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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ mail ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Πως ο
Γερόλυμπος «έστησε» δικαστική αποφάση και
εκλογές στην Ομοσπονδία Καράτε!
11 Απριλίου 2018
…διά χειρός Πάρι Κουρτζίδη
Τηρώντας, όπως πάντα, τις δεσμεύσεις αποκλειστικά και μόνο
απέναντι στις ελληνικές αρχές και πρωτίστως απέναντι σε εσάς,
τους απλούς και πιστούς αναγνώστες, ήγγικεν η ώρα να
ξεκινήσουν οι μεγάλες «καυτές» αποκαλύψεις με ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
ακράδαντα, σχετικά με το τι συμβαίνει στους κόλπους της
ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά και δυστυχώς στον Ολυμπιακό
αθλητισμό!
Σε προηγούμενα ρεπορτάζ μου, εδώ στα Piperata.gr, σας είχα
υποσχεθεί πως θα αποκαλύψω με αδιάψευστο συνταρακτικό ντοκουμέντο, την
απόλυτη (μη νόμιμη) χειραγώγηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε από τον
Γεώργιο Γερόλυμπο, αλλά και όποιον/ους ακόμη βρίσκονται (και κρύβονται) πίσω απ’
αυτόν… Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με τον περιβόητο κύριο Γερόλυμπο, alter ego του
κυρίου Ισίδωρου Κούβελουκαι όχι μόνο…
Αμέσως μόλις η πρωτοδίκης Ευτυχία Κατσά έκανε δεκτή (κατά απαράδεκτο και περίεργο
τρόπο) την 30174/2018 αίτηση δώδεκα (ελεγχόμενων και καθοδηγούμενων από τον
Γερόλυμπο) συλλόγων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε, –όπως σάς ανέλυσα και για
αυτό σε προηγούμενο ρεπορτάζ μου– ο πρώτος άνθρωπος που πληροφορήθηκε το
αποτέλεσμα εκείνη την ημέρα (30 Μαρτίου 2018) από τον νομικό σύμβουλο της
Ομοσπονδίας Ιωάννη Μουρνιανάκη, ήταν ο καθοδηγητής των ανεκδιήγητων δρώμενων
στην ΕΛΟΚ! ΑΜΕΣΑ τότε ο καθοδηγητής Γερόλυμπος απέστειλε mail προς τον κ.
Μουρνιανάκη, το οποίο mail και κοινοποίησε στους Μίλτο Παπαδημητρίου, Δημήτριο
Μπαλασόπουλο, Χρήστο Μπουλούμπαση, αλλά ακόμη και στη σύζυγό
του Εμμανουέλα Ποντίδα – Γερολύμπου, προκειμένου να τους δώσει ρητές εντοές και
οδηγίες. Τι τους έγραφε; ΔΙΑΒΑΣΤΕ παρακάτω το άκρως αποκαλυπτικό
περιεχόμενο του mail αυτού.
———- Προωθημένο μήνυμα ———————————————Από: G.Yerolimpos <info@yero.net>
Ημερομηνία: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018
Θέμα: Re: Γίνεται ηλεκτρονική ταχυδρόμηση: 180330 διορισμός προσωρινής
διοικησης

Προς: Ioannis Mournianakis <imournianakis@pilavioslaw.gr>
Κοιν: Miltos Papadimitriou <miltos.papadimitriou@gmail.com>, dimitris
balasopoulos <balasopoulosdimitris@gmail.com>, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
<emmanuela@yero.net>, Christos Bouloubasis
<bouloubasis.christos@gmail.com>
Ευχαριστω Γιαννη για την ενημερωση.
