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 (Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων άρθρων και σχετικών 2000 περίπου σελίδων!)  

  

 Από την Γενική Συνέλευση της World Karate Federation:  

Πρώτη δημοσίευση 17/12/2014.   Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
Καταχωρήσεις στο karate.gr Διοργανώσεις 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 ∆ίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΛΑΟΥ! 

Το www.karate.gr, σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού "∆ΥΝΑΜΙΚΟ 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!!! 

 

 Καρατόμηση του διεθνή παράγοντα του Καράτε Γιώργου Γερόλυμπου  

 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Καράτε!!!  

Beheading of the international karate official George Yerolimpos 
by the World Karate Federation!!! 

 
English 
Version 

 

 Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!  
Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, τέως Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτ. Πρόεδρος!  

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων! 
Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!! 
Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ!!!  

 Και ... αιματάκι πίνουμε άμα λάχει να ... ούμε!!!  
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Σας δίνουμε με κλικ εδώ σε pdf τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας του 
Καράτε (WKF)  

 την 4-11-2014 στη Βρέμη και κατωτέρω δίνουμε σε φωτό και μεταφράζουμε τα σημεία που μας 
ενδιαφέρουν:  

  

 

Μετάφραση: 

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της WKF, που έγινε στη Βρέμη την 4η Νοεμβρίου 2014. 
1. Προσφώνηση και έλεγχος των παρόντων. 
1.2 Η ονομαστική προσφώνηση έδειξε 112 χώρες παρούσες, εκ των οποίων οι 107 είχαν δικαίωμα ψήφου. Επιπρόσθετα των εθνικών

αντιπροσώπων τα 8 μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου και ο Πρόεδρος της WKF ήταν παρόντες με δικαίωμα ψήφου. Συνολικά, λαμβανομένων
υπόψη των 107 μελών της WKF, των 8 μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) και του Προέδρου της WKF υπήρχαν 116 διαθέσιμες ψήφοι. 

1.2 Ο Πρόεδρος της WKF, κ. Αντόνιο Εσπίνος ζήτησε επίσης από την Συνέλευση την παρουσία του νομικού συμβούλου της WKF κ.
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Γιόργκε Ιμπαρόλα, πράγμα που έγινε αποδεκτό με μόνο μία αντίρρηση. 
1.3 Στο τέλος της ονομαστικής κλήσης, το μέλος της ΕΕ της WKF κ. Γιώργος Γερόλυμπος επέδωσε δύο γραπτές διαμαρτυρίες,

ισχυριζόμενος ότι οι Ομοσπονδίες Καράτε του Κουρακάο και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως μέλη της WKF, διότι
δεν αναγνωρίζονται ως κράτη από την ∆ιεθνή Κοινότητα. Όμως, με αυτή τη διαμαρτυρία δεν παρασχέθηκε κανένα στοιχείο για το γεγονός ότι
αυτές οι δύο ομοσπονδίες δεν έπρεπε να είναι πλέον μέλη της WKF με την έννοια ότι θα έπρεπε να διαγραφούν από την WKF. Στην
πραγματικότητα, οι Ομοσπονδίες Καράτε του Κουρακάο και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης είναι δεόντως συνδεδεμένες και απολαμβάνουν όλων των
σχετικών τους δικαιωμάτων. 

1.4 Εκτός αυτού, το μέλος της ΕΕ της WKF κ. Γιώργος Γερόλυμπος έχει υποβάλει μια έφεση στην Πειθαρχική και Νομική Επιτροπή της
WKF κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της WKF κ. Τόνυ Μέντεζ, για την επικύρωση της υποψηφιότητας του κ. Γουίλιαμ Μίλερσον,
από την Ομοσπονδία του Κουρακάο, στην Εκτελεστική Επιτροπή της WKF. Αυτή η έφεση παραπέμφθηκε στην Πειθαρχική και Νομική Επιτροπή
της WKF για γνωμοδότηση. 

 Με δυό λόγια, τον δουλεύουνε ψιλό γαζί!!! 
  

 

Μετάφραση: 
5. Εκλογή των δεκαέξι μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της WKF. 
5.1 Ο Πρόεδρος της WKF κ. Αντόνιο Εσπίνος παρουσίασε όλους τους υποψήφιους για την Εκτελεστική Επιτροπή της WKF. 
5.2 Στη συνέχεια, 107 ψηφοδέλτια διανεμήθηκαν στα 107 μέλη της WKF με δικαίωμα ψήφου και 9 ψηφοδέλτια στα μέλη του Εκτελεστικού

Γραφείου της WKF και στον Πρόεδρο. Κάθε ψηφοδέλτιο έγραφε όους τους υποψήφιους για την Εκτελεστική Επιτροπή. 116 ψηφοδέλτια
αποθηκεύτηκαν στην κάλπη. Οι Έφοροι που είχαν οριστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή, προχώρησαν στην καταμέτρηση των ψήφων και
γνωστοποίησαν το αποτέλεσμα στον Γενικό Γραμματέα της WKF, ο οποίος διακήρυξε το αποτέλεσμα αυτό στη συνέλευση. 

5.3 Τα επόμενα πρόσωπα εκλέχθηκαν:   (όπως στον ανωτέρω πίνακα). 
 Με δυό λόγια, τον ... σουτάρανε και από το ∆Σ/WKF!  

 

Μετάφραση: 
13. Κάθε άλλη σχετική εργασία!    (έτυχε και ... 13 να πάρει ο ... διάολος!!!)  
13.1 Ο Πρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας Καράτε, κ. Σλάβολγιουμπ Πίπερ, πήρε τον λόγο για να εκφράσει την άποψή του σχετικά με

την σπουδαιότητα για την WKF που αποτελεί η ενότητα της οργάνωσης, σε σύγκριση με την έντονη αντιπαράθεση εκείνων, οι οποίοι εργάστηκαν
για τον κατακερματισμό της ενότητας για προσωπικά οφέλη. Αναφερόμενος στις κακόπιστες πράξεις της τελευταίας περιόδου από τον πρώην
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Γενικό Γραμματέα της WKF κ. Γιώργο Γερόλυμπο, ο κ. Πίπερ ζήτησε από το Κογκρέσο να ανακηρύξουν τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο ως
"persona non grata" μέσα στην WKF. 

13.2 Με την εξαίρεση μιας ψήφου, το Κογκρέσο ομόφωνα ανακήρυξε τον κ. Γερόλυμπο "persona non grata" για την WKF.  
14. Επόμενο Κογκρέσο (Γενική Συνέλευση): κτλ. κτλ. κτλ  
  
(Υπογραφή στα Πρακτικά: Αντόνιο Εσπίνος, Πρόεδρος της WKF) 
  
 Με δυό λόγια, του έχει φύγει το ... κλαπέτο, που λέει και ο ... Μπουλούμπασης!!! 

  

 

Θύμιος Περσίδης 
  
Άλλα τα μπαλάκια του πινγκ-πονγκ 
και άλλα τα μπαλάκια του ... Κινγκ-Κονγκ!!! 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν! 

  

  

 

 

Στην Υγειά μας!!!  

Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF.
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