karate.gr: 12 - Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε
Πρώτη δημοσίευση 8/9/2018.
Καταχωρήσεις στο karate.gr

Αρχική
Διοργανώσεις

Επικαιρότητα

Π.Ο.Π.Κ.

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 Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!

ΙΔ
ΗΣ

Το www.karate.gr, σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ 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!!!
Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων άρθρων και
σχετικών 3000 περίπου σελίδων! (Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως
ανοίγουν το karate.gr και διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)

Από σήμερα μέχρι την Έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο

ΠΕ
ΡΣ

την 6-8-2020 έχουμε ακόμα 688 ημέρες και το Ελληνικό Καράτε βρίσκεται σε
τέλμα με ευθύνη της διοίκησής του, της αντιπολίτευσης και της ΓΓΑ!!!

Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε:

Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία
για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!

Με τη συνέργεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!

Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!

Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτιμος Πρόεδρος από
1980-1994! Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Παραδοσιακού Καράτε από 1995 έως σήμερα!!!
Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων!!!
Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!!
Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ!!!
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΙΔ
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Τα ποσά του πίνακα είναι μερικά από τα ποσά που διαχειριζόταν το ζεύγος Γιώργου και
Εμμανουέλας Γερολύμπου από τα Ταμεία των ομοσπονδιών καράτε, κέρλινγκ και τριάθλου, τις
οποίες διοικούσαν δήθεν με συλλόγους καράτε, αλλά ουσιαστικά μόνοι τους, και των οποίων ομοσπονδιών είχαν την ολική διοικητική και οικονομική εκμετάλλευση αντίστοιχα από το 1995 μέχρι
σήμερα, το 2001 μέχρι το 2013 και το 2004 μέχρι σήμερα, σαν να ήταν προσωπική τους επιχείρηση.
Στις ομοσπονδίες αυτές ΠΟΤΕ δεν έγινε ΚΑΝΕΝΑΣ διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος
από μια ανίκανη, άχρηστη και διεφθαρμένη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία δια του ίδιου
Διευθυντή Οικονομικού επιχορηγούσε τις αμαρτωλές ομοσπονδίες χωρίς κανένα ενδοιασμό!
Σε πρόσφατη δίκη-παρωδία του Τριάθλου την 17/9/2018 στο Β΄ Τριμελές, μετά από διαβίβαση σχετικού φακέλου παρανομιών από τη ΓΓΑ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας, όπου οι
μάρτυρες «έδωσαν» τη δίκη στον Γερόλυμπο ενώ ταυτόχρονα οι Δικαστές και Εισαγγελέας ήταν
υπέρ το δέον αδιάφοροι και επιεικείς, οι καραμπινάτοι ένοχοι βρέθηκαν … αθώες περιστερές!
Μερικά από τα ποσά που διαχειρίστηκε χωρίς κανένα έλεγχο το ζεύγος Γερόλυμπου σε €:
Έτος
Καράτε
Κέρλινγκ
Τρίαθλο
Επιχορ

???
???
???
???
???
346.295
504.475
455.000
460.000
530.000
580.000
520.000
400.000
350.000
350.000
118.550
150.000
37.500
0
0
0
0
0
0

Επιχορ

ΠΕ
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1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Άλλα
έσοδα

???
???
???
???
???
113.841
116.656
171.134
210.754
306.603
280.981
311.089
352.032
???
???

???
30.000
50.000
70.000
???
???

Άλλα
έσοδα

Επιχορ

409.391?
428.689?
521.624?
607.389?
???
200.000?
405.461?
???
???
???
???
???
???
???
???
???

Άλλα
έσοδα

???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???

Έλεγχο στην ΕΛΟΚ πρέπει να κάνει Ειδικό Συνεργείο, που γνωρίζει καταστάσεις!

Η ΓΓΑ έχει την υποχρέωση να γεμίσει τα κενά που λείπουν στον ανωτέρω πίνακα, να ελέγξει
τις άνω ομοσπονδίες και να διαβιβάσει ένα πλήρη φάκελο στους Αθλητικούς Εισαγγελείς, οι οποίοι
έχουν την υποχρέωση να μελετήσουν καλύτερα την σωρεία ποινικών κακουργημάτων, που έχει
διαπράξει η «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»!
Επιτέλους θα πρέπει να σταματήσει η θρασύτατη δράση της Συμμορίας αυτής, η οποία προκαλεί το αίσθημα περί δικαίου όλων των Ελλήνων Πολιτών, που τους βλέπουμε να ροκανίζουν
ανενόχλητοι το Δημόσιο Χρήμα χωρίς κανένας αρμόδιος και υπεύθυνος να συγκινείται!
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Άνω-κάτω οι υφυπουργοί και Γενικοί Γραμματείς αθλητισμού υπεύθυνοι για την ΓΓΑ!!!

ΠΕ
ΡΣ

«Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» δεν στήνεται ξεκάρφωτα σε ένα
βουνό, μια πεδιάδα, ένα ξέφωτο ή … πάνω στο κύμα! Πριν από
αυτή στήνεται η «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία
για ξέπλυμα κάθε πρόσφορης ΑΠΑΤΗΣ» της προηγούμενης
οργάνωσης! Και όταν η Απάτη γίνεται «νόμιμη», δηλαδή με τη
βούλα του κράτους, τότε αποδίδει και σε βρώμικο χρήμα!
Οι αθλητικοί, λοιπόν, εγκληματίες υποθάλπονται από
την ίδια τη Δημόσια Υπηρεσία, η οποία είναι εντεταλμένη να
τους εποπτεύει και να απαγορεύει ή/και να εμποδίζει κάθε τους παρανομία! Αντί
αυτών, όμως, η αμαρτωλή αυτή Δημόσια Υπηρεσία επισημοποιεί το έργο τους,
νομιμοποιεί τις απάτες τους και τους διευκολύνει να περνάνε με τις ευλογίες της
στην επόμενη φάση του ίδιου εγκλήματος, που είναι η νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες!
Και αυτό το αθλητικό έγκλημα είναι διαχρονικό επί όλων
των κυβερνήσεων, πράγμα που αποδεικνύει ότι αποτελεί
«κτήμα και δραστηριότητα» των υπαλλήλων και των διευθυντών της ΓΓΑ, ενώ οι πολιτικοί προϊστάμενοι όλων των κυβερνήσεων απλά συμμετέχουν για το πρόσκαιρο του διορισμού
τους στις πολιτικές καρέκλες!!!
Η διαφθορά-διαπλοκή μεταξύ μονίμων υπαλλήλων και
διευθυντών από τη μια και πολιτικών προϊσταμένων από την
άλλη έχει αποδειχθεί περίτρανα με το πόρισμα και τις
καταγγελίες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο καταγράφονται περιγραφικά και συγκεκριμένα οι αμαρτωλές οικονομικές διευκολύνσεις από την πολιτική διοίκηση προς τους υπαλλήλους της ΓΓΑ, διευκολύνσεις που «έπαιρναν σαν αντάλλαγμα» τα πολιτικά ρουσφέτια στην
«Αυτοκρατορία του Ρουσφετιού»!
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Έχουν προηγηθεί:
Εισαγωγή: Οι διαχρονικές Παρανομίες του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ ενδεικτικά και
περιληπτικά

ΙΔ
ΗΣ

Σε αυτό το άρθρο:
Κεφάλαιο Α – Το νομικό περιβάλλον λειτουργίας της Ομοσπονδίας ....................................... 7
Α1 – Ο Αθλητικός Νόμος και οι Τροποποιήσεις του .............................................................. 7
Α2 – Καταστατικό και Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛΟΚ (και τροποποιήσεις) (παράν) ........... 9
Α2.1 – Το Καταστατικό (παράν) ................................................................................. 9
Α2.2 – Ο Εσωτερικός Κανονισμός (παράν) ............................................................. 29
Α3 – Συνέργεια αντί για Εποπτεία από ΓΓΑ και ΕΟΕ (παράν) ........................................... 46
Α4 – Σχετικές Δικαστικές Αποφάσεις .................................................................................. 45
Θα συνεχιστεί στα Κεφάλαια:
Κεφάλαιο Β – Όργανα διοίκησης της ΕΛΟΚ
Κεφάλαιο Γ – Επιτροπές της ΕΛΟΚ

ΠΕ
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Κεφάλαιο Δ – Αγώνες και άλλες Διοργανώσεις της Ομοσπονδίας

Κεφάλαιο Ε – Παραβιάσεις Δικαστικών Αποφάσεων και ΕΚΤΡΟΠΗ εκ του Σκοπού
Κεφάλαιο Ζ – Προνόμια ΕΛΟΚ εκ του νόμου

Κεφάλαιο Η – Παράλληλες προς την ΕΛΟΚ επιχειρήσεις
Κεφάλαιο Θ – Αρπαγή με Συλλόγους ΕΛΟΚ και εκμετάλλευση από τον Γερόλυμπο άλλων
αθλητικών ομοσπονδιών
Κεφάλαιο Ι – Άλλες δραστηριότητες του Γερόλυμπου
Κεφάλαιο Κ – Καταγγελίες – Δικαστήρια

Κεφάλαιο Λ – Παρανομίες της Αντιπολίτευσης ΚΙΜΕ

Οδηγίες χρήσης του παρόντος pdf: για να έχετε άμεσα το παρόν pdf και ταυτόχρονα τα
έγγραφα με τα οποία συνδέεται, κατεβάστε το στον υπολογιστή σας και διαβάζοντάς το
συνδεδεμένοι με το δίκτυο ανοίγετε από το pdf τα συνδεδεμένα έγγραφα.
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Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε:
Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα χρήματος!
Με τη συνέργεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!
Μια μελέτη του Θύμιου Περσίδη

ΙΔ
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Σε 11 Κεφάλαια θα αποδειχθούν οι εκτεταμένες διαχρονικές παρανομίες του
Γιώργου Γερόλυμπου και των Συνεργατών του στην ΕΛΟΚ για τα τελευταία 25
χρόνια της λειτουργίας της!

ΠΕ
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Στάλθηκε με email στους αρμόδιους:

Οδηγίες χρήσης του παρόντος pdf: για να έχετε άμεσα το παρόν pdf και ταυτόχρονα τα
έγγραφα με τα οποία συνδέεται, κατεβάστε το στον υπολογιστή σας και διαβάζοντάς το
συνδεδεμένοι με το δίκτυο ανοίγετε από το pdf τα συνδεδεμένα έγγραφα.
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Οργανόγραμμα Εικοσιπενταετούς Διοίκησης και Παρανομιών της ΕΛΟΚ και του Γερόλυμπου!
Όργανα
Διοίκησης ΕΛΟΚ

Γενική
Συνέλευση

Διοικητικό Συμβούλιο
(Εκτελεστική Επιτροπή)

Εξελεγκτική
Επιτροπή

Γιώργος Γερόλυμπος
Κυρίαρχος Δικτάτορας
της ΕΛΟΚ
Δικαστική
Επιτροπή

Τεχνική
Επιτροπή

Επιτροπή
Διαιτησίας

Πειθαρχική
Επιτροπή
Διαιτησίας

Υψηλόβαθμοι
Τεχνικοί Καράτε
Τοπικές
Επιτροπές

Επιτροπές
Εξεταστών Νταν

Επιτροπή
Οργάνωσης
Αγώνων

Σχολές Προπονητών της ΓΓΑ
(επαγγελματικό δίπλωμα)

ΗΣ

Επιτροπές
της ΕΛΟΚ

Αρχηγοί δήθεν
Παραδοσιακών Στυλ

Στέγη & Επιχορηγήσεις ΕΛΟΚ/Συλλόγων
Στάδια Αγώνων-Αγώνες Εσωτερ-Εξωτερ.

Κατά παράβαση
του καταστατικού

Απονομή
Βαθμών Νταν

Ψευδο-ομοσπονδίες
παροδοσιακών στυλ

"Θυγατρικές"
Επιχειρήσεις

Sportdata
(ηλεκτρονική διοργάνωση αγώνων)

Elpida Startours
ταξιδιωτικό πρακτορείο
Γερόλυμπου & συνεργατ.

Ψευδο-ομοσπονδίες
ISO - KOI/Hellas - ISSO - NEA

Σχολές Προπονητών της ΓΓΑ
(επαγγελματικό δίπλωμα)

Αρπαγή & εκμετάλλευση άλλων
αθλ.ομοσπονδιών

Χόκεϊ
Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ
Στον Εσαγγελέα

Κέρλινγκ
Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ
Στον Εσαγγελέα???

Τρίαθλο
Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ
Στον Εσαγγελέα

Παγοδρομίες
Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ
Στον Εσαγγελέα

Άλλες ασχολίες
του Γερόλυμπου

Γεν. Γραμ. στην
Παγκόσμια & Ευρωπαϊκή Καράτε

Πρόεδρος της
Βαλκανικής
Ομοσπονδίας Καράτε

Μέλος Οργανωτικής
Επιτροπής του
"Αθήνα 1997"

Μέλος Οργανωτικής
Επιτροπής του
"Αθήνα 2004"

Μέλος της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρ.

Αμοιβόμενο
μέλος της Διεθν. Επιτρ.
Μεσογειακών Αγώνων

Αμειβόμενο
μέλος SportAccord
Διεθν. Αθλητ. Οργάν.

Διδακτορικό μαϊμού
από ανύπαρκτο
Πανεπιστήμιο

Με Ε. Περσίδη
4 αστικά το 1995
1 ποινικό το 2000
2 ποιν. 2005-2012

Καταγγελίες
στις ΓΓΑ (πρόσφατες)
& ΕΟΕ (πρόσφατες)
σε εξέλιξη

Μέσω της ΔΕ/ΕΛΟΚ
κατά ατόμων
και συλλόγων σε
εξέλιξη στα Δικαστ.

Με την αντιπολίτευση του
ΚΙΜΕ σε εξέλιξη
στα Δικαστήρια

ΠΕ
Δικαστήρια
παλιά και
νέα σε εξέλιξη

Μόρια αθλητών για ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προσλήψεις αθλητών στο Δημόσιο

ΡΣ
ΙΔ

Προνόμια ΕΛΟΚ
συλλόγ. & αθλητ.

Αγώνες των ψευδο-παραδοσιακών
στυλ με κανονισμούς ΕΛΟΚ

Κεφάλαιο Α – Το νομικό περιβάλλον λειτουργίας της Ομοσπονδίας
Α1 – Ο Αθλητικός Νόμος και οι τροποποιήσεις του

ΑΡΧΗ

Ο αθλητικός νόμος 2725/1999 και οι τροποποιήσεις του δίνονται από το site της ΓΓΑ με τον
επόμενο πίνακα:

ΘΕΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓ
ΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ

ΙΔ
ΗΣ

ΝΟΜΟΙ

Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της
Νόμος 4373/01.04.2016, ΦΕΚ ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα
49/Α/1-4-2016
Αντιντόπινγκ
του Παγκόσμιου
Οργανισμού
Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις.

pdf

Νόμος 4356/24.12.2015, ΦΕΚ
181/Α/24.12.2015, άρθρο 67

pdf

Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων,
ποινικές και άλλες διατάξεις

pdf

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης −
Νόμος 4325/2015 ΦΕΚ 47Α/11- ΚαταπολέμησηΓραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
5-2015, άρθρο 25
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις

pdf
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Νόμος 4326/13.05.2015,ΦΕΚ4 Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας
9/Α/13.05.2015
στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις

Νόμος 4151/5.4.2013, ΦΕΚ
103/Α/29.4.2013, άρθρο 29

Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση
συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών
και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου
Οικονομικών

pdf

Νόμος 4115/30.01.2013, ΦΕΚ
24/Α/30.01.2013) παρ. 1 και 2,
άρθρο 38,41

Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίη− σης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις

pdf

Νόμος 4049/23.2.2012, ΦΕΚ
35/Α/23.02.2012

Aντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ,
των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές
διατάξεις

pdf

Νόμος 4002/22.08.2011, ΦΕΚ
180/Α/22.08.2011, άρθρο
56,57,59

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας
του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη
δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών,
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης

pdf

Νόμος 3919/2.3.2011, ΦΕΚ
32/Α/2.3.2011

Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση
αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και
άσκηση επαγγελμάτων

pdf
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pdf

Νόμος
3773/21.07.09ΦΕΚ
120/Α/21.07.09

Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων
Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις

pdf

Νόμος 3708/08.10.2008 ΦΕΚ
210/Α/08.10.2008

Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές
εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις

pdf

Νόμος 3599/1.8.2007, ΦΕΚ
176/1.8.2007, άρθρο 20

Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις.

pdf

Νόμος 3516/21.12.2006, ΦΕΚ
270Α/21.12.2006

ΙΔ
ΗΣ

Νόμος 3861/13.7.2010, ΦΕΚ
112/13.7.2010

Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις

Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης κατά της
Φαρμακοδιέγερσης (Ντόπινγκ) στον Αθλητισμό
(Παρίσι 19.10.2005)

pdf

Νόμος 3479/19.7.2006, ΦΕΚ A Ίδρυση, οργάνωση καιι λειτουργία αθλητικών
152/19.7.2006
επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις

pdf

Νόμος 3372/2.8.2005, ΦΕΚ
187/2.8.2005

Ρύθμιση θεμάτων αθλητισμού

pdf

Τροποποίηση άρθρων 2725-99 (ΦΕΚ121Α) και
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού

pdf

Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων,
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες
διατάξεις

pdf

Νόμος 3262/15.9.2004, ΦΕΚ
173/15.9.2004

ΠΕ
ΡΣ

Νόμος 3259/4.8.04, ΦΕΚ
149/Α/4.8.2004, άρθρο 26,37
Νόμος 3254/22.07.2004, ΦΕΚ
137Α//22.07.2004

Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακών &
Παρολυμπιακών αγώνων του 2004 και άλλες
διάταξεις

pdf

Νόμος 3207/24.12.2003, ΦΕΚ
302/Α/24.12.2003

Ρύθμιση θεμάτων ολυμπιακής προετοιμασίας και
άλλες διατάξεις

pdf

Νόμος 3105/10.02.2003, ΦΕΚ
29/Α/10.02.2003

Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση,ριθμίσεις
για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις

pdf

Νόμος 3057/10.10.2002, ΦΕΚ
239/Α/10.10.2002

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.2725-99,
ρυθμίσεις θεμάτων υπ. πολιτισμού και άλλες
διατάξεις

pdf

Νόμος 2947/9.10.2001,ΦΕΚ
228/Α/9.10.2001

Θέματα ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων
ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις

pdf

Νόμος 2858/7.11.2000,ΦΕΚ
247/Α/7.11.2000

Ρύθμιση θεμάτων ερασιτεχνικού και
επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις

pdf

Νόμος 2725/17.6.1999,ΦΕΚ
121/Α/17.6.1999

Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός
και άλλες διατάξεις

pdf

Νόμος 2433/12.8.1996,ΦΕΚ
180/Α/12.8.1996

Ρύθμιση Θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες διατάξεις

pdf

Νόμος 1958/05.05.1991, ΦΕΚ
122/Α/05.05.1991

Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών - Αθλητικές
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις

pdf
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Ρύθμιση επειγοντων θεμάτων ποδοσφαίρου

pdf

Νόμος
1646/18.09.86, ΦΕΚ
138/Α /18.09.86

Μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας στους
αθλητικούς χώρους και άλλες διατάξεις

pdf

Νόμος 879/21.03.1979, ΦΕΚ
56/Α /21.03.1979

Περί ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών

pdf

Νόμος 665/18.08.1977, ΦΕΚ
225/Α/ 18.08.1977

Περί τροποποιήσεως & συμπληρώσεως της περί
εξωσχολικού αθλητισμού και γυμναστηρίων
νομοθεσίας

pdf

Νόμος 423/21.08.1976, ΦΕΚ
223/Α/ 21.08.1976

Περί γυμναστηρίων και ρυθμίσεων θεμάτων
αφορώντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν

pdf

Περί οργανώσεως του εξωσχολικού αθλητισμού
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων

pdf

Νόμος
75/18.07.1975, ΦΕΚ
138/Α/ 18.07.1975

ΙΔ
ΗΣ

Νόμος 1889/17.07.1990, ΦΕΚ
93/Α /17.07.1990

Ο Νόμος 2725/1999 και οι τροποποιήσεις του αντικατέστησαν κάθε προηγούμενο.
Τα Άρθρα του αθλητικού νόμου, που μας ενδιαφέρουν εν προκειμένω είναι κυρίως τα κωλύματα συμμετοχής σε αρχαιρεσίες, οι κανόνες των αρχαιρεσιών και οι Σχολές Προπονητών. Αυτά
ήταν και τα κυριότερα άρθρα του νόμου που παραβιάζονταν συστηματικά από τον Γερόλυμ΄πο και
την ΕΛΟΚ, αλλά και άλλα, σε μια συνεχή καταιγίδα παραβιάσεων κάθε νόμου και κάθε λογικής.

