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Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .

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!!!

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: Έπαιξε σοβαρό ρόλο
Όταν η οικονομία της χώρας καταποντιζόταν, στη ΓΓΑ
στη σημερινή κατάντια των Ελλήνων! Μισθοί,
πολιτικοί προϊστάμενοι, υπάλληλοι και ομοσπονδίες
επιχορηγήσεις και διεθνείς διοργανώσεις
έτρωγαν με χρυσά κουτάλια χωρίς κανένα έλεγχο!
αποτελούσαν μια μόνιμη οικονομική αιμορραγία.

Ο νέος υπουργός Πολιτισμού
κ. Κων/νος Τασούλας

Ο υφυπουργός
Αθλητισμού
κ. Γιάννης Ανδριανός

Η γενική γραμματέας Αθλητισμού
κα Κυριακή Γιαννακίδου

Εικοσαετές Όργιο Πολιτικών, Αθλητικών και
Οικονομικών Εγκλημάτων!
Από όλες τις μεριές καταγγέλλεται η διαφθορά και
η διαπλοκή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!!!
http://www.karate.gr/14elok/153140804.htm
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Υπάλληλοι με πολιτική ηγεσία, πολιτική ηγεσία με ομοσπον-διάρχες,
υπάλληλοι με ομοσπονδιάρχες!!! Η Αυτοκρατορία της ∆ιαφθοράς και
της ∆ιαπλοκής! Μια ανέλεγκτη, τεράστια τρύπα διαρροής του
δημόσιου χρήματος προς κάθε ημέτερο !!!

Να γιατί και πώς τα λαμόγια των ΓΓΑ και ΕΛΟΚ
κατέστρεψαν την ΠΟΠΚ!
Προσωπικές Εμπειρίες, Σκέψεις και Συμπεράσματα επί της Έκθεσης Ελέγχου
Μισθοδοσίας του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

-

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!
Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, τέως Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτ. Πρόεδρος!
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε,
την οποία τελείως παράνομα δεν έχουν αναγνωρίσει τα λαμόγια της ΓΓΑ!

