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karate.gr: 12 - Η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε 

Πρώτη δημοσίευση 15/9/2018.  Αρχική        Επικαιρότητα        Π.Ο.Π.Κ. 

Καταχωρήσεις στο karate.gr  Διοργανώσεις  Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!  

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών 

σας στο Facebook, Twitter, κτλ.! 

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

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

"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 

την 6-8-2020 έχουμε ακόμα 681 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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http://karate.gr/index.html
http://karate.gr/01news/010contg.htm
http://karate.gr/12popk/120cont.htm
http://www.karate/20sales/2011g.htm
http://www.karate/21promot/2121.htm
http://www.karate/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate/04curric/Curric1-Pers.pdf
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

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 ομο-

σπονδιών 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 διαβί-

βαση 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 
Άλλα 
έσοδα 

Επιχορ 
Άλλα 
έσοδα 

Επιχορ 
Άλλα 
έσοδα 

1995 ???  

 

  

1996 ???    

1997 ???    

1998 ???    

1999 ???    

2000 346.295  409.391? ??? 

2001 504.475  428.689? ??? 

2002 455.000  521.624? ??? 

2003 460.000  607.389? ??? 

2004 530.000 ??? ???  ??? ??? 

2005 580.000 ??? 30.000  200.000? ??? 

2006 520.000 ??? 50.000  405.461? ??? 

2007 400.000 ??? 70.000  ??? ??? 

2008 350.000 ??? ???  ??? ??? 

2009 350.000 113.841 ???  ??? ??? 

2010 118.550 116.656 

 

??? ??? 

2011 150.000 171.134 ??? ??? 

2012 37.500 210.754 ??? ??? 

2013 0 306.603 ??? ??? 

2014 0 280.981 ??? ??? 

2015 0 311.089 ??? ??? 

2016 0 352.032  ??? 

2017 0 ???  ??? 

2018 0 ???   ??? 

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 προ-

καλεί το αίσθημα περί δικαίου όλων των Ελλήνων Πολιτών, που τους βλέπουμε να ροκανίζουν 

ανενόχλητοι το Δημόσιο Χρήμα χωρίς κανένας αρμόδιος και υπεύθυνος να συγκινείται! 

ΠΕ
ΡΣ
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Άνω-κάτω οι υφυπουργοί και Γενικοί Γραμματείς αθλητισμού υπεύθυνοι για την ΓΓΑ!!! 

 

 

«Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέ-
πλυμα 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 διευθυ-
ντών της ΓΓΑ, ενώ οι πολιτικοί προϊστάμενοι όλων των κυβερ-
νήσεων 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 κατα-
γράφονται περιγραφικά και συγκεκριμένα οι αμαρτωλές οικονομικές διευκο-
λύνσεις από την πολιτική διοίκηση προς τους υπαλλήλους της ΓΓΑ, διευ-
κολύνσεις που «έπαιρναν σαν αντάλλαγμα» τα πολιτικά ρουσφέτια στην 

«Αυτοκρατορία του Ρουσφετιού»! 

ΠΕ
ΡΣ
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2010-0212-Porisma%20Rakintzi-GGA.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2010-0212-Porisma%20Rakintzi-GGA.pdf
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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 

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!  

Το παρόν 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. 

 
 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 

Έχουν προηγηθεί: 

Εισαγωγή: Οι διαχρονικές Παρανομίες του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ ενδεικτικά και 

περιληπτικά 

 

Κεφάλαιο Α – Το νομικό περιβάλλον λειτουργίας της Ομοσπονδίας 
 Α1 – Ο Αθλητικός Νόμος και οι Τροποποιήσεις του ................................................................  
 Α2 – Καταστατικό και Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛΟΚ (και τροποποιήσεις) (παράν) .............  
  Α2.1 – Το Καταστατικό (παράνομες) ...........................................................................  
  Α2.2 – Ο Εσωτερικός Κανονισμός (παράν) .................................................................  

ΠΕ
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ

http://karate.gr/12popk/121180901c-EODI-0.pdf
http://karate.gr/12popk/121180901c-EODI-0.pdf
http://karate.gr/12popk/121180908c-EODI-A.pdf
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 Α3 – Συνέργεια αντί Εποπτείας από ΓΓΑ και ΕΟΕ (παράνομες) ...........................................  
 Α4 – Σχετικές Δικαστικές Αποφάσεις  ......................................................................................  
   
Σε αυτό το άρθρο: 
Κεφάλαιο Β – Τα Όργανα διοίκησης της ΕΛΟΚ .......................................................................... 7 
 Β0 – Η Κρίση του 1991-1994 στην ΕΟΕΚ - Ιστορικό ............................................................. 7 
 Β1 – Γενικές Συνελεύσεις (όλες παράνομες) ....................................................................... 9 
 Β2 – Γενικές Συνελεύσεις Αρχαιρεσιών (όλες παράνομες) ................................................ 12 
 Β3 – Διοικητικά Συμβούλια (όλα παράνομες) .................................................................... 37 
 Β4 – Εξελεγκτικές Επιτροπές (όλες παράνομες) ............................................................... 48 
 Β5 – Οικονομικά Θέματα (όλα παράνομες) ....................................................................... 49 
  Β5.1 – Επιχορηγήσεις .............................................................................................. 49 
  Β5.2 – Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί ................................................................... 50 
  Β5.3 – Καταγγελίες – Έλεγχοι .................................................................................. 62 
  Β5.4 – Τα Έσοδα της ΕΛΟΚ ..................................................................................... 64 
 Β6 – Συνολικά: Εγκληματική Οργάνωση με Δομή & Ιεραρχία για ξέπλυμα χρήματος ......... 66 
 

Θα συνεχιστεί στα Κεφάλαια: 
 
Κεφάλαιο Γ – Επιτροπές της ΕΛΟΚ 
  
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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    Οργανόγραμμα Εικοσιπενταετούς Διοίκησης και Παρανομιών της ΕΛΟΚ και του Γερόλυμπου!

Όργανα Γενική Διοικητικό Συμβούλιο Εξελεγκτική

Διοίκησης ΕΛΟΚ Συνέλευση (Εκτελεστική Επιτροπή) Επιτροπή Αρχηγοί δήθεν

Παραδοσιακών Στυλ

Γιώργος Γερόλυμπος

Κυρίαρχος Δικτάτορας Υψηλόβαθμοι

της ΕΛΟΚ Τεχνικοί Καράτε

Επιτροπές Δικαστική Τεχνική Τοπικές Επιτροπές

της ΕΛΟΚ Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπές Εξεταστών Νταν

Επιτροπή Πειθαρχική Επιτροπή Σχολές Προπο-

Διαιτησίας Επιτροπή Οργάνωσης νητών της ΓΓΑ

Διαιτησίας Αγώνων (επαγγελματικό δίπλωμα)

Προνόμια ΕΛΟΚ       Στέγη & Επιχορηγήσεις ΕΛΟΚ/Συλλόγων     Μόρια αθλητών για ΑΕΙ/ΤΕΙ

συλλόγ. & αθλητ.  Στάδια Αγώνων-Αγώνες Εσωτερ-Εξωτερ.     Προσλήψεις αθλητών στο Δημόσιο

Κατά παράβαση Απονομή Ψευδο-ομοσπονδίες Αγώνες των ψευδο-παραδοσιακών

του καταστατικού Βαθμών Νταν παροδοσιακών στυλ στυλ με κανονισμούς ΕΛΟΚ

"Θυγατρικές" Sportdata Elpida Startours Ψευδο-ομοσπονδίες Σχολές Προπο-

Επιχειρήσεις (ηλεκτρονική διορ- ταξιδιωτικό πρακτορείο ISO - KOI/Hellas - νητών της ΓΓΑ

γάνωση αγώνων) Γερόλυμπου & συνεργατ.  - ISSO - NEA (επαγγελματικό δίπλωμα)

Αρπαγή & εκμε- Χόκεϊ Κέρλινγκ Τρίαθλο Παγοδρομίες

τάλλευση άλλων Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ

αθλ.ομοσπονδιών Στον Εσαγγελέα Στον Εσαγγελέα??? Στον Εσαγγελέα Στον Εσαγγελέα

Άλλες ασχολίες Γεν. Γραμ. στην Πρόεδρος της Μέλος Οργανωτικής Μέλος Οργανωτικής

του Γερόλυμπου Παγκόσμια & Ευ- Βαλκανικής Επιτροπής του Επιτροπής του

ρωπαϊκή Καράτε Ομοσπονδίας Καράτε "Αθήνα 1997" "Αθήνα 2004"

Μέλος της Αμοιβόμενο Αμειβόμενο Διδακτορικό μαϊμού

Ελληνικής Ολυ- μέλος της Διεθν. Επιτρ. μέλος SportAccord από ανύπαρκτο

μπιακής Επιτρ. Μεσογειακών Αγώνων Διεθν. Αθλητ. Οργάν. Πανεπιστήμιο

Δικαστήρια Με Ε. Περσίδη Καταγγελίες Μέσω της ΔΕ/ΕΛΟΚ Με την αντιπο-

παλιά και 4 αστικά το 1995 στις ΓΓΑ (πρόσφατες) κατά ατόμων λίτευση του

νέα σε εξέλιξη 1 ποινικό το 2000 & ΕΟΕ (πρόσφατες) και συλλόγων σε ΚΙΜΕ σε εξέλιξη

2 ποιν. 2005-2012 σε εξέλιξη εξέλιξη στα Δικαστ. στα Δικαστήρια

ΠΕ
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Κεφάλαιο Β – Όργανα διοίκησης της ΕΛΟΚ 

 
Β0 – Η Κρίση του 1991-1994 στην ΕΟΕΚ – Ιστορικό ΑΡΧΗ 
 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η EOEK ιδρύθηκε το 1986 από 19 συλλόγους (τότε αρκούσαν 
πέντε βάσει του νόμου 75/1975) με το καταστατικό της προσαρμοσμένο στους κανονισμούς της 
WUKO, έτσι ώστε να γίνει μέλος της παγκόσμιας ομοσπονδίας WUKO (World Union of Karate 
Organizations), η οποία κάλυπτε παγκοσμίως το "Μοντέρνο Καράτε". Το ιδρυτικό της καταστατικό 
συντάχθηκε και πληκτρολογήθηκε κάτω από τη δική μου επίβλεψη στο δικό μου γραφείο, ως Γενικού 
της Γραμματέα, επί της οδού Ζαΐμη 38 στα Εξάρχεια, το οποίο γραφείο ήταν και η έδρα της ΕΟΕΚ 
ΔΩΡΕΑΝ για τα πρώτα πέντε χρόνια που δεν είχε έσοδα! Συνεπώς είμαι σε θέση να λέω ότι γνωρίζω 
τα πάντα από πρώτο χέρι και τόσο καλά όσο κανένας άλλος! 

Η τότε ΕΟΕΚ (σήμερα ΕΛΟΚ) έγινε αμέσως μέλος της WUKO, διότι μόνον έτσι μπορούσε να 
ζητήσει την αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ, και έκανε αίτηση στη ΓΓΑ την 27/1/1988 για αυτή την 
αναγνώριση υποβάλλοντας τον σχετικό φάκελο. Ο φάκελος έμεινε για δύο χρόνια (!) στο συρτάρι 
του τότε Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού, ο οποίος κάτι περίμενε αλλά δεν του ήρθε, και η 
αναγνώριση έγινε την 7/2/1990. 

Η επόμενη κίνηση της ΕΟΕΚ ήταν να διατυπώσει τον Εσωτερικό της Κανονισμό, πράγμα που 
έγινε σε Γενική Συνέλευση του 1992. Αυτός ο πρώτος Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΟΕΚ πήρε, 
όπως είδαμε, έγκριση από τη ΓΓΑ το 1994!  

Εκείνα τα χρόνια αντιμετωπίζαμε τον κίνδυνο του ... Κινγκ-Κονγκ στο Καράτε της εποχής, του 
Βασίλη Ζαχόπουλου με τους  συλλόγους του (έλεγε ότι είχε περί τους 80, αλλά και τους μισούς να 
είχε ήταν υπέρ-αρκετοί για να μας αλλοιώσει την ΕΟΕΚ), ο οποίος αν έμπαινε στην ΕΟΕΚ με το δικό 
του εξάμβλωμα του «Οκινάουα Τε-Τάι Καράτε-ντο» θα αλλοίωνε το καράτε, και για αυτό το λόγο 
στην ΕΟΕΚ αποφασίσαμε (χωρίς να έχουμε νόμιμο δικαίωμα για αυτό, διότι οι σύλλογοι του 
Ζαχόπουλου είχαν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με οποιονδήποτε σύλλογο παραδοσιακού 
στυλ) να επιτείνουμε τις προσπάθειές μας για εξάπλωση των παραδοσιακών στυλ ακόμα και προς 
τους συλλόγους του Ζαχόπουλου για να διασωθεί η ποιότητα του καράτε. 

  

Και τότε ήταν που άρχισαν οι χοντρές κόντρες για 
το ποιος θα προσηλύτιζε περισσότερους συλλόγους του 
Ζαχόπουλου και σαν μαθητές του στο δικό του στυλ, 
αλλά κυρίως σαν ψήφους συλλόγων για την επικρά-
τηση στην ΕΛΟΚ!  

Και φυσικά στο ψητό όρμησε πρώτος ο Αθλητικός 
Απατεώνας Γιώργος Γερόλυμπος, βλέποντας μακρύτερα 
από εμάς, με το ψευτο-Σίτο-ρίου καράτε των Γιώργου 
Τσόγκα και Ανδρέα Παπαδημητρόπουλου, με την βοή-
θεια του κολλητού του Γερόλυμπου από την Παγκόσμια, 
του γελοίου Τόμυ Μόρις, προέδρου της τότε Επιτροπής 
Διαιτητών της Παγκόσμιας!  