Α2 – Καταστατικό και Εσωτερικός Κανονισμός (και τροποποιήσεις, παράνομα)

ΑΡΧΗ

ΠΕ
ΡΣ

A2.1 - Καταστατικό & Τροποποιήσεις: (παράνομο) – Διάρθρωση ΕΛΟΚ
ΑΡΧΗ
Η ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ πήρε την επόμενη αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ την 7-2-1990 με το
ιδρυτικό καταστατικό της 11/9/1986 ως μέλος της παγκόσμιας World Karate Federation (WKF), η
οποία WKF ιδρύθηκε το 1975.
Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα στοιχεία για το καταστατικό της ΕΛΟΚ και τις τροποποιήσεις
του από την ίδρυσή της ΕΛΟΚ μέχρι σήμερα.
Ημ/νία ΓΣ
25/5/86
12/9/92
24/2/95
4/9/99
11/10/03
26/10/08

Απόφαση
Δικαστ.
2860
3459
2378
6872
934
2527

Ημ/νία
Απόφ.
30/6/86
10/11/93
19/5/95
15/12/99
10/2/04
10/4/09

Ημ/νία
Κατάθ.
11/9/1986
15/1/1995
14/9/1995
4/1/2000
25/2/2004
10/4/2009

Μήνες μετά
την ΓΣ
μετά 4,5 μην.
μετά 27 μην.
μετά 7 μην.
μετά 5 μην.
μετά 4,5 μην.
μετά 5,5 μην.

ΟΝΟΜΑ

Πράξη

ΕΟΕΚ
ΕΟΕΚ
ΕΟΕΚ
ΕΛΟΚ
ΕΛΟΚ
ΕΛΟΚ

Σύσταση
Τροπ/ση
Τροπ/ση
Τροπ/ση
Τροπ/ση
Τροπ/ση

Με την ΕΟΕΚ (σημερινή ΕΛΟΚ) να έχει αναγνωριστεί από τη ΓΓΑ με την επόμενη απόφαση:
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ΠΕ
ΡΣ
Παρανομία στα καταστατικά: Μετά το 1992 ο Γερόλυμπος και το εκάστοτε ΔΣ εφάρμοζαν
κάθε νέα τροποποίηση του καταστατικού αμέσως μετά από την έγκρισή της από την αντίστοιχη ΓΣ,
πράγμα παράνομο διότι κάθε νέα τροποποίηση είναι νόμιμη μετά την εγγραφή της στο Βιβλίο
Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών. Συνεπώς για όλα τα ενδιάμεσα διαστήματα από την κάθε
ΓΣ μέχρι την εγγραφή στο Πρωτοδικείο η ΕΛΟΚ λειτουργούσε πάντα με παράνομο καταστατικό!
10

Παρανομία: Μετά από την δικαστική ήττα της από την ΠΟΠΚ, με την οποία καθορίστηκε ότι
το παραδοσιακό καράτε ανήκει στην ΠΟΠΚ και όχι στην ΕΛΟΚ (11/5/2000), η ΕΛΟΚ πρόσθεσε
στο Καταστατικό της και στον Εσωτερικό της Κανονισμό πολλές πονηρές τροποποιήσεις, ώστε να
περιλάβει εκ του πλαγίου και τα παραδοσιακά στυλ καράτε της ΠΟΠΚ στις δραστηριότητές της,
πράγμα που αποτελεί πλέον εκτροπή εκ του Σκοπού της για τον οποίο πήρε την αθλητική
της αναγνώριση και άρα θα πρέπει να της αφαιρεθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση.
Σήμερα δεν χρειάζεται να μελετήσουμε τις πονηρές μεθοδεύσεις της ΕΛΟΚ κατά τις ενδιάμεσες
διατυπώσεις των τροποποιήσεων του καταστατικού της, αλλά αρκεί να συγκρίνουμε το πρώτο
καταστατικό της με κλικ εδώ (εγγραφή στο Βιβλίο Ομοσπονδιών την 11/9/1986) με την τελευταία
τροποποίησή του με κλικ εδώ (εγγραφή στο Βιβλίο Ομοσπονδιών την 10/4/2009).

ΙΔ
ΗΣ

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε το τελευταίο καταστατικό της ΕΛΟΚ και αν κάπου χρειαστεί
θα ανατρέχουμε στο αντίστοιχο άρθρο του ιδρυτικού καταστατικού:
Στο ιδρυτικό καταστατικό και στο Άρθρο 3, Σκοπός, §δ κατωτέρω οριζόταν πεντακάθαρα ο
Σκοπός της ΕΟΕΚ τότε, που ήταν και ο Σκοπός για τον οποίο είχε πάρει η ΕΟΕΚ την αθλητική
αναγνώριση το 1990 και κανένας άλλος:

ΠΕ
ΡΣ

Παρανομία: Στην τελευταία τροποποίηση κατωτέρω και στο Άρθρο 3ε ο Σκοπός της ΕΛΟΚ
έχει σαφέστατα αλλάξει και είναι ο επόμενος, πράγμα που αποτελεί κατάφορη παραβίαση του
αθλητικού νόμου (Εκτροπή εκ του Σκοπού) και γι’ αυτό θα πρέπει να της αφαιρεθεί η αθλητική
αναγνώριση, διότι ο νέος Σκοπός της ΕΛΟΚ προσβάλει τα δικαιώματα άλλων ομοσπονδιών και
ταυτόχρονα δεν έχει εγκριθεί ποτέ από την ΓΓΑ!

Φυσικά ο νέος Σκοπός της ΕΛΟΚ είναι δημιούργημα του Γερόλυμπου, ο οποίος θέλει να βάλει
παράνομα χέρι και στα αθλήματα άλλων ομοσπονδιών, αλλά όμως ΔΕΝ τόλμησε να γράψει μεταξύ
των άλλων αθλημάτων και το «Παραδοσιακό Καράτε» λόγω των σχετικών
αποφάσεων των δικαστηρίων.
Η παράγραφος αυτή (ε) αποτελεί ιδέα, τελικά, κάποιου τελείως ανεγκέφαλου, διότι εκτός του ότι δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει τον Σκοπό της η ΕΛΟΚ,
επί πλέον δεν αναφέρονται συγκεκριμένα με τα ονόματά τους τα άλλα αθλήματα
που φιλοδοξεί να καλλιεργήσει! Και μάλιστα αποκορύφωμα της ηλιθιότητας της
διάνοιας, που το έγραψε, είναι το «όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά», που
είναι νομική έκφραση γραμμένη από τον αλμπάνη-νομικό Γιώργο Γερόλυμπο!!!
Το Άρθρο 3, Σκοπός, §θ του ιδρυτικού και για τον Σκοπό της ΕΟΕΚ ορίζει:

Και στην τελευταία τροποποίηση το Άρθρο 3, §θ είναι περίπου το ίδιο:

Τα Άρθρα είναι περίπου τα ίδια, αλλά εδώ η παρανομία είναι διαφορετική:
Παρανομία: Η ΕΛΟΚ εδώ και τέσσερα περίπου χρόνια βρίσκεται διωγμένη εκτός της
Βαλκανικής Ομοσπονδίας του Καράτε και ναι μεν το θέμα δείχνει να είναι διοικητικό, δήθεν για
11
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αποδοχή από την Βαλκανική της ονομασίας «Μακεδονία» για τα Σκόπια όπως ισχυρίζεται η ΕΛΟΚ,
αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική: με απλά λόγια ο Γερόλυμπος, επί δέκα χρόνια
περίπου πρόεδρος της Βαλκανικής, τους άρπαξε το Ταμείο και τον κυνηγάνε. Αυτό ανάγκασε τους
Βαλκάνιους να διαγραφούν από την υπάρχουσα (νομικά) Βαλκανική και να ιδρύσουν άλλη με την
Ελλάδα εκτός αυτής!

Συνεπώς το θέμα δεν είναι μόνο διοικητικό ή/και … “διπλωματικό”, όπου θα λέγαμε ότι η ΕΛΟΚ
στερεί τους Βαλκανικούς Αγώνες από τους συλλόγους και τους αθλητές της και έχει αποκλείσει τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτούς, αλλά εδώ πρόκειται για καθαρή υπεξαίρεση του Ταμείου της
παλιάς Βαλκανικής από τον Γερόλυμπο, πράγμα που μας ξεφτιλίζει σαν Έλληνες!

ΠΕ
ΡΣ

Στο Άρθρο 3, Σκοπός, §στ του τροποποιητικού ορίζεται μέσα στους Σκοπούς της ΕΛΟΚ:
Παρανομία: Ποτέ δεν συστάθηκαν Σώμα Προπονητών και Σύνδεσμος Διαιτητών, ώστε να
λειτουργούν ανεξάρτητα από το ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά όπως φαίνεται και στο Οργανόγραμμα Λειτουργίας
της ΕΛΟΚ, όλοι και όλα εξαρτώνται από τον Γερόλυμπο, όπως ακριβώς οι υπάλληλοι ενός καλού
μαγαζιού από έναν … καλό μαγαζάτορα!
Στο Άρθρο 4, Συγκρότηση της ΕΟΕΚ, του ιδρυτικού δηλώνονται τα σωματεία-μέλη της ΕΟΕΚ
ως κάτωθι:

Παρανομία: Στο αντίστοιχο Άρθρο των τροποποιήσεων έχει παρεισφρήσει σκόπιμα η
υπογραμμισμένη έκφραση με φανερό σκοπό να παραπλανήσει το δικαστήριο που θα δίκαζε την
διαφορά μεταξύ ΕΟΕΚ και ΠΟΠΚ, όπου νίκησε η ΠΟΠΚ!
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Η ανωτέρω έκφραση προστέθηκε στη ΓΣ της 24/2/1995 και νομιμοποιήθηκε μετά την εγγραφή
της τροποποίησης στο Βιβλίο του Πρωτοδικείου την 14/9/1995. Προφανώς το είδαν αυτό οι δικαστές
και η προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας ήταν εξ αρχής χαμένη.
Συνεπώς, η ανωτέρω έκφραση έχει ήδη κριθεί από τα επόμενα της τροποποίησης
δικαστήρια και είναι σαν να μην υπάρχει!
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Στο Άρθρο 6 του ιδρυτικού οι συνδρομές των συλλόγων-μελών της ΕΛΟΚ ορίζονται από τη
ΓΣ και τα κέρδη από αγώνες (?) από το ΔΣ, επειδή είναι δύσκολο να συγκαλείτε ΓΣ για κάθε τέτοια
εκδήλωση:

ΠΕ
ΡΣ

Παρανομία: Στο Άρθρο 6, όμως, της τροποποίησης οι συνδρομές ορίζονται από το ΔΣ για
δύο έτη και τα ποσοστά από αγώνες ορίζονται πάλι από το ΔΣ, αλλά γιατί να ορίζεται και ο τρόπος
είσπραξης, αφού μόνο ένας τρόπος είσπραξης έχει η ΕΛΟΚ: την κατάθεση του ποσού στον
τραπεζικό της λογαριασμό, αφού κάθε άλλος τρόπος απαγορεύεται!

Στο Άρθρο 7, Εγγραφή Μελών, §η της τροποποίησης ορίζεται:

Παρανομία: Η ελεγχόμενη, όμως, από τον Γερόλυμπο «αρμόδια επιτροπή της ΕΛΟΚ» δεν
εγγυάται αντικειμενική κρίση για κάθε ενδιαφερόμενο, αλλά αποτελεί στην ουσία μεθοδευμένη
δικλείδα ασφαλείας (θα δούμε πολλές τέτοιες) με δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί από τον
Γερόλυμπο και τους συνεργάτες του για εξαπάτηση, για «πώληση» εξυπηρέτησης, για πώληση
«προϊόντος» ή και για εύνοια έναντι συλλόγων, καθώς και για αποκλεισμό, εκβιασμό ή τιμωρία
άλλων συλλόγων, πράγματα που έχουν γίνει κατά κόρον!
Στο εξής θα αναφερόμαστε στο τελευταίο καταστατικό της ΕΛΟΚ.
Στο Άρθρο 8 §1 η ΕΛΟΚ τιμωρεί με διαγραφή κάθε σύλλογο-μέλος της, που είναι γραμμένος
και σε άλλη ομοσπονδία, άσχετα αν αυτή η άλλη ομοσπονδία δεν εξασκεί το καράτε της ΕΛΟΚ, με
την πρόφαση ότι ο σύλλογος «ζημιώνει τον σκοπό και τις επιδιώξεις της ΕΛΟΚ».
Στην §2 απλά δίνεται η διαδικασία της «τιμωρίας»!

13

ΙΔ
ΗΣ

Παρανομία: Η μη αποδοχή αιτήσεων συλλόγων ή η διαγραφή τους έχει συμβεί αρκετές φορές
για τους αντιφρονούντες προς το ΔΣ (ουσιαστικά τον Γερόλυμπο) συλλόγους και για όλους τους
συλλόγους της ΠΟΠΚ, που ήταν μέλη της ΕΛΟΚ.
Στο Άρθρο 9 δίνονται τα Όργανα της ΕΛΟΚ.

ΠΕ
ΡΣ

Παρανομία: Αναφέρεται στο (β) μια «Εκτελεστική Επιτροπή», η οποία ΔΕΝ προβλέπεται από
το αθλητικό νόμο για καμιά αθλητική ομοσπονδία! Στην ουσία είναι μια ακόμα απάτη του
Γερόλυμπου, 1) ώστε να μπορεί να βάζει δικούς του ανθρώπους στο ΔΣ ακόμα και από την επαρχία
(π.χ. από τη Ρόδο ή τη Φλώρινα), που να μη μπορούν να εκπέσουν λόγω απουσιών από τις
συνεδριάσεις του ΔΣ, και 2) ώστε να μπορεί με πενταμελή Εκτελεστική Επιτροπή δήθεν να
«συνεδριάζει» (στην πραγματικότητα να παίρνει μόνος του τις αποφάσεις) και να παίρνει μετά τις
υπογραφές των απόντων μελών του ΔΣ! Με αυτό τον τρόπο έχει παρακάμψει απόλυτα το ΔΣ της
ΕΛΟΚ, διότι αποφασίζει μόνος του για κάθε τι, βάζει τα πέντε πιόνια της Εκτελεστικής Επιτροπής
να υπογράφουν και με δικαιολογία τις υπογραφές τις δικές τους παίρνει και τις υπογραφές των
υπολοίπων.
Αυτό, όμως, αποτελεί την απόλυτη ανοησία, διότι αποτελεί αυταπόδεικτη παρανομία! Πρώτον
διότι ο αθλητικός νόμος ΔΕΝ προβλέπει πουθενά Εκτελεστική Επιτροπή αντί για ΔΣ ομοσπονδιών
και δεύτερο διότι ακόμα και αν συνεδρίαζαν (που δεν συνεδριάζουν) τα πέντε μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής οι συνεδριάσεις τους είναι άκυρες, διότι δεν έχουν
απαρτία ως ΔΣ, και άρα προφανώς ΔΕΝ μπορούν να υπογράφουν τα Πρακτικά
οι υπόλοιποι απόντες από τέτοιες συνεδριάσεις, αφού είναι απόντες!
Να το κάνουμε πιο λιανά:
Μαζεύονται οι πέντε της Εκτελεστικής Επιτροπής σε δήθεν «νόμιμη συνεδρίαση» και παίρνουν δέκα αποφάσεις τις οποίες γράφουν σε ένα Πρακτικό και
τις υπογράφουν. Τι κάνουν τότε? Αφήνουν χώρο να υπογράψουν και άλλα μέλη
ή ξαναγράφεται άλλο Πρακτικό για να το υπογράψουν περισσότερα από έξι μέλη,
ώστε να έχει απαρτία το ΔΣ? Αν κάνουν το πρώτο και υπογράφουν, ας πούμε, ακόμα τρεις, τότε
αυτό είναι άκυρο, διότι οι τρεις πλην των πέντε ήταν απόντες από τη συνεδρίαση! Αν κάνουν το
δεύτερο, τότε το νέο Πρακτικό είναι εικονικό και άρα άκυρο, διότι δεν έγινε καμιά συνεδρίαση με
οκτώ μέλη για αυτό! Άρα η Εκτελεστική Επιτροπή είναι μια έννοια χωρίς καμιά ισχύ και νομιμότητα!
Συνεπώς, όλα τα Πρακτικά με αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι άκυρα και,
αφού αυτά υπογράφηκαν εκ των υστέρων από τα απόντα μέλη του ΔΣ, αποδεικνύεται ότι
όλα τα Πρακτικά του ΔΣ της ΕΛΟΚ είναι επίσης άκυρα!!!
Η κομπίνα με την δήθεν «Εκτελεστική Επιτροπή» μπήκε στο καταστατικό της ΕΛΟΚ από τη
ΓΣ της 4/9/1999 και συνεπώς από τότε έχει γίνει ένα κοινώς λεγόμενο μπάχαλο σε όλη τη διοίκηση
της ΕΛΟΚ: όλα τα Πρακτικά όλων των διοικητικών συμβουλίων της ΕΛΟΚ, που υπογράφηκαν
βασισμένα στις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι όλα άκυρα!
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Στο Άρθρο 9, Όργανα της ΕΛΟΚ, §2 ορίζεται:
«Δεν μπορεί να συμμετέχει στα όργανα της ΕΛΟΚ όποιος:

ΙΔ
ΗΣ

Παρανομία: Σε όλες τις εκλογές της ΕΛΟΚ συμμετείχαν και εκλέχθηκαν μέλη στο ΔΣ, τα οποία
είχαν τα κωλύματα (ε) και (η), π.χ.: Γιώργος Γερόλυμπος, Χρήστος Μπουλούμπασης, Εμμανουέλα
Ποντίδα, Παναγιώτης Χονδροματίδης, Γιώργος Κοσμίδης, Γιώργος Καρβούνης, Δημήτρης
Μπαλασόπουλος και πολλοί άλλοι, όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο για τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ.