Μετά από καταγγελίες που διαβιβάστηκαν από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ημόσιας
∆ιοίκησης, ελέγχθηκαν οι τακτικές και πρόσθετες αποδοχές για το πάσης φύσεως
προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το χρονικό διάστημα από 1-12002 και εντεύθεν!
Τονίζουμε εδώ ότι ο Έλεγχος ήταν δειγματοληπτικός και από τους υπαλλήλους της ΓΓΑ
καθώς και από την ίδια την υπηρεσία ∆ΕΝ παρεσχέθησαν όλα τα ζητούμενα στοιχεία!!!
Στα επόμενα προσθέτουμε τις παρατηρήσεις μας επί της Έκθεσης Ελέγχου του προηγούμενου άρθρου!
Χονδρικά πρόκειται για "αχρεώστητες αποδοχές", όπως τις χαρακτηρίζουν χαϊδευτικά, δημοσίου
χρήματος των υπαλλήλων της ΓΓΑ με τη συνενοχή και τις ευλογίες των εκάστοτε πολιτικών προϊσταμένων
για το δειγματοληπτικό διάστημα ελέγχου από το 2003 μέχρι το 2009 (έξι χρόνια) που φθάνουν τα 30 εκατ.
ευρώ! Τα ποσά αυτά εισέπραξαν οι υπάλληλοι της ΓΓΑ θέτοντας οι ίδιοι τους εαυτούς τους μέλη πολλαπλών
επιτροπών-μαϊμού κάθε μήνα με ταυτόχρονες 3,4,6,8 ... αποδοχές από 300 μέχρι 1500 ευρώ το μήνα για
κάθε μέλος κάθε επιτροπής! Το φαινόμενο οπωσδήποτε δεν είχε σαν αρχή το 2000 αλλά μια πολύ
προγενέστερη χρονιά!
Η διαπλοκή, επίσης, των συμφερόντων των υπαλλήλων της ΓΓΑ με αυτά των πολιτικών τους
προϊσταμένων δεν έχει κανένα κοινό σημείο, υπό την έννοια ότι οι δεύτεροι υπέγραφαν εν γνώσει τους τις
συγκροτήσεις των εικονικών επιτροπών-μαϊμού, ώστε να παίρνουν οι πρώτοι διπλάσιους και τριπλάσιους
μισθούς, αλλά οι πρώτοι δεν μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τις απολαβές των δεύτερων! Λείπει ο
συνδετικός κρίκος, ο οποίος είναι μόνο οι επιχορηγήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών και των σωματείων,
απλά και μόνο διότι ∆ΕΝ υπάρχει κανένας άλλος! Και εκεί έχει παιχθεί άλλο χοντρό παιχνίδι: στη διάθεση
του δημόσιου χρήματος για την πολιτική χειραγώγηση των αθλητικών ομοσπονδιών!!!
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Είναι γνωστότατο στους αθλητικούς κύκλους ότι, τα κόμματα με στόχο την ισχυροποίησή τους στις
εκλογές της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), ώστε να την αλώσουν κατά τα γνωστά κομματικά βίτσια
(!), έδιναν "γη και ύδωρ" (διάβαζε: ζεστό και ρευστό χρήμα!) στους ομοσπονδιάρχες, ώστε να τους πάρουν ως
"πολιτικοί προστάτες" (διάβαζε "πολιτικοί νταβατζήδες") με το μέρος τους, "κυρίευαν" ομοσπονδίες με
διάφορους τρόπους και "φύτευαν" τσιράκια του κόμματος ως δήθεν "ειδήμονες" περί το εκάστοτε άθλημα και
ας ήταν μόνο πρωταθλητές της ... αφισοκόλλησης (!), και χρησιμοποιούσαν όποια μέθοδο θα τους εξασφάλιζε
την ψήφο της ομοσπονδίας στην ΕΟΕ. Απόδειξη για αυτά αποτελούν τα δημοσιεύματα όλων των εφημερίδων
σχετικά με τις εκλογές στην ΕΟΕ κατά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο κάθε επόμενου έτους από τα
ολυμπιακά!
Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα "κατεστημένο" ισόβιων, καρεκλοκένταυρων ομοσπονδιαρχών
ολυμπιακών αθλημάτων (περί τα 32), οι οποίοι αντάλλασσαν την "ψήφο τους" στην ΕΟΕ με τι άλλο από
παχυλές επιχορηγήσεις από τη ΓΓΑ, που ποτέ δεν ελέγχονταν που διατίθονταν!!! Αυτό επεκτάθηκε και στις
ομοσπονδίες μη ολυμπιακών αθλημάτων, που δεν ψήφιζαν στην ΕΟΕ (περί τις 15-20), διότι ακόμα και η δια
των αυξημένων επιχορηγήσεων "ευεργεσία" αποτελεί επιβράβευση της γνωστής
κατηγορίας των "αφισοκολλητών", αλλά και κομματική έλξη προς τους
"ευεργετούμενους"!
Παρένθεση: Εδώ θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία για το σούπερλαμόγιο Γιώργο Γερόλυμπο, ο οποίος από το 1994 μέχρι σήμερα ήταν
και είναι ο δικτάτωρ της ομοσπονδίας του μη ολυμπιακού αθλήματος του
καράτε. Ο αθλητικός απατεώνας Γιώργος Γερόλυμπος είχε το ένστικτο
να εγκλωβίζει την εξάρτηση των κομματικών του "πολιτικών
προστατών" (διάβαζε "πολιτικών νταβατζήδων") στο τσεπάκι του
επιτυγχάνοντας να ορίζεται αντιπρόσωπος ολυμπιακών αθλημάτων στις εκλογές της ΕΟΕ
και στη συνέχεια στο ∆Σ της ΕΟΕ. Έτσι, εξυπηρετούσε το κόμμα του της Ν∆ (ταυτόχρονα το "πούλαγε" και
στο άλλο κόμμα ΠΑΣΟΚ!), ενώ ταυτόχρονα εξασφάλιζε και παχυλές επιχορηγήσεις για το "δικό του μαγαζί",
την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (ΕΛΟΚ), την οποία απομυζά ακόμα και σήμερα!
Τα 30 εκατομμύρια ευρώ,
που πήραν αχρεώστητα οι
υπάλληλοι της ΓΓΑ, είναι η
κορυφή της κορυφής του
παγόβουνου μπροστά στις
επί δεκαετίες ανέλεγκτες
επιχορηγήσεις των
ομοσπονδιών και τις
παγκόσμιες διοργανώσεις,
όπως το Παγκόσμιο Στίβου
ΑΘΗΝΑ 1997, οι Ολυμπιακοί
ΑΘΗΝΑ 2004 και άλλες!!!