Οι εκλογές θα γίνουν 21/4, δεν θέλω να τους δώσω χρόνο να οργανωθούν και να
υπάρχει εκκρεμότητα στην ομοσπονδία, σε παρακαλώ σε συννενόηση με τον
Δημητρη να δείτε το σχέδιο πρόσκλησης που έχουμε ετοιμάσει και θα στείλει
σήμερα ο Μιλτος και να δώσουμε αρκετό καιρό για υποβολή υποψηφιοτήτων. Ας
ειναι και μεχρι Τετάρτη του Πάσχα να δεχόμαστε υποψηφιότητες εαν μπορούμε,
για να μην προβληθεί κανένας λόγος. Θα επικαλεσθούμε οτι η παράταση γίνεται
λόγω των εορτών του Πάσχα και για να μπορέσουν ολοι που επιθυμούν να
υποβάλουν υποψηφιότητα. Η πρόσκληση θα φύγει την μεγάλη Τριτη με
συστημένη επιστολή και την ίδια ημέρα το βράδυ θα αναρτηθεί στο site μας και
θα σταλεί με email σε όλους. Μοναδικό θέμα εκλογές για να μην προβληθεί
οτιδήποτε σαν λόγος.
Την Δευτέρα να συγκληθεί σε σώμα η προσωρινή και να ορισθούν πρόεδρος,
αντιπρόεδρος, γραμματέας και ταμίας. Τίποτα άλλο.
Μίλτο να ενημερωθούν όλοι την Δευτέρα να παραστούν στην σύγκληση της
προσωρινής διοίκησης.
Εμεις θα κατεβάσουμε 2 ψηφοδέλτια.
Ευχαριστω
George A. YEROLIMPOS
Economist
——————————————————————————————Και ως εκ του θαύματος, οι μέσω mail διαταγές Γερόλυμπου, που εδόθησαν πριν την
συγκρότηση της προσωρινή διοίκηση σε σώμα, στους συγκεκριμένους αποδέκτες
του mail (Μπουλούμπαση, Μπαλασόπουλο, Ποντίδα και Παπαδημητρίου) τηρήθηκαν
ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ και με «θρησκευτική» ευλάβεια, όπως αποδείχτηκε από τις αναρτήσεις στην
επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ και τα γεγονότα που ακολούθησαν!
Κατόπιν αυτών εύλογα αναρωτιέται κανείς:
α) Γιατί ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ Δικηγόρος Ιωάννης Μουρνιανάκης ενημερώνει
ΠΡΩΤΑ και ΑΜΕΣΑ τον Γερόλυμπο για την απόφαση της Προέδρου Πρωτοδικών Ευτυχίας
Κατσά;
β) Με ποια αρμοδιότητα ο Γερόλυμπος αμέσως μετά παρεμβαίνει και διατάζει την ηγεσία
της προσωρινής διοίκησης και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ για την
εφαρμογή των σχεδιασμών του, που αφορούν σημαντικά θέματα της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καράτε;

γ) Γιατί η προσωρινή διοίκηση θέλει και εφαρμόζει πιστά τις εντολές Γερόλυμπου;
δ) Ποιος αποφασίζει στην ΕΛΟΚ; Η ορισθείσα από την δικαστή Ευτυχία Κατσά προσωρινή
διοίκηση ή ο Γερόλυμπος;
ε) Η κυρία Ευτυχία Κατσά έχει τώρα μετανιώσει για την λανθασμένη απόφαση της;
στ) Και τώρα που τα Piperata.gr αποκάλυψαν το στήσιμο των παράτυπων διαδικασιών
Γερόλυμπου, ποιος οφείλει απο την πολιτεία και τις ελληνικές αρχές να παρέμβει και
μάλιστα ΑΜΕΣΑ για να διερευνήσει τι παιχνίδι γίνεται στην ΕΛΟΚ;
Η απόλυτη χειραγώγηση μιας ερασιτεχνικής αθλητικής Ομοσπονδίας είναι πέρα πάσης
αμφιβολίας πλέον ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ! Ο χειραγωγός, ένα ΜΗ εκλεγμένο όργανο
διοίκησης, έχει πλέον ονοματεπώνυμο, αυτό του Γεωργίου Γερόλυμπου! Το mail που
