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Διοικητικές και άλλες εξελίξεις στην ΕΛΟΚ
Το ΔΣ της ΕΛΟΚ προχώρησε στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης στο πρόσωπο του
μέλους του ΔΣ Γεωργίου Μπίκα.
Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά απο καταγγελία του επιτίμου προέδρου της ΕΛΟΚ
σχετικά με την εξάσκηση απο τον Γ. Μπίκα προπονητικού έργου και συμμετοχή
του σε εταιρεία που διοργανώνει σεμινάρια, προπονήσεις, αγώνες Καράτε κλπ
και στην οποία ο Γ. Μπίκας είναι διαχειριστής και μέτοχος με 25%.
Αυτά όλα βεβαίως αντίκεινται στον αθλητικό νόμο και αποτελούν ασυμβίβαστο,
επιβάλουν δε την έκπτωση του εμπλεκόμενου από κάθε διοικητική αθλητική θέση. Όπερ
και εγένετο. Πολύ περισσότερο όμως όλα αυτά αντίκεινται σε κάθε ηθική και
δεοντολογία. Οι μέτοχοι στη εταιρεία αυτή ειναι 4 στο σύνολο σύμφωνα με τα όσα
δήλωσε ο Γ. Μπίκας στο ΔΣ και όσα αναγράφει το καταστατικό της εταιρείας που
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και αναδημοσιεύουμε μέρος του προς επιβεβαίωση των
γραφομένων. Η έδρα της εταιρείας είναι στην διεύθυνση της οικίας του Γ. Μπίκα
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο καταστατικό της εταιρείας .
Το θέμα δεν είναι τόσο απλό και δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια της διαπιστωτικής
πράξης. Δημιουργούνται πολλά ερωτήματα σχετικά με την δράση της εταιρείας αυτής,
όπως: τι γίνεται με τα χρήματα που εισπράττει η εταιρεία (κατά δήλωση και του Γ. Μπικα
στο ΔΣ της ΕΛΟΚ, κόβονται αποδείξεις από την εταιρεία για τις εισπράξεις που κάνει !!),
τι οντότητα έχει η εταιρεία αυτή σε επίπεδο Καράτε και ποια εξουσιοδότηση έχει
να δίνει βαθμούς dan και να διοργανώνει αγώνες ,τι εξετάσεις διενεργεί, τι
διπλώματα dan εκδίδει και εάν για αυτά τα dan επίσης λαμβάνει χρήματα και
πόσα?
Επειδή οι μέτοχοι της εταιρείας είναι από τα πρωτοκλασάτα στελέχη του ΚΙΜΕ που
πρωτοστατούν σε "καταγγελίες" εναντίον της ΕΛΟΚ στα social media και τα κανάλια...
με πολύ ενδιαφέρον αναμένουμε τις απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα! Είναι βέβαιο
πλέον ότι θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις και αλλού δεδομένου ότι τα ψέματα
τελείωσαν και η ΕΛΟΚ κινείται σε επίπεδο δικαιοσύνης, πειθαρχικών οργάνων και
ελεγκτικών μηχανισμών για όλα αυτά που έρχονται στο φως.
Θυμίζουμε οτι η ΕΛΟΚ δεν είχε εγκρίνει αγώνες και σεμινάρια της εν λόγω
εταιρείας στα Λιόσια και στην Κορινθία και αυτό απετέλεσε την αφορμή για την
κήρυξη του πολέμου από τους εταίρους εναντίον της ΕΛΟΚ και της διοίκησης
της...
Ενώθηκαν οι συγκεκριμένοι εταίροι με την άλλη απογοητευμένη ομάδα, την ομάδα των
ταξιδιωτικών γραφείων, των "γονέων", στους οποίους η ΕΛΟΚ επίσης έκοψε, όπως είχε
υποχρέωση, τους διαύλους για τις αρπαχτές μέσω "εκδρομών"...
Όλοι οι απογοητευμένοι λοιπόν ενώθηκαν και δημιούργησαν το ΚΙΜΕ με σκοπό να
ελέγξουν την διοίκηση της ομοσπονδίας και να συνεχίσουν το "θεάρεστο" εταιρικό έργο
τους ανενόχλητοι...