Αυτό το πέτυχε 1) με την άλωση του Χόκεϋ με συλλόγους καράτε (1997) και είσοδό του στην ΕΟΕ ως
αντιπρόσωπος του Χόκεϋ, 2) με την κομματικό του ορισμό ως αντιπρόσωπος του σόφτμπολ, ώστε να ψηφίζει
στην ΕΟΕ, 3) με την ίδρυση του ανύπαρκτου στην Ελλάδα κέρλινγκ (2001) πάλι με συλλόγους καράτε, ώστε
ως αντιπρόσωπός του να μπει στην ΕΟΕ, 4) με την άλωση της ομοσπονδίας του ολυμπιακού Τριάθλου (2004),
μέσω της οποίας είναι σήμερα μέλος της ΕΟΕ, ενώ ταυτόχρονα απομυζά την ΕΛΟΚ α) ως απόλυτος
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δικτάτορας χωρίς να φαίνεται, β) δια της γυναίκας του Εμμανουέλας Ποντίδα-Γερολύμπου, μέλους του
∆Σ/ΕΛΟΚ, και γ) δια των συνεργατών-λαμόγιων του ∆Σ/ΕΛΟΚ!!!.
Κλείνει η Παρένθεση!
Πραγματικά, οι ομοσπονδίες, επί δεκαετίες, υπέβαλαν προϋπολογισμούς για το επόμενο έτος στο τέλος
κάθε χρόνου και απολογισμούς για το περασμένο έτος τον Μάρτιο του επόμενου. Το αποτέλεσμα ήταν η ΓΓΑ
να εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των ομοσπονδιών, "ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα", επί μονίμου
βάσεως χωρίς να ελέγχει τους απολογισμούς αυτών!!! Επίσης ήταν κοινή πρακτική οι ομοσπονδίες να
υποβάλουν τεράστιους προϋπολογισμούς, ώστε η δήθεν αυστηρή ΓΓΑ να τους "κόβει" δήθεν στη μέση, αλλά
και πάλι αυτοί ήταν τεράστιοι και με κανένα τρόπο δεν ανταποκρίνονται στο αθλητικό έργο που έχει
συντελεστεί και είναι πολύ κοντά στο μηδέν!!! Απόδειξη τα άδεια στάδια των Ολυμπιακών του 2004, που
ρημάζουν αραχνιασμένα!!!
Το από 12-2-2010 Πόρισμα Ρακιντζή και τα παρελκόμενά του καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι
"αχρεώστητες" ανωτέρω απολαβές των υπαλλήλων της ΓΓΑ πρέπει να επιστραφούν στο Ελληνικό ∆ημόσιο,
αλλά από τότε μέχρι σήμερα, τεσσεράμισι χρόνια (!), δεν έχει γίνει ο καταλογισμός των αχρεωστήτων
καταβληθέντων στους λογαριασμούς της εφορίας των υπαλλήλων της ΓΓΑ. Όλοι οι υπουργοί και υφυπουργοί
που πέρασαν από τη ΓΓΑ και το ΥΠΠΟ απέφυγαν την "καυτή πατάτα", ενώ οι υπάλληλοι της ΓΓΑ ζητούν
επίμονα και θρασύτατα τη νομοθετική διευθέτηση του θέματος, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ να πάρει απόφαση
η Βουλή "να τους τα χαρίσει ως καλώς καταβληθέντα"! Βέβαια, σε αυτή την καταδικασμένη χώρα, αν η
Κυβέρνηση τους πει "δώστε τα πίσω" όλοι τους θα πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ, που θα πει "δικαίως τα λάβανε" κατά
το "πολιτικώς του ορθόν"! Είμαστε μια φυλή εκβιαστών, από τον πολίτη μέχρι τον πολιτικό!!!
Να πως ανεβαίνουν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, όταν η Κυβέρνηση χαϊδεύει τα "παιδιά της" στην
"Αυτοκρατορία του Ρουσφετιού", που λέγεται ΓΓΑ, ονομάζοντας την καραμπινάτη απάτη και την καραμπινάτη
κλοπή απλά "αχρεώστητα καταβληθέντα", ενώ και ο πιο αρχάριος Εισαγγελέας θα τους είχε ήδη απαγγείλει
κατηγορίες για 1) διακεκριμένες απάτες όχι κατ' εξακολούθηση, αλλά κατά συνήθεια και κατ' επάγγελμα, 2)
υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος όχι κατ' εξακολούθηση, αλλά κατά συνήθεια και κατ' επάγγελμα, 3) παράνομο
πλουτισμό, 4) αποδοχή εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όχι κατ' εξακολούθηση, αλλά κατά συνήθεια
και κατ' επάγγελμα, 5) ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες όχι κατ' εξακολούθηση, αλλά κατά
συνήθεια και κατ' επάγγελμα, κτλ., κτλ. και θα τους είχε ήδη μπαγλαρώσει στη στενή!!!

Φέρτε πίσω τα κλεμμένα!!!