Με θέση στο ΔΣ/ΕΟΕΚ από το 1991 (?) και με πρώτη ασχολία του, εκτός των διοικητικών, την 
εμπορία φορμών Kamikaze σε συλλόγους, αθλητές και προπονητές του καράτε προετοίμαζε χωρίς 
κανένας να το καταλάβει την κατάληψη και έλεγχο της ομοσπονδίας διοικητικά με συλλόγους του 
Σίτο-ρύου και αρχηγό τον τότε συνεργάτη του Γιώργο Τσόγκα. 

Και το μεγάλο μπαμ έγινε τον Ιούνιο του 1994, όταν επιτροπή εξεταστών του Σότοκαν (με τους 
Τετσούο Οτάκε, Γιώργο Μπίκα και Άρη Κραββαρίτη μέσα) πέρασε σε εξετάσεις Νταν στο Σότοκαν 
μαυροζωνάδες του Ζαχόπουλου και οι Γερόλυμπος-Τσόγκας-Κραββαρίτης (ο τελευταίος παρ’ όλο 
που ήταν μέσα στην επιτροπή) σήκωσαν επανάσταση για να ακυρώσουν τις εξετάσεις αυτές, ενώ 
όλοι οι άλλοι έμεναν αμέτοχοι με ανοιχτό στόμα σαν χάνοι! Ας σημειωθεί εδώ ότι βάσει του τότε 
Εσωτερικού Κανονισμού οι αποφάσεις των Εξεταστών ήταν αδιάβλητες από το ΔΣ. Το ΔΣ μόνο 
υπέγραφε τα αποτελέσματα των εξετάσεων χωρίς να παρεμβαίνει στις αποφάσεις των εξεταστών. 

ΠΕ
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ
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Ο Γερόλυμπος κατάφερε να προσηλυτίσει στο ψευδο-Σίτο-ρίου των Τσόγκα και Παπαδη-
μητρόπουλου τη σαβούρα του Ζαχόπουλου και τότε ακριβώς άρχισε η καταστροφή της ΕΟΕΚ! 
Άντλησε δύναμη ψήφων συλλόγων από αυτούς και σήμερα διοικεί την ΕΛΟΚ με τη στήριξη των 
συλλόγων του άχρηστου καράτε του Ζαχόπουλου μαζί βέβαια με τους προδότες των δασκάλων των 
παραδοσιακών στυλ! 

Είκοσι τρεις σύλλογοι αντέδρασαν «σθεναρά» στην καραμπινάτη 
παρανομία των Γερόλυμπου-Τσόγκα-Κραββαρίτη και λοιπών και το 
περιοδικό ΔΥΝΑΜΙΚΟ ακόμα σθεναρότερα δημοσιεύοντας εκτεταμένα 
άρθρα στα τεύχη του ΔΥΝΑΜΙΚΟ, Νο 96 (1/10/1994) και ΔΥΝΑΜIΚΟ, Νo 
97 (1/11/1994), στα οποία αναλύθηκαν οι κινήσεις των πραξικοπηματιών 
και οι παραβάσεις του τότε Εσωτερικού Κανονισμού. Αλλά το μπαγιόκο (ο 
έλεγχος της ΕΟΕΚ) ήταν μεγάλο, οι συνεργάτες λιγούρηδες και ο 
διαφθορέας συνειδήσεων έβλεπε τις αδυναμίες τους και τις τάιζε! 

Για την ιστορία και μόνο θυμίζω, όπως έχω ξαναγράψει, ότι κατά το 
τέλος του 1994 αρχικά κινήθηκαν δικαστικά οι 23 σύλλογοι (μαζί τους και 
εγώ) και ζήτησαν Γενική Συνέλευση με θέμα τις παρανομίες του ΔΣ και 
όταν αυτό τους την αρνήθηκε έκαναν αίτηση στο δικαστήριο για τον ίδιο 
λόγο. Στη συνέχεια, αν θυμάμαι καλά, δόθηκε στον δικηγόρο μας από τον 
δικηγόρο του Γερόλυμπου απόφαση του ΔΣ με καθορισμό ημερομηνίας ΓΣ και ο δικηγόρος μας 
πρότεινε να μην δικάσουμε, αφού είχε οριστεί ημέρα για την ΓΣ. Μόλις πέρασε η ημέρα της δίκης 
και δεν πήγαμε, ο Γερόλυμπος ακύρωσε την ΓΣ και εξαπέλυσε τη γνωστή του στρατηγική των 
απειλών και εκβιασμών κατά των 23 συλλόγων με αποτέλεσμα τελικά να μείνουν πέντε!  

Αλλά εγώ, που το είχα προβλέψει αυτό, με πέντε συλλόγους και 
άλλον δικηγόρο είχαμε κάνει κρυφά και δεύτερη αίτηση στο δικαστήριο! 
Όταν δικάστηκε αυτή η δεύτερη αίτησή μας, ο Γερόλυμπος έφερε στο 
Δικαστήριο απόφαση του ΔΣ με καθορισμένη ημερομηνία για την ΓΣ και ο 
Πρόεδρος του Δικαστηρίου (με την απέραντη αφέλεια που χαρακτηρίζει 
τους δικαστές!) απέρριψε την αίτησή μας με το αιτιολογικό ότι είχε ήδη 
ορισθεί η ημέρα της ΓΣ, παρ’ όλο που του τονίσαμε ότι είχε ξαναγίνει το 
ίδιο.  

Φυσικά μόλις πέρασε η δίκη και ο Πρόεδρος απέρριψε και πάλι 
το αίτημά μας, ο Γερόλυμπος με τα πιόνια του ξανα-ακύρωσε την 
ημερομηνία της ΓΣ για δεύτερη φορά, δήθεν για να ... περιμένει την 
απόφαση του Δικαστηρίου!!!  

Οι πέντε απομείναντες σύλλογοι και οι εκπρόσωποί τους 
απειλήθηκαν και εκβιάστηκαν με τους ίδιους τρόπους με αποτέλεσμα να μείνω ΜΟΝΟΣ! 

Με μόνο αντίπαλο εμένα ο Γερόλυμπος, όπως πάντα έκανε το παληκαράκι της φακής και μου 
έκανε τέσσερις αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση με τον δικό του δικηγόρο: μία μέσω 
της ΕΟΕΚ, μία ο ίδιος, μία μέσω του Τσόγκα και μία μέσω του Παπαδημητρόπουλου. Τις δύο 
πρώτες τις έχασε και στις δύο τελευταίες δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο οι Τσόγκας και 
Παπαδημητρόπουλος! Μάλλον, όταν έχασε τις δύο πρώτες, δεν πλήρωνε δικηγόρο για τις δύο 
επόμενες, που θα έχανε στα σίγουρα! 

 

Την εποχή εκείνη δημοσιεύτηκε σειρά άρθρων στην «Αθλητική Ηχώ» (28/6/1994) από 
δημοσιογράφο φίλο του Άρη Κραββαρίτη, που ήταν πιστός συνεργάτης του Γερόλυμπου. Από τις 
ανακοινώσεις της ΕΟΕΚ φαίνεται η παράνομη διαγωγή της έναντι των συλλόγων, ολόιδια με αυτήν 
του Μαρτίου-Απριλίου 2018, και τέλος, από την επιστολή ενημέρωσης των 23 συλλόγων προς 
όλους τους συλλόγους της ΕΟΕΚ αποδεικνύεται η πραγματική αλήθεια. 

Το αποτέλεσμα τότε ήταν η απόλυτη επικράτηση του Γερόλυμπου στην ΕΟΕΚ, ο Σανιώ-
της πρόεδρος, ο Μπίκας αντιπρόεδρος, ένας γελοίος Πασόκος και τελείως αγράμματος Νικήτας 
Οικονομάκης Γενικός Γραμματέας (καμιά σχέση με καράτε και ποτέ μου δεν κατάλαβα πώς κατά-
φερνε να κάνει ορθογραφικά λάθη ακόμα και στα ... σύμφωνα των λέξεων! Μη γελάτε: το ψι το 
έγραφε … πσι!), οι Μπουλούμπασης, Κοσμίδης και Πάσης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 

ΠΕ
ΡΣ
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ΗΣ

http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1994-1001-DYNAMIKO-96d.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1994-1101-DYNAMIKO-97d.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1994-1101-DYNAMIKO-97d.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1994-0827-akirwsi%20GS-1.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1994-0628-athlitiki%20ixw.pdf
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Τσόγκας έγινε μάστερ με 5-6 Νταν και ο Παπαδημητρόπουλος, που φόραγε το καρατέγκι για ... 
πυτζάμα και έφερνε βόλτα πάνω στο τατάμι, βρέθηκε από το τίποτα στα 5-6 Νταν και αυτός Μάστερ 
και αρχηγός στυλ!!!  

Και όλα αυτά με την ανοχή και την συμμετοχή ΟΛΩΝ των άλλων συλλόγων και 
«δασκάλων»!!!  

Αυτή ακριβώς ήταν και η καταστροφή και του καράτε και της ΕΟΕΚ!!!  

Τα χρόνια κύλησαν και τα στυλ λειτουργούσαν παράνομα υπό την ΕΟΕΚ, η οποία ως μέλος 
της WUKO όλοι γνωρίζαμε ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα να βάζει στους συλλόγους τον περιορισμό 
της ένταξης στα στυλ. Παρ' όλα αυτά η ΕΟΕΚ είχε περάσει στον Εσωτερικό Κανονισμό της το 1992 
(ο οποίος πήρε την έγκριση των άσχετων της ΓΓΑ το 1994, που είχαν μεσάνυχτα από τη λειτουργία 
του παγκόσμιου καράτε) την κάλυψη των στυλ και εξετάσεις για Νταν με εξεταστές για τα 
παραδοσιακά στυλ, πράγμα τελείως παράνομο για το οποίο μπορούν να ζητήσουν αποζημιώσεις 
όλοι όσοι έχουν ταλαιπωρηθεί από αυτό!  

Αν ο Ζαχόπουλος είχε μυαλό θα τους την είχε κλείσει τότε την ΕΟΕΚ, αλλά τον είχαν 
παραμυθιάσει και αυτόν! Άλλωστε είναι κανόνας στη ζωή: ο παραμυθάς λόγω αυτο-
υπερεκτίμησης της εξυπνάδας του παραμυθιάζεται πιο εύκολα από τον απλό άνθρωπο από 
έναν άλλο πιο παραμυθά!!! 

 

Αποδεικτικά Στοιχεία: 

17 χρόνια ΔΥΝΑΜΙΚΟ, από ΝΟΕ 1977 έως ΔΕΚ 1994 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ, Τεύχος Νο 96  

ΔΥΝΑΜΙΚΟ, Τεύχος Νo 97 

Τα άρθρα της «Αθλητικής Ηχούς» 

Ακύρωση της ΓΣ της 25/9/1994 και το σχετικό Πρακτικό του ΔΣ. 

Ακύρωση της ΓΣ της 24/11/1994 κατά εξαπάτηση του δικαστηρίου από το ΔΣ. 

Η επιστολή ενημέρωσης των 23 συλλόγων προς όλους τους συλλόγους της ΕΟΕΚ. 

Τα πεπραγμένα του ΔΣ για το 1994, όπως ανακοινώθηκαν στη ΓΣ του Φεβρουαρίου 1995. 

Απόφαση 2867/31-7-1995 της αγωγής ΕΟΕΚ κατά Περσίδη. 

Απόφαση της αγωγής 837/29-3-1996 Γερόλυμπου κατά Περσίδη. 

 
Β1 – Γενικές Συνελεύσεις (όλες παράνομες)  ΑΡΧΗ 

 

Οι Γενικές Συνελεύσεις της ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ έδιναν πάντα την εντύπωση ενός «αμείλικτου και 
δημόσιου βιασμού της νομιμότητας» από έναν σήριαλ βιαστή, που ήταν ο Γερόλυμπος με τη 
Συμμορία των διοικούντων την ΕΛΟΚ.  

Με εκλεγόμενο τις περισσότερες φορές ως πρόεδρο της ΓΣ τον δικτάτορα της ΕΛΟΚ Γιώργο 
Γερόλυμπο και λιγότερες έμπιστους συνεργάτες του,  

με την παρουσία στο προεδρείο για ψυχολογική πίεση της κάθε συνέλευσης των μελών του 
ΔΣ, που υποτίθεται ότι λογοδοτούσε στους αντιπροσώπους των συλλόγων, και όχι μόνο του 
προέδρου και του γραμματέα της συνέλευσης με ένα βήμα για τον εκάστοτε ομιλητή, καθώς και του 
νομικού συμβούλου για δήθεν νομικές γνωματεύσεις στο πόδι κατά τις εντολές του Γερόλυμπου,  

με ανυπαρξία της αποστολής στους συλλόγους των διοικητικών πεπραγμένων, του 
οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού και της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής μαζί με την 
πρόσκληση για την ΓΣ, η Γενική Συνέλευση αποτελούσε ένα τραγελαφικό κακέκτυπο γκανγκ-
στερικής ταινίας του βωβού κινηματογράφου, όπου βωβοί ήταν οι … αντιπρόσωποι των συλλόγων!  

 

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ)  των αντιπροσώπων των συλλόγων-μελών της ομοσπονδίας είναι το 
ανώτατο διοικητικό όργανό της. Στις ΓΣ της ΕΛΟΚ συζητιόνταν τα θέματα: 

1) Εγκρίσεις διοικητικών πεπραγμένων και οικονομικών απολογισμών και ισολογισμών. 
2) Εγκρίσεις προϋπολογισμών. 
3) Τροποποιήσεις καταστατικού και εσωτερικού κανονισμού. 

