ΣΚΑΝΔΑΛΟ (αθλητικό-δικαστικό):
Το «σύστημα Γερόλυμπου & ΣΙΑ» εξαπάτησε (και) την Πρωτοδίκη Κατσά ή
εξυπηρετήθηκε;
9 Απριλίου 2018

διά χειρός Πάρι Κουρτζίδη

Στο προηγούμενο ρεπορτάζ μου στα Piperata.gr, είχα υποσχεθεί ότι θα
συνεχίσω, όσο κι αν οι παράγοντες – υποστηρικτές του Γερόλυμπου
(Μαρινάκης – Κούβελος – Αθανασίου & ΣΙΑ) κάνουν ότι περνά και δεν περνά
από το χέρι τους για να σταματήσω να αποκαλύπτω (και μάλιστα με
συνταρακτικά ντοκουμέντα), τον παράνομο τρόπο διοίκησης της ΕΛΟΚ.
Σήμερα θα αποκαλύψω και την παράνομη υφαρπαγή (μιας
απίστευτα σκανδαλώδους) δικαστικής απόφασης από το «σύστημα
Γερόλυμπου & ΣΙΑ»!
Και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σύντομα να μάθουμε ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕ
ως ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ η πρωτοδίκης Ευτυχία Κατσά, όταν στις
30/03/2018 έκανε δεκτή την 30174/2018 δώδεκα συλλόγων της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛΟΚ), όπως ανέλυσα σε προηγούμενο ρεπορτάζ, και όρισε, κρίνοντας
ως κατάλληλους, τους πλέον ακατάλληλους παράγοντες! Ποιους ακριβώς; Τους
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ Χρήστο (Πρόεδρο ΕΛΟΚ και εμπλεκόμενο στην δικαστική υπόθεση της
Σχολής προπονητών Καράτε), ΠΟΝΤΙΔΑ Εμμανουέλα (Γενική Γραμματέα ΕΛΟΚ,
σύζυγο Γερόλυμπου και υπόδικη στην υπόθεση των αρχαιρεσιών του Τριάθλου με σωματεία
Καράτε), ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο (Αναπληρωτή Πρόεδρο ΕΛΟΚ), ΚΑΡΑΠΛΙΑΓΓΟ Αθανάσιο
(Ταμία ΕΛΟΚ) ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ Παναγιώτη (πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΚ και
ιδιοκτήτη συλλόγου που εκπροσωπείται από τον Γεώργιο Γερόλυμπο) ως μέλη προσωρινής
διοίκησης, με ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΚΟΠΟ: Τη διενέργεια εκλογών «υπό τον όρο συζήτησης την
ορισθείσα δικάσιμο» (εκούσια διαδικασία στις 07/05/2018!).
Ας την πληροφορήσουν λοιπόν την πρωτοδίκη Κατσά τα Piperata.gr (όπως και κάθε
άλλη αρμόδια ελεγκτική αρχή) τι ακριβώς απόφαση έλαβε και τι ακριβώς πέτυχε με
αυτήν…
1ον. όρισε ΑΥΤΟΥΣ που αποτελούσαν εδώ και ενάμιση χρόνο την Εκτελεστική
Επιτροπή της ομοσπονδίας που υποκαθιστούσε το (παράνομο) εκλεγμένο Δ.Σ.!
2ον, όρισε ΑΥΤΟΥΣ που ως κανονική διοίκηση είχαν εκλεγεί παράνομα σύμφωνα με την
2332/2018 απόφαση!
3ον, όρισε ΑΥΤΟΥΣ που επικαλέστηκαν (πλασματικά) έλλειψη διοίκησης, την οποία από
το 2016 απρόσκοπτα και παρανόμως ασκούσαν ΟΙ ΙΔΙΟΙ!
4ον, όρισε ΑΥΤΟΥΣ που πρόσφατα 965 γονείς και δάσκαλοι Καράτε, κατήγγειλαν στην
Ε.ΦΙ.Π., για σωρεία ενεργειών που προσβάλουν το αθλητικό πνεύμα και τα αθλητικά ιδεώδη!
5ον, όρισε ΑΥΤΟΥΣ που προ ημερών εναντίον τους κατατέθηκε στη Ε.ΦΙ.Π καταγγελία που
αφορά την συμμετοχή (ορισμένων εξ αυτών) σε ιδιωτικές κερδοσκοπικές εταιρίες, αθλητικού
ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα και το εξωτερικό! ()Το γνωστό κόλπο: Γιάννης κερνά και Γιάννης
πίνει! Για την ακρίβεια και του λόγου το αληθές, όπου Γιάννης… Γερόλυμπος!)
6ον, όρισε ΑΥΤΟΥΣ που ως εκτελεστική Επιτροπή του μέχρι σήμερα ΔΣ της
ΕΛΟΚ αρνήθηκαν να χορηγήσουν στους συλλόγους της ΕΛΟΚ τα οικονομικά στοιχεία της
Ομοσπονδίας και που ανέβαλαν επ αόριστο την απολογιστική Γενική Συνέλευση του
Φεβρουαρίου 2018, όπου θα κρινόταν η χρηστή Οικονομική και Διοικητική διαχείριση (από τους
ίδιους ) της Ομοσπονδίας!
7ον, όρισε ΑΥΤΟΥΣ εκ των οποίων ορισμένοι εμπλέκονται σε σωρεία ποινικών αδικημάτων
για τα οποία διενεργούνται προκαταρκτικές έρευνες από την Οικονομική Αστυνομία!