Οι Εφορίες, οι Πολεοδομίες, οι ∆ήμοι, τα Υπουργεία,
ελέγχονται για διεφθαρμένους υπαλλήλους,
ενώ η ΓΓΑ αποτελεί από την ίδρυσή της και δια της λειτουργίας της
μια εξ ορισμού ΝΟΜΙΜΑ διεφθαρμένη υπηρεσία!!!
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Από την Έκθεση Ελέγχου Μισθοδοσίας επιλεκτικά:

Θυμίζω εδώ ότι ο Θωμάς Μεντεσίδης ήταν ταυτόχρονα υπάλληλος της ΓΓΑ και
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, ενώ αργότερα, επί υφυπουργίας του "αθλητικού
σωτήρα μας" Γιώργου Ορφανού, έγινε ∆ιευθυντής του "Ελεγκτικού Συμβουλίου" της
ΓΓΑ για τις ομοσπονδίες, ενός τελείως παράνομου οργάνου εντός της ΓΓΑ, αφού τέτοιο
δικαίωμα δίνει ο νόμος μόνο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, δημιουργημένου από
αρρωστημένους φαντασιόπληκτους μόνο και μόνο για την "αθώωση" των ημετέρων και
"το κυνήγι" των αντιφρονούντων Ομοσπονδιαρχών από την ΓΓΑ, ενώ ταυτόχρονα είχε
γίνει ρόμπα στις εφημερίδες, διότι είχε αποκαλυφθεί από όλους τους αθλητικογράφους
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ως ο μοχλός πίεσης της Νέας ∆ημοκρατίας κατά των ομοσπονδιών! Το 2001 είχε στείλει να κάνουν τον
έλεγχο-μαϊμού στην ΕΛΟΚ για να βγάλει λάδι τον φίλο του τον Γερόλυμπο από το κενό των 45.000.000
δρχ., που τον κατηγόρησαν ότι δεν είχαν γραφεί στον απολογισμό του αντίστοιχου έτους 1999 οι
Παναγιωτίδης και Τσόγκας, τους οποίους και καταδίκασε ο Γερόλυμπος. Για αυτό τον έλεγχο της πλάκας
είχα γράψει τα επόμενα:

24/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ:
∆ΙΑΠΛΟΚάαααααΡΑ ΣΤΗ ΓΓΑ
26/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΑΠΟΛΥΤΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΟΚ
28/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
ΜΑΪΜΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ
ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ!!!
29/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙ
Το Δίδυμο της ... αποτυχίας!!! Οι διεφθαρμένοι
και επίορκοι πολιτικοί ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΞΤΡΑ, δηλαδή
ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΔΩΡΟΔΟΚΟΥΝ, με λεφτά του Ελληνικού Λαού τους
ΤΟΥ?
διεφθαρμένους και επίορκους δημόσιους υπαλλήλους
30/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΝΑ ΕΛΕΓΘΕΙ Η
για να στήσουν ένα δικό τους "κρατίδιο" πολιτικού
ρουσφετιού!!! Το δεξιό βλήμα (με κλικ εδώ) είναι τώρα
ΕΛΟΚ ΑΠΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ!
υπουργός Μακεδονίας Θράκης! ΚΑΤΑΚΑΫΜΕΝΗ
01/12/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Η ΓΓΑ
ΧΩΡΑ!!!
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ!!!
05/12/04 - ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΟΚ ΜΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΗ
ΓΓΑ!
09/12/04 - ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ!