ΠΕ
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1994-1231-DYNAMIKO-ola-tefxi-Internet.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1994-1001-DYNAMIKO-96d.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1994-1101-DYNAMIKO-97d.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1994-0628-athlitiki%20ixw.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1994-0827-akirwsi%20GS-1.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1994-1112-akyrosi%20GS-2.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1994-1229-enimerwsi%20syl.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1995-0224-pepragmena1994-A.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1995-0731-2867PR-eoek.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1996-0329-837PR-yero.pdf
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4) Διαγραφές συλλόγων. 
5) Αρχαιρεσίες για τα μέλη του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 

Είναι φανερό ότι για να ελέγχει κανείς την ομοσπονδία πρέπει να ελέγχει την Γενική της 
Συνέλευση και για να ελέγχει την Γενική της Συνέλευση πρέπει να ελέγχει στο κάθε βήμα την 
σύγκλισή της και τους συμμετέχοντες. Και ο Αθλητικός Εγκληματίας Γιώργος Γερόλυμπος αυτό το 
είχε καταφέρει από τα πρώτα χρόνια της κυριαρχίας του στην ΕΟΕΚ (σημερινή ΕΛΟΚ) με αποτέ-
λεσμα να κομπάζει κιόλας λέγοντας ότι οι αποφάσεις στις ΓΣ λαμβάνονται με ποσοστό 100%!  

Ακόμα και οι Χριστιανοί για τον Θεό δεν ψηφίζουν με ποσοστό 100%, διότι υπάρχουν πολλοί 
που υποφέρουν από ασθένειες ή/και θανάτους προσφιλών προσώπων και πικραμένοι αναφωνούν 
«γιατί σε μένα Θεέ μου!» (με αποτέλεσμα οι παπάδες να μας λένε το περίφημο «για να σε δοκι-
μάσει»)! 

Ο Γερόλυμπος δεν «δοκίμαζε», αλλά έκοβε κεφάλια πετώντας εκτός 
ΕΛΟΚ τον κάθε αντιρρησία μαζί με τον σύλλογό του με εργαλεία πάντα τους 
διαιτητές και την Δικαστική Επιτροπή! Ο αντιφρονούν σύλλογος δεν έβλεπε 
μετάλλιο στον αιώνα τον άπαντα και αν συνέχιζε τις διαμαρτυρίες, τον τύλιγε 
σε μια κόλλα η Δικαστική Επιτροπή και τον πέταγε στα σκουπίδια η Γενική 
Συνέλευση!  

Μόνον ο Χίτλερ είχε ξεπεράσει τον Γερόλυμπο με … 110% σε 
ποσοστό «συμφωνούντων», όταν η Γκεστάπο έβαζε στις κάλπες και ψή-
φους … εκτελεσθέντων!!!  

Σε τέτοιο περιβάλλον ποιος να διαμαρτυρηθεί? 

Ο έλεγχος της ΓΣ δεν είναι και κάτι δύσκολο: 

1) Πρώτα και εξαρχής εγγράφεις στην ΕΛΟΚ μόνον όσους νέους συλλόγους ορκιστούν 
τυφλή υπακοή σε σένα και κανέναν, που να δείχνει απροθυμία σε αυτό!!! Σε χρονιά μάλιστα πριν τη 
χρονιά των εκλογών γράφεις κρυφά πολλούς δικούς σου και κάνεις και κρυφά ένα διασυλλογικό, 
ώστε στην επόμενη χρονιά των εκλογών να εμφανιστούν με δικαίωμα ψήφου σαν να τους έβγαλες 
από το καπέλο!!!  

2) Στη συνέχεια, παρακολουθείς ποιοι σύλλογοι αποκτούν την προϋπόθεση για δικαίωμα 
ψήφου με δέκα αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ. Πολλοί δεν τα καταφέρνουν και τότε μόνο για «τους 
δικούς σου» διοργανώνεις ένα διασυλλογικό «υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ» μόνο για αυτούς, ενώ δεν 
δίνεις άδεια στους αντιφρονούντες να κάνουν δικό τους διασυλλογικό! Με αυτό τον τρόπο βάζεις 10 
δικούς σου στις ψηφοφορίες και δεν βγάζεις 10 από τους αντιφρονούντες! 

3) Ακόμα και την προϋπόθεση  να έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή τους μπορείς να 
εκμεταλλευτείς! Για τους δικούς σου την ημέρα των εκλογών λες ότι πληρώθηκε, ενώ στους 
αντιφρονούντες λες «δεν έχετε πληρώσει»! 

4) Από «τους δικούς σου» συλλόγους, τους 
οποίους παραμυθιάζεις συστηματικά, ζητάς βεβαίω-
ση με ανοιχτό το όνομα αντιπροσώπου, ώστε να 
βάλεις δικό σου άνθρωπο, ενώ για τους αντιφρονού-
ντες περνάς από το κόσκινο των κωλυμάτων τον δικό 
τους αντιπρόσωπο! 

5) Στις θέσεις των αντιπροσώπων των δικών 
σου βάζεις όποιον θέλεις ακόμα και αν βάσει του 
νόμου απαγορεύεται, αφού κανένας δεν θα τολμήσει 
να φέρει αντίρρηση. 

6) Πέντε μέρες πριν από την ΓΣ αναρτάς τον 
πίνακα αντιπροσώπων συλλόγων με δικαίωμα ψήφου 
πίσω από την πόρτα του γραφείου της ομοσπονδίας (υποχρέωση βάσει του νόμου) και πάντα έχεις 
την πόρτα … κλειδωμένη, γιατί κάνει … ρεύμα! 

7) Την ημέρα της ΓΣ βάζεις στην αίθουσα σεκιουριτάδες να μην επιτρέπουν την είσοδο σε 
κανέναν χωρίς δικαίωμα να παρευρίσκεται (εσύ το ορίζεις αυτό το δικαίωμα).  

ΠΕ
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2001-0326-DT-100.100.pdf
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8) Έχεις το Νομικό Σύμβουλο της ομοσπονδίας μέσα σαν νομικό όπλο και κανά δυό ακόμα 
δικηγόρους για καβάτζα, ενώ δεν επιτρέπεις σε δικηγόρο της αντιπολίτευσης ούτε να μυτίσει από 
την πόρτα! 

9) Εκλέγεσαι πρόεδρος της ΓΣ (μαγαζί μας, ρε!) ή, αν λείπεις στο εξωτερικό, βάζεις δική 
σου μαριονέτα, παίρνεις το Γενικό Γραμματέα της ομοσπονδίας για γραμματέα της ΓΣ και έτσι, ενώ 
στη ΓΣ υποτίθεται ότι λογοδοτεί το ΔΣ για τα πεπραγμένα του στο σώμα των αντιπροσώπων των 
συλλόγων, καταφέρνεις να λογοδοτείς εσύ και ο ΓΓ της ΕΛΟΚ στους εαυτούς σας! Και τα πρόβατα 
… βελάζουν ευχαριστημένα!!! 

10) Τέλος, αν η ΓΣ είναι «ΓΣ Αρχαιρεσιών» εκεί δείχνεις το ξεχωριστό ταλέντο σου εξαπα-
τώντας ακόμα και τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, πράγμα παιχνιδάκι για σένα με διάφορα διαστημικά, 
όπως θα δούμε, τεχνάσματα και ανάλογα με την περίπτωση! 

11) Και κάτι ακόμα: επειδή είσαι και από κούνια δολοπλόκος, «φυτεύεις» και έναν κατάσκοπο 
στην αντιπολίτευση για να σου λέει ποιοι είναι και τι σκέφτονται και αυτοί! Άλλωστε δεν κοστίζει 
πολλά! Τίποτε … μόρια για το παιδί του! 

 

Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ ήταν παράνομες και εκείνες των Αρχαιρεσιών (θα τις 
δούμε στο επόμενο Κεφάλαιο) ακόμα περισσότερο παράνομες λόγω αντικειμένου, διότι: 

1 – Οι σύλλογοι που συμμετείχαν ήταν όλοι ελεγχόμενοι και άρα οι αποφάσεις των ΓΣ ήταν 
υπαγορευμένες από τον Γερόλυμπο. 

2 – Πολλοί αντιπρόσωποι συλλόγων ήταν παράνομοι, είτε διότι πολλοί σύλλογοι δεν είχαν 
δικαίωμα ψήφου είτε διότι οι αντιπρόσωποι ήταν εξαρτώμενοι προπονητές είτε διότι οι «υπήκοοι» 
σύλλογοι έδιναν λευκές βεβαιώσεις για να αντιπροσωπευθούν από ανθρώπους του Γερόλυμπου. 

3 – Πολλοί σύλλογοι-υποστηρικτές του αποδείχθηκε να μην έχουν την 
Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, ώστε να έχουν δικαίωμα ψήφου!  

4 – Ποτέ δεν δίνονταν προ της συνέλευσης ο οικονομικός απολο-
γισμός και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής (καλά αυτή ήταν πάντα 
ανύπαρκτη). Αυτό είναι αυταπόδεικτο από τις προσκλήσεις για Γενική 
Συνέλευση απολογισμού στις οποίες δεν αναφέρεται να αποστέλλεται ο 
Οικονομικός Απολογισμός και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

5 – Όπου διέρρευσε κάποιος χονδρικός οικονομικός απολογισμός, 
βγήκαν στο φως τεράστιες αποκλίσεις από λογικά έσοδα-έξοδα καθώς και 
καμιά απολύτως επιβεβαίωση αυτών. Αλλά αυτά θα τα δούμε μαζεμένα στο 
Κεφάλαιο των Οικονομικών. 

6 – Όλες οι αποφάσεις έγκρισης πεπραγμένων και οικονομικών προϋπολογισμών και 
απολογισμών ήταν υπαγορευμένες από τον Γερόλυμπο. 

7 – Σε αντιφρονούντες συλλόγους παρεμβάλλονταν εμπόδια στη συμμετοχή τους, όπως από 
πριν παραπομπές των αντιπροσώπων τους στη Δικαστική Επιτροπή με αστείες προφάσεις ή/και 
διαγραφής των συλλόγων αυτών πάλι με αστείες προφάσεις.  

 

Ρεφρέν:  

«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!  

Στην περίπτωση της ΕΛΟΚ κάθε διοικητική απάτη του Γερόλυμπου και των Συνεργατών του, 
που αποτελούσαν τα Διοικητικά Συμβούλια, τις Επιτροπές, τα ψευδο-παραδοσιακά στυλ, τα ψευδο-
νταν σε αυτά και στην ΕΛΟΚ καθώς και τους «μεγάλους δασκάλους» του καράτε έχει πάρει 
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εγκρίσεις από την αμαρτωλή ΓΓΑ και βρίσκεται στα συρτάρια και στα ντουλάπια της διεφθαρ-
μένης αυτής υπηρεσίας. 

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 νομιμοποίη-
ση 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 οικονο-
μικές διευκολύνσεις από την πολιτική διοίκηση προς τους υπαλλήλους της ΓΓΑ, 
διευκολύνσεις που «ζητούσαν σαν αντάλλαγμα» τα πολιτικά ρουσφέτια στην 
«Αυτόκρατορία του Ρουσφετιού»! 

Αν θέλαμε να θυμηθούμε στο εγγύς παρελθόν και στο παρόν ονόματα θα 
μέναμε στους προηγούμενους υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό και ΓΓΑ Κυριακή 

Γιαννακίδου της Νέας Δημοκρατίας καθώς και στους τωρινούς υφυπουργό Σταύρο Κοντονή, ΓΓΑ 
Ιούλιο Συναδινό και Υφυπουργό Γιώργο Βασιλειάδη της παρούσας τραγελαφικής κυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ!!! 

 

Αποδεικτικά Στοιχεία: 

Προσκλήσεις ΓΣ για έγκριση Οικονομικών Απολογισμών (ενδεικτικά):  

28/2/1999 με πολύ χονδρικά ποσά στον απολογισμό, χωρίς έκθεση Εξελ. Επιτρ. 

5/12/1999 με πολύ χονδρικά ποσά στον απολογισμό, χωρίς έκθεση Εξελ. Επιτρ. 

26/2/2000 με πολύ χονδρικά ποσά στον απολογισμό, χωρίς έκθεση Εξελ. Επιτρ. 

26/2/2010 χωρίς απολογισμό και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, 

3/11/2012 χωρίς απολογισμό και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, 

28/2/2014 χωρίς απολογισμό και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, 

28/2/2015 χωρίς απολογισμό και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, 

5/2/2016 χωρίς απολογισμό και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, 

11/9/2016 χωρίς απολογισμό και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, 

Η από 7/3/2017 επιστολή της ΓΓΑ προς τον Αθλητικό Όμιλο Παραδοσιακού Καράτε Σότοκαν 
του Τάσου Πανουσόπουλου, όπου φαίνονται οι Σύλλογοι που πήραν μέρος σε εγκρίσεις πεπρα-
γμένων και αρχαιρεσίες σε Γενικές Συνελεύσεις χωρίς να έχουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση. 

21/4/2018 χωρίς απολογισμό και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 
 
Β2 – Όλες οι Γ.Σ. Αρχαιρεσιών ήταν παράνομες  ΑΡΧΗ 

 

Όλες οι αρχαιρεσίες εντός των αντίστοιχων παράνομων ΓΣ ήταν επίσης  παράνομες και 

στημένες στην κάθε τους λεπτομέρεια για επιπλέον λόγους εκείνων της ΓΣ.  

