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Αθήνα,  29-03-2004                                  Αρ. Πρωτ. Ιδιαίτ. Γραφείου Υφυπουργού  158/30-3-2004
  
  
Προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιώργο Ορφανό
  
Με συναποδέκτες: 
Την Αναπληρώτρια Υπουργό Πολιτισμού κα Φάνη Πάλλη Πετραλιά
Τον Υπουργό Πολιτισμού και Πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή
  
  
ΘΕΜΑ: Η ειδική αθλητική αναγνώριση της ομοσπονδίας μας. 

   (Επισυνάπτονται έντεκα σχετικά έγγραφα ως εις τον πίνακα σχετικών.)
  
  
Αξιότιμε κύριε Γιώργο Ορφανέ 
  

Συγχαρητήρια για την εκλογή σας και την επιλογή σας στη θέση του Υφυπουργού Αθλητισμού και σας 
ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο πολύ δύσκολο (σχεδόν αδύνατο) έργο σας. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι από τα πρώτα θέματα με τα οποία θα ασχοληθείτε θα είναι και το από 10/3/2004 
δικό μας εξώδικο προς τη ΓΓΑ που βρίσκεται στα χέρια σας! Για περαιτέρω ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε και 
τα έγγραφα του πίνακα στο τέλος της επιστολής μας. 

  
Το θέμα της αναγνώρισης της ομοσπονδίας μας είμαστε σίγουροι πως το γνωρίζετε από το “βομβαρδισμό” 

καταγγελιών μας με email και fax προς τα κόμματα, τους βουλευτές, τα ΜΜΕ και τις αθλητικές ομοσπονδίες τους 
τελευταίους τρεις μήνες. Δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο άλλης αθλητικής ομοσπονδίας, η οποία να έχει 
αδικηθεί, ως θύμα μεγαλειώδους κομματικής διαπλοκής, τόσο βάναυσα και τόσο μακροχρόνια όσο η δική 
μας από τις αθλητικές αρχές της πολιτείας με μοναδικό σκοπό να ευνοηθεί η αντίδική της ομοσπονδία με 
πρόεδρο τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο! 

Η αγανάκτησή μας έχει φθάσει στο κατακόρυφο. Από τις πρώτες ημέρες του Απριλίου είμαστε 
αποφασισμένοι και έτοιμοι να ξεσηκώσουμε παγκόσμιο κύμα αγανάκτησης και διαμαρτυρίας κατά αυτής της 
ανάλγητης και επαίσχυντης αδικίας και κατάφορης παρανομίας, ταυτόχρονα με την προσφυγή μας στα αρμόδια 
ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια για μη εφαρμογή του νόμου 2725/99 και των αποφάσεων των δικαστηρίων 
Εφετείου και Αρείου Πάγου από τη ΓΓΑ. 

  
Είναι πασίγνωστο ότι ο κ. Γιώργος Γερόλυμπος, πρόεδρος και επίτιμος πρόεδρος της αντίδικής μας 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε, ο οποίος υπονόμευε με παράνομα μέσα και με τη συνεργασία κυβερνητικών 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ επί εννέα χρόνια την αναγνώριση της ομοσπονδία μας είναι και προσωπικός σας 
συνεργάτης και φίλος! (Η αλήθεια είναι απλή: είσαστε και εσείς, όπως υπήρξα και εγώ, ένα από τα θύματα της 
εικόνας αυτού του ανθρώπου!) (Οι μέθοδοί του στα συνημμένα δημοσιεύματα!) 



Όπως είναι επίσης πασίγνωστο, ο κ. Γιώργος Γερόλυμπος ήταν από δωδεκαετίας δηλωμένο και γνωστότατο 
στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενεργοποιημένο στον τομέα του αθλητισμού, ενώ ταυτόχρονα τα εννέα 
τελευταία χρόνια συνεργαζόταν με “εντυπωσιακή προσήλωση” με τους υφυπουργούς και τους ΓΓΑ των 
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. (Είναι βλέπετε η πίστη στον … “ίδιο Θεό”!) 

  
Το νόμιμό μας δικαίωμα να πάρουμε την αναγνώριση της ΓΓΑ για την ομοσπονδία μας χρονολογείται 

από το 1995. Όλες οι αρνήσεις της ΓΓΑ ήταν παράνομες, όπως αποδείχθηκε από τις αποφάσεις των 
δικαστηρίων. 