ΠΕ
ΡΣ

Στο Άρθρο 9, Όργανα της ΕΛΟΚ, §§2,3,4,5,6 του καταστατικού [σημειώνουμε εδώ ότι εκ
παραδρομής δύο παράγραφοι έχουν αριθμηθεί με τον αριθμό 2) ορίζονται τα επόμενα:

Το (2) και το (3) είναι σαφέστατα, αλλά το (4)??? Επί πλέον λείπουν και άλλες παράγραφοι
του νόμου ως κατωτέρω.
Εδώ κρύβεται μια από τις μεγάλες απάτες του Γερόλυμπου, αφού κανένας άλλος δεν θα
μπορούσε να την σκεφθεί! Και φυσικά και του ΔΣ στη θητεία του οποίου πέρασε αυτή η διατύπωση
του (4)!
Το Άρθρο, λοιπόν, αυτό υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι αντιγραφή του Άρθρου 3 §6 του
αθλητικού νόμου που γράφει τα ακόλουθα:
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ΙΔ
ΗΣ

ΠΕ
ΡΣ

Παρανομίες: Βλέπετε, λοιπόν, πεντακάθαρα ότι ο νόμος δεν αναφέρεται στην ΕΛΟΚ ειδικά
(και δεν θα μπορούσε να αναφερόταν με το όνομά τους σε κάθε ομοσπονδία και σωματείο), αλλά
αναφέρεται σε κάθε αθλητικό σωματείο και πρώτου και δευτέρου βαθμού. Με αυτό τον τρόπο ο
νόμος ορίζει ότι αν ένας επαγγελματίας προπονητής έχει σύμβαση (κατατεθειμένη στην εφορία) με
ένα σωματείο της ΕΛΟΚ, τότε δεν μπορεί να είναι μέλος του ή αντιπρόσωπός του στην ΕΛΟΚ και
κατά συνέπεια δεν μπορεί θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί στα όργανα της ΕΛΟΚ.
Οι προπονητές καράτε, λοιπόν, που έχουν άδεια προπονητή από τη ΓΓΑ και είναι γραμμένοι
στον σχετικό Πίνακα Προπονητών Καράτε, είναι δυνητικά επαγγελματίες προπονητές συλλόγων και
άρα ΔΕΝ μπορούν να είναι μέλη του σωματείου και αντιπρόσωποί του και άρα ΔΕΝ μπορούν να
εκλεγούν στα όργανα της ΕΛΟΚ. Για να μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για κάποιο όργανο της
ΕΛΟΚ θα πρέπει να καταθέσουν την επαγγελματική τους άδεια εργασίας ως προπονητές καράτε με
βέβαιη ημερομηνία κατάθεσης, ώστε να πάψουν να είναι προπονητές, και να θέσουν υποψηφιότητα
ένα χρόνο μετά από την κατάθεση της αδείας τους.
Έρχεται τώρα η ΕΛΟΚ (ο Γερόλυμπος βέβαια) και αλλάζει τη διατύπωση του άρθρου του
νόμου βάζοντας στο καταστατικό όπου «σωματείο» την λέξη «ΕΛΟΚ» και το άρθρο αλλάζει
τελείως νόημα! Και αλλάζει νόημα, διότι τώρα λέει ότι: «όποιος έχει σύμβαση με την ΕΛΟΚ δεν
μπορεί να είναι μέλος κάποιου οργάνου της»! Και πραγματικά οι προπονητές των σωματείων ΔΕΝ
έχουν σύμβαση με την ΕΛΟΚ, μετατρέπονται σε αθώες περιστερές και γίνονται μέλη του ΔΣ και
όποιου άλλου οργάνου της ΕΛΟΚ θέλουν!
Η ΓΓΑ, που έπρεπε να ελέγχει τις τροποποιήσεις των καταστατικών των ομοσπονδιών, με
τους ανεύθυνους ή διαπλεκόμενους αρμόδιους
υπαλλήλους, διευθυντές και πολιτικούς προϊσταμένους της, μεταξύ των οποίων και ο Ιούλιος Συναδινός, δίνει στον Γερόλυμπο την ευχέρεια να λυμαίνεται την ΕΛΟΚ με τους συνεργάτες του επί 19
χρόνια από την ισχύ του αθλητικού νόμου μέχρι
σήμερα.
Αυτό ειδικά το Άρθρο 9 §4 του καταστατικού ή/και
3 §6 του αθλητικού νόμου έχει παραβιαστεί κατάφορα
όλα τα χρόνια λειτουργίας της ΕΛΟΚ, διότι η ΕΛΟΚ
δημιουργήθηκε εξαρχής υπό την αρχηγία όλων των λεγόμενων «δασκάλων» του καράτε, δηλαδή
των πλέον έμπειρων προπονητών, οι οποίοι ήταν και διαιτητές ταυτόχρονα. Όταν, λοιπόν, ήρθε ο
νόμος 2725/1999, που τους απέκλειε από διοικητικές θέσεις ήταν πολύ φυσικό να μην αποδεχθούν
αυτό τον αποκλεισμό και πολλοί παρέμειναν επί χρόνια, ακόμα και σήμερα στο ΔΣ/ΕΛΟΚ, ενώ
ταυτόχρονα ήταν και προπονητές και διαιτητές. Και ναι μεν διαιτητές δεν μπορούσαν να είναι γιατί
θα τους έβλεπαν όλοι στους αγώνες, αλλά προπονητές ήταν περισσότερα από τα μισά μέλη του ΔΣ
επί μονίμου βάσεως όλα αυτά τα 19 χρόνια.
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ΙΔ
ΗΣ

Από τη συγκεκριμένη αυτή μεθοδευμένη απάτη της παραποίησης του αθλητικού νόμου στο
καταστατικό της ΕΛΟΚ αποδεικνύεται η Δομή και Ιεραρχία της Συμμορίας Γερόλυμπου και «δασκάλων» του καράτε στην ΕΛΟΚ! Ο Γερόλυμπος τους έφτιαξε το υπόβαθρο να αποκομίζουν τίτλους και
οικονομικά οφέλη και όλοι αυτοί του υπογράφουν τυφλά ό,τι τους ζητάει!
Τονίζουμε επίσης, ότι στην παράγραφο 7 του ανωτέρω Άρθρου περιγράφεται σαφέστατα ο
τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων από τη ΓΓΑ, η οποία παρ’ όλο που έλαβε έγγραφες
σχετικές καταγγελίες από την αντιπολίτευση ΚΙΜΕ του ΔΣ/ΕΛΟΚ, ουδέν έπραξε με τον Γενικό
Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιο Συναδινό να παριστάνει τον … πρωταθλητή ομοσπονδίας …
Κωφών!!!
Παρανομίες: Κατά τη λειτουργία της ΕΛΟΚ έχει παραβιαστεί κατά κόρον το (2) από το 1999
και το άρθρο (4) από πολλούς, που θα δούμε ονομαστικά στο Κεφάλαιο για τα μέλη του ΔΣ.
Ενώ όλοι γνώριζαν για όλους, καμιά διαπιστωτική πράξη δεν εκδόθηκε ποτέ, διότι όλοι είχαν
οικονομικά οφέλη από την κατάσταση που ίδιοι είχαν δημιουργήσει.
Το πλέον βιασθέν μετά το κώλυμα των προπονητών Άρθρο του αθλητικού νόμου είναι το
επόμενο Άρθρο 10, Γενικές Συνελεύσεις, του καταστατικού της ΕΛΟΚ:

ΠΕ
ΡΣ

Παρανομία: Κατά τρόπο συγκλονιστικό για τα αθλητικά δεδομένα σε όλες τις γενικές
συνελεύσεις της ΕΛΟΚ οι υποταγμένοι στον Γερόλυμπο σύλλογοι, κυρίως της Επαρχίας, αλλά και
της Αθήνας, έδιναν λευκές βεβαιώσεις αντιπροσώπων τους για τις ΓΣ, ώστε ο Γερόλυμπος να βάζει
δικά του άτομα ως αντιπροσώπους τους και να ψηφίζουν στη ΓΣ ό,τι αυτός διέταζε. Οι πράξεις αυτές
των ψευδών βεβαιώσεων αντιπροσώπων από τους συλλόγους καθιστούν όλες τις γενικές
συνελεύσεις άκυρες και όλες τους τις αποφάσεις επίσης άκυρες!
Και μπορεί ο νόμος να λέει ότι η εγκυρότητα μιας ΓΣ κρίνεται αν προσβληθεί μέσα σε έξι μήνες,
αλλά η παρανομίες των εικονικών ΓΣ της ΕΛΟΚ είναι τόσο εγκληματικές και τόσο εκτεταμένες στο
χρόνο, ώστε θεωρώ ότι όλες οι ΓΣ της ΕΛΟΚ μπορούν να προσβληθούν σε δικαστήριο βάσει του
νόμου περί «εγκληματικών οργανώσεων με δομή και ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»,
με καταστροφικά αποτελέσματα για όλα τα μέλη της ΕΛΟΚ, που συνεργούσαν σε αυτές!
Στο Άρθρο 10, Γενικές Συνελεύσεις (συνέχεια), του καταστατικού της ΕΛΟΚ έχουν
παραβιαστεί και όλες οι επόμενες παράγραφοι!
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Παρανομία: Όλες οι ανωτέρω παράγραφοι έχουν παραβιαστεί επανειλημμένα και περισσότερες λεπτομέρειες με ονόματα θα δούμε στο Κεφάλαιο για τα Μέλη του ΔΣ.
Σημειώνουμε μόνο τον ναρκισσισμό του Γερόλυμπου στο να γράψει στο καταστατικό με μαύρα
γράμματα μόνο το (θ), αφού κατά την άποψή του είναι η θέση που του ανήκει δικαιωματικά!!!

ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

Τα επόμενα εδάφια του Άρθρου 11, Σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων, παραβιάζονται συστηματικά κατά καταγγελίες της αντιπολίτευσης επί πολλά χρόνια:

Κρατάμε το άρθρο αυτό για μελέτη στα επόμενα!

Στο Άρθρο 13, §4 του καταστατικού της ΕΛΟΚ βλέπουμε:

Παρανομία: Αυτό το Άρθρο παραβιάστηκε σε όλες τις ΓΣ της ΕΛΟΚ! Ο Γερόλυμπος
αρκέστηκε στο να βάζει δύο δικούς του πάντα σαν Εφορευτική Επιτροπή με πρόεδρο τον Δικαστικό
Αντιπρόσωπο, ώστε να γίνει τριμελής η εφορευτική επιτροπή!
Αυτό, όμως, είναι λανθασμένο, διότι πρώτα εκλέγεται η τριμελής εφορευτική επιτροπή της
ΕΛΟΚ μέσα στη ΓΣ από άτομα της ΓΣ και μετά έρχεται να προεδρεύσει σε αυτήν ο Δικαστικός
Αντιπρόσωπος ως ανεξάρτητη αρχή!
Αυτό είναι απόλυτα βέβαιο, διότι με αιτιολογία αυτή την παρανομία έχω κερδίσει δικαστήριο
ακύρωσης γενικής συνέλευσης αρχαιρεσιών στην ΠΟΠΚ.
Συνεπώς, για ακόμα ένα λόγο όλες οι ΓΣ της ΕΛΟΚ ήταν παράνομες!
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Παρανομία: Κανένα από τα επόμενα εδάφια του Άρθρου 13 του καταστατικού της ΕΛΟΚ δεν
έχει τηρηθεί!

ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

Παρανομία: Κανένα από τα επόμενα εδάφια του Άρθρου 13 του καταστατικού της ΕΛΟΚ δεν
έχει τηρηθεί!

Παρανομία: Κανένα από τα επόμενα εδάφια του Άρθρου 13 του καταστατικού της ΕΛΟΚ
δεν έχει τηρηθεί!

Στο Άρθρο 14 του καταστατικού της ΕΛΟΚ βλέπουμε:
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ΙΔ
ΗΣ

Παρανομία: Παρατηρούμε ότι το άρθρο αυτό είναι αντιγραφή των επιταγών του νόμου πλην
του (5) που αποτελεί διευκόλυνση για το ΔΣ, αλλά δίνει και τη δυνατότητα παραποίησης των
Πρακτικών του ΔΣ. Παρατηρούμε επίσης ότι στις επιταγές του νόμου ΔΕΝ αναφέρεται πουθενά η
δυνατότητα αντικατάστασης του ΔΣ από κάποια «Εκτελεστική Επιτροπή» και άρα κάθε επινόηση
κάθε τέτοιας έννοιας είναι εκτός νόμου!

ΠΕ
ΡΣ

Και ερχόμαστε στο κατ’ εξοχήν άρθρο καταστρατήγησης του αθλητικού νόμου από την
«Εγκληματική Συμμορία με Δομή και Ιεραρχία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος». Ερχόμαστε στο
Άρθρο 15 του καταστατικού της ΕΛΟΚ, παρόμοιο του οποίου ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ κανένα στον αθλητικό
νόμο, όπως ήδη αναφέραμε και πιο πάνω:

Παρανομία: Αυτό είναι το άρθρο που δίνει στον Γερόλυμπο την απόλυτη κυριαρχία
στην ΕΛΟΚ σαν να είναι προσωπική του επιχείρηση, και μάλιστα όχι «σαν να είναι» αλλά
«ώστε να ΕΙΝΑΙ»!
Το Άρθρο αυτό αποδεικνύει την ηγετική μορφή του Γερόλυμπου στην «Εγκληματική
Συμμορία με Δομή και Ιεραρχία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», που λέγεται ΕΛΟΚ.
Σε κανένα άρθρο του αθλητικού νόμου πλην του επόμενου δεν ορίζεται «Εκτελεστική
Επιτροπή» και για κανένα άλλο λόγο πλην του επόμενου. Δηλαδή η έννοια της «Εκτελεστικής Επιτροπής» ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ στον αθλητικό νόμο.
Στο Άρθρο 29 του αθλητικού νόμου με τίτλο «Αθλητισμός ατόμων με ειδικές ανάγκες»
αναφέρονται τα επόμενα:
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ΙΔ
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Στο άρθρο αυτό του νόμου αναφέρεται επακριβώς πού δημιουργείται Εκτελεστική Επιτροπή
καθώς και οι λόγοι που αυτή είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί! Σε κανένα άλλο σημείο του ο
αθλητικός νόμος δεν αναφέρει την έννοια της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Παρανομία: Συνεπώς η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ αποτελεί
ακόμα μια μεθοδευμένη καταστατική παράνομη παρεμβολή για να διευκολύνεται η κατασπάραξη της ΕΛΟΚ από τη Συμμορία του Γερόλυμπου.
Η ΓΓΑ, που έπρεπε να ελέγχει τις τροποποιήσεις των καταστατικών των ομοσπονδιών, με τους ανεύθυνους ή διαπλεκόμενους αρμόδιους υπαλλήλους, διευθυντές και πολιτικούς προϊσταμένους της,
μεταξύ των οποίων και ο Ιούλιος Συναδινός, δίνει στον Γερόλυμπο την
ευχέρεια να λυμαίνεται την ΕΛΟΚ με τους συνεργάτες του επί 19 χρόνια
από την ισχύ του αθλητικού νόμου μέχρι σήμερα.

ΠΕ
ΡΣ

Στο Άρθρο 16 του καταστατικού καθορίζεται ο ρόλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ως κάτωθι:

Παρανομίες: Κατά μόνιμη παράβαση αυτού του άρθρο καμιά Εξελεγκτική Επιτροπή δεν
έκανε ποτέ τον έλεγχο των οικονομικών της ΕΛΟΚ και ποτέ δεν υπέβαλε σχετική έκθεση, η οποία
να γνωστοποιείται στους συλλόγους μαζί με την πρόσκληση για την αντίστοιχη ΓΣ.
Στο άρθρο αυτό παρατηρείται επίσης η πονηρή παρέμβαση του εδαφίου (5), όπου η Εξελεγκτική Επιτροπή αντικαθίσταται από ορκωτούς λογιστές με εντολή του ΔΣ! Τέτοιο δικαίωμα ΔΕΝ έχει το
ΔΣ, διότι η Εξελεγκτική Επιτροπή επιβάλλεται από τον αθλητικό νόμο εκλέγεται από την ΓΣ των
συλλόγων-μελών της ΕΛΟΚ και αυτή την εκλογή δεν έχει δικαίωμα το ΔΣ να την αλλάξει με απόφασή
δική του.
Σε κανένα άρθρο του αθλητικού νόμου και για κανένα λόγο δεν αναφέρεται ο όρος «ορκωτός
λογιστής» παρά μόνο στο Άρθρο 29 για τη Διεθνή Ολυμπιακή ακαδημία ως κατωτέρω και για την
ειδική περίπτωση, που αναφέρεται κατωτέρω:
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Συνεπώς, η παράκαμψη της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον Γερόλυμπο και την ΕΛΟΚ είναι
απόλυτα παράνομη και μεθοδευμένη για να μην βλέπει κανένας τα οικονομικά της ΕΛΟΚ.
Τι λέγαμε για τη Συμμορία?
Η ΓΓΑ, που έπρεπε να ελέγχει τις τροποποιήσεις των καταστατικών των ομοσπονδιών,
με τους ανεύθυνους ή διαπλεκόμενους αρμόδιους υπαλλήλους, διευθυντές και πολιτικούς
προϊσταμένους της, μεταξύ των οποίων και ο Ιούλιος Συναδινός, δίνει στον Γερόλυμπο την
ευχέρεια να λυμαίνεται την ΕΛΟΚ με τους συνεργάτες του επί 19 χρόνια από την ισχύ του
αθλητικού νόμου μέχρι σήμερα.

ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

Τα επόμενα Άρθρα για τα καθήκοντα των μελών του ΔΣ είναι τυπικά και τα αναφέρω εδώ για
να γνωρίζουν όσοι ανέλαβαν θέσεις στο ΔΣ από το 1995 μέχρι σήμερα ποιες ευθύνες είχαν αναλάβει
και ποιες κατηγορίες θα αντιμετωπίσουν για τις απάτες που έκαναν μαζί με τον Γερόλυμπο, στις
οποίες πάντα ο τελευταίος έβαζε μπροστά όλους τους άλλους και κρυβόταν πίσω από τις
υπογραφές τους χωρίς να υπογράφει τίποτα ο ίδιος!
Ο μόνος τρόπος να μειώσουν ΛΙΓΟ, αλλά όχι πολύ, όπως ο … Παπαδημητρόπουλος,
που ισχυρίστηκε εγκεφαλικό και από την καλή ηθοποιία … του έμεινε, είναι να τον
ομολογήσουν όλοι μαζί, πως ήταν ο εγκέφαλος της Συμμορίας με Δομή και Ιεραρχία, όπως
είναι η πραγματική αλήθεια και το απόλυτο δίκαιο!

Παρανομίες: Κανένας Πρόεδρος της ΕΛΟΚ δεν άσκησε τα καθήκοντά του με συνέπεια στη
νομιμότητα και ανεξάρτητα από τις εντολές του Γερόλυμπου, αλλά όλοι ανεξαιρέτως από το 1995
μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, που υπέγραφαν κάθε έγγραφο κατά τις διαταγές
του Γερόλυμπου!
Και επειδή είναι λίγοι ας τους αναφέρουμε:
Αρχικά τη θέση του προέδρου την έδωσε ο Γερόλυμπος στον Γιώργο Σανιώτη ως … καρότο
λόγω προσωπικής φιλοδοξίας να είναι πρόεδρος για να ωφεληθεί και ο ίδιος (ο Γερόλυμπος) από
την επιρροή του Σανιώτη στους συλλόγους! Και αυτό που ήθελε το πέτυχε! Ο Σανιώτης φυσικά ήταν
παράνομα και προπονητής στο δικό του σύλλογο, αλλά δίδασκε καράτε και σε σεμινάρια σε
πολλούς άλλους συλλόγους!
Στη συνέχεια και επειδή ο Σανιώτης δεν υπάκουε σε όλα (αλλά στα 3/4!), έκανε τον Σανιώτη
εχθρό του και επέλεξε για πρόεδρο της ΕΛΟΚ τον μέχρι τότε γενικό γραμματέα Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο! Ο Παπαδημητρόπουλος είχε αντικαταστήσει τον Γιώργο Τσόγκα στο στυλ Σίτο-ρίου,
πήρε … έκτο Νταν από το πουθενά και ήταν ο κατ’ εξοχήν «υπάκουος χωρίς μιλιά» στον Γερόλυμπο
μέχρι που οι συνείδηση των ευθυνών από τις χιλιάδες παρανομίες του έδειξαν το δρόμο του …
εγκεφαλικού (αληθινού ή ψεύτικου) ως διέξοδο διαφυγής!
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Τον εγκεφαλικό Παπαδημητρόπουλο ζήλεψε ο Χρήστος Μπουλούμπασης (από το 2008? και
μέχρι σήμερα πρόεδρος), ο οποίος δεν δίστασε να πουλήσει την ψυχή του στον Γερόλυμπο μέχρι
και αυτός να θυσιαστεί από την καρδιά του στο βωμό της ξεφτίλας και όπου τον βγάλει!
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Παρανομίες: Κανένας Αναπληρωτής Προέδρου της ΕΛΟΚ δεν άσκησε τα καθήκοντά του με
συνέπεια στη νομιμότητα και ανεξάρτητα από τις εντολές του Γερόλυμπου, αλλά όλοι ανεξαιρέτως
από το 1995 μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, που υπέγραφαν κάθε έγγραφο κατά
τις διαταγές του Γερόλυμπου!

Παρανομίες: Κανένας Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ δεν άσκησε τα καθήκοντά του με
συνέπεια στη νομιμότητα και ανεξάρτητα από τις εντολές του Γερόλυμπου, αλλά όλοι ανεξαιρέτως
από το 1995 μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, που υπέγραφαν κάθε έγγραφο κατά
τις διαταγές του Γερόλυμπου!

Παρανομίες: Κανένας Ειδικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ δεν άσκησε τα καθήκοντά του με
συνέπεια στη νομιμότητα και ανεξάρτητα από τις εντολές του Γερόλυμπου, αλλά όλοι ανεξαιρέτως
από το 1995 μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, που υπέγραφαν κάθε έγγραφο κατά
τις διαταγές του Γερόλυμπου!
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Παρανομίες: Κανένας Ταμίας της ΕΛΟΚ δεν άσκησε τα καθήκοντά του με συνέπεια στη
νομιμότητα και ανεξάρτητα από τις εντολές του Γερόλυμπου, αλλά όλοι ανεξαιρέτως από το 1995
μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, που υπέγραφαν κάθε έγγραφο κατά τις διαταγές
του Γερόλυμπου!

Παρανομίες:
1)
Σε κανένα δικαστήριο της ΕΛΟΚ με οποιονδήποτε αντίδικο δεν εκπροσώπησε την ΕΛΟΚ
ο εκάστοτε πρόεδρός της με την πραγματική έννοια, δηλαδή να εκθέσει ο ίδιος σαν βασικός μάρτυρας με ακρίβεια και λεπτομέρειες τα πραγματικά περιστατικά και τις θέσεις της ΕΛΟΚ στην εκάστοτε
δικαστική διαφορά, αλλά πάντοτε την θέση του βασικού μάρτυρα την κρατούσε ο Γερόλυμπος για
τον εαυτό του, αφού πάντοτε επρόκειτο για την διαφύλαξη των προσωπικών του συμφερόντων και
του δικού του μαγαζιού!
2)
Δηλαδή, ο αχυράνθρωπος πρόεδρος με απόφαση των 3/4 των αχυρανθρώπων μελών
του ΔΣ μπορεί να πουλάει την περιουσία της ΕΛΟΚ για να πάνε τα λεφτά σε ποιόν?
3)
Όλες αυτές οι αρμοδιότητες περνάνε σε ένα και γνωστό πρόσωπο!
4)
Η ΕΛΟΚ έγινε για πρώτη φορά Ολυμπιακό Άθλημα τον Αύγουστο του 2016 και εκλογές
για τον αντιπρόσωπό της έγιναν την 11/9/2016. Στις εκλογές αυτές υποψήφιος για τη θέση του
αντιπροσώπου στην ΕΟΕ ήταν και ο Γερόλυμπος παράνομα, διότι δεν ήταν μέλος του ΔΣ! Η
αντιπολίτευση το κατήγγειλε αυτό σε δικαστήριο και η κα Πρόεδρος, που έκρινε την υπόθεση, ναι
μεν ακύρωσε τις εκλογές για άλλους τυχαίους λόγους, αλλά κρίνοντας ότι ο περιορισμός αυτός δεν
αναφέρεται στον αθλητικό νόμο δεν τον δέχθηκε και αποφάσισε ότι η εκλογή του Γερόλυμπου ήταν
νόμιμη! Αυτό ήταν τεράστιο λάθος της κας Προέδρου και οι δικηγόροι της αντιπολίτευσης το άφησαν
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να γίνει επιδεικνύοντας ανικανότητα ή/και υποχώρηση, διότι σε περιπτώσεις «συμπλήρωσης» του
αθλητικού νόμου μπορούν να ισχύουν επί πλέον περιορισμοί των καταστατικών των ομοσπονδιών.
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Οι Τοπικές Επιτροπές του Άρθρου 24 κατωτέρω ποτέ δεν λειτούργησαν κατά τα οριζόμενα
και όποτε υπέβαλαν απόψεις στο ΔΣ ποτέ δεν εισακούστηκαν!

Και ερχόμαστε στο ευαίσθητο Άρθρο 25 για την Τεχνική Επιτροπή! Φέρει τον τίτλο
«Τεχνική Επιτροπή», αλλά αναφέρεται σε αορίστου αριθμού «Τεχνικές Επιτροπές» τόσες όσα και
τα αθλήματα πολεμικών τεχνών, που φανταζόταν ο Γερόλυμπος να βάλει στο «μαγαζί του»!
Εδώ γίνεται πλέον του … παρανοϊκού το πανηγύρι!
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Στο εδάφιο (1) ορίζεται ο αριθμός των μελών της Τεχνικής Επιτροπής από 3 μέχρι 21 άτομα!
Σαν πολύ μεγάλο εύρος δεν έχουν! Τόσο πολύ δεν προϋπολογίζονται οι ανάγκες του αθλήματος!
Το να συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα άλλα αθλήματα, που καλλιεργεί η ΕΛΟΚ είναι
απόλυτα άκυρο, διότι αιτιολογήσαμε ότι η ΕΛΟΚ έχει αθλητική αναγνώριση για την ανάπτυξη και
καλλιέργεια ΜΟΝΟ του καράτε από τη ΓΓΑ, ενώ από τις απόφάσεις των Δικαστηρίων με την ΠΟΠΚ
έχει ήδη διευκρινιστεί ότι το άθλημά της είναι ακριβώς το «μοντέρνο ή τεχνικό καράτε» και όχι το
παραδοσιακό καράτε! Επίσης, ποια είναι αυτά τα «υπόλοιπα αθλήματα»?
Και το πανηγύρι συνεχίζεται με … κλαρίνα και βιολιά, όπου τονίζονται με μαύρα γράμματα οι
επικείμενες νέες αρμοδιότητες της ΕΛΟΚ επί όλων των μαχητικών αθλημάτων!
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Παρανομίες: Είναι περιττό να πούμε ότι όλα αυτά δεν είναι μόνο παράνομα και άκυρα, αλλά
και ακραία φαιδρότατα με μια Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να κοιμάται με τα τσαρούχια και τον
Γερόλυμπο να απειλεί με μηνύσεις όποιον του αμφισβητεί την επέκταση της αυτοκρατορίας του!
Η ΓΓΑ, που έπρεπε να ελέγχει τις τροποποιήσεις των καταστατικών των ομοσπονδιών,
με τους ανεύθυνους ή διαπλεκόμενους αρμόδιους υπαλλήλους, διευθυντές και πολιτικούς
προϊσταμένους της, μεταξύ των οποίων και ο Ιούλιος Συναδινός, δίνει στον Γερόλυμπο την
ευχέρεια να λυμαίνεται την ΕΛΟΚ με τους συνεργάτες του επί 19 χρόνια από την ισχύ του
αθλητικού νόμου μέχρι σήμερα.
Φυσικά, από το ρεπερτόριο του αθλητικού εγκληματία και της συμμορίας του δεν θα
μπορούσε να λείπει και το «νομικό όπλο» κατά όλων των αντιπάλων του εντός και εκτός ΕΛΟΚ: η
Δικαστική Επιτροπή! Μια Δικαστική Επιτροπή υπό την πλέον τραγελαφική μορφή της!
Το επόμενο Άρθρο 26 του καταστατικού αναφέρεται στη Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ ως
κατωτέρω:
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Παρανομίες: Όπως όλες οι επιτροπές της ΕΛΟΚ απαρτίζονται από άτομα «εσωτερικά της
ΕΛΟΚ», δηλαδή μέλη των συλλόγων-μελών της, έτσι και η Δικαστική Επιτροπή πρέπει να
απαρτίζεται από μέλη των συλλόγων της ΕΛΟΚ, πράγμα που έχει εσκεμμένα παραλειφθεί από το
ανωτέρω άρθρο. Το αποτέλεσμα ήταν αρχικά ο Γερόλυμπος να στελεχώνει την Δικαστική Επιτροπή
από άτομα των συλλόγων τα οποία έλεγχε απόλυτα, ώστε να βγάζουν κατ’ εντολή του αποφάσεις,
και στη συνέχεια να μην διστάζει να προσλαμβάνει και εξωτερικούς δικηγόρους επί αμοιβή, ώστε να
του βγάζουν τις αποφάσεις που ήθελε!
Στην εκάστοτε Δικαστική Επιτροπή έσερνε ο Γερόλυμπος τους πολιτικούς του αντιπάλους
εντός της ΕΛΟΚ με το μοτίβο: ψευδείς κατηγορίες από μέλος του ΔΣ ή άλλον δικό του, ώστε να
δημιουργείται πλασματική υπόθεση, εκδίκαση από τους «δικούς του» στη Δικαστική Επιτροπή,
καταδικαστική απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής (από πληρωμένους δικηγόρους) κατά παραγγελία του Γερόλυμπου και αποπομπή του αντίδικου ατόμου ή συλλόγου από την ΕΛΟΚ!
Θα δούμε τις λεπτομέρειες ονομαστικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο περί Δικαστικής Επιτροπής!

Και άφηνε τους αντιπάλους του να τρέχουν στο ΑΣΕΑΔ ή στα πολιτικά δικαστήρια για να
βρουν το δίκιο τους, ενώ στο μεταξύ άτομα ή συλλόγους τους είχε παροπλίσει για τυχόν
επερχόμενες εκλογές ή είχε προκαλέσει μεγάλη ζημιά στις αθλητικές τους δραστηριότητες!
Ακολουθεί το Άρθρο 29, απόλυτα άκυρο και παράνομο, αλλά και ενδεικτικό του φασιστικού
πνεύματος διοίκησης της ΕΛΟΚ:

Παρανομίες:
1)
Η ΕΛΟΚ ΔΕΝ έχει στυλ και συστήματα καράτε! Ένα καράτε κάνει και κανένα άλλο στυλ
ή μαχητικό άθλημα! Αυτό που ορίζουν οι κανονισμοί της παγκόσμιας ομοσπονδίας στην οποία
ανήκει και κανένα άλλο! Στυλ έχει μόνον το παραδοσιακό καράτε και αυτό ως γνωστόν ανήκει
μόνον στην ΠΟΠΚ και σε κανέναν άλλο!
2)
Η ΕΛΟΚ δεν έχει δικαίωμα να απαγορεύει στους συλλόγους-μέλη της να εγγραφούν και
σε άλλη ομοσπονδία για άθλημα διαφορετικό από το καράτε της ΕΛΟΚ.
3)
Η ΕΛΟΚ δεν έχει κανένα δικαίωμα να απαγορεύει τη συμμετοχή των συλλόγων της σε
αγώνες άλλων αθλημάτων διαφορετικών από το καράτε της ΕΛΟΚ.
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4)
Κανένας σύλλογος της ΕΛΟΚ δεν έχει την υποχρέωση να αιτείται την άδεια της ΕΛΟΚ
για να πάρει μέρος σε αγώνες άλλου αθλήματος από το καράτε της ΕΛΟΚ.
Η ΓΓΑ, που έπρεπε να ελέγχει τις τροποποιήσεις των καταστατικών των ομοσπονδιών,
με τους ανεύθυνους ή διαπλεκόμενους αρμόδιους υπαλλήλους, διευθυντές και πολιτικούς
προϊσταμένους της, μεταξύ των οποίων και ο Ιούλιος Συναδινός, δίνει στον Γερόλυμπο την
ευχέρεια να λυμαίνεται την ΕΛΟΚ με τους συνεργάτες του επί 19 χρόνια από την ισχύ του
αθλητικού νόμου μέχρι σήμερα.
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Το Άρθρο 30 του καταστατικού για τον Εσωτερικό Κανονισμό κατωτέρω θα το μελετήσουμε στο ιδιαίτερο κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισμού:

Ο Επίτιμος του Άρθρου 32 του καταστατικού κατωτέρω!