Ο Γερόλυμπος επίσης, είχε φέρει αυτό τον έλεγχο-μαϊμού στο δικαστήριο εναντίον μου για να δείξει ότι τα
οικονομικά της ΕΛΟΚ είναι άμεμπτα! Συνεπώς, ο "εγγυητής" του Γερόλυμπου Θωμάς Μεντεσίδης
αποδεικνύεται σήμερα μεγάλο λαμόγιο και εκ των ανωτέρω!!!
Ταυτόχρονα, παρατηρούμε ότι οι εισαγγελείς και οι δικαστές θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρότερα υπόψη τις
δημοσιεύσεις των δημοσιογράφων που παρακολουθούν επαγγελματικά τα τεκταινόμενα στον αθλητισμό!
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Οι Επίορκοι ∆ημόσιοι Υπάλληλοι
Ο ∆ημόσιος Υπάλληλος ορκίζεται να τηρεί τους νόμους και το Σύνταγμα κατά την άσκηση των
καθηκόντων του. Όταν δεν τηρεί τον όρκο του, λέγεται "επίορκος"!
Όταν έρχεται, λοιπόν, ο πολιτικός προϊστάμενος και για να ευνοήσει κάποιον δικό του λεει στον
υπάλληλο "κάνε μου αυτή την εισήγηση" ή γράψε και υπόγραψέ μου αυτό το έγγραφο να βολέψω τον δικό μου,
και το έγγραφο αυτό είναι παράνομο, τότε, αν ο υπάλληλος είναι επίορκος και υπό διαπλοκή με τον πολιτικό
του προϊστάμενο, του το γράφει και το υπογράφει! Αν, όμως, ο υπάλληλος είναι έντιμος και ακέραιος,
αρνείται να υπογράψει το παράνομο έγγραφο λόγω συνείδησης ή/και λόγω παράνομης ευθύνης! Τότε φυσικά,
ο πολιτικός προϊστάμενος πάει στον διπλανό υπάλληλο, ο οποίος είναι επίορκος και δεν αρνείται τίποτα
φτάνει να παίρνει και αυτός κάτι, και του υπογράφει το παράνομο έγγραφο! Στη συνέχεια και οι δυό μαζί,
πολιτικός προϊστάμενος και επίορκος υπάλληλος, θέτουν μαζί με την υπόλοιπη συμμορία των ομοίων τους
υπό διωγμό τον έντιμο και νομοταγή υπάλληλο, διότι τους χαλάει τη ... "μαρέγκα" στην τούρτα της αμαρτωλής
υπηρεσίας!!! Έτσι ακριβώς αποδεικνύεται ότι λειτουργούσε επί πολλά χρόνια η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού!
Το Πόρισμα του κ. Λέανδρου Ρακιντζή, Γενικού Επιθεωρητή ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, δεν είναι καθόλου
τυχαίο και καθόλου επιφανειακό! Έχει στόχο να φέρει τους πολιτικούς προ των ευθυνών τους και να
χτυπήσει τη διαφθορά σε βάθος. Το αντικείμενό του δεν είναι μόνο οικονομικό! Έχει στόχο να χτυπήσει τους
πολιτικούς-αυτοκράτορες του ρουσφετιού και τις πελατειακές σχέσεις πολιτικών και πολιτών! Σε αυτή την
κατεύθυνση πρέπει να συγκλίνουμε όλοι!!! Η αποκάλυψη των τριπλών και τετραπλών μισθών των υπαλλήλων
εν γνώσει των πολιτικών ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ
∆ΙΑΠΛΟΚΗ !!! Στην προκειμένη περίπτωση αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι διεφθαρμένοι και επίορκοι
πολιτικοί ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΞΤΡΑ, δηλαδή ∆ΩΡΟ∆ΟΚΟΥΝ, με λεφτά του Ελληνικού Λαού τους διεφθαρμένους και επίορκους δημόσιους υπαλλήλους για να στήσουν ένα δικό τους "κρατίδιο" πολιτικού ρουσφετιού!!!
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Τα Παιδάκια των Επιτροπών!
Καραμπινάτοι συμμετέχοντες σε όλη αυτή την απάτη (κατά του Ελληνικού Λαού) των εικονικών
επιτροπών και του εκ πλαγίου διπλασιασμού και τριπλασιασμού των μισθών τους είναι οι επόμενοι
κύριοι και κυρίες που είχα την τιμή να έρθω σε επαφή και να διαπιστώσω ο ίδιος παράνομες
πράξεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους:
1 - Ο Ιωάννης Τσώλης κλήθηκε τον ΦΕΒ του 1990 από τον Στέλιο Σφακιανάκη (Γενικό
Γραμματέα Αθλητισμού τότε), κατά την επίσκεψη εμού και του τότε προέδρου της ΕΟΕΚ (ΕΛΟΚ
σήμερα) Τάκη Μακρή, να διευκρινίσει γιατί επί τρία χρόνια δεν είχε απαντήσει η ΓΓΑ στην αίτηση
της ΕΟΕΚ για αναγνώριση από τη ΓΓΑ. Ο Τσώλης ήρθε με τρεις φακέλους στα χέρια, που τους είχε
τρία χρόνια στο συρτάρι του γραφείου του!!! Έναν της ΕΟΕΚ, έναν της ομοσπονδίας του
Ζαχόπουλου και έναν της ομοσπονδίας του Παναγιωτίδη! Για την καθυστέρηση δεν είχε καμιά
δικαιολογία, αλλά ο Σφακιανάκης κατάλαβε! Τότε ο Σφακιανάκης μας είπε: ελάτε σε δυο μέρες να
πάρετε την αναγνώρισή σας! Και μας την έδωσε! (Στο έγγραφο της αναγνώρισης βλέπετε την
Χρυσοστομίδου στις πληροφορίες και ως διεύθυνση της ΕΟΕΚ το γραφείο μου, όπου την
φιλοξενούσα επί έξι χρόνια!) Προφανώς, ο Τσώλης ήταν βασικό ... γρανάζι της ΓΓΑ και τα γρανάζια
έχουν τα μυστικά τους για να γυρίσουν! Το 2003 τρώγαμε με τον Τσώλη δίπλα-δίπλα σε ... γκαλά
του Χόκεϋ επί (κουτό)χόρτου (είχαν και στο χωριό τους γκαλά!), στο οποίο γκαλά ήταν οικονομικός
υπόλογος (!), και μου περιέγραφε (χωρίς φυσικά να με έχει γνωρίσει) την υπέροχη βίλα που είχε
χτίσει στο Πόρτο Ράφτη! Παρεμπιπτόντως, η "χαϊδεμένη" ομοσπονδία του Χόκεϋ επί χόρτου, την
οποία είχαν αλώσει σύλλογοι του καράτε, έπαιρνε περί τις 150 με 200 χιλιάδες ευρώ επιχορήγηση
το χρόνο από το 1997 μέχρι το 2004 (και ακόμα πιο πέρα) και ήταν το μόνο άθλημα που ... ∆ΕΝ
πήρε μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας το 2004!!!
2 - Η Τερψιχόρη Μύριλλα, η οποία ως υπάλληλος διοικητικού το 2001 αρνήθηκε να δεχθεί
αίτηση αναγνώρισης της ΠΟΠΚ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε), ως ήδη
υπάρχουσας ομοσπονδίας και προ του νόμου 2725/1999, όπως είχαν αποφανθεί τα δικαστήρια στις
αποφάσεις τους Πρωτοδικείου, Εφετείου και Αρείου Πάγου, και μας ανάγκασε να υποβάλλουμε