Η τελευταία αρνητική απάντηση της ΓΓΑ είναι η επισυναπτόμενη επιστολή 7929/18-2-2004 του τέως ΓΓΑ 
κ. Νίκου Έξαρχου, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από μια εξόφθαλμη απάτη κατωτάτης νοητικής υποστάθμης. Ο 
κ. Νίκος Έξαρχος και οι περί αυτόν (υπό και υπέρ), γνωρίζοντας πολύ καλά ότι εμάς δεν μπορούν να μας 
εξαπατήσουν, επιχειρούν με αυτή τη γελοία επιστολή (τους το λέμε καταπρόσωπο) να εξαπατήσουν τις 
ανεξάρτητες αρχές του Συνήγορου του Πολίτη, των Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Γενικού 
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στις οποίες καταφύγαμε για να βρούμε το δίκιο μας, ότι δήθεν μας απάντησαν! 

Δεν πιστεύουμε να κάνετε και εσείς το ίδιο περιφρονώντας τους νόμους και αποδεικνύοντας ψεύτικες 
τις εξαγγελίες του κόμματός σας και του πρωθυπουργού περί πολιτικής ηθικής! 

Και είναι αυτονόητα γελοία η αρνητική απάντηση του κ. Νίκου Έξαρχου, πρώτον διότι μας δίδεται δύο 
ολόκληρα χρόνια μετά την 5373/1-3-2002 αίτησή μας (απόδειξη ότι ο κ. Έξαρχος δεν ασχολήθηκε ποτέ με το θέμα 
μας για το οποίο άλλωστε είχε μεσάνυχτα!) και δεύτερον διότι βασίζεται εσκεμμένα σε ένα διαστρεβλωμένο 
απόσπασμα κάποιας επιστολής του 1989 μιας υπηρεσίας της ΔΟΕ, ενώ αυτή η επιστολή μαζί με δεκάδες άλλες 
(πλαστές και αληθινές) ήδη έχει κριθεί στις προφανώς μεταγενέστερες αποφάσεις Πρωτοδικείου (72/1996), 
Εφετείου (3914/2000) και Αρείου Πάγου (110/2003) (απόδειξη ότι η αρνητική επιστολή του κ. Νίκου Έξαρχου 
υπαγορεύθηκε από τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο!).  

Η “θλιβερή” Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που μόλις παραλάβατε, κ. Ορφανέ, εξάντλησε φαίνεται τις 
πλαστές βεβαιώσεις, που έδινε στον κ. Γερόλυμπο για να μας υφαρπάξει τα δικαιώματά μας, και αναμασάει 
μισομεταφρασμένα και χωρίς καμιά βαρύτητα “μπαγιάτικα” έγγραφα για να καλύψει την καταστροφική για εμάς 
εύνοιά της προς την ΕΛΟΚ.  

Οι αποφάσεις των δικαστηρίων, οι οποίες μας δικαιώνουν τελεσίδικα και αμετάκλητα ότι το “παραδο-
σιακό καράτε” είναι “διαφορετικό άθλημα” από το “απλό” καράτε και άρα η ομοσπονδία μας ΠΟΠΚ είναι 
“διαφορετική ομοσπονδία” από την ΕΛΟΚ, βρίσκονται στην αίτησή μας για αναγνώριση με γεν. Αρ. Πρωτ. 
5373/1-3-2002 και στην υπενθύμισή της (λόγω μη απάντησης) με γεν. Αρ. Πρωτ. 13001/24-4-2003 και Αρ. 
Πρωτ. Ιδιαίτ. Γραφ. ΓΓΑ 8036/24-4-2003 στο τμήμα Σωματείων και Γυμναστηρίων του κ. Βαλεργάκη, ο 
οποίος γνωρίζει την υπόθεσή μας. 

Επαναδιατυπώνουμε ότι η υπομονή μας έχει πλέον εξαντληθεί Από τις πρώτες ημέρες του Απριλίου είμαστε 
αποφασισμένοι και έτοιμοι να ξεσηκώσουμε παγκόσμιο κύμα αγανάκτησης και διαμαρτυρίας κατά αυτής της 
ανάλγητης και επαίσχυντης αδικίας και κατάφορης παρανομίας, ταυτόχρονα με την προσφυγή μας στα αρμόδια 
ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια για μη εφαρμογή του νόμου 2725/99 και των αποφάσεων των δικαστηρίων 
Εφετείου και Αρείου Πάγου. 