δημοσιεύω και που είναι στην διάθεση κάθε δικαστικής ή αστυνομικής αρχής, αποτελεί ένα
ατράνταχτο ντοκουμέντο, πέρα πάσης αμφισβήτησης. Ο Γερόλυμπος σχεδιάζει, ο ίδιος
επιμελείται προσωπικά για την εφαρμογή των σχεδίων του και η εντιμότατη
διοίκηση (προσωρινή ή μη, διορισμένη ή αιρετή) εκτελεί κατά γράμμα τις εντολές
του ακόμη κι αν πρόκειται για παράτυπες ή και παράνομες αποφάσεις, ατασθαλίες
και ότι άλλο αυτός γουστάρει! Για του λόγου το αληθές και ότι άλλο απεργάζονται και
επιβάλλουν αυτοί που βρίσκονται από πίσω του… Αλλά επ’ αυτού θα χρειαστεί να
επανέλθω…
Τα PIPERATA.GR και η δημοσιογραφική μου έρευνα αποκάλυψαν έναν κατ’ επάγγελμα
αθλητικό παράγοντα που με την βοήθεια «ισχυρών» alter ego του, συνεχώς καταλύει
απροκάλυπτα κάθε έννοια δημοκρατίας, δικαίου, νομιμότητας και αθλητικού
ιδεώδους. ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ το πρόσωπο που διαφεντεύει παράνομα μια ολόκληρη
Ομοσπονδία (για την ακρίβεια κι άλλες για λογαριασμού άλλου). ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ αυτόν
που μαζί με την παρέα που εκπροσωπεί εμπορεύεται τα αθλητικά όνειρα χιλιάδων
παιδιών. ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ μια απόλυτα χειραγωγούμενη διοίκηση (προσωρινή ή μη) να έχει
υποταχθεί και να υπακούει πειθήνια στις εντολές του Γερόλυμπου!
Μένει τώρα να δούμε αν η δικαιοσύνη και η ΓΓΑ υπήρξαν θύματα του συστήματος
Γερόλυμπου & ΣΙΑ ή αν εξυπηρετούν το σύστημα…
Και θα διαφανεί κατ’ αρχήν από το αν παρέμβουν και διερευνήσουν το ποιος είναι ο
πραγματικός λόγος που «στήνει» μέλη ΔΣ σε Ομοσπονδία/ες… Τι είναι εκείνο που τους
πείθει να συνδράμουν στα σχέδια του και να υπακούν τυφλά στις προσταγές του;
Συνεργούν αυτοβούλως και με το αζημίωτο ή εξαναγκάζονται σε συνέργειες; Ποίος ο
πραγματικός λόγος της αποκλειστικής και εμμονικής ενασχόλησης του Γερόλυμπου με τις
ερασιτεχνικές Ομοσπονδίες Καράτε, Τριάθλου, Κέρλινγκ Χόκεϋ κ.λπ.; Ιδού οι απορίες,

κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε υπουργέ Δικαιοσύνης, κύριε υφυπουργέ Αθλητισμού, κύριε
ΓΓΑ, κυρία Κατσά, κυρία εισαγγελέας του Αρείου Πάγου!
Τις απαντήσεις στα σωματεία, στους αθλητές, στους γονείς τους και στους χιλιάδες
φιλάθλους του Ολυμπιακού αυτού αθλήματος, του Καράτε, οφείλουν να δώσουν η
Πολιτεία, η Δικαιοσύνη, ακόμη και η ΕΟΕ!
Καλοπροαίρετα λέγω ότι πλέον έχουν χρέος για να αντιδράσουν ο Αλέξης
Τσίπρας, ο Σταύρος Κοντονής, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο Γιώργος
Βασιλειάδης, η Προϊσταμένη Αρχή του Πρωτοδικείου Αθηνών, η κυρία Ξένη
Δημητρίου (εισαγγελέας του Αρείου Πάγου), καθώς και ο Σπύρος Καπράλος
(πρόεδρος ΕΟΕ).
Άραγε, θα επιτρέψουν στον Γερόλυμπο και την παρέα του να συνεχίζουν να
κάνουν «πάρτι» στον Ολυμπιακό αθλητισμό, μετατρέποντας ένα ΝΠΙΔ σε
ιδιωτική επιχείρηση; Ίδωμεν!