Ας δούμε τα στοιχεία των πιο πρόσφατων αρχαιρεσιών των ετών 2008, 2012 και 2016: 

 

 

ΠΕ
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ

http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2010-0212-Porisma%20Rakintzi-GGA.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1999-0202-gia%2028.2.99.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1999-1108-gia%205.12.99-apol.ekl.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2000-0201-gia%2026.2.00.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2010-0202-gia%2026.2.10.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2012-1017-gia%203.11.12-apol.ekl.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2014-0212-gia%2028.2.14.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2015-0212-gia%2028.2.15.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2012-1017-gia%203.11.12-apol.ekl.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2016-0825-gia%2011.9.16-apol.ekl.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2017-0307-gga-panous-xwris%20EAA.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2018-0402-gia%2021.4.18-ekl.pdf
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Οι Αρχαιρεσίες του 2008 

Το ΔΣ ήταν υπεύθυνο για τον έλεγχο των προϋποθέσεων για το δικαίωμα ψήφου των συλ-

λόγων (ταμειακής ενημερότητας και συμμετοχής με το λιγότερο δέκα αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ 

τον προηγούμενο χρόνο), για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων των συλλόγων με δικαίωμα 

ψήφου (έλεγχο των κωλυμάτων βάσει του νόμου) καθώς και για την έγκαιρη ανάρτηση σε εμφανές 

και ελεύθερα προσιτό σημείο των γραφείων της ΕΛΟΚ του Πίνακα Δικαιουμένων Ψήφου Συλλόγων 

με τους αντιπροσώπους τους. Φυσικά τίποτα από αυτά δεν τηρήθηκε, διότι τότε δεν υπήρχε 

ακόμα ουσιαστική αντιπολίτευση, αφού όλοι συμπλέανε με τον Γερόλυμπο και κάθε αντίπαλός του 

είχε εκδιωχθεί από την ΕΛΟΚ με συμφωνία όλων! 

Οι εκλογές του 2008 έγιναν την 13/9/2008 και από αυτές πρόκυψαν ο Πίνακας Ψηφισάντων 

(με κλικ εδώ) καθώς και το Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής (με κλικ εδώ). 

Στο Πρακτικό Ψηφοφορίας βλέπουμε τη μόνιμη παρανομία 

του Γερόλυμπου στις εκλογές της ΕΛΟΚ να έχει μόνο δύο μέλη 

στην Εφορευτική Επιτροπή, τις: 1. Γκάζι Σοράγια, και 2. 

Παντούλη Φανή, ενώ ο αθλητικός νόμος και το καταστατικό της 

ΕΛΟΚ αναφέρουν ξεκάθαρα ότι η Εφορευτική Επιτροπή είναι 

τριμελής! Αυτό αποτελεί αιτία ακύρωσης των εκλογών.  

Στο Πρακτικό Ψηφοφορίας αναφέρεται σαφέστατα ότι η 

Εφορευτική Επιτροπή παράλαβε από το απερχόμενο ΔΣ τα 

στοιχεία των εκλογών μεταξύ των οποίων και την Κατάσταση 

Σωματείων-Μελών με Δικαίωμα Ψήφου με τους αντιπροσώ-

πους τους, ο οποίος μετά την ψηφοφορία και με τις υπογραφές 

των αντιπροσώπων, που θα ψήφιζαν, θα μετατρεπόταν στην 

Κατάσταση Ψηφισάντων. 

Μετά από τις μετρήσεις της ψηφοφορίας η Εφορευτική 

Επιτροπή κατέληξε στο δεξιό αποτέλεσμα: 

 

Παρανομίες: Πρώτη εμφανής παρανομία είναι η παράνο-

μη σύνθεση της Εφορευτικής Επιτροπής. 

Δεύτερη: Με κοινή ανοχή και συνεννόηση ΟΛΩΝ οι επαγ-
γελματίες προπονητές καράτε, που είχαν δίπλωμα προπονητή από τη ΓΓΑ βάσει του Πίνακα 
Προπονητών της ΓΓΑ (με κλικ εδώ) και προπονούσαν σε συλλόγους ή/και έκαναν σεμινάρια επί 
αμοιβή ή/και ήταν εξεταστές για Νταν, συμμετείχαν θρασύτατα στα Διοικητικά Συμβούλια και τις 
Ελεγκτικές Επιτροπές της ΕΛΟΚ κατά προκλητική παράβαση του αθλητικού νόμου. 

Στον πίνακα Τακτικών Μελών του ΔΣ 1) εμφανίστηκαν ως αντιπρόσωποι συλλόγων, 2) έθεσαν 
υποψηφιότητα, και 3) εκλέχθηκαν σε διοικητικές θέσεις, οι προπονητές ή/και εξεταστές: 

Μπίκας, Ποντίδα (γυναίκα του Γερόλυμπου), Παπαδημητρόπουλος, Παπαναστασίου, Πάσης, 
Τζανάκος, Μπουλούμπασης!  

Δηλαδή τα επτά στα έντεκα μέλη του ΔΣ κατέλαβαν τις θέσεις αυτές παράνομα με από-
λυτη συνεννόηση και συμφωνία όλων!!! Και σε ολόκληρη την ομοσπονδία κανένας δεν 
μίλησε! 

Καραμπινάτη απόδειξη ότι μιλάμε για «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία 

με σκοπό το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»!!! 

 

Η Τρίτη και ογκωδέστερη παρανομία είναι οι μαϊμού-αντιπρόσωποι συλλόγων, που έβαζε ο 
Γερόλυμπος στις λευκές βεβαιώσεις που του έδιναν οι υπάκουοι σύλλογοι για να εξασφαλίζει τις 
ψήφους τους! Αυτό θα καταδειχθεί σε ένα Πίνακα-Συνδυασμό των αντιπροσώπων των συλλόγων 
για τις αρχαιρεσίες του 2008 και του 2012 μαζί, που θα μελετήσουμε πιο κάτω! Επίπονη δουλειά, 
διότι πρέπει να ξαναγραφούν οι δύο πίνακες σε ένα, αλλά θα την κάνω! Δυστυχώς σε αυτή τη μελέτη 
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2008-0913a-ekl-pin.psifisanton.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2008-0913a-ekl-pin.psifisanton.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2008-0913b-ekl-prakt.psifoforias.pdf
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δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τις αρχαιρεσίες του 2016, διότι εκεί προστέθηκε μια ακόμα 
μεγαλύτερη απάτη, την οποία θα δούμε! 

Στις εκλογές του 2008 είχαμε και ένα φαιδρό 

γεγονός: όπως φαίνεται και από την καταμέτρηση 

των ψήφων στο Πρακτικό Ψηφοφορίας, ο Γιώργος 

Μπίκας ήρθε πρώτος με 68 ψήφους και η Εμμα-

νουέλα Ποντίδα (γυναίκα του Γερόλυμπου και ορκι-

σμένο μέλος της Συμμορίας!) δεύτερη με 61 ψήφους 

παρά τις εντολές του Γερόλυμπου! Ο Γιώργος 

Μπίκας είναι προπονητής καράτε και παράνομος 

διοικητικός με καλές δημόσιες σχέσεις με τους συλ-

λόγους και αυτό εξόργισε τον Γερόλυμπο σε βαθμό 

που αμέσως τη Δευτέρα μετά τις εκλογές να τον 

καλέσει και να του ζητήσει την παραίτησή του! Και ο βλαμμένος την έδωσε!!!!!!!!!  Και έτσι το όραμα 

της καρέκλας του Προέδρου της ΕΛΟΚ απομακρύνθηκε για ακόμα μια φορά από τον Γιώργο 

Μπίκα!!!  

Ας σημειωθεί ότι τις παράνομες αρχαιρεσίες του 2008 ουδέποτε πρόσβαλε η έστω σκιώδης 

αντιπολίτευση! 

Δεν ξεχνώ: πιο κάτω η μελέτη του Πίνακα Ψηφισάντων και για τις δύο ΓΣ των 2008 και 2012! 

 

Αποδεικτικά Στοιχεία: 

Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές του 2008. 

Πίνακας Ψηφισάντων για τις εκλογές του 2008. 

 

Οι Αρχαιρεσίες του 2012 

Πριν από τις εκλογές του 2012 επιτέλους δημιουργήθηκε ορατή αντιπολίτευση!  
Ως γνωστόν, όμως, ο δικτάτορας της ΕΛΟΚ δικάζει, καταδικάζει και εκτελεί τους αντιπάλους 

του με στημένες δίκες και στημένες δικαστικές επιτροπές. Βέβαια τα κάνει εκεί που βρίσκει κορόιδα 
και περνάνε τα δικά του!!!  

Ας δούμε όμως τι έκανε πριν από τις εκλογές του 2012 στους "πολιτικούς" αντιπάλους, τους 
οποίους σημειώνω ότι τους είχα προειδοποιήσει ότι θα τους τα έκανε και δεν με ακούγανε (!).  

Εφάρμοσε την εξής τετριμμένη και απόλυτα προβλέψιμη πολιτική απάτη:  
Επειδή στο ΔΣ ο Γερόλυμπος όχι μόνο δεν θέλει αντιπάλους, αλλά ούτε τα … αυτιά των 

αντιπάλων του, ώστε να μπορεί να γράφει ο ίδιος όπως θέλει τα πρακτικά του ΔΣ, και επειδή όταν 
οι υποψήφιοι είναι σε συνδυασμούς, τότε οι συνδυασμοί έχουν υποχρέωση να πιάσουν το 20% των 
ψήφων, ώστε να βάλουν τους υποψηφίους τους, ΕΚΤΕΛΕΣΕ με τη Δικαστική Επιτροπή (ΔΕ) τους 
δύο αντιπάλους του Γιώργο Μπίκα και Γιώργο Σανιώτη και ΔΙΕΓΡΑΨΕ επτά από τους ψηφοφόρους 
συλλόγους τους!  

Τεχνική που την ξέρουν και οι κότες στα κοτέτσια! Οπωσδήποτε δε θα αύξησε εικονικά τους 
δικούς του ψηφοφόρους με ψευδο-συλλόγους που δήθεν είχαν δικαίωμα ψήφου!  

Και αυτά ως κατωτέρω: 
Με ψευδείς και αόριστες καταγγελίες ο Γερόλυμπος «καταδίκασε» με πληρωμένη Δικαστική 

Επιτροπή, αποτελούμενη από δικηγόρους εξωτερικούς της ΕΛΟΚ, τους δύο αντιπάλους του Μπίκα 
και Σανιώτη βγάζοντας τους από τις εκλογές! 

Και ορίστε η κατά παραγγελία Απόφαση της ΔΕ/ΕΛΟΚ (31/10/2012), (κοινοποιούμενη την 1-
11-2012, δηλ. δύο ημέρες πριν από τις εκλογές της ΕΛΟΚ), η οποία πετάει με τρεις μήνες 
αποκλεισμό έξω από τις εκλογές της 3-11-2012 τους Γιώργο Σανιώτη και Γιώργο Μπίκα. Δηλαδή 
πήγαν να μπουν στις εκλογές και δεν τους άφησαν ούτε να μπουν μέσα στην αίθουσα! Μια απόφαση 
που βρωμάει "υπαγόρευση Γερόλυμπου"! Και θα εξηγηθώ πιο κάτω γιατί! Δεν θα ασχοληθώ με τα 
αδικήματα της πλάκας, το σκεπτικό της πλάκας, τους μάρτυρες της πλάκας και τα στοιχεία της 
πλάκας, αλλά θα ασχοληθώ με τα μέλη της ΔΕ της πλάκας! Υπομονή, πιο κάτω! 
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2008-0913b-ekl-prakt.psifoforias.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2008-0913a-ekl-pin.psifisanton.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2012-1031-BikSan-de.pdf
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Την Απόφαση αυτή της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ υπογράφουν οι Δικηγόροι: 

 

Οι δικηγόροι αυτοί αποτελούσαν τη Δικαστική Επιτροπή από τις εκλογές του 2008 μέχρι και 
τον Φεβρουάριο του 2014, οπότε γράφηκε το σχετικό άρθρο στο www.karate.gr για την τεράστια 
παρανομία όσον αφορά στη σύνθεση της Δικαστικής Επιτροπής μετά από έρευνα δική μου! 

Και η απλούστατη έρευνα ήταν η εξής: 
 
Από το site του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών:  
 

 
 

  .... για τους ίδιους δικηγόρους που «είχαν διοριστεί» μετά από τις εκλογές του 2008, αφού δίκασαν 
τους Σανιώτη και Μπίκα πριν από τις εκλογές του 2012, αλλά και για τους ίδιους δικηγόρους που 
«είχαν διοριστεί» και μετά τις εκλογές του 2012 και βρίσκονταν ακόμα τον Φεβρουάριο του 2014 ως 
Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ ...  

  Η έρευνα στο site του δικηγορικού συλλόγου έδωσε τα επόμενα αποτελέσματα, για τα 
στοιχεία των τριών δικηγόρων της Δικαστικής Επιτροπής και μαζί και του Νομικού Συμβούλου της 
ΕΛΟΚ:  

 
τα οποία αποδεικνύουν ότι οι τρεις δικηγόροι της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ, Ανδρέας 
Παπαπετρόπουλος, Δημήτρης Μαυριδάκης και Ισαμπέλα-Ροξάνα Σταν, κατά διαβολική σύμπτωση 
στεγάζονται στο ίδιο κτίριο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 122!!!  

 

 

 
 

ΠΕ
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http://www.karate.gr/
http://www.dsa.gr/
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Και ως εκ ... θαύματος στο ίδιο κτίριο στεγάζεται και ο δικηγόρος του Γερόλυμπου κύριος 
Δημήτρης Μπαλασόπουλος!!!  