Δικαιοσύνη και Πολιτεία ας σώσουν το κύρος που απέμεινε…
Για να δούμε πως θα αντιδράσει η Προϊσταμένη Αρχή του Πρωτοδικείου Αθηνών, αλλά και
η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ο Πρωθυπουργός, ο υφυπουργός Αθλητισμού και ο υπουργός
Δικαιοσύνης, όταν εμπεριστατωμένα (νομίμως) πληροφορηθούν για τα ανωτέρω και ΚΥΡΙΩΣ όταν
μάθουν ότι, η κριθείσα ως «κατάλληλη» προσωρινή διοίκηση, από την πρωτοδίκη Ευτυχία Κατσά,
πέρα των ανωτέρω έσπευσε και ΟΡΙΣΕ, εν μέσω εορτών του Πάσχα, ως ημερομηνία εκλογών
στην ΕΛΟΚ την 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, δηλαδή πριν την ορισθείσα συζήτηση (εκούσια διαδικασία)
στις 7 ΜΑΪΟΥ 2018, προκειμένου να μην υπάρχει νόημα και αντικείμενο συζήτησης! Κατ’
επέκταση να συνεχίσουν την κατάσταση και την ασυδοσία στην ομοσπονδία Καράτε, αλλά και
γενικά στον αθλητισμό!
Το ερώτημα που απεύθυνα στην Πολιτεία και δη στην κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου το
απευθύνω τώρα και στον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών, αλλά και στην αδέκαστη κυρία
Ξένη Δημητρίου (εισαγγελέα Αρείου Πάγου): Θα επιτρέψετε για άλλη μια φορά την εφαρμογή
τέτοιων πρακτικών; Θα αφήσετε το δίδυμο Βασιλειάδη – Συναδινού να κωλυσιεργεί και το άλλο
δίδυμο Κούβελου – Γερόλυμπου να κάνει πάρτι στον Ολυμπιακό αθλητισμό; Θα επιτρέψετε ως
εγγυητές της νομιμότητας να «ορίζονται» με δικαστική απόφαση(!) τα μέλη της «παρέας
Γερόλυμπου»; Ίδωμεν!
Σε επόμενο ρεπορτάζ μου, εδώ στα Piperata.gr, θα αποκαλύψω με αδιάψευστο
συνταρακτικό ντοκουμέντο, την απόλυτη χειραγώγηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε
από τον Γεώργιο Γερόλυμπο, αλλά και από όποιον/ους ακόμη βρίσκονται (και κρύβονται)
πίσω απ’ αυτόν…