Παρανομίες: Ο τίτλος του «επίτιμου μέλους» προϋποθέτει παύση κάθε ενεργούς ανάμιξης
από το τιμώμενο πρόσωπο στα διοικητικά ή τεχνικά της ΕΛΟΚ! Δηλαδή, το τιμώμενο πρόσωπο έχει
αποσυρθεί πλήρως από κάθε διοικητική ή τεχνική θέση λόγω συγκρουόμενων συμφερόντων, γιατί
σε κάθε άλλη περίπτωση όλα τα μέλη του ΔΣ θα θέλανε να γίνουν και «επίτιμοι»!!!
Ο Γερόλυμπος είχε ανακηρύξει τον εαυτό του «επίτιμο πρόεδρο» μόνο με απόφαση του ΔΣ
και όχι της ΓΣ, ενώ ήταν ταυτόχρονα και μέλος του ΔΣ! Άλλωστε αυτό το τρελό και αφύσικο
γράφεται σαφώς και στο ανωτέρω άρθρο!
Τον τίτλο αυτό «απένειμε» στον εαυτό του περί το 2002 ή 2003 (?) με προοπτική να αποχωρήσει από πρόεδρος της ΕΛΟΚ τότε για να γίνει πρόεδρος στο Τρίαθλο, ώστε να πάει στην ΕΟΕ
σαν αντιπρόσωπός του!
28

ΙΔ
ΗΣ

Αλλά φυσικά ποτέ δεν έπαψε να είναι ο δικτάτορας του καράτε και δεν σταμάτησε να απομυζά
με κάθε τρόπο την ιδιόκτητη ΕΛΟΚ ελέγχοντας τον καθένα και το κάθε τι μέσα στην ομοσπονδία
του!
Τέλος, στο Άρθρο 36, ΤΕΛΙΚΟ κατωτέρω:

αναγράφεται σαφώς, όπως απαιτεί και ο νόμος, ότι η κάθε νέα τροποποίηση ισχύει από την εγγραφή
της στο Βιβλίο Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών πράγμα που ποτέ δεν τηρήθηκε, αλλά το
κάθε τροποποιημένο καταστατικό εφαρμοζόταν από την επόμενη της ημέρας που ψηφιζόταν στην
Γενική Συνέλευση.
Ας σημειώσουμε παρεμπιπτόντως ότι ανεξαιρέτως σε κάθε ΓΣ της ΕΛΟΚ τελείως τυχαία
προέδρευε ο Γιώργος Γερόλυμπος με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει! Και σημαίνει: ποιόν άλλον θα
άφηνε να προεδρεύσει στο «μαγαζί του»???
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Αποδεικτικά Στοιχεία:
Όλα τα καταστατικά της ΕΛΟΚ είναι συγκεντρωμένα και στη διάθεση των Δικαστικών Αρχών.
Σχετικά άρθρα στο www.karate.gr:
12/3/2016 - Νέες Προσθήκες! - 8/3/2016-"Γερόλυμπος Ε.Ο.Δ.Ι. Α.Ε." και Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού!
16/3/2016 - Έλεγχος και Συγκάλυψη από την ΓΓΑ στην Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε!
21/3/2016 - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - "Γερόλυμπος Ε.Ο.Δ.Ι.-Α.Ε." - Συμμορία με Δομή και Ιεραρχία!
ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ!
31/3/2016 - ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-"Γερόλυμπος Ε.Ο.Δ.Ι.-Α.Ε." - Συμμορία με Δομή και Ιεραρχία!
ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ!
Α2.2 – Εσωτερικός Κανονισμός & Τροποποιήσεις του (παράνομος - Εκτροπή)

ΑΡΧΗ

Ο Πρώτος Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΟΕΚ ψηφίστηκε από τη ΓΣ την 12-9-1992 και πήρε
την έγκριση της ΓΓΑ την 9-2-1994, όπως σαφώς γράφεται στο τελευταίο του άρθρο. Φυσικά ήταν
όλος άκυρος, διότι η ΕΟΕΚ ποτέ δεν είχε στυλ καράτε και Νταν, αφού ως μέλος της Παγκόσμιας
WKF ΧΩΡΙΣ στυλ είχε υποχρέωση να δέχεται ως μέλος της οποιονδήποτε σύλλογο καράτε ό,τι
καράτε και αν έκανε χωρίς καμιά ιεραρχία ζωνών. Συνεπώς, ο Πρώτος Εσωτερικός Κανονισμός της
ΕΛΟΚ ήταν εξαρχής αυθαίρετος και άκυρος.
Ο Δεύτερος Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΛΟΚ (από την 4/1/2000 άλλαξε το όνομά της!)
ψηφίστηκε από τη ΓΣ την 10-8-2000 και δεν πήρε ποτέ την έγκριση της ΓΓΑ. Συνεπώς, ο Δεύτερος
Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΛΟΚ ήταν επίσης αυθαίρετος και άκυρος.
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Ο Τρίτος Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΛΟΚ ψηφίστηκε από τη ΓΣ την 11-10-2003 και δεν
πήρε ποτέ την έγκριση της ΓΓΑ. Συνεπώς, ο Τρίτος Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΛΟΚ ήταν επίσης
αυθαίρετος και άκυρος.
Ο Τέταρτος Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΛΟΚ ψηφίστηκε από τη ΓΣ την 21-2-2009,
υποβλήθηκε στη ΓΓΑ για έγκριση την 26-3-2009, αναπέμφθηκε από τη ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ με την
παρατήρηση να χωριστούν τα κεφάλαιά του, ώστε να ελεγχθούν και εγκριθούν αυτοτελώς, και ΔΕΝ
επανυποβλήθηκε ΠΟΤΕ για έγκριση από την ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ. Συνεπώς, η ΕΛΟΚ συνέχισε να
λειτουργεί με αυθαίρετο και άκυρο Εσωτερικό Κανονισμό χωρίς την έγκριση της ΓΓΑ.
Ο Πέμπτος Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΛΟΚ ψηφίστηκε από τη ΓΣ της 6-2-2016 και
υποβλήθηκε στη ΓΓΑ για έγκριση τον Ιούνιο 2016, αναπέμφθηκε για να χωριστεί σε Κεφάλαια,
επανυποβλήθηκε τον Ιούνιο 2017 και τελικά εγκρίθηκαν μετά από τροποποιήσεις μόνο δύο
Κεφάλαια αυτού την 13-12-2017.
ΕσΚαν
Ημ/νία ΓΣ
Έγκριση από ΓΓΑ
Πρώτος
12.9.1992
9.2.1994
Μετά από 17 μήνες
Δεύτερος
10.8.2000
ΠΟΤΕ
ΠΟΤΕ
Τρίτος
11.10.2003
ΠΟΤΕ
ΠΟΤΕ
Τέταρτος
21.2.2009
ΠΟΤΕ
ΠΟΤΕ
Πέμπτος
6.2.2016
13.12.2017
Μετά από 22 μήνες

ΠΕ
ΡΣ

Ο ανωτέρω πίνακας επιβεβαιώνεται και από το τελευταίο εδάφιο καθενός από τους ανωτέρω
κανονισμούς, όπου, ενώ γράφει σαφώς ότι η ισχύς του θα αρχίζει από την έγκρισή του από την ΓΓΑ,
ΔΕΝ αναφέρει τον αριθμό απόφασης της ΓΓΑ και την ημερομηνία αυτής, πράγμα που σημαίνει ότι
οι ανωτέρω κανονισμοί της ΕΛΟΚ (πλην του τελευταίου) δεν εγκρίθηκαν ποτέ!
Και όμως η εγκληματική ΕΛΟΚ τους είχε θέσει σε ισχύ από την εκάστοτε έγκρισή τους στην
αντίστοιχη Γενική Συνέλευση.
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από την αλληλογραφία μεταξύ ΓΓΑ και Αναστασίου
Πανουσόπουλου, ο οποίος είχε ζητήσει να ενημερωθεί για αυτό το θέμα, από την οποία
αλληλογραφία σας δίνουμε με κλικ εδώ τις από 1//4/2016 και 21/4/2016 αντίστοιχες επιστολές της
ΓΓΑ προς Α. Πανουσόπουλο, οι οποίες επιβεβαιώνουν την κατάσταση ασυδοσίας στην ΕΛΟΚ και
απόλυτης διάλυσης στη ΓΓΑ.
Σήμερα η ΕΛΟΚ δημοσιεύει στο site της τα τέσσερα Κεφάλαια του Εσωτερικού της Κανονισμού
ως δήθεν εγκεκριμένα από την ΓΓΑ:
Κεφάλαιο 1 – Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπών
Κεφάλαιο 2 – Κανονισμός απονομής βαθμών τεχνικής καταλληλότητας Νταν και Κύου.
Κεφάλαιο 3 – Κανονισμός διεξαγωγής αγώνων
Κεφάλαιο 4 – Πειθαρχικός κανονισμός
Εκ των ανωτέρω, τα δύο τελευταία Κεφάλαια δεν φέρονται να έχουν εγκριθεί από την ΓΓΑ με
δημοσίευσή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ τα δύο πρώτα έχουν δημοσιευτεί αντίστοιχα με κωδικούς ΑΔΑ:
6ΚΙΒ4653Π4-3ΡΛ την 13/12/2017 και ΑΔΑ: ΩΜ984653Π4-ΛΘ4 επίσης την 13/12/2017.
Θα μελετήσουμε εδώ τον πέμπτο Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΛΟΚ (6/2/2016) και
μάλιστα μόνο τα δύο πρώτα Κεφάλαια αυτού, που εγκρίθηκαν από τη ΓΓΑ.
Θα θυμίσουμε ότι μετά από τη δικαστική ήττα της ΕΛΟΚ από την ΠΟΠΚ, με την οποία
καθορίστηκε ότι το παραδοσιακό καράτε ανήκει στην ΠΟΠΚ και όχι στην ΕΛΟΚ, η ΕΛΟΚ
περιέλαβε στο καταστατικό της και στον Εσωτερικό της Κανονισμό πολλές τροποποιήσεις, με τον
πονηρό σκοπό να περιλάβει εκ του πλαγίου και τα παραδοσιακά στυλ καράτε στις δραστηριότητές
της.
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Ο Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπών υπεβλήθη από την ΕΛΟΚ στην ΓΓΑ με το εξής απαράδεκτο Άρθρο 3:
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Με το Άρθρο αυτό η ΕΛΟΚ είχε το θράσος να ζητάει στην ουσία να της εγκρίνει η ΓΓΑ την
αρμοδιότητα διοργάνωσης αγώνων για οποιαδήποτε αορίστως άλλα αθλήματα αυτή προσέθετε στο
καταστατικό της. Ευτυχώς, όμως, η ΓΓΑ το είδε και έκοψε το συγκεκριμένο Άρθρο από την έγκρισή
της προσθέτοντας, όμως, αντίστοιχα το επόμενο Άρθρο 10 χωρίς να βεβαιωθεί ότι αυτό ισχύει, αφού
ως γνωστόν στην ΓΓΑ όλοι, υπάλληλοι, διευθυντές και πολιτικοί προϊστάμενοι, νομίζουν ότι το
καράτε είναι … κινέζικο ποδήλατο!!!
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Παρανομία: Από πού γνωρίζει η ΓΓΑ τους κανονισμούς της παγκόσμιας WKF? Στην τύχη το
έγραψε ή ως συνήθως ζήτησε από την ΕΛΟΚ να το δηλώσει και αφέθηκε στην … αξιοπιστία της,
όπως έκανε πάντα?
Το πιθανότερο είναι να την βεβαίωσε η … ΕΛΟΚ στις συνοδευτικές του κανονισμού επιστολές της ότι «λήφθηκαν υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από
την Διεθνή Ομοσπονδία (Σ.Σ,: δεν ξέρουν ούτε το όνομα της παγκόσμιας!) στην οποία ανήκει η
Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε»!
Και όταν αποδέχεσαι ψευδή βεβαίωση της ΕΛΟΚ (προς δημόσια υπηρεσία = Ποινικό
αδίκημα!!!) είναι γνωστό ότι είσαι συνένοχος απατεώνας!
Και ερχόμαστε στο δεύτερο Κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛΟΚ, το οποίο και
αυτό εγκρίθηκε από την ΓΓΑ. Πρόκειται για τον «Κανονισμό Απονομής Βαθμών Τεχνικής Καταλληλότητας Νταν και Κύου», τον οποίο βλέπετε με κλικ εδώ και του οποίου την εγκεκριμένη μορφή
θα μελετήσουμε διεξοδικά, διότι είναι τελείως παράνομος και άκυρος.
Προτείνω μάλιστα να τον διαβάσουμε ξεκούραστα ως αστυνομικό μυθιστόρημα ηλιθιότητας
απείρου μεγέθους, δηλαδή να διαβάσουμε την πρώτη σελίδα, όπου δίνεται «το έγκλημα» και την
τελευταία, όπου δίνεται «ο δολοφόνος»!
Η πρώτη σελίδα είναι η:

Και η τελευταία είναι η:
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Παρανομίες για το πρώτο: Ποιους ειδικούς έχει η ΓΓΑ, οι οποίοι να γνωρίζουν το θέμα του
αθλήματος του καράτε και την ιστορία του, όπως και τις διεθνείς εξελίξεις των ομοσπονδιών καράτε?
Απλά Κανέναν!
Πώς γνωρίζουν στην ΓΓΑ ότι όλα όσα τους υποβάλει η ΕΛΟΚ είναι αληθινά και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα?
Απλά ΔΕΝ το γνωρίζουν, αλλά αδιαφορούν!
Συνεπώς, δίνουν εγκρίσεις στα τυφλά οι της ΓΓΑ ρωτώντας την ΕΛΟΚ, που υποβάλει τις
αιτήσεις, αν όσα λέει είναι σωστά! Και στην περίπτωσή μας έναν απατεώνα και μια ομοσπονδία
απατεώνων!
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Παρανομίες για το δεύτερο: Γνωρίζουν οι φωστήρες της ΓΓΑ και έλαβαν οι ίδιοι απευθείας
υπόψη τους τούς κανονισμούς της Παγκόσμιας World Karate Federation ή αρκέστηκαν στη
βεβαίωση της ΕΛΟΚ ότι τηρούνται?
Γνωρίζουν και έλαβαν υπόψη οι φωστήρες της ΓΓΑ τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων
της χώρας μας για τα δύο διαφορετικά μεταξύ τους αθλήματα του καράτε, που είναι το ένα το
«μοντέρνο καράτε της ΕΛΟΚ» και το άλλο το «παραδοσιακό καράτε της ΠΟΠΚ», το οποίο
περιλαμβάνει όλα τα παραδοσιακά στυλ καράτε στην Ελλάδα?
Θα έπρεπε να το γνωρίζουν διότι οι αιτήσεις της ΠΟΠΚ για αναγνώριση βρίσκονται στα
συρτάρια τους και ανεξάρτητα αν δεν την αναγνώρισαν διεφθαρμένοι και διαπλεκόμενοι υπάλληλοι
και πολιτικοί της ΓΓΑ, η ΠΟΠΚ βρίσκεται εν ζωή και δεν παραχωρεί τα δικαιώματά της στο
παραδοσιακό καράτε και τα στυλ του.
Θα έπρεπε να το γνωρίζουν, διότι όχι μόνο οι αποφάσεις των δικαστηρίων βρίσκονται στα
συρτάρια τους και άρα είναι ενήμεροι, αλλά έχει γραφεί επανειλημμένα και εκτεταμένα επί χρόνια,
επίσης, στο www.karate.gr, το οποίο το διαβάζει η μισή ΓΓΑ!
Πώς γνωρίζουν στην ΓΓΑ ότι όλα όσα τους υποβάλει η ΕΛΟΚ είναι αληθινά και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα?
Το πιθανότερο, επαναλαμβάνουμε, είναι να την βεβαίωσε η … ΕΛΟΚ στις συνοδευτικές
του κανονισμού επιστολές της ότι «λήφθηκαν υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί, όπως αυτοί
έχουν καθοριστεί από την Διεθνή Ομοσπονδία (Σ.Σ,: δεν ξέρουν ούτε το όνομα της παγκόσμιας!)
στην οποία ανήκει η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε»!
Και όταν αποδέχεσαι βεβαίωση της ΕΛΟΚ είναι γνωστό ότι είσαι συνένοχος απατεώνας!
Τέλος, ο υπογράφων τις εγκρίσεις των κεφαλαίων του Εσωτερικού
Κανονισμού της ΕΛΟΚ Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιος Συναδινός αυτομάτως αποδεικνύεται ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του
Γερόλυμπου (θα δούμε στην ώρα του το γιατί), διότι κρίνοντας εκ του
αποτελέσματος: 1) του ολοκλήρωσε την καραμπινάτα παράνομη
Σχολή Προπονητών του 2014-2015, 2) τον απάλλαξε από τον διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο που είχε διατάξει ο υφυπουργός αθλητισμού Σταύρος Κοντονής, 3) τον άφησε να λυμαίνεται την ομοσπονδία
του Τριάθλου ακόμα και χωρίς αναγνώριση, και 4) τώρα του εγκρίνει
έναν τελείως παράνομο Εσωτερικό Κανονισμό με τον οποίο λυμαίνεται αθλητές και
συλλόγους της ΕΛΟΚ παραβαίνοντας δικαστικές αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων!
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν μελετήσουμε ένα-ένα τα άρθρα του παρόντος κανονισμού ας ανοίξουμε μια παρένθεση και ας θυμηθούμε τα παγκοσμίως γνωστά για το παραδοσιακό και το
μοντέρνο καράτε!
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Είναι προφανές ότι ετυμολογικά σημαίνει: το καράτε που διαδόθηκε από δάσκαλο σε
μαθητή κατά την πάροδο των αιώνων! Είναι, προφανές και από το όνομά του, ότι σημαίνει: το
Καράτε που "παραδόθηκε παραδοσιακά" από δάσκαλο σε μαθητή κατά τη διαχρονική εξέλιξή του,
δηλαδή από την γέννησή του πριν από 400 περίπου χρόνια μέχρι σήμερα! Είναι το καράτε που
διατηρεί τη δομή, την ουσία και τη φιλοσοφία του, όπως αυτά μελετήθηκαν και διδάχτηκαν
από τους ιδρυτές Μάστερ της Τέχνης!
Είναι γνωστή η παραδοσιακή πορεία του καράτε δια μέσου των αιώνων! Περιληπτικά,
γεννήθηκε σαν σωματική άσκηση από τον Ινδό βουδιστή μοναχό Μποντιντάρμα (5ο και 6ο αιώνα
μ.Χ.), διδάχτηκε από αυτόν σαν φυσική άσκηση και αυτοάμυνα σε μοναχούς Σαολίν στην Κίνα
(Ιμαλάια), διαδόθηκε και μεταμορφώθηκε ευρύτερα σε κινέζικο μποξ (kenpo = πυγμαχία με
λακτίσματα, 1400-1800), όπου οι κινέζικοι χαρακτήρες "Κάρα-τε" είχαν την έννοια "κινέζικο χέρι".
Έμποροι και ταξιδιώτες μετέφεραν το "Κάρα-τε" στα νησιά Ryukyu πριν από την προσάρτησή
τους στην Ιαπωνία τον 19ο αιώνα και ειδικότερα στην Οκινάουα περί το 1700-1900 και εκεί άρχισε
να μελετάται εκτενέστερα και βαθύτερα σαν σύνολο τεχνικών αυτοάμυνας, ιδιαίτερα μετά την
πολιτική απαγόρευση των όπλων, σε τρόπο που η περίοδος αυτή να θεωρείται και η ουσιαστική του
"γέννηση" στη σημερινή του μορφή! Στην Οκινάουα το "Κάρα-τε" αναπτύχθηκε σε τρεις μορφές που
πήραν το όνομα της πόλης που αναπτύχθηκε η κάθε μια: Σούρι-τε, Νάχα-τε και Τομάρι-τε και οι
οποίες περιλάμβαναν τοπικές τεχνικές μάχης αναμιγμένες με τεχνικές από το κινέζικο kenpo! Κάθε
περιοχή και οι δάσκαλοί της είχαν συγκεκριμένα kata (αλληλουχία τεχνικών χωρίς αντίπαλο),
τεχνικές και αρχές που ξεχώριζαν την τοπική τους έκδοση από τους άλλους.
Οι πρώτοι γνωστοί μάστερ της Οκινάουα για τη ανάπτυξη και διάδοση αυτών των τεχνικών
αυτοάμυνας είναι ο Kanga Sakukawa και ο μαθητής του Sokon Matsumura. Ο Matsumura δίδαξε
την τέχνη του στον Anko Itosu, ο οποίος διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη του καράτε στην
Οκινάουα. Ο Kanryo Higaonna ήταν ο ιδρυτής του Νάχα-τε.
Το 1901 ο Itosu βοήθησε να εισαχθεί το καράτε στα δημόσια σχολεία της Οκινάουα. Αυτές οι
μορφές φυσικής άσκησης διδάσκονταν σε παιδιά στο επίπεδο του δημοτικού σχολείου. Η επιρροή
του Itosu στο καράτε ήταν ευρύτατη. Οι φόρμες (κάτα) που δημιούργησε είναι κοινές σε όλες σχεδόν
τις μορφές καράτε. Οι μαθητές του έγιναν μερικοί από τους πιο γνωστούς μάστερ, όπως ο Gichin
Funakoshi, ο Kenwa Mabuni και ο Chōki Motobu . Ο Itosu μερικές φορές αναφέρεται ως "ο παππούς
του σύγχρονου καράτε".
Κατά το 1900-1920 περίπου το "Kara-te" μεταδίδεται και στα κύρια νησιά της Ιαπωνίας, όπου
ενσωματώνεται στο γενικότερο πλαίσιο της φιλοσοφίας των Ιαπωνικών Μαχητικών Τεχνών (BUJUTSU) με την ονομασία πλέον "karate-jutsu", ενώ στη συνέχεια εντάσσεται στα BU-DO ή
"μαχητικές πειθαρχίες" με την ονομασία “karate-do”!. Για να γίνει αυτό αποδεκτό από τους Ιάπωνες
ο κινέζικος χαρακτήρας του "κάρα", που σήμαινε "κινέζικο" άλλαξε με έναν γιαπωνέζικο, που είχε
την ίδια γραφή αλλά την έννοια "άδειο", και με το όνομα πλέον "άδειο χέρι" διαχωρίστηκε σε πολλά
"παραδοσιακά στυλ καράτε" με συγκεκριμένους πρώτους μεγάλους δασκάλους και συγκεκριμένους
συνεχιστές του έργου τους.
Το επίθημα "dō" υποδηλώνει ότι το karatedō είναι ένα μονοπάτι για την αυτογνωσία και όχι
μόνο μια μελέτη των τεχνικών πτυχών των αγώνων. Όπως οι περισσότερες μαχητικές τέχνες που
ασκούνται στην Ιαπωνία, το καράτε έκανε τη μετάβασή του από το -jutsu (μαχητική τέχνη) στο -do
(μαχητική πειθαρχία) γύρω στις αρχές του 20ου αιώνα Το "dō" στο "karate-dō" το ξεχωρίζει από το
karate-jutsu, όπως το aiki-do διακρίνεται από το aiki-jutsu, το ju-do από το ju-jutsu, το ken-do από
το ken-jutsu και το iai-do από το iai-jutsu.
Ο Gichin Funakoshi, ιδρυτής του Shotokan καράτε, πιστώνεται γενικά με την εισαγωγή και
τη διάδοση του καράτε στα κύρια νησιά της Ιαπωνίας. Μετακομίζει από την Οκινάουα στο Τόκιο και
διδάσκει στους πρώτους μαθητές του. Η διδασκαλία του γρήγορα γίνεται γνωστή στον
πολυμαθέστατο για εκείνη την εποχή Τζίγκορο Κάνο, τον ιδρυτή του Τζούντο, ο οποίος τότε είχε
διοριστεί και υπουργός παιδείας, και ο τελευταίος καλεί τον Φουνακόσι να κάνει μια επίδειξη της
τέχνης του το 1922 στο Τόκιο. Το 1924 το Πανεπιστήμιο Keio δημιουργεί το πρώτο πανεπιστημιακό
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κέντρο καράτε στην Ιαπωνία και το 1932 σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια έχουν δικά τους τμήματα
καράτε.
Παράλληλα, πολλοί Οκιναουέζοι δίδαξαν ενεργά στην Ιαπωνία και ως εκ τούτου είναι επίσης
υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του καράτε στα κύρια νησιά. Ο Funakoshi ήταν μαθητής τόσο του Ankō
Asato όσο και του Ankō Itosu (ο οποίος είχε εργαστεί για να εισαγάγει το καράτε στο Νομαρχιακό
Σχολείο της Οκινάουα το 1902). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εξέχοντες δάσκαλοι που
επηρέασαν επίσης την εξάπλωση του καράτε στην Ιαπωνία περιλάμβαναν τον Kenwa Mabuni, τον
Chōjun Miyagi, τον Motobu Chōki, τον Kanken Tōyama και τον Kanbun Uechi.
Στην Ιαπωνία τα διάφορα παραδοσιακά στυλ μελετήθηκαν ακόμα λεπτομερέστερα από
διακεκριμένους πλέον Μάστερ-μελετητές και συγκεκριμενοποιήθηκαν οι ομοιότητες και οι διαφορές
των διαφόρων διαφορετικών παραδοσιακών στυλ από τους πρώτους δασκάλους και τους μαθητές
τους.
Το 1924, ο Gichin Funakoshi, ιδρυτής του Shotokan Karate, υιοθέτησε το σύστημα των
Kyū / Dan, επηρεασμένος από τον ιδρυτή του τζούντο Jigoro Kano, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα
τεχνικής αξιολόγησης και κατάταξης με περιορισμένο σύνολο χρωμάτων ζώνης. Και άλλοι δάσκαλοι
της Οκινάουα υιοθέτησαν αυτή την πρακτική.
Στο σύστημα Kyū / Dan οι βαθμοί αρχαρίων ξεκινούν με ένα ανώτερο αριθμημένο kyū (π.χ.
10ο Kyū ή Jukyū) και προχωρούν προς ένα χαμηλότερο αριθμημένο kyū. Στη συνέχεια ακολουθεί η
εξέλιξη του Dan από το 1ο Dan (Shodan) στους υψηλότερους βαθμούς Dan. Οι απαιτήσεις για την
κατάταξη διαφέρουν μεταξύ στυλ, οργανισμών και σχολείων.
Το έτος 1939, η Ομοσπονδία Μαχητικών Τεχνών της Ιαπωνίας ζήτησε από όλα τα
διαφορετικά στυλ να καταχωρήσουν και να κατοχυρώσουν τα ονόματά τους. Επομένως όλα
τα παραδοσιακά στυλ καράτε είναι επακριβώς καταγραμμένα, όπου κοινό χαρακτηριστικό
όλων των παραδοσιακών στυλ ήταν η ιεραρχία, ο σεβασμός και η επιδίωξη της τελειότητας
του χαρακτήρα μέσω της τέχνης του καράτε! Με τη χρονική εξέλιξη τα τέσσερα επικρατέστερα παραδοσιακά στυλ, Σότοκαν-ρίου, Γουάντο-ρίου, Σίτο-ρίου και Γκότζου-ρίου
οργανώθηκαν σε αντίστοιχες Εθνικές Ομοσπονδίες στην Ιαπωνία μετά το τέλος του
Β' Παγκοσμίου Πολέμου και διαδόθηκαν μεθοδικότερα παγκοσμίως.
Όπως ήταν φυσικό δημιουργούνται γενεαλογικά δένδρα δασκάλων-μαθητών για κάθε
παραδοσιακό στυλ καράτε, τα οποία είναι πολύ λίγο γνωστά σε δυτικούς μελετητές. Και όμως αυτά
αποδεικνύουν τι και ποιό είναι το παραδοσιακό καράτε πραγματικά.
Από τη δεκαετία του 1950 και μετά η εξέλιξη του καράτε φεύγει από τα χέρια των
"δασκάλων" και περνάει στα χέρια των ομοσπονδιών.
Η πρώτη προσπάθεια διεθνοποίησης του καράτε ως μαχητικής τέχνης μέχρι και τη δεκαετία
του 1960 έγινε από μεγάλους δασκάλους είτε με δική τους προσωπική πρωτοβουλία είτε ως
αντιπροσώπους και απεσταλμένους Ιαπωνικών Οργανώσεων μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Μεγάλοι δάσκαλοι πήγαν στην Ασία, την Ευρώπη, την Αμερική, την Αυστραλία, την
Αφρική δημιουργώντας σε πολλές πόλεις φυτώρια ενθουσιωδών μαθητών τους, οι οποίοι
δημιούργησαν τοπικούς συλλόγους. Αλλά με την κοινωνική εξέλιξη του αθλητισμού γενικότερα τη
θέση των μεγάλων δασκάλων και των μικρών συλλόγων πήραν τελικά οι Εθνικές Ομοσπονδίες και
το καράτε έγινε παγκόσμιο άθλημα.
Το Παραδοσιακό Καράτε είναι αποκλειστικό δικαίωμα της ΠΟΠΚ!