Ως εκ τρίτου ... απανωτού και επιπρόσθετου θαύματος, ο τελευταίος ήταν από πολλά χρόνια 
και ο ... νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ.  

Και όλα αυτά τα θαύματα χάρη στον ... Άγιο Γερόλυμπο τον Θαυματουργό! Μεγάλη η χάρη 
του!  

 Τα ανωτέρω επιβεβαιώθηκαν με μια επί τόπου επίσκεψή μου, η οποία έδωσε τις επόμενες 
επαγγελματικές πινακίδες στο ανωτέρω κτίριο, οι οποίες δείχνουν ότι και οι τέσσερις ως άνω 
δικηγόροι στεγάζονται στον έκτο όροφο του κτιρίου στην ανωτέρω διεύθυνση!  

 

 
 

Ο κύριος Μαυριδάκης συστεγάζεται στο ίδιο γραφείο με τον κύριο Μπαλασόπουλο!!! (Άσε που 
μπορεί να είναι και οι τέσσερις στο ίδιο γραφείο!!!)  

Με δυό λόγια, η Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ με τους τέσσερεις δικηγόρους να παρα-
νομούν καραμπινάτα έπαιζαν το ρόλο ενός … «Ιδιωτικού Προσωπικού Δικαστηρίου» του 

ΠΕ
ΡΣ
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file:///C:/Users/Admin/Documents/My Web Sites/karate/14elok/14-img3/elok-de-6a.jpg
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Γερόλυμπου, το οποίο πληρωνόταν από την ΕΛΟΚ με εντολή ... Γερόλυμπου και φυσικά 
έβγαζε αποφάσεις κατά τις παραγγελίες του Γερόλυμπου!!! 

Δεν μπορεί επ’ ουδενί λόγω και οι τρεις δικηγόροι της Δικαστικής Επιτροπής μιας αθλητικής 

ομοσπονδίας εκλεγμένοι από μέλη συλλόγων σε όλη την Ελλάδα να ΕΤΥΧΕ να στεγάζονται στον 

έκτο όροφο του ίδιου κτιρίου επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 122, Αθήνα, και μάλιστα κολλητά στο 

νομικό σύμβουλο και ταυτόχρονα προσωπικό δικηγόρο του Γερόλυμπου!!! 

Καραμπινάτη απόδειξη ότι μιλάμε για «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία 

με σκοπό το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»!!! 

Την ανωτέρω απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ ακύρωσε το ΑΣΕΑΔ (28/3/2013) 

και απέστειλε αυτό (29/3/2013) το τηλεγράφημα στους αδικημένους! 

Φυσικά, έρχεται στο μυαλό μου η ίδια σκέψη με αυτή που έρχεται στο δικό σας μυαλό: 

Σπάει ο διάβολος το ποδάρι του, λέμε τώρα, και παραγγέλνει ο Γερόλυμπος στη Δικαστική 

Επιτροπή "καταδικάστε τον ... Τάδε!", (που δεν θα το έκανε … ποτέ!), γράφει μια απόδειξη 2000 € 

για το ταμείο του Βόβλα προς τον νομικό σύμβουλο για υπηρεσίες του προς την ΕΛΟΚ, λέμε τώρα, 

παίρνει αυτός τα 1200 € και πληρώνει "μαύρα" τους δικαστές-μαϊμού, λέμε τώρα, 800 ευρώ για 

απόφαση παραγγελιά του!  

Και η απόφαση "κρίνεται και δημοσιεύεται", όπως την θέλει ο Γερόλυμπος! Λέμε τώρα!  

Πράγματα τραβηγμένα, αλλά δυστυχώς αληθινά, 

διότι κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχει ο 

δίαυλος να γίνουν πραγματικότητα!!! Εκτός αν οι τρεις 

δικηγόροι είναι με σχέση παροχής υπηρεσιών 

απευθείας με την ΕΛΟΚ, οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι για να είναι αρεστοί σε αυτόν που πληρώνει, πάλι θα 

κάνουν τις επιθυμίες του "Απόφαση"!  

Το μόνο που δεν μπορεί να συμβαίνει είναι το 

να δουλεύουν τζάμπα!!! 

Καλά θα κάνει η ΓΓΑ να ελέγξει τις δικηγορικές και 

λογιστικές δαπάνες της ΕΛΟΚ, οι οποίες έχω την εντύπωση ότι είναι υπέρογκες, όπως θα δούμε 

στην ενότητα για τα Οικονομικά της ΕΛΟΚ!!! 

 

Οι εκλογές της  3/11/2012 προκηρύχθηκαν με την πρόσκληση της  17/10/2012! Δίνουμε 

επίσης την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής με κλικ εδώ, το Πρακτικό των Αρχαιρεσιών με 

κλικ εδώ και τον Πίνακα Ψηφισάντων με κλικ εδώ και σας προετοιμάζουμε ψυχολογικά για το 

όργιο νοθείας, που διαδραματίστηκε σε αυτές της εκλογές και που έδωσε τα κάτωθι μέλη για το ΔΣ! 

Στο Πρακτικό εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής φέρονται να εκλέγονται παράνομα δύο 

μόνο άτομα, ο Σπύρος Δρακόπουλος και η Λητώ Ιωαννίδη, ενώ το νόμιμο είναι να εκλεγούν τρία 

άτομα από την ομοσπονδία και σε αυτά θα προεδρεύσει η Δικαστική Αντιπρόσωπος.  

Εδώ τονίζουμε ότι ο Σπύρος Δρακόπουλος ήταν από τους πλέον εμπίστους του Γιώργου 

Γερόλυμπου γι’ αυτό και τον έβαλε στην εφορευτική επιτροπή. Ο Σπύρος Δρακόπουλος τα επόμενα 

χρόνια, όταν ήθελε να κερδίσει την εμπιστοσύνη μου και να έρθει αυτοβούλως μάρτυρας υπέρ εμού 

στις δίκες μου με τον Γερόλυμπο, μου δήλωνε τότε, όπως δήλωνε και σε άλλους ότι στις εκλογές 

του 2012 είχε πάει στον Γερόλυμπο τη δική του ψήφο και άλλες τέσσερεις ανθρώπους ως 

αντιπροσώπους συλλόγων που του είχαν δώσει λευκές βεβαιώσεις αντιπροσώπων. Δήλωνε 

μάλιστα ότι αυτό ήταν έτοιμος ανά πάσα στιγμή να το καταθέσει σε δικαστήριο κατά του 

Γερόλυμπου! Όταν ήρθε μάρτυρας δήθεν υπέρ εμού σε δίκη μου με τον Γερόλυμπο δεν κατέθεσε 

τίποτα σχετικό! Φυσικά τον είχα υπολογίσει εξαρχής ότι ήταν φυτευτός κατάσκοπος του Γερόλυμπου 

δίπλα σε μένα! Στις εκλογές του 2012 ήταν εφορευτική επιτροπή! 

Οι εκλογές του 2012 έδωσαν ως Τακτικά Μέλη για το ΔΣ, τα οποία 1) εμφανίστηκαν ως 
αντιπρόσωποι συλλόγων, 2) έθεσαν υποψηφιότητα, και 3) εκλέχθηκαν σε διοικητικές θέσεις, τους 
επόμενους προπονητές ή/και εξεταστές: 

Μπουλούμπαση, Ποντίδα, Χονδροματίδη, Βόβλα, Καρβούνη, Κοσμίδη και Πάση! 
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2013-0328-asead-BiSan.pdf
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2012-1103b-prakt-ekl.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2012-1103b-prakt-ekl.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2012-1103c-PinPsif-ekl.pdf
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Δηλαδή, όπως και στις εκλογές του 2008 έτσι και σε αυτές του 2012, τα επτά στα έντεκα 
μέλη του ΔΣ κατέλαβαν τις θέσεις αυτές παράνομα με απόλυτη συνεννόηση και συμφωνία 
όλων!!! Και σε ολόκληρη την ομοσπονδία κανένας δεν μίλησε!  

Καραμπινάτη απόδειξη ότι μιλάμε για «Εγκλημα-

τική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία με σκοπό το 

ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»!!! 

 

Τις εκλογές αυτές τις είχα αναλύσει και σχολιάσει σε 

άρθρα του www.karate.gr, τα οποία θα δώσω πιο κάτω, αλλά 

τώρα έκανα ακόμα μια συγκεντρωτική κατάσταση με 

παρατηρήσεις και συσχετισμούς μεταξύ των ψηφισάντων 

στις εκλογές του 2008 και αυτές του 2012, η οποία έχει 

μεγάλο ενδιαφέρον και δίνεται στη συνέχεια. 

Πριν από αυτή τη νέα κατάσταση θα τονίσω το επόμενο έγγραφο της ΓΓΑ της 7/3/2017 προς 

τον Αθλητικό Όμιλο Παραδοσιακού Καράτε Σότοκαν του Τάσου Πανουσόπουλου, το οποίο ήταν 

αποτέλεσμα προσπαθειών του Σπύρου Δρακόπουλου (γνωστότατου πλέον κωλοτούμπα) κατά του 

τέως αφεντικού του Γιώργου Γερόλυμπου! Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται οι σύλλογοι που 

σύμφωνα με το νόμο δεν έχουν πάρει από την ΓΓΑ την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και άρα ΔΕΝ 

έχουν δικαίωμα ψήφου στις ΓΣ της ΕΛΟΚ, ενώ παρανόμως όλοι αυτοί ψήφιζαν σε όλες τις ΓΣ από 

το 2008 μέχρι το 2012!!! 

Στον Πίνακα που ακολουθεί, υπάρχουν πολλές κατηγορίες παρανομιών τις οποίες θα 

προσπαθήσουμε να διαχωρίσουμε και καταδείξουμε! Για παράδειγμα οι Σύλλογοι που δεν είχαν την 

Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, δεν είχαν δικαίωμα ψήφου και όμως ψήφιζαν παράνομα όλα αυτά τα 

χρόνια έχουν το σημάδι «μαύρο αριθμό μητρώου συλλόγου και πλάγια / διαγραφή του πλαισίου 

τους". 

 

Πίνακας Μελέτης των Ψηφισάντων στις Εκλογές 2008 και 2012 της ΕΛΟΚ 
και συνακόλουθες παρατηρήσεις επί του Οργίου Παρανομιών! 

 

Α. Μ. Σύλλογος Τόπος Αντιπρ-2008 Αντιπρ-2012 

1 Σύλλογος Τζούντο Καράτε Αθηνών Χαλάνδρι Καλαματιανός Ιωαννίδη Λητώ 

3 
ΕΑΣ Καράτε Ο Ειρηνικός 

Πολεμιστής 
Ζωγράφου Σανιώτης Δαμάσκος Σπ.-212 

4 ΑΣ Καράτε Ειρήνη Ν. Ηράκλειο Μπουλούμπασης Χρ. Μπουλούμπασης Χρ. 

5 ΑΣ Καράτε Τζούντο HAGAKURE Αγ. Παρασκευή Καζακέας Ηλ.  

10 
Φιλαθλητικός Σύλλογος Σκάλας 

+ Τρίαθλο 
Σκάλα Γκουβούσης Ηλ. Γκουβούσης Ηλ. 

11 
Ακαδημία Κυόκουσιν Ογιάμας 

Καράτε 
Βόλος Κοσμίδης Γ.-117-267 Κοσμίδης Γ.-117-267 

17 
Αθλητικός Σύλλογος 

Εκπαιδευτηρίων Δούκα 
Μαρούσι 

Δρακόπουλος Σπ. 
-361-463++2 ακόμα 

Δρακόπουλος Σπ. 
-361-463++2 ακόμα 

20 
Πανελλήνιος Σύλ. Ερ. Καράτε «Η 

Δύναμη» 
Δάφνη  Βόβλας Λ. 

21 
ΑΣ Ερασιτεχν. Καράτε Ελληνικού 

+Τρίαθλο 
Ελληνικό Μπούσουλας Κυρλόγλου Τηλ. 

23 ΑΣ Σότοκαν Πτολεμαΐδας Πτολεμαΐδα Παντουλή  

27 Ολύμπιος Γυμναστ Αθλητ. Σύλ.  Προβατάς + Τρίαθλο  

28 
Κέντρο Καράτε Σότοκαν 

Αμπελοκ.+Τρίαθλο 
Αθήνα 

Γκάζι Σοράγια-322 
+ Τρίαθλο 

Καβακόπουλος Δ.-
178 

30 Αθλ. Γυμν. Συλ. Σόκουκαν Πατήσια Φυλακτός Α. Γιαννέλης Ιωάν 

31 Ακαδημ Μαχητ. Τεχνών Αμύντας  Μαλβέτση Μ.  
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http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2017-0307-gga-panous-xwris%20EAA.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2017-0307-gga-panous-xwris%20EAA.pdf
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35 
Λέσχη Παραδος. Ιαπων. Πολε. 

Τεχνών Κατερίνης 
 Σταυριανίδης Στ.  

40 Αθλητ. Όμιλος Καράτε Κέρκυρας  Κοτρωνάκη Ειρ.  

45 ΑΣ Σότοκαν Καράτε Ξυλόκαστρου Ξυλόκαστρο Φώλιας Χρ. Φώλιας Χρ. 

46 
Αθλητ. Σύλ. Παραδοσιακού Καράτε 

Τζούντο 
Ν. Σμύρνη  Λιβανός Άγγ. 

49 
Κέντρο Άθλησης Σότοκαν Καράτε 

+Τρίαθλο 
Ζωγράφου Παπαδόπουλος Δ. Παπαδόπουλος Δ. 

54 
Αθλ. Όμ. Τζούντο Καράτε 

Σαλαμίνας 
Σαλαμίνα Παναγόπουλος Β.  