εξαρχής νέο φάκελο με βάση το νόμο 2725/1999. Προφανώς, άμεσα ή έμμεσα διαπλεκόμενη με τον
Γερόλυμπο της ΕΛΟΚ και τους πολιτικούς προστάτες του με αντίτιμο τη ζουμερή συμμετοχή του
στις "επιτροπές"! Όλα εδώ πληρώνονται!ότε)
3 - Ο Κωνσταντίνος Βαλεργάκης, ο οποίος μου είπε κατάμουτρα το 2002 ότι θα κάνει αρνητική
εισήγηση για την αναγνώριση της ΠΟΠΚ προς τον ΓΓΑ και να πάμε να γραφτούμε στην ΕΛΟΚ,
παρά τις καραμπινάτες αποφάσεις δικαίωσης της ΠΟΠΚ σε Πρωτοδικείο, Εφετείο και Άρειο Πάγο
που του είχα προσκομίσει, οι οποίες σαφώς διατύπωναν ότι το παραδοσιακό καράτε είναι άθλημα
διαφορετικό από το μοντέρνο καράτε και η ΠΟΠΚ είχε το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για
αναγνώριση στη ΓΓΑ! Προφανώς, άμεσα ή έμμεσα διαπλεκόμενος με τον Γερόλυμπο της ΕΛΟΚ και
τους πολιτικούς προστάτες του με αντίτιμο τη ζουμερή συμμετοχή του στις "επιτροπές"! Όλα εδώ
πληρώνονται!
4 - Η Μαρία Θεοχάρη, (2000) η οποία ήταν προϊσταμένη οικονομικού την εποχή που
καταγγέλθηκε ο Γερόλυμπος από τους Παναγιωτίδη και Τσόγκα για την έλλειψη της εγγραφής των
45 εκατ. δρχ. στον απολογισμό του 1999. Με μια πρώτη της επιστολή επιβεβαίωσε την έλλειψη της
εγγραφης των 45 εκατ. δρχ. στον απολογισμό 1999 της ΕΛΟΚ και με μια δεύτερη επιστολή της ... το
πήρε πίσω!!! Προφανώς, άμεσα ή έμμεσα διαπλεκόμενη με τον Γερόλυμπο της ΕΛΟΚ και τους πολιτικούς
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προστάτες του με αντίτιμο τη ζουμερή συμμετοχή της στις "επιτροπές"! Όλα εδώ πληρώνονται!
5 - Οι Θωμάς Μεντεσίδης, Νίκος Γιώτης και Ειρήνη Πενταράκη, οι οποίοι ως ελεγκτές της
ΓΓΑ οι δύο τελευταίοι μετά από εντολή του Υφυπουργού Γιώργου Ορφανού (είναι το κελεπούρι
πολιτικός που διεκδικεί τον τίτλο ηλίθιου και λαμόγιου ταυτόχρονα, με κλικ εδώ, και τον οποίο ο
Πρωθυπουργός έχρισε υπουργό Βορείου Ελλάδας πρόσφατα απογοητεύοντας και τους ... μη
ασχολούμενους με την πολιτική!) και του προέδρου του Ελεγκτικού Συμβουλίου Θωμά Μεντεσίδη
(του πρώτου), κάλυψαν και απήλλαξαν από κάθε ευθύνη τη διοίκηση της ΕΛΟΚ με την Έκθεση
λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου της ΕΛΟΚ, που συνέταξαν, μετά τον από έλεγχό τους για το
διάστημα 1/1/97 έως 28/2/2001 παρά τις καραμπινάτες παρανομίες που είχαν γίνει στα
οικονομικά του έτους 1999! Προφανώς, άμεσα ή έμμεσα διαπλεκόμενοι με τον Γερόλυμπο της
ΕΛΟΚ και τους πολιτικούς προστάτες του
με αντίτιμο τη ζουμερή συμμετοχή τους
στις "επιτροπές"! Όλα εδώ πληρώνονται!
6 - Ο Τρύφωνας Ζαχαρόπουλος,
(2014) ο οποίος υπέγραψε το περίφημο "η
∆ικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ είναι
νόμιμη", ώστε να νομιμοποιηθούν οι
ποινές, τις οποίες υπαγόρευσε το λαμόγιο
Γιώργος Γερόλυμπος στη "δικαστική
επιτροπή"-Μαϊμού
με
δικηγόρους
συνεργάτες του δικού του προσωπικού
δικηγόρου, που στεγάζονται ο ένας πάνω
στον άλλο στον ίδιο όροφο κτιρίου της
Λεωφόρου Αλεξάνδρας! Αυτή ακριβώς τη
δικαστική επιτροπή της ΕΛΟΚ ακύρωσε
στη συνέχεια με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η ΕΛΟΚ μόλις τώρα
ζητάει από τους συλλόγους να προτείνουν μέλη για τη "στελέχωση της δικαστικής επιτροπής"!
Προφανώς, άμεσα ή έμμεσα διαπλεκόμενος με τον Γερόλυμπο της ΕΛΟΚ και τους πολιτικούς
προστάτες του! Όλα εδώ πληρώνονται!
6 - Οι Αξαρλή Αθηνά-Ευαγγελία, Χαρπαλή Ελένη και Σταυρογιάννη Ευφροσύνη, αλλά και η
Γενική Γραμματέας Αθλητισμού Κυριακή Γιαννακίδου και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης
Ανδριανός ως προϊστάμενοι των ανωτέρω τριών και γνώστες της κατάστασης στη Σχλή
Προπονητών Καράτε, διότι τους κοινοποιώ όλα τα άρθρα μου: Έχουν μετατρέψει τη Σχολή
Προπονητών Καράτε σε μια παράνομη παράγκα-μαγαζί του Γερόλυμπου και της Συμμορίας του
χωρίς να δίνουν καμιά σημασία σε χοντρές παρανομίες της ΕΛΟΚ/ΜΓ = Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καράτε / Μαγαζί Γερόλυμπου!!! Ένα όργιο φασιστικής αρπαχτής, το οποίο θα καταπέσει στην
πρώτη δικαστική προσβολή του! Προφανώς, άμεσα ή έμμεσα διαπλεκόμενοι με τον Γερόλυμπο της
ΕΛΟΚ και τους πολιτικούς προστάτες του! Όλα εδώ πληρώνονται!
7 - Και τέλος ο κάθε υπάλληλος ή διευθυντής της ΓΓΑ, που κρύβεται πίσω από την ανωνυμία
της οποιασδήποτε εισήγησης, που φυλάσσεται σε εσωτερικούς φακέλους της υπηρεσίας που ποτέ
δεν είδαμε, και έπαιξε ρόλο υποστηρικτή της μη αναγνώρισης του δίκαιου αιτήματος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ) παρά τις καραμπινάτες αποφάσεις
Πρωτοδικείου, Εφετείου και Αρείου Πάγου, προφανώς, άμεσα ή έμμεσα διαπλεκόμενος με τον
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Γερόλυμπο της ΕΛΟΚ και τους πολιτικούς προστάτες του με αντίτιμο τη ζουμερή συμμετοχή του
στις "επιτροπές"! Όλα εδώ πληρώνονται!!!!
8 - Για τους πολιτικούς προϊσταμένους στις θέσεις των Γενικών Γραμματέων, Υφυπουργών και
Υπουργών, οι οποίοι έγραψαν στα πιο παλιά των υποδημάτων τους τις ανωτέρω αποφάσεις των
δικαστηρίων για την αναγνώριση της ΠΟΠΚ, έεε για αυτούς δεν χρειάζεται να μιλήσουμε: αυτοί
είναι εκ πεποιθήσεως και εξ επαγγέλματος επίορκοι και λαμόγια, όπως αποδεικνύεται και από την
εκτίμηση με την οποία τους περιβάλει ο Ελληνικός Λαός στην προηγούμενη φωτογραφία!!!