Το 1924, ο Gichin Funakoshi, ιδρυτής του Shotokan Karate, υιοθέτησε το σύστημα Kyu / Dan,
επηρεασμένος από τον ιδρυτή του τζούντο Jigoro Kano, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα τεχνικής
αξιολόγησης και κατάταξης με περιορισμένο σύνολο χρωμάτων ζώνης. Όλοι οι δάσκαλοι της
Οκινάουα υιοθέτησαν αργότερα αυτή την πρακτική.
Το 1949 οι μαθητές του Gichin Funakoshi ίδρυσαν την Japan Karate Association (JKA), στην
οποία ιδρυτής του στυλ ήταν ο Funakoshi, πρόεδρός της και αρχηγός εκπαιδευτής ο Masatoshi
Nakayama. Η JKA είναι ο πλέον υποδειγματικός οργανισμός παραδοσιακού καράτε μέχρι σήμερα.
Σύγχρονος του Nakayama ήταν και ο εξαιρετικός δάσκαλος της JKA Hidetaka Nishiyama.
Το 1961 ο Hidetaka Nishiyama πήγε στην Αμερική για να διαδώσει το καράτε.
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Το 1965 ιδρύθηκε στη συγκροτημένη Ευρώπη η European Karate Union με πρόεδρο τον
Jacques Delcourt.
Το 1970 ιδρύθηκε η International Karate Union (IKU) από τον Jacques Delcourt. Μόλις το
έμαθε αυτό ο Ιάπωνας Ryoichi Sasakawa πρόεδρος της Federation of All Japan Karatedo
Organization (FAJKO), σημερινή εθνική ομοσπονδία της Ιαπωνίας "Japan Karate Federation (JKF)",
ταξίδεψε στο Παρίσι και "συμφώνησαν υπό όρους" με τoν Jacques Delcourtn να διαλυθεί η IKU
και στη θέση της να ιδρυθεί η World Union of Karate-do Organizations (WUKO).
Το 1974 ιδρύεται η παγκόσμια "International Amateur Karate Federation (IAKF)" με πρόεδρο
τον Hidetaka Nishiyama με πολλά κράτη-μέλη και σκοπό να συνενώσει όλα τα παραδοσιακά στυλ
σε μια παγκόσμια ομοσπονδία με κοινούς κανονισμούς αγώνων. (Είναι φανερή η αντιπαράθεση του
Nishiyama με έδρα την Αμερική με την Ιαπωνική Ομοσπονδία και τον Ryoichi Sasakawa.)
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Το 1983 σε παγκόσμιους αγώνες της IAKF στο Κάιρο της Αιγύπτου είχε λάβει μέρος και
η Ελλάδα με το Σότοκαν καράτε, όπως και η JKA.
Το 1985 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αναγνωρίζει την WUKO ως τη μόνη παγκόσμια
ομοσπονδία που καλύπτει το καράτε.
Το 1986 η International Amateur Karate Federation (IAKF) με πρόεδρο τον Hidetaka
Nishiyama αλλάζει το όνομά της σε International Traditional Karate Federation (ITKF) και
διαμαρτύρεται στην ΔΟΕ ζητώντας την άρση της αναγνώρισης της WUKO, αφού και αυτή είναι
παγκόσμια ομοσπονδία καράτε, πράγμα το οποίο γίνεται από την ΔΟΕ!
Το 1986 ιδρύεται η ΕΟΕΚ (σημερινή ΕΛΟΚ).
Το 1987 η ΕΛΟΚ γίνεται μέλος της WUKO.