62 
Α. Σ. Γκότζου-κάι Καράτε Αθήνας 

+ Τρίαθλο 
Αθήνα Γκούμας Γ. 

Λιόντη Ιουλ. 
+Τρίαθλο 

63 
ΑΣ Σότοκαν Καράτε-ντο 

Χαλάστρας-Σίνδου 
Σίνδος Σαϊσανάς  

64 
ΑΣ Σύλ. Καλλιθέας Ανατολ. Πολ. 

Τεχνών 
Καλλιθέα  Λιβάνιος Μεν. 

67 Αθλητ. Κέντρο Νέου Φαλήρου Ν. Φάληρο Βαϊρακτάρης Μουλαβασίλης Βας. 

69 
ΑΣ Διεθνές Κέντρο Καρατε-ντο 

Γκότζου-κάι Ελλάδος 
 Δούκας Ηλ.  

72 Παντρικαλινός ΑΣ Καράτε Τρίκαλα Βατιάνος Γ. Γιατράς Διον. 

78 Αθλητ. Σύλ. Μαχ. Τεχνών  Ντόβας Γ.  

91 
ΑΣ Κατερίνης Seidokan Kar. 

Kobudo … ο Πιερικός 
Κατερίνη Χατζηλιάδης Μαξ. 

Παπαδημητρίου 
Βάιος-263 + Τρίαθλο 

94 ΑΣ Παραδ. Καράτε Σότοκαν  Μπούρας Παν. Μπούρας Παν. 

99 ΑΣ Ο Μακεδανός  Βαβουράκη Ε. Λαΐου Μαρ. 

113 ΑΣ Παραδ. Σότοκαν Καράτε Κιάτου Κιάτο Λιάτσος Δημ. Πετούμενος Κων. 

117 Πανελλήνιος Γ.Σ. Αθήνα 
Κοσμίδου Παναγιώτα-

11-267 
 

119 
Αθλ. Όμ. Παραδοσιακού Καράτε 

Χίου 
Χίος Ντάντος Δ. Κωστούρος Παν-136. 

127 
Σ.Ε. Καράτε Το Σπίτι των 
Πρωταθλητών + Τρίαθλο 

Καλλιθέα Ποταμιάνος Β. Παπαγεωργίου Αγγ. 

132 Ο Δρόμος του Πολεμιστή   Κόνταλης Σπ. 

135 Αθλητ. Σύλ. Καράτε Η Δόξα Γαλάτσι 
Ποντίδα Εμ. 
+ Τρίαθλο 

Ποντίδα Εμ. 
+ Τρίαθλο 

136 Αθλητ. Σύλ. Καράτε Φιλιατών Φιλιατά Κωστούρος Παν.-119  

146 Λέσχη Ιαπ. Μαχ. Τεχνών Πιερίας Πιερία Καρτσαμπάς Κ.  

147 Πανθεσπρωτικός Σύλ Καράτε Θεσπρωτία Δημόπουλος Κων  

150 
Αθλ. Πολ. Σύλ Ν. Χανίων Ο 

Καγιαλές 
Χανιά Σάμιος Δαν. Γκέντζογλου Γεώρ. 

152 
Αθλ Συλ Ερας. Καρ. Wado-kan 

Καλ/κίου 
Καλαμάκι Λεκάκος Νικ.  

162 Τέταρτο Πετρουπόλεως Πετρούπολη  Μακρής Δημ. 

164 
Αυτοάμυνα Αθλ Σύλ Σίτο-ρίου 

Καράτε 
Πετρούπολη  Κοντογιάννης Γερ. 

167 Αθλητ. Όμ. Αθλοκίνηση  
Μπουλούμπαση Ακριβή-

424 
Χωριανοπούλου Μαρ. 

172 ΑΣ Ο Πολυδεύκης + Τρίαθλο  Μπασούκος Αντ. Δήμας Δημ.-179 

178 Αθλητ. Σύλ. Περιοχής Ψαχνών Ψαχνά Ρούμπης Βας. 
Καβακοπούλου Μαρ-

28 + Τρίαθλο 

179 Πανευβοϊκός Α.Σ. Ατλαντίς Χαλκίδα  Δήμας Διονύσης-172 

183 
Πανκοριθιακός Αθλ Σύλ Αγ. 

Θεοδώρων Ο Θησέας 
Αγ. Θεόδωροι Νικολούδης Ευστρατ. Χανικιάν Γρηγ. 
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185 Αθλητ. Σύλ Αριστοτέλης  Μωράτης Ελ.  

192 
Παμμεσηνιακός ΑΣ Οκινάουα Τε 

Τάι Καρατε 
Καλαμάτα Γουρτούμας Αντ. Ζάρας Αχιλ. 

211 
ΑΣ Οκινάουα Καράτε – Οινόφυτα 

Βοιωτίας 
Οινόφυτα Βάσιλας Κων. Φράγκου Κυριακή 

212 
Πανημαθειακός ΑΣ Οκινάουα Τε 

Τάι Καράτε Ντο 
Ημαθεία Δαμάσκος Χρ.-3 Αβραάμ Μάριος 

213 
Πανηλειακός ΑΣ Οκινάουα Τε Τάι 

Καράτε Ντο 
Ηλεία Κακοταρίτη Κων.  

218 Αθλητ. Πολιτ. Σύλ. Αιχμή Ιλίου Ίλιον Μηχαηλίδη Μάκη 
Ζουμποπούλου 

Ευσταθία 

224 
Αθλητ. Σύλ. Καράτε Ειρήνη 

Μαλεσίνας 
Μαλεσίνα Μπαρμπουτσίνας Γ.  

228 
Αθλ. & Εκπολ. Σύλ. Παραδ. Καράτε 

Η Αλμωπία 
Αριδαία Πάσης Πέτρος Πάσης Πέτρος 

231 Αθλ. Σύλ. Παγκράτιον Φλώρινας Φλώρινα  Βόβλας Γρηγ. 

234 Αθλ. Σύλ. Καράτε Μοσχάτου Μοσχάτο  Ρέτσας Ιωάν. 

236 
Αθλητ. Σύλ. Καράτε Άνω Ν. 

Σμύρνης 
Ν. Σμύρνη Τσέλιος Γ. 

Αθανασόπουλος 
Σπύρος-257 

238 Αθλητ. Γυμναστ. Σύλ. Αιγάλεω Αιγάλεω 
Γερόλυμπος Γεώργιος 

+ Τρίαθλο 
 

239 
Αθλ. Σύλ. Καράτε Η Καρδιά του 

Πολεμιστή 
Αιγάλεω Λεκαράκου Θεώνη Λεκαράκου Θεώνη 

249 Αθλ. Σύλ. Ίκαρος Τυμπάκι Κρήτης  Παπαδόπουλος Γ. 

251 
Παγκρήτιος Αθλ. Σύλ Μαχητ. 

Τεχνών 
Ηράκλειο 

Παπαδημητρόπουλος 
Ανδρέας 

Ahmad Karkashli 

257 Αθλητ. Σύλ Καράτε Ειρήνης  
Αθανασόπουλος 

Σπύρος-236 
 

263 Αθλητ. Σύλ. Καράτε Φαναρίου 
Καναλάκι 
Πρεβέζης 

Μηλιά Κων.-367 
Παπαδημητρίου 

Μίλτος-91+ Τρίαθλο 

267 Αθλητ. Σύλ. Καράτε Έδεσσας Έδεσσα Λιβιτσάνου Μαρ. 
Κοσμίδου-Χαλκιά 
Αικατερ-117-267 

268 Αθλ. Σύλ. Καράτε Πλατεώς Πλατύ Ημαθίας  Κάτσικας Αθαν. 

269 Αθλ. Σύλ. Καράτε Αγκαθιάς Αγκαθιά  Καίσαρης Κων. 

270 Αθλητ. Σύλ. Καράτε Κάτω Αχαρναί  Δουκλίας Σωτ. 

273 Ασπίδα Πατησίων Πατήσια  Αναστασιάδου Ελ 

275 Αθλ. Σύλ. Καράτε Καρδίτσας Καρδίτσα  Μάρκου Θεοδώρα 

284 Κερκυραϊκός ΑΣ Ελλάς Καράτε Κέρκυρα Σαριδάκης Αντ.  

285 ΑΣ Λευκίμη Ελλάς Κοεϊκάν Καράτε Λευκίμη Αχουριώτης Παν  

290 
ΑΣ Κορεάτ. Καράτε Αυτοάμ. Άνω 

Γλυφάδας 
Γλυφάδα Μπίκας Γεώργιος  

294 ΑΠΣ Αιγάλεω Ο Ολυμπιονίκης Αιγάλεω Τρίμπου Μάρθα Κουγιουμτζίδης Βας. 

296 Α. Π. Σύλ Φιλόνικος + Τρίαθλο 
Ξηροβρύση 
Χαλκίδας 

 Καρυτινός Δημ 

297 Αθλ. Ακαδ. Καράτε Οι Μαχητές  Καρδαρά Γεωργία  

298 
Αθλ. Σύλ. Κανήθου Χαλκίδας 

Θεοκλής ο Χαλκιδεύς 
Χαλκίδα Πλατής Αθαν. Μαρούγκα Μαρ. 

307 Κρόνος Νικαίας Νίκαια 
Βασιλείου 

(Χονδροματίδης-459) 
Γερόλυμπος Γεώρ. 

+ Τρίαθλο 

316 
ΑΣ Μαχ Τεχνών Ανδραβίδας 

Πολυδάμας 
Ανδραβίδα  Αμπέτ Μοχάμαντ 

317 Αθλ & Πολιτ Σύλ Φαιστός Ηράκλειο  Σιαμπάνη Σωτηρία 
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318 
Αθλ. Σύ. Γκότζου-κάι Καράτε Ντο 

Μπουσίντο 
 Θεοδόσης Γ.  

319 ΑΣ Καράτε Αγ. Ματθαίου Κέρκυρας Κέρκυρα Τσακωνίτης Κων. Ράλλης Γεώρ. 

322 Αθλ. Σύλ. Κηρέως  Χούμπα Μαρ. 
Κέιβαν Γκάζι-28 

+ Τρίαθλο 

323 
ΑΣ Καρατε Μαργαριτίου 

Θεσπρωτίας 
Θεσπρωτία Λιβιτσάνος Λεων. Σκυλαρίκης Δημ 

326 
Γυμν. Σύλ. Μεγαλοπόλεως Ο 

Σπάρτακος 
Μεγαλόπολη Κατσούλα Σωτ.  

343 Σότοκαν Καράτε Ντο Φλώρινας Φλώρινα Λαζάρου Τζένη Καλλίνης Κων 

345 Γυμν. Αθλ. Σύλ Καράτε Ερμής Βέροια Αδάμου Ελ. Σακελλάρης Μίλτ 

347 Αθλ. & Εκπολ. Σύλ. Αίολος Ηράκλειο Κουκουριτάκης Κω Λαγόγερος Θέμης 

349 Αθλ Γυμν Σύλ Στρύμωνας Σέρρες  Καλυβιώτη Αθαν 

350 Μακεδονία Γυμν. Αθλ. Σύλ. Σίνδος 
Πετσοπούλου Δούκα 

Χριστ. 
Μαυράκη Ηλιάνα 

352 Αθλ. Σύλ Παραδ Καράτε Πειραιά  Καρπαθάκη Μαρ.  

353 Αθλ Σύλ Πολεμ Τεχνών Σαλαμίνας Σαλαμίνα  Χαρίσης Ιωάν 

354 Αθλητ. Σύλ. Οδυσσέας  
Βαξεβάνης Χρήστ. 

+ Τρίαθλο 
Μανωλάκη Γεωργ 

359 Αθλητ. Σύλ. Βάγιων Πυξ Λαξ  Τσέλλος Λουκ  

361 Αθλ. Σύλ Βόχας Ο Οδυσσέας Βραχάτι  
Τσαγκαλίδου Μαρίνα-

463 

366 
Αθλ. Σύλ Σότοκαν Καράτε 
Ξυλόκαστρου Ολύμπιος 

Ξυλόκαστρο Ρεντούμης Κων.  

367 
ΑΣ Καράτε & Παγκρατίου 

Αθλήματος Αιγίου 
Αίγιον  Μηλιά Κων.-263 

369 
ΑΣ Ελλάς Καράτε Ολυμπιακή 

Φλόγα Πύργου 
Πύργος  Μπεντέβης Βασ 

370 
Αθλ. & Φυσιολατρ. Σύλ Εορδαίας 

Μακεδονομάχος 
Πτολεμαΐδα Μπίμπας Σταύρ. Μαρτίνου Λουκάς 

371 ΑΣ Ακαδημία Σότοκαν Καράτε Χαλάνδρι  Λώλος Πολύκ. 

374 Αθλ. Σύλ Αθλοκίνηση Αλιβερίου Αλιβέρι Στρουμπούλη Αναστ.  

375 
Γυμν. Αθλητ. Σωμ. Καράτε 

Πανσκυδραϊκός 
Σκύδρα Τανούρης Ευστ. Παυλίδης Νικ. 

376 Κέντρο Καράτε Σότικαν Ζωγράφου Ζωγράφου Μόντε Ισίδ. Τζίμα Ευαγγ. 

379 
Γυμν. Σύλ. Ηρακλείου Ο Νίκος 

Καζαντζάκης 
Ηράκλειο Μπόκας Δημ Καρουζάκης Κων. 

386 Αθλ Σύλ Καράτε Περιοχ Πάργας Πάργα Παπαναστασίου Κων.  

391 Ακαδημία Σότοκαν Καράτε Χανίων Χανιά  Μονεμβασίου Δαν. 