Η αντίδραση της Αμαρτωλής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και
η συμπαιγνία διοικούντων και διοικουμένων αποδεικνύονται από το
επόμενο έγγραφο από τη ΓΓΑ προς το Υπουργείο Οικονομικών:
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Το ανωτέρω από 23-12-2013 έγγραφο της ΓΓΑ
αποδεικνύει ότι το ΥΠΟΙΚ προχώρησε "δειλά" στον
καταλογισμό μόνο του ενός εκατομμυρίου (από τα 30
εκατ.) των αχρεωστήτως καταβληθέντων, η ΓΓΑ μαζί
με τους υπαλλήλους της επιδιώκουν να την
σκαπουλάρουνε και να μην επιστρέψουν τα χρήματα με
νομοθετική ρύθμιση, ο καταπληκτικός ψεύτης Υπουργός
Πολιτισμού Πάνος Παναγιωτόπουλος τους υποσχέθηκε
να γίνει αυτό (αν είναι έτσι!) μέχρι που έφυγε από το
ΥΠΠΟ, δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα (7 μήνες
μετά!) και όλοι αναμένουμε την "ευθιξία του
πρωθυπουργού"!
Οι επίορκοι υπάλληλοι της ΓΓΑ εισέπρατταν
παράνομα διπλούς, τριπλούς και τετραπλούς μισθούς με
αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις προς τους πολιτικούς τους προϊσταμένους, οι τελευταίοι υπέγραφαν τις σχετικές
αποφάσεις κάνοντας τα στραβά μάτια, ενώ μοίραζαν σπάταλα χρήμα προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, το
∆ημόσιο Ταμείο αιμορραγούσε ανέλεγκτα προς όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες, και όλα αυτά συνέβαιναν για
δεκάδες χρόνια, ενώ η Ελλάδα βούλιαζε σιγά-σιγά χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς με αποτέλεσμα να
αφήνουμε σαν κληρονομιά σε 3-4 γενιές των παιδιών μας καταστάσεις, όπως της δεξιά φωτογραφίας, που
δείχνει μαθήτρια να τρωει από τα σκουπίδια!!!