Το 1988 ιδρύεται η Ελληνική Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (ΕΟΠΚ) του Γιώργου
Παναγιωτίδη, η οποία γίνεται μέλος της ITKF του Νισιγιάμα.
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## Το 1989 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποσύρει την αναγνώριση της WUKO ως μόνης
παγκόσμιας ομοσπονδίας που καλύπτει το καράτε και αναγνωρίζει πλέον και την ύπαρξη της ITKF
ως παγκόσμιας ομοσπονδίας και αναλαμβάνει την σύνταξη ενός σχεδίου καταστατικού μιας
"συνομοσπονδίας" των δύο παγκόσμιων ομοσπονδιών. Ρωτάει, λοιπόν, η ΔΟΕ τις δύο παγκόσμιες
ομοσπονδίες τι καράτε εξασκεί η καθεμιά και παίρνει την απάντηση από την ITKF ότι εξασκεί το
"παραδοσιακό καράτε" και την απάντηση από την WUKO ότι εξασκεί "όλα τα άλλα καράτε",
δηλαδή ένα "μοντέρνο ή τεχνικό σπορ καράτε".
## Από αυτό και μόνο γίνεται φανερό ότι η WUKO δεν είχε καμιά απολύτως σχέση με
την παράδοση του καράτε και την ιεραρχία των Νταν.
Το 1990 η ΕΟΠΚ του Γιώργου Παναγιωτίδη αποσύρεται από την ITKF και το 1992 εγγράφεται
στην SKIF του Χιροκάζου Καναζάβα, ενώ στην ITKF παρέμειναν μερικοί αθλητές με αρχηγό τον
Παναγιώτη Δρακόπουλο χωρίς ομοσπονδία νομικά.
Το 1993 ορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας της ΔΟΕ σχέδιο κοινού καταστατικού για μια
μοναδική παγκόσμια ομοσπονδία με το όνομα World Karate Federation (WKF) με στόχο τη
συνύπαρξη αυτών των δύο "εκφάνσεων" του καράτε και με προοπτική να συμμετέχει το καράτε ως
άθλημα επίδειξης στους Ολυμπιακούς του 2004 στην Αθήνα! Αλλά η WUKO είχε πληροφορηθεί τη
δομή του κοινού καταστατικού από το 1991 και αλλάζει εκ του πονηρού το όνομά της από WUKO
σε WKF, με σκοπό να προκαταλάβει τη συνένωση και να αρπάξει και το παραδοσιακό καράτε της
ITKF. Ακριβώς αυτή την πονηριά μας την είχε φέρει ο Γερόλυμπος στο τραπέζι του ΔΣ της ΕΛΟΚ
το 1991, ώστε να συμμετέχει και η ελληνική ομοσπονδία στην απάτη! Αλλά η ΔΟΕ το είδε αυτό και
δεν το δέχθηκε, διότι το σχέδιο, που είχε συντάξει καθόριζε με σαφήνεια "κοινή ομοσπονδία με 1)
το μοντέρνο καράτε της WUKO και 2) το παραδοσιακό καράτε της ITKF".
Το 1995 ιδρύεται η ΠΟΠΚ από τον Παναγιώτη Δρακόπουλο και πέντε συλλόγους και
εγγράφεται μέλος της ITKF. Σε αυτήν εντάσσεται και ο Θύμιος Περσίδης ως Γενικός Γραμματέας
έως το 2001 και πρόεδρος από το 2002 έως το τέλος του 2004 καθώς και από το 2007 μέχρι σήμερα.
Από το 1993 μέχρι το 1999 οι δύο παγκόσμιες ομοσπονδίες WUKO και ITKF καταβάλουν
ακόμα μια φορά προσπάθειες για συνεννόηση, όπως αποδεικνύει και από βίντεο του 1996 στην
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Οσάκα της Ιαπωνίας, όπου συμφώνησαν να συνεισφέρουν από μία τριμελή επιτροπή η καθεμιά για
συνεννόηση και διατύπωση του κοινού καταστατικού της Συνομοσπονδίας WKF (μέλος της
επιτροπής της WUKO ήταν και ο Γερόλυμπος!).
Στην Ελλάδα, το 1995, ο γενικός γραμματέας πλέον της παγκόσμιας WKF Γιώργος Γερόλυμπος με την εθνική ελληνική ομοσπονδία ΕΟΕΚ (σημερινή ΕΛΟΚ) προσπάθησαν να αρπάξουν
το παραδοσιακό καράτε από την ΠΟΠΚ και έχασαν παταγωδώς με τις εξής θετικές για την ΠΟΠΚ
αποφάσεις των Δικαστηρίων, οι οποίες αποτελούν νομολογία πλέον για τη χώρα μας:
1 - Απόφαση 72/11.1.1996 του Πρωτοδικείου Αθηνών
2 - Απόφαση 3914/11.5.2000 του Εφετείου Αθηνών
3 – Απόφαση 110/29.1.2003 του Αρείου Πάγου
Και έτσι το παραδοσιακό καράτε παρέμεινε υπό την αρμοδιότητα και δικαιοδοσία της
ΠΟΠΚ, η οποία διατηρεί όλα τα δικαιώματά της επ' αυτού!
Τον Αύγουστο του 2016 το καράτε ορίστηκε να είναι άθλημα στους Ολυμπιακούς του Τόκιο
το 2020 με καθυστέρηση 16 χρόνων, αφού, αν η WKF δεν έκανε τα παιχνίδια της για να υποκλέψει
και το παραδοσιακό καράτε, θα ήταν στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών από το 2004 στην Αθήνα!!!
Εκ των ανωτέρω, είναι φανερό ότι το παραδοσιακό καράτε, δηλαδή τα παραδοσιακά στυλ,
διεθνοποιήθηκε με τη διάδοσή του σε όλο τον κόσμο από τις Εθνικές Ιαπωνικές Ομοσπονδίες των
παραδοσιακών στυλ με τη διασπορά υψηλόβαθμων δασκάλων σε όλο τον κόσμο διαφυλάσσοντας
πάντα ως κόρη οφθαλμού την υψηλή ποιότητα των τεχνικών του και την αυθεντικότητα της
φιλοσοφίας του, δηλαδή "τις παραδόσεις", διότι αποτελούσε πλέον πολιτιστική κληρονομιά του
Ιαπωνικού Λαού στο πλαίσιο των BUDO, δηλαδή των Μαχητικών Πειθαρχιών!
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Από αυτά, τα πιο διαδεδομένα στυλ καράτε, που έφτασαν και στην Ελλάδα από το 1960 και
μετά είναι: το Γουάντο-ρίου, το Σότοκαν-ρίου, το Γκότζου-ρίου και το Σίτο-ρίου, όπου κοινή
λέξη "ρίου" σημαίνει "σχολή". Και αυτά έφτασαν και αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα πολύ πριν
δημιουργηθεί η πρόγονος της σημερινής Παγκόσμιας WKF, δηλαδή η World Union of Karate
Organizations (WUKO). Συνεπώς, οι ρίζες τους είχαν εδραιωθεί πολύ πριν ιδρυθούν η ΕΛΟΚ και η
ΠΟΠΚ! Αυτά τα στυλ και οι αρχηγοί τους ήταν και τα ιδρυτικά μέλη της ΕΟΕΚ (σημερινής ΕΛΟΚ),
που στην ουσία "πρόδωσαν" το παραδοσιακό καράτε, το εγκατέλειψαν και εντάχθηκαν στο μοντέρνο
καράτε της WKF, ώστε να αναγνωριστούν από τη ΓΓΑ, χάνοντας πλέον για πάντα κάθε δικαίωμα
στο παραδοσιακό καράτε!
Στην Ελλάδα η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (ΕΛΟΚ) είναι μέλος της WKF, ενώ η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ) με τελεσίδικες και αμετάκλητες αποφάσεις των
ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα των παραδοσιακών στυλ
καράτε στην Ελλάδα.
Συμπέρασμα-1: Για την Ελλάδα, στο "παραδοσιακό καράτε" ανήκουν απόλυτα τα τέσσερα
παραδοσιακά στυλ: Γουάντο-ρίου, Σότοκαν-ρίου, Γκότζου-ρίου και Σίτο-ρίου, που είναι γνωστά
μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και οποιαδήποτε άλλα θα έρθουν στο μέλλον!
Συμπέρασμα-2: Η ΕΛΟΚ δεν μπορεί να περιλαμβάνει "παραδοσιακό καράτε" στις
δραστηριότητές της, διότι αυτό ανήκει στην ΠΟΠΚ και είναι τελείως διαφορετικό από το δικό της
"μοντέρνο καράτε", που εξασκεί ως μέλος της παγκόσμιας WKF. Αν η ΕΛΟΚ θέλει να περιλαμβάνει
το παραδοσιακό καράτε στους κόλπους της, τότε αυτό αποτελεί ευθεία εκτροπή από τον Σκοπό
της για τον οποίο πήρε την ειδική αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ και η ΓΓΑ θα πρέπει να της
αφαιρέσει αυτή την αθλητική αναγνώριση!
Κάθε αγώνας, σεμινάριο, εξετάσεις Νταν κτλ., που έχει κάνει η ΕΛΟΚ στα παραδοσιακά στυλ
είναι παράνομα, έξω από το Σκοπό της και αποτελούν αφενός αντικείμενα εξαπάτησης αθλητών και
συλλόγων και αφετέρου αντικείμενα αστικού δικαιώματος από την ΠΟΠΚ.
Συμπέρασμα-3: Σύλλογοι, οι οποίοι ΔΕΝ είναι μέλη της ΠΟΠΚ, δεν μπορούν να
χρησιμοποιούν στα καταστατικά τους ή/και αλλού τις λέξεις "παραδοσιακό καράτε", διότι προκαλούν
σύγχυση στο ευρύ κοινό ζημιώνοντας τα συμφέροντα της ΠΟΠΚ! Κάθε αγώνας, σεμινάριο, εξετάσεις
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Νταν κτλ. που κάνουν σύλλογοι μη-μέλη της ΠΟΠΚ υπό την επωνυμία "παραδοσιακό καράτε" είναι
παράνομα και αποτελούν αντικείμενα αστικού δικαιώματος από την ΠΟΠΚ.
Συμπέρασμα-4: Σε όλα τα ανωτέρω ευθύνη φέρει και η ΓΓΑ, διότι ήδη από το 1995 δια
των πολλαπλών αιτήσεων της ΠΟΠΚ για αναγνώριση της είχε γνωστοποιηθεί στη ΓΓΑ το
νομικό δικαίωμα της ΠΟΠΚ επί του παραδοσιακού καράτε καθώς και οι αποφάσεις των
Δικαστηρίων!
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Συμπέρασμα-5: Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι κάθε δίπλωμα Νταν, που έχουν δώσει οι
ομοσπονδίες-μαϊμού των δήθεν παραδοσιακών στυλ καράτε περί την ΕΛΟΚ καθώς και η ίδια η
ΕΛΟΚ μετά από εξετάσεις σε αθλητές, μαθητές, εκπαιδευτές ή/και ακόμα προπονητές με διπλώματα
της ΓΓΑ αποτελεί α) ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ απόδειξη όλων των ανωτέρω παρανομιών της ΕΛΟΚ, της ΓΓΑ
και όσων εμπλέκονται σε αυτές, β) ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ απάτη σε βάρος των αθλητών, των γονέων
τους, των συλλόγων και του Δημοσίου Συμφέροντος, γ) βάσιμη αιτία για αίτημα αποζημιώσεων από
την ΠΟΠΚ!!!
Η αποκλειστικότητα των Νταν ως δικαίωμα της ΠΟΠΚ!
Βάσει όλων των ανωτέρω, έχουμε αποδείξει ότι η ΕΛΟΚ και όλα τα ψευδο-στυλ μαϊμού, που
την στηρίζουν, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να διεκπεραιώνουν καμιά απολύτως δραστηριότητα
σχετική με τα παραδοσιακά στυλ καράτε, διότι κάθε τέτοιο δικαίωμα αποτελεί κεκτημένο της ΠΟΠΚ!
Και αυτά διότι η ΕΛΟΚ ως μέλος της World Karate Federation (WKF) και υπακούοντας πιστά
στους κανονισμούς της δεν πρέπει να έχει κανονισμούς απονομής Νταν, αφού και η WKF δεν έχει
και δεν δημοσιεύει τέτοιους κανονισμούς στο site της. Η ΕΛΟΚ θα πρέπει να διαχωρίζει τις
τεχνικές ικανότητες των αθλητών της ΜΟΝΟ από τις επιτυχίες τους στους αγώνες, ακριβώς όπως
κάνει και η παγκόσμια WKF, της οποίας είναι μέλος, πράγμα που κάνει ήδη και η ΕΛΟΚ.
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Και είναι πάρα πολύ φυσικό η παγκόσμια WKF να μην έχει κανονισμούς για Νταν και να μη
δίνει Νταν για τον απλούστατο λόγο ότι είναι απόλυτα αδύνατο να εγκαθιδρύσει ένα ομοιόμορφο
σύστημα αξιολόγησης Νταν στο τεράστιο πλήθος των 190 εθνικών ομοσπονδιών με ένα επίσης
τεράστιο πλήθος αυτόκλητων μάστερ στυλ καράτε, που ξεφυτρώνουν σε κάθε γωνιά της γης! Η
WKF είναι αδύνατο να ασχοληθεί με ένα τέτοιο τρελοκομείο και ούτε την ενδιαφέρει. Απλά για να
ικανοποιήσει μερικούς σαν τον Γερόλυμπο να πουλάνε το καράτε στις χώρες τους επιβεβαιώνει τα
διπλώματα Νταν, που τις φέρνουν οι εθνικές ομοσπονδίες με υπογραφή προέδρου και γραμματέα
αντί κάποιου αντίστοιχου παράβολου για εισπρακτικούς λόγους και μόνο και όχι για ουσιαστικούς!
Αντιθέτως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, ΠΟΠΚ, διατηρεί όλα της τα
δικαιώματα που απορρέουν από το καταστατικό της, τις αποφάσεις των Δικαστηρίων και τη Διεθνή
Πραγματικότητα και Αλήθεια, ως κατωτέρω:
1 - Το παραδοσιακό καράτε, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ αποκλειστικότητα τα παραδοσιακά
στυλ καράτε στην Ελλάδα καλύπτεται και ελέγχεται μόνο από την ΠΟΠΚ.
2 - Βαθμοί Νταν για τα παραδοσιακά στυλ καράτε απονέμονται ή πιστοποιούνται μόνο από
την ΠΟΠΚ.
3 - Κάθε δίπλωμα Νταν Καράτε, που έχει εκδοθεί από όλα τα ψευδο-στυλ μαϊμού της
ΕΛΟΚ καθώς και από την ίδια την ΕΛΟΚ και όχι από την ΠΟΠΚ είναι παράνομο, μαϊμού και για
τα σκουπίδια, ενώ ταυτόχρονα εξαπατά τους εξεταζόμενους και πλήττει καίρια τα συμφέροντα της
ΠΟΠΚ. Είναι προφανές ότι κάθε τέτοιο δίπλωμα ΔΕΝ αναγνωρίζεται από την ΠΟΠΚ.
4 - Κάθε Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΛΟΚ, που αναφέρεται σε δραστηριότητες
παραδοσιακού καράτε και παραδοσιακών στυλ, είναι άκυρος για όλο το μέρος του που αναφέρεται
σε αυτά. Ειδικότερα, όλοι οι Εσωτερικοί Κανονισμοί της ΕΛΟΚ από το 1992 μέχρι τον Δεκέμβριο
του 2017 είναι ολόκληροι άκυροι ως μη εγκεκριμένοι από τη ΓΓΑ, ενώ ο εγκεκριμένος από την
ΓΓΑ τον Δεκέμβριο του 2017 και ειδικότερα το Κεφάλαιο περί Κυου και Νταν ακυρώνεται από τις
ήδη υπάρχουσες αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων υπέρ της ΠΟΠΚ.
5 - Κάθε προϋπόθεση κατοχής διπλώματος Νταν ΕΛΟΚ για υποψήφιους για σχολές
προπονητών της ΓΓΑ είναι παράνομη και άκυρη με ευθύνη της ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ! Η προϋπόθεση
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αυτή ΔΕΝ έπρεπε ποτέ να ζητηθεί και όσοι "κόπηκαν" ή "δεν έγιναν δεκτοί" λόγω της έλλειψης
τέτοιου διπλώματος Νταν έχουν εξαπατηθεί και έχουν καταπατηθεί τα δικαιώματά τους!
6 - Κάθε γνήσιο Νταν παραδοσιακού καράτε θα πρέπει να έχει:
α) εκδοθεί νομίμως από την ΠΟΠΚ με υπογραφές του προέδρου και του γραμματέα της,
β) να προέρχεται από ομοσπονδία παραδοσιακού καράτε και να έχει πιστοποιηθεί από την
ΠΟΠΚ, με υπογραφές του προέδρου και του γραμματέα της και
γ) ο δικαιούχος να συμπεριλαμβάνεται στο "Μητρώο Νταν Παραδοσιακών Στυλ Καράτε"
της ΠΟΠΚ.
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7 - Κάθε δίπλωμα απονομής Νταν της ΠΟΠΚ, από την ίδρυση της ΠΟΠΚ την 30-1-1995
και μετά, σε έντυπο με το όνομα της ΠΟΠΚ, το οποίο α) δεν εκτύπωσε, β) δεν υπέγραψε, γ) δεν
εξέδωσε νόμιμα η ΠΟΠΚ και δ) δεν συμπεριλαμβάνεται με στοιχεία στο "Μητρώο Νταν
Παραδοσιακών Στυλ Καράτε" της ΠΟΠΚ είναι άκυρο και πλαστό και δεν αναγνωρίζεται από την
ΠΟΠΚ, όπως ακριβώς έχει αναλυθεί στο Πρακτικό 2/16-6-2007 του ΔΣ της ΠΟΠΚ!
8 - Κάθε δίπλωμα αναγνώρισης Νταν της ITKF, από την ίδρυση της ΠΟΠΚ την 30-11995 και μετά, για το οποίο α) δεν προηγήθηκε νόμιμο δίπλωμα της ΠΟΠΚ ή/και β) δεν
ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία αιτήματος του ενδιαφερομένου προς την ITKF με επιβεβαίωση
του αιτήματος από την ΠΟΠΚ με υπογραφές προέδρου και γραμματέα της ΠΟΠΚ και τη γνήσια
σφραγίδα της ΠΟΠΚ, τότε και αυτό είναι άκυρο και δεν αναγνωρίζεται από την ΠΟΠΚ, όπως
ακριβώς έχει αναλυθεί στο Πρακτικό 2/16-6-2007 του ΔΣ της ΠΟΠΚ!
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Ο "Βαθύς Ύπνος" της ΓΓΑ
Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι το αγωνιστικό (ή μοντέρνο ή τεχνικό) καράτε της
ΕΛΟΚ είναι το ένα δέκατο του παραδοσιακού καράτε της ΠΟΠΚ, έχει κλέψει όλες τις έννοιες
των τεχνικών και των κάτα από αυτό, έχει καταστρέψει την ιεραρχία και τον πραγματικό σεβασμό
προς τη μαχητική τέχνη και παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να κάνει ούτε βήμα χωρίς την εξάρτησή του
από το παραδοσιακό καράτε!
Ακόμα και η ΓΓΑ όλα τα χρόνια που "εποπτεύει" την ΕΛΟΚ δεν έχει καταφέρει να καταλάβει
ότι η ΕΛΟΚ λειτουργεί με παράνομους και άκυρους Εσωτερικούς Κανονισμούς και επί πλέον
μάλιστα με βάση αυτούς τους άκυρους και παράνομους κανονισμούς η ΓΓΑ ιδρύει και λειτουργεί
Σχολές Προπονητών, στις οποίες η κατοχή κάποιου Νταν αποτελεί προϋπόθεση, και δίνει με
απέραντη αναισθησία διπλώματα προπονητών γεμίζοντας με αυτό τον τρόπο το καράτε με
άχρηστους προπονητές, αλλά και δίνοντας την "αγελάδα ΕΛΟΚ" στον Αθλητικό Απατεώνα του
Αιώνα για να την αρμέγει αιωνίως!!!
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τώρα που αναλύσαμε με ακρίβεια το θέμα των παραδοσιακών στυλ και των
Νταν (βαθμών) στο παραδοσιακό καράτε, έννοιες που δεν υπάρχουν στο μοντέρνο καράτε
της ΕΛΟΚ, μπορούμε να εξετάσουμε ένα-ένα τα άρθρα του Κεφαλαίου για τα Νταν της ΕΛΟΚ,
που ενέκριναν οι άσχετοι της ΓΓΑ.
Με την προηγηθείσα ανάλυση θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα τα άρθρα αυτού του
Κεφαλαίου είναι άκυρα και να ξεμπερδεύουμε, αλλά προτιμάμε να τα κρίνουμε ένα-ένα, ώστε
να καταδεικνύουμε και το περιεχόμενό τους, αλλά και διότι οι κρίσεις επί της εγκυρότητας
ενός εκάστου εξ αυτών θα είναι εύκολες και άμεσες!

Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
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Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
Δεν υπάρχει ανεξάρτητο Σώμα Εξεταστών με καταστατικό, συνεδριάσεις, πρόεδρογραμματέα, πρακτικά κτλ., αλλά όλοι οι εξεταστές εξαρτώνται απευθείας από τον Γερόλυμπο.

Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
Το παντοδύναμο ΔΣ (δηλ. ο Γερόλυμπος) ορίζει τις Επιτροπές Εξεταστών.

Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
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Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
Αναφέρονται τρεις φορές το «κατά την κρίση του ΔΣ»! Άρα δεν υπάρχει ανεξάρτητο
Σώμα Εξεταστών. Προφανώς εισπρακτικός ο σκοπός του άρθρου!

Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
Προφανώς εισπρακτικός ο σκοπός του!
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Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!

Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
Προφανώς εισπρακτικός ο σκοπός του!
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Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
Προφανώς εισπρακτικός ο σκοπός του!

Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
Δυνατότητες ειδικής εύνοιας! Προφανώς εισπρακτικός ο σκοπός του!
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Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
Προφανώς εισπρακτικός ο σκοπός του!
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Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
Τρελό και αφύσικο «η ύλη να είναι μία και κοινή για όλα τα στυλ»! Αποδεικνύει ότι δεν
υπάρχουν στυλ! Το παντοδύναμο ΔΣ (δηλ. ο Γερόλυμπος) επεμβαίνει σε καθαρά τεχνικά
θέματα. Τα συστήματα-στυλ Kyokushinkai, Shidokan, Shotokai ΔΕΝ είναι παραδοσιακά στυλ
καράτε! Προφανώς εισπρακτικός ο σκοπός του!

Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
Προφανώς εισπρακτικός ο σκοπός του! Κατανέμι τα οικονομικά οφέλη από τα εξέταστρα!

Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
Προφανώς εισπρακτικός ο σκοπός του!
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Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
Προφανώς εισπρακτικός ο σκοπός του!
Απόλυτη ομολογία ότι οι Εξεταστές είναι και τεχνικοί με την έννοια του νόμου να τους
αποκλείει από τις διοικητικές θέσεις!

Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
Προφανώς εισπρακτικός ο σκοπός του!
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Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
Προφανώς εισπρακτικός ο σκοπός του!
Τελείως απαράδεκτος όρος!

Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
Δηλαδή το τιμητικό Νταν θεωρείται αέρας κοπανιστός, αλλά ο τιμητικός τίτλος του
Επίτιμου Προέδρου της ΕΛΟΚ αποτελεί προοίμιο ενεργούς συμμετοχής στα διοικητικά ως
αντιπροσώπου στην ΕΟΕ??????

Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
Προφανώς εισπρακτικός ο σκοπός του!
Γιατί δεν δημοσιεύεται στο site της ΕΛΟΚ το μητρώο των Νταν ανά σύλλογο, ώστε να
φαίνονται τα ποσά που έχει εισπράξει η ΕΛΟΚ από τα διπλώματα, αλλά και το πότε πήρε το
κάθε δίπλωμα Νταν ο καθένας, ώστε να ελέγχονται τα πλαστά Νταν για τις Σχολές Προπονητών!
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Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
Τρελό, παράνομο, αόριστο, αδικαιολόγητο, απαράδεκτο και τελείως ακατάλληλο άρθρο
για Εσωτερικό Κανονισμό! Προφανώς εισπρακτικός ο σκοπός του!
Δεν καθορίζονται επακριβώς τα άλλα αθλήματα!