395 ΑΣ Κορίνθου Σότοκαν Καράτε Κόρινθος Δεληκλιτσιώτης Πολυχρ. 
Δεληκλιτσιώτης 

Πολυχρ. 

396 Γυμν. Αθλ. Σύλ. Ολύμπιος Μαχητής  Γιδάκος Γεωρ.  

397 Αθλ. Σύλ. Καράτε Γριζάνου-Βλύζας  Χατζηιωάννου Γεώρ.  

401 
Κέντρο Καράτε Σότοκαν Ιλισίων 

+Τρίαθλο  
Ιλίσια 

Μπαλωμένος Γεώρ. 
+ Τρίαθλο 

Σκοπελίτης Πέτρος 

404 
Ακαδ Πολεμ Τεχνών Αθλ Σύλ 

Κερατσινίου 
Κερατσίνι  Βουζέκης Παναγ. 

406 Αθλητ. Σύλ. Καράτε Μακεδονίας  Κερασίδου Μαρ.  

410 Αθλ Σύλ Καράτε Ακάδημος Καμίνια  Γκούμας Γεώρ. 

411 
Αθλ Πολ Συλ Δυτ Κρήτης Ο 

Δασκαλογιάννης 
Χανιά Λουίζος Κων. Περβανίδης Ιωάν 

419 
ΑΣ Λευκάδας Λεύκας Σπορτς 

Σέντερ 
Λευκάδα  Κατσένος Επαμειν. 
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424 Ο Δρόμος της Ειρήνης Μαρούσι  
Μπουλούμπαση 
Αφροδίτη-167 

431 
ΑΣ Ακαδημία Πρωταθλητών Πολ 

Τεχνών 
Αγ. Παρασκευή  Δημητριάδης Εμμ. 

432 
Σατόρι Σότοκαν Καράτε-ντο 

Ηρακλείου 
Ηράκλειο  Λυγερού Αικατ. 

439 ΑΣ Άτλας Μαλεσίνας  Μαλεσίνα  
Μπαρμπουτσίνας 

Γεώρ 

441 Αθλ Γυμν Συλ Η Διάπλαση Πέραμα  Πάρδαλη Βικτώρια 

442 ΑΣ Μαχητές Περάματος Πέραμα  Τσακατάνης Γεώρ 

445 ΑΣ Σότοκαν Αχαιών Αχαΐα  Καλαντζής Ιωάν 

448 Αθλ Πολ Σύλ Πρωτοπόροι Κερατσίνι  
Πολυδωρόπουλος 

Κλεομένης 

453 Σύλλογος Μάρσιαλ Αρτς Ακάντεμι   
Μουραντιάν 
Ανδρόνικος 

458 ΑΣ Μαχ Τεχνών Γαστούνης Άρης Γαστούνη  Μητσιούλης Κλεάνθης 

459 
ΑΣ Μαχ Τεχνών Αυτοάμυνας 

Υπερίων 
  

Χονδροματίδης Παν.-
307 + Τρίααθλο 

463 ΑΣ Σότοκαν Καράτε Λακκώματος  Λάκκωμα  
Τσαγκαλίδου 
Ηλέκτρα-361 

464 Αθλητ. Όμιλος Φιλοθέης Φιλοθέη  Ζήση Καλλιρόη 

 

Παρανομίες:  

1 – Στη στήλη Αριθμός Μητρώου Συλλόγου (Α.Μ.) οι δεκατρείς σύλλογοι, που έχουν τον 
αριθμό τους με μαύρα γράμματα και διαγραμμένο δεν είχαν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση 
από την ΓΓΑ και κατά συνέπεια δεν είχαν δικαίωμα ψήφου και άρα ψήφισαν παράνομα στη μία ή 
και στις δύο εκλογές! Απλά τους έβζε στην ψηφοφορία ο Γερόλυμπος επειδή οι σύλλογοι της ΕΛΟΚ 
δεν γνώριζαν αυτή τη λεπτομέρεια! 

2 – Στη στήλη με τα ονόματα συλλόγων, οι οκτώ σύλλογοι με μαύρα γράμματα και την 
προσθήκη [+ Τρίαθλο] συμμετείχαν στην άλωση της ομοσπονδίας του Τριάθλου από τον 
Γερόλυμπο ως απόλυτα πιόνια του και στην εκμετάλλευση ακόμα μίας αθλητικής ομοσπονδίας από 
τον Γερόλυμπο και τη γυναίκα του!!! Η υπόθεση αυτή δικάζεται! 

3 – Η Τρίτη στήλη δείχνει τον τόπο του κάθε συλλόγου (ατελώς διότι δεν τους γνωρίζω όλους) 
και δείχνει συλλόγους επαρχίας να αντιπροσωπεύονται εικονικά από μέλη συλλόγων Αθήνας ή/και 
άλλους! 

4 – Στις στήλες Αντιπρ-2008 και Αντιπρ-2012 οκτώ άτομα με μαύρα γράμματα που έχουν 
διαγραφεί χιαστί ήταν παράνομοι αντιπρόσωποι συλλόγων, ψήφισαν παράνομα και εκλέχθηκαν 
παράνομα μέλη του ΔΣ, διότι ταυτόχρονα ήταν προπονητές ή/και εξεταστές καράτε. Σε αυτούς 
προστίθενται και εκείνοι που δεν συμμετείχαν στις εκλογές, αλλά εκλέχθηκαν, όπως ο Καρβούνης! 

5 - Στις στήλες Αντιπρ-2008 και Αντιπρ-2012 έντεκα άτομα με μαύρα γράμματα και την 
προσθήκη [+ Τρίαθλο] πήραν μέρος στις εκλογές του Τριάθλου για την εκμετάλλευση της 
ομοσπονδίας Τριάθλου από τον Γερόλυμπο και τη γυναίκα του! 

6 - Στις στήλες Αντιπρ-2008 και Αντιπρ-2012 περί τα 20 με 22 άτομα με μαύρα γράμματα και 
έναν αριθμό μετά το όνομά τους βρέθηκαν να ψηφίζουν οι ίδιοι ή συγγενείς τους για άλλο σύλλογο 
στις εκλογές του 2008 και για άλλον στις εκλογές του 2012, πράγμα που σημαίνει ότι είναι μαϊμού-
αντιπρόσωποι!!! 

7 - Τέλος, ονομαστικά πλέον: 

7.1 – Ο Σπύρος Δρακόπουλος (σύλ-17) έφερε τη γυναίκα του (σύλ-361), την αδελφή 
της (συλ-463) και δύο ακόμα γυναίκες (κατά τις δηλώσεις του) από την επιχείρηση καθαρι-
σμού κτιρίων της γυναίκας του ως μαϊμού-αντιπροσώπους συλλόγων για να εξυπηρετήσει 
τον Γερόλυμπο! Συνεπώς, το 2012 ο Σπύρος Δρακόπουλος, ο οποίος σήμερα (2018) είναι 
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ο διαχειριστής περισσότερων από 30 δικαστικών υποθέσεων ατόμων και συλλόγων της 
αντιπολίτευσης με αντίδικο τον Γερόλυμπο και την ΕΛΟΚ, ήταν ο πιστός και απόλυτης 
εμπιστοσύνης υπήκοος του Γερόλυμπου! 

7.2 – Ο Μίλτος Παπαδημητρίου (συλ-263) είναι ο υπάλληλος της ΕΛΟΚ (τότε δούλευε 
«μαύρα» στην ΕΛΟΚ) και έφερε και τον αδελφό του Βάιο Παπαδημητρίου (συλ-91) κατ’ 
εντολή του Γερόλυμπου. Εκκρεμεί μαζί με άλλους ποινική δίκη για υποβολή ψευδών 
εγγράφων των εκλογών του Τριάθλου σε Δημόσια Υπηρεσία! 

7.3 – Ο Γιώργος Κοσμίδης (συλ-11) έφερε τη γυναίκα του (συλ-117) και την κόρη του 
(συλ-267) για να ψηφίσουν για άλλους συλλόγους! 

7.4 – Τέλος, στον σύλλογο 401 ο Πέτρος Σκοπελίτης είναι ο ιδιοκτήτης της 
διαδικτυακής πλατφόρμας αγώνων της ΕΛΟΚ μέσω της οποίας οι σύλλογοι δηλώνουν τους 
αθλητές τους για τους αγώνες και άρα βρίσκεται σε σχέση προμηθευτή με την ΕΛΟΚ και τους 
συλλόγους της! Συνεπώς από το νόμο απαγορεύεται να είναι αντιπρόσωπος συλλόγου και 
να συμμετέχει σε εκλογές! Επί πλέον αυτών, ο Σκοπελίτης είναι αντιπρόεδρος του 
συλλόγου του προέδρου της ΕΛΟΚ κατά τα τελευταία 10 χρόνια Χρήστου Μπουλούμπαση, 
ενώ τα παιδιά του κερδίζουν μόρια από στημένους αγώνες της ΕΛΟΚ!!! 

 

Από τις παρατηρήσεις στον ανωτέρω πίνακα προκύπτουν καραμπινάτες αποδείξεις  

ότι μιλάμε για «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία με σκοπό το ξέπλυμα βρώμι-

κου χρήματος»!!! 

 

Σχετικά άρθρα από το www.karate.gr:  

Για τις ΓΣ Αρχαιρεσιών του 2012: 

19/2/2014 - Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα απο τη ΔΕ/ 
ΕΛΟΚ και η πανηγυρική τους αθώωση από το ΑΣΕΑΔ.  

10/3/2014 -  Σας φτύνουνε και λέτε … «βρέχει»! Εκτεταμένη ΝΟΘΕΙΑ στις εκλογές 2012 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε - ΕΛΟΚ!  

 

Οι Αρχαιρεσίες του 2016 

 

 Οι εκλογές του 2016 αποτελούν την αποθέωση των δολοπλοκιών του Γερόλυμπου! Σε 
έντονη σύγκρουση με την αντιπολίτευση και με φύλακες-κέρβερους της διαδικασίας τον αρχηγό της 
αντιπολίτευσης Γιώργο Μπίκα και τον «απόλυτο γνώστη» δικαστικών και νομικών θεμάτων Σπύρο 
Δρακόπουλο (αλλά τελικά είτε φυτευτό κατάσκοπο στην αντιπολίτευση είτε αλμπάνη γνώστη 
νομικών θεμάτων!), ο Γερόλυμπος έδωσε ρεσιτάλ φαντασίας στις διαδικαστικές παρανομίες, όπως 
θα αποδείξουμε στη συνέχεια, καταφέρνοντας έτσι να κρύψει όλες τις άλλες!!! 

 

Οι Παρανομίες της Πρόσκλησης των Αρχαιρεσιών του 2016 

Πριν από το 2012 είχαν αρχίσει οι δυσαρέσκειες κατά του Γερόλυμπου και οι συγκρούσεις 
μέσα στην ΕΛΟΚ. Από τις εκλογές του 2012 είχε εμφανιστεί ορατή αντιπολίτευση στα σπάργανα! 
Στις εκλογές του 2016 η αντιπολίτευση πήρε σάρκα και οστά δήθεν οργανωμένη με επωνυμία 
«Καράτε Ισχυρό Μαχητικό Ελεύθερο» (ΚΙΜΕ), άσχετα αν δεν ήταν τίποτα από αυτά της ονομασίας 
της! Το ΚΙΜΕ είχε επί κεφαλής τον Γιώργο Μπίκα και «νομικό συμβουλάτορα» τον Σπύρο Δρακό-
πουλο, ο οποίος παρεμβάλλονταν πάντα μεταξύ των αντιδίκων του ΚΙΜΕ κατά της ΕΛΟΚ και των 
δικηγόρων τους, κατά την άποψή μου «φυτευτό κατάσκοπο» της ΕΛΟΚ-Απατεώνων (Γερόλυμπου) 
στο ΚΙΜΕ-Ηλιθίων!!! 

 

Από την πρόσκληση (με κλικ εδώ) και μόνο η ΓΣ είναι άκυρη, διότι:  

Όπως βλέπουμε κατωτέρω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, για το 2ο Θέμα δεν είχε 

σταλεί στους συλλόγους : 
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1) ο Απολογισμός και  
2) η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, πράγμα απαραίτητο, και η έλλειψή τους αποτελεί 

λόγο ακύρωσης της Γενικής Συνέλευσης! 

Δύο Απάτες των Απατεώνων και Πρώτος και Δεύτερος Λόγος Ακύρωσης της ΓΣ. 

 

 

3) Στο 3ο Θέμα της Πρόσκλησης ορίζεται ότι θα εκλεγεί διμελής Εφορευτική Επιτρο-
πή, πράγμα παράνομο, διότι ο νόμος ορίζει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή και ένας ο Δικαστικός 
Αντιπρόσωπος, που θα προεδρεύει σε αυτήν, γίνονται τέσσερα τα άτομα! Ο λανθασμένος αριθμός 
μελών για την Εφορευτική Επιτροπή αποτελεί λόγο ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! Απόδειξη η 
Απόφαση 3433/2006 με την οποία ακύρωσα τις εκλογές του Τσόγκα στην ΠΟΠΚ! 

Τρίτη Απάτη των Απατεώνων και Τρίτος Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! 

 

4) Στο 5ο Θέμα για την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού αντιπρο-
σώπου για την ΕΟΕ αφήνεται να εννοηθεί ότι οι εκλογές για [ΔΣ + ΕξΕπ] και 
για [Αντιπρ-ΕΟΕ] θα γίνουν ταυτόχρονα (πράγμα που έγινε), ενώ θα έπρεπε 
να ετεροχρονιστούν οι δύο διαφορετικές εκλογές, διότι το καταστατικό της 
ΕΛΟΚ ορίζει ότι ο Αντιπρόσωπος της ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ πρέπει όπωςδήποτε να 
είναι μέλος του ΔΣ και συνεπώς θα έπρεπε πρώτα να καθοριστεί το ΔΣ και μετά 
από τα μέλη του συγκεκριμένου ΔΣ να εκλεγεί ο Αντιπρόσωπος στην ΕΟΕ.  