Αφού έφαγαν πόρτα στις εκλογές απο την συντριπτική πλειοψηφία του καράτε, τώρα

ξεκίνησαν το βιολί "ψευδείς και συκοφαντικές καταγγελίες", λάσπη στον ανεμιστήρα και
όπου βγει. Αυτό όμως έχει επίπτωση στο άθλημα και τους πραγματικούς συλλόγους
του, που δεν έχουν εταιρείες , ούτε πρακτορεία Ταξιδιών ... αυτή η αθλιότητα έχει
εξαγριώσει τους πάντες στην ομοσπονδία!
Η πληροφόρηση μας είναι ότι μέλος της εταιρείας, έπαιζε ταυτόχρονα και με
πρακτορείο, μέσω του "γονέα" μέλους του συλλόγου του, που ήταν και
εκπρόσωπος του στις γενικές συνελεύσεις και έχει σοβαρά προβλήματα με την
δικαιοσύνη... σύντομα θα βγουν και αυτά στο φως καθώς και οι διαδρομές με στελέχη
της ΓΓΑ.
Ξέρετε, για όλους υπάρχει ένας διαθέσιμος εισαγγελέας και ένας ενδιαφερόμενος
εφοριακός. Ο σκοπός ήταν να μην ανοίξει αυτή η φάμπρικα. Αλλά είναι πολύ καλό που
άνοιξε για να καθαρίσει ο χώρος του καράτε και όχι μόνον.
Παράλληλα με την εξέλιξη αυτή, ο αναπληρωματικός του Γ. Μπίκα και αποτυχών
υποψήφιος του ΚΙΜΕ για την ΕΟΕ, έχει παραπεμφθεί στην Δικαστική Επιτροπή
της ΕΛΟΚ με την κατηγορία προσπάθειας αλλοίωσης ζύγισης στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα υπέρ αθλητή του συλλόγου του. Πολύ σοβαρή κατηγορία σε επίπεδο
νομικό αλλά προπάντων ηθικό!!
Επίσης ο "αναπληρωματικός" του αναπληρωματικού του ΚΙΜΕ, έχει προσφύγει
στο Ειρηνοδικείο με αίτημα να ονομαστεί αναπληρωματικός του
αναπληρωματικού!! Έχουν καταλάβει τι έρχεται και προσπαθούν να πάρουν θέση
αναμονής μήπως και γίνουν μέλη του ΔΣ από το παράθυρο. Εναντίον του η ΕΛΟΚ έχει
υποβάλει μήνυση για πλαστογραφία και έκδοση πλαστών διπλωματών kyu με
αδιάσειστα στοιχεία, μεταξύ των οποίων στοιχείων περιλαμβάνονται και τα ίδια τα
πλαστογραφημένα διπλώματα των kyu με διάφορες υπογραφές όπως ακούσαμε!! Η
πλαστογραφία είναι στα κωλύματα συμμετοχής στην διοίκηση αθλητικών σωματείων και
γενικότερα δημοσίων οργανισμών.
Τέλος δικάζεται η προσφυγή 2 συλλόγων και του επίτιμου προέδρου της ΕΛΟΚ
κατά της συμμετοχής του ΚΙΜΕ και των υποψηφίων του στις εκλογές της ΕΛΟΚ,
την οποία συμμετοχή του ΚΙΜΕ στις εκλογές της ΕΛΟΚ, οι προσφεύγοντες
θεωρούν παράνομη και άκυρη.
Το ΚΙΜΕ έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα ήδη πριν καν αρχίσουν τα
όργανα. Αυτή είναι η "αξιοκρατία" που μας έχουν ζαλίσει οτι εκπροσωπούν? Με
εταιρείες και πρακτορεία ταξιδιών?? Αυτή είναι η διαφάνεια που ο επαγγελματίας
ψευδομάρτυρας μας τσαμπουνάει? Θα τα εξηγήσουν όλα σύντομα στις αρμόδιες αρχές.
Εν τω μεταξύ, ο επαγγελματίας ψευδομάρτυρας θα τραβάει όλους τους
εμπλεκόμενους με αυτόν, όλο και πιο βαθιά στον βούρκο στον οποίο κινείται.
Θερμό καλοκαίρι θα έχουμε. Ήδη το θερμόμετρο κτυπά 43 βαθμούς έξω σήμερα.