Επειδή το άθλημά μας, οι σύλλογοί μας, οι αθλητές μας και οι υπερκείμενες ομοσπονδίες στις οποίες 
είμαστε μέλη έχουν αδικηθεί και ζημιωθεί ηθικά και υλικά και επειδή περιμένουμε επί εννέα ολόκληρα 
χρόνια τη δικαίωσή μας, θα αναμένουμε την απάντησή σας ακριβώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας που 
διανύουμε.

Παρακαλούμε, να μη θεωρηθεί “θράσος” αυτό που ζητάμε! Ελάτε στη θέση μας: κοντεύουμε να 
πεθάνουμε από ... βαθιά γηρατειά ... περιμένοντας να μας αποδοθεί το δίκιο μας!!! 

  
Με αθλητικούς χαιρετισμούς 
  

  
  
  
  
  
  
  



  
  

    
 

 
  

Πίνακας των συνημμένων σχετικών εγγράφων 
  

Σχετ-1 
7929- 
18/2/2004 

Η παράνομη απάντηση του κ. Νίκου Έξαρχου προς την πριν από δύο χρόνια 5373/1-3-
2002 αίτησή μας για αναγνώριση της ομοσπονδίας μας. 

Σχετ-2 10/3/2004 
Εξώδικο της ΠΟΠΚ προς τη ΓΓΑ σε απάντηση της 7929/18-2-2004 αρνητικής 
απάντησης από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Νίκο Έξαρχο σχετικά με την 
αναγνώριση της ομοσπονδίας μας. 

Σχετ-3 2/3/2204 
Μια λεπτομερής απάντησή μας στην αρνητική απάντηση του ΓΓΑ κ. Νίκου Έξαρχου 
(με fax και email) 

Σχετ-4 10/2/2004 
Επιστολή διαμαρτυρίας για την μη αναγνώριση της ομοσπονδίας μας προς τον Γενικό 
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (με fax και email) 

Σχετ-5 20/2/2004 

Εξώδικο της ΠΟΠΚ προς τον Πρόεδρο της ΕΟΕ κ. Λάμπη Νικολάου, με το οποίο τον 
καθιστούμε υπεύθυνο να γνωστοποιήσει τις συνημμένες αποφάσεις των ελληνικών 
δικαστηρίων σχετικά με το “Παραδοσιακό Καράτε” στο παγκόσμιο συνέδριο των 
αντιπροσώπων των Ολυμπιακών Επιτροπών που έγινε στην Αθήνα στις 21-22/2/2004. 

Σχετ-6 12/3/2002 
Άρθρο του Παναγιώτη Ξανθόπουλου της εφημερίδας “Αθλητική Ηχώ” για τους κ.κ. 
Έξαρχο και Γερόλυμπο! 

Σχετ-7 18/2/2004 

Δημοσιεύματα (του εκδότη Νίκου Καραγιαννίδη και άλλων) της εφημερίδας “Ο 
Φίλαθλος”, σελ. 1 και 5, για τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο, στέλεχος του “Αθήνα 2004” 
σχετικά με παράνομες ενέργειές του δημιουργίας εικονικής εταιρείας με σκοπό η 
εταιρεία αυτή να πάρει την οικονομικά τεράστια εργολαβία της ηλεκτρονικής 
ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004! 

Σχετ-8 19/2/2004 

Λεπτομερέστερα δημοσιεύματα (του εκδότη Νίκου Καραγιαννίδη και άλλων) της 
εφημερίδας “Ο Φίλαθλος”, σελ. 1 και 5, για τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο, στέλεχος του 
“Αθήνα 2004” σχετικά με τις παράνομες ενέργειές του, την αποπομπή του από τον 
“Αθήνα 2004” και την αποστολή του σχετικού φακέλου από την κα Γιάννα 
Αγγελοπούλου στον Εισαγγελέα. 

Σχετ-9 19/2/2004 
Δημοσίευμα της εφημερίδας “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ” για τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο και 
την αποπομπή του από το “Αθήνα 2004”. 

Σχετ-
10 

20/2/2004 
Δημοσίευμα της εφημερίδας SPORTDAY για τις παράνομες δραστηριότητες του  κ. 
Γιώργου Γερόλυμπου και την απόλυσή του από την κα Γιάννα Αγγελοπούλου. 

Σχετ-
11 

22/2/2004 
Δημοσίευμα του κ. Φίλιππου Συρίγου στην  εφημερίδα “Sportime” για την πορεία στον 
αθλητισμό τού  κ. Γιώργου Γερόλυμπου (αυτά που γράφονται είναι το 1/4 από όσα 
έχουμε στο αρχείο μας με αποδεικτικά στοιχεία!) 

  

          

 
 


