσω:
Όλοι νομίζουμε ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στην Διεθνή
Ολυμπιακή Επιτροπή! Αμ, δεν είναι έτσι! Είναι το αντίθετο! Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
αντιπροσωπεύει την ΔΟΕ στην Ελλάδα! Δηλαδή, η ΕΟΕ λειτουργεί για τα συμφέροντα της ΔΟΕ
μέσα στη χώρα μας και όχι για τα συμφέροντα της Ελλάδας μέσα στην ΔΟΕ και ας χρηματοδοτείται
από το Δημόσιο Χρήμα της χώρας μας! Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα κυρίως για τα 1-2 μόνιμα μέλη της
ΕΟΕ μέσα στην ΔΟΕ! Αλλά αυτά είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο!
Μόλις, λοιπόν, τα μέλη της ΕΟΕ στριμώχνονται από κάποιον κυβερνητικό, αμέσως επικαλούνται την … Χάρτα της ΔΟΕ! (Σιγά την … Χάρτα!) Και εμείς τους ακούμε! Συνοπτικά, λοιπόν:
Την 10/9/2012 έγιναν οι παράνομες εκλογές στην παράνομη Ομοσπονδία του Τριάθλου.
Την 4/1/2016 δημοσιεύτηκε το Άρθρο μου στο www.karate.gr , όπου αναλύθηκαν και
σχολιάστηκαν τα Πρακτικά των εκλογών του Τριάθλου του 2012.
Την 8/1/2016 δημοσιοποιείται η Ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Ομοσπονδίας του Τριάθλου από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιο Συναδινό με την υπαγωγή
του αθλήματος στην Ομοσπονδία του Μοντέρνου Πένταθλου.
Την 9/1/2016 δημοσιεύεται διαμαρτυρία για την ανάκληση στο site της ΕΟΤΡΙ.
Την 11/3/2016 δημοσιεύεται στο http://www.trinews.gr/item.php?id=1361 ψευδής είδηση ότι η
ανάκληση αναστάλθηκε!
Την 31/3/2016 δημοσιοποιεί η ΓΓΑ ότι το Εφετείο την δικαίωσε (προηγούμενη σελίδα).
24/4/2016 – Παρ’ όλα αυτά Κύπελο στην Κυπαρισσία!
10/5/2016 – Παράλληλα, όμως, έχουμε και το πόρισμα από τους ελέγχους της ΓΓΑ στην
ομοσπονδία της Ποδηλασίας! (Το θεωρώ προβάδισμα παρόμοιου για την ΕΛΟΚ!) Βεβαίως οι
έλεγχοι στην Ποδηλασία είχαν στόχο την άνευ όρων παράδοση της εκπροσώπησης της Ποδηλασίας
στην ΕΟΕ στον κολλητό διευθυντή του Κοντονή, Ιάκωβο Φιλιππούση!!!
Την 22/9/2016 – έχουμε το Πανελλήνιο Τριάθλου στο Λουτράκι!
23/9/2016 – Ιδιωτικό Συμφωνητικό με διαφημιζόμενους και η ομοσπονδία του Τριάθλου
έχει γίνει κανονικό «μαγαζί» του Γερόλυμπου!  25/9/2016 – Λουτράκι!
Την 2/6/2016 οι Σπύρος Δρακόπουλος και Τηλέμαχος Κυρλόγλου καταθέτουν καταγγελία
τους στη ΓΓΑ και τον Ιούλιο Συναδινό για τις παρανομίες στις εκλογές του Τριάθλου του 2012.
Σε αυτή την καταγγελία του κατά του Γερόλυμπου ο … κωλοτούμπας Δρακόπουλος
καταγγέλλει ως «ευαίσθητος γονεύς» τις παρανομίες του Γερόλυμπου στις εκλογές της ΕΟΤΡΙ την
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