Άρθρο προφανώς Παράνομο και Άκυρο με υπαίτιους την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!
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Παρανομίες: Επί πλέον όλων των άλλων το εξεταζόμενο Κεφάλαιο για τα Στυλ και Νταν του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛΟΚ αναφέρεται μόνο στα διαδικαστικά και ΔΕΝ αναγράφει λεπτομερώς και με
ακρίβεια την «εξεταστέα ύλη για κάθε Κύου και Νταν», πράγμα για το
οποίο και μόνο είναι απορριπτέο ολόκληρο το Κεφάλαιο!!!
Η ΓΓΑ, που έπρεπε να ελέγχει τις τροποποιήσεις των Εσωτερικών Κανονισμών των ομοσπονδιών, με τους ανεύθυνους ή διαπλεκόμενους αρμόδιους υπαλλήλους, διευθυντές και πολιτικούς προϊσταμένους της, μεταξύ των οποίων και ο Ιούλιος Συναδινός, εγκρίνει
τέτοιες καραμπινάτες παρανομίες και δίνει στον Γερόλυμπο την ευχέρεια να λυμαίνεται την
ΕΛΟΚ με τους συνεργάτες του επί 19 χρόνια από την ισχύ του αθλητικού νόμου μέχρι
σήμερα.
Αναρωτιέται κανείς ποιοι ηλίθιοι ενέκριναν ένα τέτοιο Κεφάλαιο για Εσωτερικό Κανονισμό αθλητικής ομοσπονδίας!!!
Την έγκριση πάντως την υπογράφει ο πολλαπλώς δολοφόνος του καράτε Ιούλιος
Συναδινός, ο οποίος παραδίδει για πολλοστή φορά το καράτε στον Γερόλυμπο να το
λυμαίνεται! Σε ποιόν κανονισμό της Παγκόσμιας του καράτε τα βρήκε γραμμένα όλα αυτά ο
εγκληματικά ανεγκέφαλος και ανεύθυνος Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιος Συναδινός???????????
Αποδεικτικά Στοιχεία ακυρότητας του Κεφαλαίου για τα Νταν του Εσωτερικού Κανονισμού
της ΕΛΟΚ:
Τα Αποδεικτικά στοιχεία όλων των Εσωτερικών Κανονισμών της ΕΛΟΚ είναι συγκεντρωμένα
και στη διάθεση των Δικαστικών Αρχών.
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Οι Κανονισμοί της WKF από το site της:
1 – Αγώνων: Υπάρχει.
2 – Διαιτησίας: Υπάρχει.
3 – Νταν: Υπάρχει, μόνο για αναγνώριση Νταν (25/9/2018 με κλικ εδώ) ήδη υπαρχόντων
από εθνικές ομοσπονδίες επί πληρωμή (25/9/2018 με κλικ εδώ) και όχι για απονομή κατόπιν
εξετάσεων. Και ΔΕΝ υπάρχει κανονισμός εξετάσεων με καθορισμένη ύλη για κάθε στυλ.
Όπως διεξοδικά έχει αναλυθεί και εξηγηθεί:
1) Οι παγκόσμιες αθλητικές ομοσπονδίες καράτε δεν δίνουν Νταν στο καράτε, διότι
απλούστατα αυτό είναι αναφαίρετο δικαίωμα των εθνικών ομοσπονδιών,
2) Η παγκόσμια ομοσπονδία WKF και οι εθνικές ομοσπονδίες, που είναι μέλη της, ΔΕΝ
ΕΧΟΥΝ την ιεραρχία των Νταν, αφού καλύπτουν και αναπτύσσουν το μοντέρνο καράτε και η WKF
α) ιδρύθηκε πολύ αργότερα (1975 ως WUKO) από την καθιέρωση των Νταν από τις παραδοσιακές
ομοσπονδίες, που ιδρύθηκαν από το 1924 και β) από την ίδρυσή της και αργότερα οι εθνικές
ομοσπονδίες-μέλη της WKF αποτελούνταν από αλλοπρόσαλλες «σχολές» καράτε και άλλων
μαχητικών τεχνών ανά τον κόσμο υπαρκτές και μη υπαρκτές, που δεν είχαν καμιά σχέση και καμιά
συμβατότητα μεταξύ τους.
Τέλος, η WKF σαν μέσο διάκρισης του τεχνικού επιπέδου των αθλητών έχει μόνο την
βαθμολογία τους από τις νίκες-ήττες στους αγώνες και τίποτα άλλο. Και πραγματικά αυτό και μόνο
την ενδιαφέρει! Πολύ περισσότερο δε δεν έχει τα Νταν. Άλλωστε δεν υπάρχει κανένας τρόπος να
δημιουργηθεί συμβατό μέτρο αξιολόγησης τεχνικού επιπέδου σε μια παγκόσμια ομοσπονδία που
έχει μέλη της 190 εθνικές ομοσπονδίες με αλλοπρόσαλλα μεταξύ τους στυλ καράτε υπαρκτά ή και
ανύπαρκτα!
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Συνεπώς τα Νταν που δίνει η ΕΛΟΚ δεν έχει κανένα δικαίωμα να τα δίνει, ενώ ταυτόχρονα αυτή της η δραστηριότητα αποτελεί παρέκκλιση από τον Σκοπό ίδρυσής της με συνέπεια την απώλεια της ειδικής αθλητικής της αναγνώρισης.
Ταυτόχρονα η κάλυψη των στυλ καράτε και η απονομή Νταν από την ΕΛΟΚ αποτελεί
ταυτόχρονα και παράβαση αποφάσεων των δικαστηρίων και εκτροπή από το Σκοπό για τον
οποίο έχει πάρει την ειδική αθλητική αναγνώριση.
Αποδεικτικά Στοιχεία
Η WKF, όπως φαίνεται στο siteτης www.wkf.net και στο υπομενού General Rules (25/9/
2018) σαφέστατα ΔΕΝ έχει κανονισμούς εξεταστέας ύλης για τεχνική αξιολόγηση με απονομές Νταν παρά μόνο έχει μια γραφειοκρατική διαδικασία για «αναγνώριση Νταν» (25/9/2018),
τα οποία έχουν απονεμηθεί με εξετάσεις από τις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της. Δηλαδή,
απλά αναγνωρίζει τα Νταν που απονέμουν οι εθνικές ομοσπονδίες και αυτά μέχρι το 7ο Νταν μετά
από αίτηση του ενδιαφερόμενου με επιβεβαίωση της εθνικής του ομοσπονδίας και εκδίδει ένα
δίπλωμα τέτοιας αναγνώρισης με υπογραφές του Προέδρου της Παγκόσμιας και του Προέδρου της
Εθνικής Ομοσπονδίας επί πληρωμή αντίστοιχου παράβολου σε ελβετικά φράγκα (25/9/2018)!
Στον ιστότοπό της αναφέρονται: 1) WKF General Rules & 2) Dan Regulation & 3) Dan Fees.
Συνολικές Παρανομίες: Όλοι οι Εσωτερικοί Κανονισμοί της ΕΛΟΚ είναι παράνομοι.
Δίνονται με κλικ κατωτέρω:
ΕσΚαν
Ημ/νία ΓΣ
Έγκριση από ΓΓΑ
Πρώτος
12.9.1992
9.2.1994
Μετά από 17 μήνες
Δεύτερος
10.8.2000
ΠΟΤΕ
ΠΟΤΕ
Τρίτος
11.10.2003
ΠΟΤΕ
ΠΟΤΕ
Τέταρτος
21.2.2009
ΠΟΤΕ
ΠΟΤΕ
Πέμπτος
6.2.2016
13.12.2017
Μετά από 22 μήνες
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Αποδεικτικά Στοιχεία
1) Ο Πρώτος αναγράφει στο τέλος την ημερομηνία έγκρισης από την ΓΓΑ – Οι υπόλοιποι
ΟΧΙ!!!
2) Η από 1-4-2016 επιστολή της ΓΓΑ προς Αναστάσιο Πανουσόπουλο, που λέει ότι, ο
μόνος που υποβλήθηκε στη ΓΓΑ για έγκριση Εσωτερικός Κανονισμός του 2009 (Τέταρτος),
επιστράφηκε στην ΕΛΟΚ για διορθώσεις, ενώ το 2016 δεν υποβλήθηκε κανένας Εσωτερικός
Κανονισμός της ΕΛΟΚ για έγκριση από τη ΓΓΑ
3) Η από 21-4-2016 επιστολή της ΓΓΑ προς Αναστάσιο Πανουσόπουλο, που λέει
συμπληρωματικά ότι αυτός του 2009 ποτέ δεν επανυποβλήθηκε για έγκριση! (Πράγμα που
απέφυγαν ή ξέχασαν να γράψουν στην πρώτη τους επιστολή!)
4) Ο Πέμπτος Εσωτερικός Κανονισμός του 2016 υπεβλήθη για έγκριση στη ΓΓΑ τον Ιούνιο
του 2017 και εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 μόνο για τα δύο πρώτα του Κεφάλαια εκ των οποίων
το δεύτερο (για τα Νταν) αντίκειται στις σχετικές αποφάσεις του Εφετείου και του Αρείου Πάγου
στην αντιδικία ΕΛΟΚ-ΠΟΠΚ!
5) Σημεία του Εσωτερικού Κανονισμού, τα οποία θέτουν τα παραδοσιακά στυλ υπό την
ΕΛΟΚ και άρα παραβιάζουν την απόφαση των δικαστηρίων με την ΠΟΠΚ, εκτρέπουν ταυτόχρονα
την ΕΛΟΚ από τον αρχικό Σκοπό της.
Α3 – Συνέργεια αντί για Εποπτεία από τις ΓΓΑ και ΕΟΕ (παράνομο)
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Αναγνώριση από 7-2-1990.
Η ΓΓΑ αναγνώρισε την ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ με την Γ/3800/7-2-1990 απόφασή της:
1) με βάση τον Σκοπό της στο ιδρυτικό της καταστατικό να καλύπτει και να αναπτύσσει το
μοντέρνο καράτε και
2) ως μέλος της παγκόσμιας World Karate Federation (WKF) του μοντέρνου καράτε.
Κάθε μετατροπή του Σκοπού άμεση ή/και πάγια αποτελεί εκτροπή εκ του Σκοπού της και άρα
βάσει του αθλητικού νόμου πρέπει να της αφαιρεθεί η αθλητική της αναγνώριση.
Έκτοτε ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ!!! (παράνομο)
Από την αναγνώριση της ΕΟΕΚ μέχρι σήμερα, η ΓΓΑ δεν ενήργησε καμιά απολύτως εποπτεία
επί της ΕΟΕΚ.
Τυπικά και μηχανικά ενέκρινε τους προϋπολογισμούς και τους απολογισμούς της ΕΛΟΚ χωρίς
να εμβαθύνει σε κανένα απολύτως έλεγχο στα αναγραφόμενα ποσά!
Τυπικά μια μηχανικά ενέκρινε όλα της τα αιτήματα χωρίς να αναρωτιέται τι νόημα έχουν και
σε τι σκοπεύουν.
Τυπικά και μηχανικά ενέκρινε όλες τις
τροποποιήσεις των καταστατικών της χωρίς να τα
διαβάζει κανένας!
Τυπικά και μηχανικά επέστρεψε το 2009 μια
φορά τον Εσωτερικό της Κανονισμό χωρίς να
αναρωτηθεί με ποιόν Εσωτερικό Κανονισμό
λειτουργούσε πριν από αυτόν και με ποιόν λειτουργούσε μετά από αυτόν, αφού ποτέ δεν έκανε τις
διορθώσεις που της ζητήθηκαν!
Τυπικά και μηχανικά η ΓΓΑ έδινε επιχορηγήσεις στην ΕΛΟΚ, στους συλλόγους της και στις ομάδες της για αγώνες στο εξωτερικό!
Τυπικά και μηχανικά έβλεπε σύλλογοι καράτε να αρπάζουν τις ομοσπονδίες χόκεϊ, κέρλινγκ,
τριάθλου και έλεγε … μπράβο στα παιδιά!
Τυπικά και μηχανικά … επιχορηγούσε με εκατοντάδες χιλιάδων ευρώ αυτές τις ομοσπονδίεςμαϊμού και τον Γερόλυμπο θαυμάζοντας το εκρηκτικό ταπεραμέντο του στις Αθλητικές Απάτες!!!
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Αυτός δεν είναι Πρόεδρος! Είναι … Προεδράρα!!!!!!!!!!
Τυπικά και μηχανικά έδινε Σχολές Προπονητών στην ΕΛΟΚ και διπλώματα προπονητών
ακόμα και σε υποψήφιους με πλαστά δικαιολογητικά, αρκεί να το επιθυμούσε ο Γερόλυμπος!
Τυπικά και μηχανικά άφηνε το ΔΣ της ΕΛΟΚ να λειτουργεί με μέλη που είχαν ταυτόχρονα και
διπλώματα προπονητών και ασκούσαν φανερά ή/και μαύρα το επάγγελμα του προπονητή!
Τυπικά και μηχανικά πλήρωνε εθνικό προπονητή για συμμετοχή του στις εθνικές ομάδες χωρίς
να έχει δίπλωμα προπονητή! Και όταν απέκτησε ένα πλατό τον γράψανε μετά από 20 χρόνια στη
λίστα των προπονητών με καραμπινάτη πλαστογραφία!!!!!!!!!!!
Τον Οκτώβριο του 2011, ο Γερόλυμπος και το ΔΣ της ΕΛΟΚ απέλυσαν τους πέντε υπαλλήλους
της ΕΛΟΚ παρ’ όλο που η ΓΓΑ είχε συμφωνήσει να διατηρεί την επιχορήγηση των μισθών και
ασφαλιστικών τους εισφορών, έστω και αν η υπόλοιπη επιχορήγηση είχε διακοπεί λόγω της
οικονομικής κρίσης. Η ΓΓΑ επέτρεψε αυτές τις απολύσεις αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο
συνέργεια στην τελείως ανεξέλεγκτη από οποιοδήποτε μάτι της εκμετάλλευσης της ΕΛΟΚ
από την «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία» του Γερόλυμπου και των συνεργατών του.
Μια Γενική Γραμματεία ΜΠΑΧΑΛΟ για να μην πω την άλλη λέξη!!!
Η Αυτοκρατορία του Ρουσφετιού, της Αδιαφορίας, της Ανικανότητας, των Άχρηστων, της
Απάτης, της Πλαστογραφίας, της Διαφθοράς, της Διαπλοκής και τελειωμό δεν έχει!!!!!
Και αν αφήσουμε την ΓΓΑ και πάμε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, της οποίας
μέλος ήταν ο Γερόλυμπος επί 22 χρόνια και γι’ αυτούς τα ίδια θα πούμε.
Τον είχαν δίπλα τους και τον γνώριζαν και δεν … έβλεπαν τίποτα στο κτίριο του … Αγίου
Παντελεήμονα όπου μαζεύονται όλοι οι κουφοί, στραβοί και ανεγκέφαλοι!
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Αποδεικτικά Στοιχεία:
Δίνονται ανωτέρω, και υπάρχουν και άλλα στη διάθεση των Δικαστικών Αρχών.
Σχετικά άρθρα στο www.karate.gr για ΓΓΑ και ΕΟΕ:
http://karate.gr/15athlet/150contg.htm
A4 – Σχετικές Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΡΧΗ

Δικαστήρια ΕΛΟΚ εναντίον ΠΟΠΚ
Με την Απόφαση 72/11.1.1996 το Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την ΠΟΠΚ κρίνοντας ότι το
Παραδοσιακό Καράτε καλύπτεται και αναπτύσσεται αποκλειστικά από την ΠΟΠΚ από το 1995.
Η ΕΛΟΚ έκανε έφεση και με την Απόφαση 10383/6.12.1996 το Εφετείο Αθηνών δικαίωσε την
ΕΛΟΚ, διότι ο τότε πρόεδρος της ΠΟΠΚ Παναγιώτης Δρακόπουλος και για να μείνει η ΠΟΠΚ στα
χέρια του είχε δώσει εντολή στο δικηγόρο της ΠΟΠΚ να εγκαταλείψει την υπόθεση και να μην
υποβάλει το φάκελο υποστήριξης της υπόθεσης στο δικαστήριο από την ΠΟΠΚ.
Στη συνέχεια, η Πανευρωπαϊκή του Παραδοσιακού Καράτε και με επιμονή του Θύμιου Περσίδη
προχώρησε σε τριτανακοπή της τελευταίας εφετειακής Απόφασης 10383/6.12.1996.
Η νέα Απόφαση 3914/11.5.2000 του Εφετείου Αθηνών ακύρωσε την προηγούμενη 10383/
6.12.1996, εξέτασε την υπόθεση από την αρχή σε δεύτερο βαθμό και δικαίωσε την Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (και άρα και την ΠΟΠΚ) και επικύρωσε την αρχική απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών κρίνοντας ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ότι το Παραδοσιακό Καράτε καλύπτεται και
αναπτύσσεται αποκλειστικά από την ΠΟΠΚ από το 1995.
Η ΕΛΟΚ προχώρησε σε αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, ο οποίος την απέρριψε με την
110/29.1.2003 Απόφασή του, πράγμα που σημαίνει ότι έμεινε ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ και ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ
πλέον για πάντα σε ισχύ η Απόφαση 3914/11.5.2000 του Εφετείου Αθηνών ότι η ΠΟΠΚ και μόνον
αυτή καλύπτει αποκλειστικά το Παραδοσιακό Καράτε από το 1995.
Συνεχίζεται στα επόμενα Κεφάλαια!
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Το www.karate.gr έχει γίνει πλέον τεράστιο και τα άρθρα του έχουν γραφεί όπως έπρεπε
ημερομηνιακά. Αυτό, όμως, δεν βολεύει όσους θέλουν να μελετήσουν το περιεχόμενό τους κατά
αντικείμενο, όπως π.χ. οι δικαστικοί αντίπαλοι του Γερόλυμπου και οι Δικηγόροι, Εισαγγελείς και
Δικαστές! Για αυτό το λόγο τα μετέφερα από τις web pages του site στο Word, τα μορφοποίησα
εξαρχής και τα μετέτρεψα σε pdf. Μου πήρε ένα εξάμηνο αυτή η δουλειά, αλλά είμαι περήφανος,
διότι αποτελεί ένα ... μπουκέτο αφιερωμένο στον Γιώργο Γερόλυμπο, ο οποίος με κρατάει ... νέο και
ενεργό σε ... όλους τους τομείς!!!
Τα κατωτέρω pdf μπορείτε να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και με σύνδεση στο
διαδίκτυο με ένα απλό κλικ θα έχετε κάθε έγγραφο που συνδέεται με τα περιλαμβανόμενα στα pdf
άρθρα του www.karate.gr!!!
Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα από τον κορυφαίο ειδικό στο Καράτε!
(με κλικ στις εικόνες κατεβάστε τα pdf στον υπολογιστή σας)

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF
(1995-2004)

Δίκες με την ΕΛΟΚ.
Επικράτηση στην
ΠΟΠΚ.(2004-2012)
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Ίδρυση και Πορεία της
ΕΟΕΚ. (1977 – 1994)

Τραγικές Εξελίξεις στην
ΕΛΟΚ.
(2013 – 2016)

ΕΛΟΚ: Εγκληματική
Οργάνωση με Δομή και
Ιεραρχία! ΓΓΑ: Ανίκανη
& Άχρηστη!(2014-2016)

ΕΛΟΚ/ΓΓΑ: Απόλυτα
Παράνομη η Σχολή
Προπονητών 2014–15

Οι Δίκες με τον
Γερόλυμπο.
(2004 – 2013)

Η Συνέχεια
Ετοιμάζεται
Απόλυτα Παράνομες οι
Εκλογές ΕΛΟΚ 2012
και 2016. (2014–2018)

Αρχική
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Η Πορεία του
Γερόλυμπου στο
Καράτε. (2004 – 2015)

Επικαιρότητα

Π.Ο.Π.Κ.