Εδώ ακριβώς έρχεται να προστεθεί η επόμενη είδηση:

Και αναμένουμε αποτελέσματα!

http://www.karate.gr/14elok/153140804.htm
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Ο νέος υπουργός
Πολιτισμού
κ. Κων/νος Τασούλας

Ο υφυπουργός
Αθλητισμού
κ. Γιάννης Ανδριανός
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Η γενική γραμματέας
Αθλητισμού
κα Κυριακή Γιαννακίδου

Εικοσαετές Όργιο Πολιτικών, Αθλητικών και
Οικονομικών Εγκλημάτων!
Από όλες τις μεριές καταγγέλλεται η διαφθορά και
η διαπλοκή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!!!
Υπάλληλοι με πολιτική ηγεσία, πολιτική ηγεσία με ομοσπον-διάρχες,
υπάλληλοι με ομοσπονδιάρχες!!! Η Αυτοκρατορία της ∆ιαφθοράς και
της ∆ιαπλοκής! Μια ανέλεγκτη, τεράστια τρύπα διαρροής του
δημόσιου χρήματος προς κάθε ημέτερο!!!
Μεταξύ των εμπλεκομένων στο τεράστιο αθλητικό και οικονομικό σκάνδαλο, δηλαδή μεταξύ των
πολιτικών προϊσταμένων της ΓΓΑ και των κομμάτων τους, των υπαλλήλων της ΓΓΑ και των
αθλητικών ομοσπονδιών, έχει πλέον αποκατασταθεί ένα τέλμα απόλυτης συνενοχής,
αλληλεξάρτησης και αλληλο-εκβιασμού με αποτέλεσμα η ∆ιαφθορά και η ∆ιαπλοκή να διαιωνίζονται
αυτόματα! ∆ηλαδή, ο καθένας από τους τρεις και μόνο με την παρουσία του εξαναγκάζει και τους
άλλους δύο να παρανομούν ακριβώς όπως παρανομούσαν πάντα! Ο ρόλος πλέον της ΓΓΑ έχει
καθοριστεί στο να συγκαλύπτει αυτό το τεράστιο αθλητικό και οικονομικό έγκλημα!
Μιλάμε για ογκώδες καρκίνωμα στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας με μεταστάσεις!!!
Μια κατάσταση που μόνο με έναν τρόπο διορθώνεται: Να κλείσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
και να μεταταχθούν οι υπάλληλοί της σε άλλες υπηρεσίες!!! Οι αθλητικές ομοσπονδίες πρέπει να
αυτοσυντηρούνται οικονομικά, ειδάλλως να κλείσουν!!! ∆εν μπορούμε να πληρώνουμε με ανθρώπινες
ζωές ανθρώπων, που δεν έχουν να φάνε ή δεν έχουν να πάρουν φάρμακα, την καΐλα του κάθε
μαλάκα να γυμνάζεται!!!

www.karate.gr

http://www.karate.gr/14elok/153140804.htm
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