Αυτό αποτελεί Απάτη του Γιώργου Γερόλυμπου, ώστε χωρίς να μπει ο 
ίδιος στο ΔΣ της ΕΛΟΚ και κινδυνέψει να χάσει την προεδρία στο ΔΣ του 
Τριάθλου, το οποίο έχει ανοιχτές δίκες με την ΓΓΑ, και ενώ ταυτόχρονα 
παραιτήθηκε από την ΕΟΕ ως αντιπρόσωπος του Τριάθλου, να μπορέσει να 
επιστρέψει τροπαιοφόρος στην ΕΟΕ με τις ... δάφνες του Αντιπροσώπου του 

Καράτε!!!  

Τέταρτη Απάτη των Απατεώνων και Τέταρτος Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! 

 

5) Τέλος ΔΕΝ τηρήθηκε από την ΕΛΟΚ η απαράβατη υποχρέωση της ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΙΤΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ανάρτησης της κατάστασης των δικαιουμένων ψήφου σωματείων-μελών 
της ΕΛΟΚ και των αντιπροσώπων τους, ώστε να ελεγχθεί από την Αντιπολίτευση, ώστε να 
διατυπώσουν τις τυχόν ενστάσεις τους! Αναρτήθηκε μια κατάσταση, η οποία ήταν απρόσιτη στους 
ενδιαφερόμενους να ελέγξουν αν όλα αυτά τα σωματεία είχαν πραγματικά δικαίωμα ψήφου και 
μήπως οι αντιπρόσωποί τους είχαν τυχόν κωλύματα, Άλλωστε η ανάρτηση αυτής της κατάστασης 
εξυπηρετεί και τους συλλόγους της Επαρχίας, που θέλουν να βεβαιωθούν ότι έχουν δικαίωμα 
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ψήφου, και θα έπρεπε να δημοσιεύεται στο site  της ΕΛΟΚ, πράγμα που εσκεμμένα φυσικά ποτέ 
δεν γίνεται!  

 

 

Από την απόκρυψη της λίστας των εχόντων δικαίωμα ψήφου συλλόγων η ΓΣ είναι άκυρη! Η 
παράληψη της γνωστοποίησης στην Αντιπολίτευση, ώστε να την ελέγξει, και σε όλους τους 
συλλόγους Αθήνας και Επαρχίας της λίστας των δικαιουμένων ψήφου από το site της ΕΛΟΚ είναι 
παράνομη!  

Οι συνδυασμοί των ήδη διοικούντων αποκρύφτηκαν και είναι βέβαιο ότι μεταξύ των 
υποψηφίων θα υπάρχουν και παράνομα συμμετέχοντες σύλλογοι, 1) ως μη όντες ταμειακά εντάξει, 
2) ως μη έχοντες ένα χρόνο μέλη της ΕΛΟΚ, 3) ως μη έχοντες 10 αθλητές σε αγώνες της 
προηγουμένης χρονιάς ή ακόμα και 4) ως μη έχοντες την ειδική αθλητική αναγνώριση της 
ΓΓΑ, οπότε θα πρέπει να ακυρώνεται ολόκληρος ο συνδυασμός! 

Πέμπτη Απάτη των Απατεώνων και Πέμπτος Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! 

 

6) Η υποψηφιότητα του ίδιου του Γερόλυμπου ως υποψήφιου για την Ολυμπιακή Επιτροπή 
είναι παράνομη, διότι είναι ακόμα πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Τριάθλου, το οποίο έχει ανοιχτές 
δίκες με την ΓΓΑ, στις οποίες το Τρίαθλο παρίσταται δια του Προέδρου του! Ας ισχυρίζεται ίσως ότι 
έχει παραιτηθεί από την Ολυμπιακή Επιτροπή! Δεν ακούστηκε να κατέθεσε καμιά παραίτηση από 
μέλος της ΕΟΕ θεωρημένη από την ΕΟΕ! 

Έκτη Απάτη των Απατεώνων και Έκτος Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! 

 

7) Η συμμετοχή του ίδιου του Γερόλυμπου στη ΓΣ είναι υπέρ το δέον παράνομη, διότι είναι 
Επίτιμος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και, ως ΜΗ ενεργό διοικητικό ή τεχνικό μέλος της ΕΛΟΚ, 
δεν έχει το δικαίωμα να αντιπροσωπεύει σύλλογο και να διεκδικεί θέση αντιπροσώπου στην ΕΟΕ! 
Και όμως η … Ωραία Κοιμωμένη Αντιπολίτευση τον άφησε να είναι μέσα και να είναι και 
αντιπρόσωπος της παράταξής του με αβανταδόρο τον Σπύρο Δρακόπουλο στην καταμέτρηση των 
ψήφων! 

Έβδομη Απάτη των Απατεώνων και Έβδομος Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! 

ΠΕ
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Οι Παρανομίες της Γενικής Συνέλευσης της 11/9/2016! 

Για διευκόλυνσή σας δίνεται με κλικ εδώ το καταστατικό της ΕΛΟΚ. 

  8) Πρόεδρος της ΓΣ εξελέγη ο Στέφανος Τσικελούδης, αντιπρόσωπος του συλλόγου (98) του 
Γιάννη Στεφάνου και δικηγόρος Βόλου! Αλλά ο Στέφανος Τσικελούδης από τα μέσα του 2015 μέχρι 
και τον Ιούλιο του 2016 ως τοπικός δικηγόρος Βόλου μαζί με τον γνωστό μας νομικό σύμβουλο της 
ΕΛΟΚ και δικηγόρο Αθηνών Γιάννη Μουρνιανάκη είχαν αναλάβει την Αίτηση της ΕΛΟΚ για την 
ακύρωση του καταστατικού της ΕΛΟΑΜΠΕ στο Πρωτοδικείο Βόλου. 

Συνεπώς, ο δικηγόρος Στέφανος Τσικελούδης τελούσε σε σχέση παροχής υπηρεσιών προς 
την ΕΛΟΚ (δηλαδή τον πλήρωσε ο Γερόλυμπος!) μέλος της οποίας είναι και ο σύλλογος του οποίου 
εμφανίσθηκε ως αντιπρόσωπος, και συνεπώς ΔΕΝ μπορούσε να οριστεί "αντιπρόσωπος" του εν 
λόγω σωματείου εφόσον ΔΕΝ ήταν μέλος του με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, και άρα δεν 
μπορούσε να εκλεγεί πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης! 

Συνεπώς η ΓΣ ήταν καραμπινάτα ΠΑΡΑΝΟΜΗ, αφού ως πρόεδρός της εξελέγη 
παρανόμως ο Στέφανος Τσικελούδης!!!  

Η εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης έγινε και μίλησαν 6-7 ομιλητές 
από την Αντιπολίτευση διαμαρτυρόμενοι για την μη έγκαιρη ενημέρωση των συλλόγων για τον 
Οικονομικό Απολογισμό και την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το οκτάμηνο του 2016! Από 
την Συμπολίτευση ΔΕΝ μίλησε κανένας, πράγμα που αποδεικνύει ότι είχαν γραμμή να πάνε χωρίς 
καθυστερήσεις στις εκλογές! 

Όγδοη Απάτη των Απατεώνων και Όγδοος Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! 

 

9) ΔΕΝ επιτράπηκε η παρουσία του νομικού της συμβούλου της Αντιπολίτευσης, ενώ 
ταυτόχρονα το ΔΣ και η αντίστοιχή του παράταξη είχαν εξασφαλίσει τη νομική υποστήριξη του 
"νομικού συμβούλου" της ΕΛΟΚ (και προσωπικού δικηγόρου του Γερόλυμπου), ο οποίος δούλευε 
για την απερχόμενη διοίκηση, αλλά πληρωνόταν ΚΑΙ από την Αντιπολίτευση! Ντροπή και προς τον 
συνάδελφο δικηγόρο της αντιπολίτευσης, που τον άφησαν απέξω, αλλά κυρίως προς τη νομιμότητα! 

Αυτό ας το πούμε απλή κακοήθεια των δικηγόρων του Γερόλυμπου, αλλά αν δεν ήταν 
κακοήθεις δεν θα ήταν και δικηγόροι του Γερόλυμπου! 

 

10) Στην αρχή της συνεδρίασης κατατέθηκε στο Προεδρείο προφορική ένσταση για τη 
συμμετοχή στις εκλογές και παρουσία στη ΓΣ του Γιώργου Γερόλυμπου, η οποία ήταν παράνομη 
αφού ο Γερόλυμπος ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Τριάθλου! Ο Γερόλυμπος κούνησε ένα 
χαρτί λέγοντας ότι παραιτήθηκε από το Τρίαθλο και ο Τσικελούδης έκρυψε το χαρτί αρνούμενος να 
το δώσει να το δει η Αντιπολίτευση και αρνούμενος να το διαβάσει, αλλά λέγοντας "Θα το πάρετε 
μαζί με τα Πρακτικά"! Είναι φανερό ότι πληρώθηκε από τον Γερόλυμπο για να "δουλέψει" γι' αυτόν! Η 
ένσταση της Αντιπολίτευσης απορρίφθηκε από τον πουλημένο Τσικελούδη και η νοθεία των 
Αρχαιρεσιών άρχισε!  

Ένατη Απάτη των Απατεώνων και Ένατος Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! 

 

11) Κατά την έναρξη της ΓΣ το Προεδρείο είναι υποχρεωμένο να ελέγξει τους συμμετέχοντες 
αντιπροσώπους των συλλόγων-μελών της ΕΛΟΚ με βάση μια κατάσταση, που του παρέχει με 
ευθύνη του το ΔΣ, στην οποία θα αναγράφονται οι συμμετέχοντες σύλλογοι και οι αντιπρόσωποί 
τους. 

Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να μένει στα Πρακτικά της ΓΣ, ενώ ένα αντίγραφό της θα πρέπει 
να χορηγείται και στην Εφορευτική Επιτροπή για να διενεργήσει τις εκλογές, όπως ορίζει το άρθρο 
13 §12! Αυτό ΔΕΝ έγινε με ευθύνη του πουλημένου Προεδρείου, αλλά και του "πουλημένου" 
νομικού συμβούλου, ο οποίος πληρώνεται από την ΕΛΟΚ για να δουλεύει για τον Γερόλυμπο, και 
η νοθεία των Αρχαιρεσιών συνεχίστηκε! 

Δέκατη Απάτη των Απατεώνων και Δέκατος Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! 
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12) Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής, ο οποίος πλέον ανήκε στην Αντιπολίτευση, 
διαμαρτυρήθηκε ότι ΔΕΝ κλήθηκε να κάνει έλεγχο στην ΕΛΟΚ και να συντάξει με την Επιτροπή του 
την σχετική Έκθεση! Δεν τον άφησαν ούτε να μιλήσει με το επιχείρημα ότι δεν χρειαζόταν να κάνει 
έλεγχο και έκθεση, διότι τα είχαν κάνει ορκωτοί λογιστές! Μάλιστα σε αυτό συνηγόρησε και ο νομικός 
σύμβουλος της ΕΛΟΚ Γιάννης Μουρνιανάκης, που ήταν παρών για να υποστηρίζει τα συμφέρο-
ντα του Γερόλυμπου και ... να τον πληρώνει η ομοσπονδία!  

Φυσικά, αυτό είναι καραμπινάτα παράνομο, διότι πρώτον η Ελεγκτική Επιτροπή ορίζεται 
εκ του νόμου και εκ του καταστατικού ως ο θεσμικός ελεγκτής των πράξεων και παραλήψεων 
του ΔΣ, αλλά και δεύτερον διότι οι ορκωτοί λογιστές, αν υπήρξαν, που ΔΕΝ υπήρξαν, ελέγχουν τις 
προσθαφαιρέσεις στους ισολογισμούς και μόνο, ενώ η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και την διαχείρι-
ση του ΔΣ!  

Ενδέκατη Απάτη των Απατεώνων και Ενδέκατος Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! 

 

13) Πραγματοποιήθηκε η εκλογή δύο τακτικών μελών για την Εφορευτική Επιτροπή, πράγμα 
παράνομο, διότι ο νόμος και το καταστατικό λένε τρία άτομα για την εφορευτική επιτροπή, των 
οποίων προεδρεύει ο δικαστικός αντιπρόσωπος! Βλέπετε την Απόφαση 3433/2006 με την οποία 
ακύρωσα τις εκλογές του Τσόγκα στην ΠΟΠΚ! 

Δωδέκατη Απάτη των Απατεώνων και Δωδέκατος Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρε-
σιών! 

 

14) Ως Εφορευτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι Σπύρος Κονταλής και Δημήτρης Δήμας χωρίς 

να αναγράφονται ποιων συλλόγων αντιπρόσωποι είναι! Αυτό δείχνει να μην είναι κάτι σπουδαίο, 
αλλά είναι πολύ σπουδαίο, διότι αν οι κύριοι αυτοί είναι αντιπρόσωποι συλλόγων που ΔΕΝ είχαν 
δικαίωμα να παρευρίσκονται στην ΓΣ, τότε όλη η διαδικασία των Αρχαιρεσιών τινάζεται στον αέρα! 

Δέκατη Τρίτη Απάτη των Απατεώνων και Δέκατη Τρίτη Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρε-
σιών! 

 

Οι Παρανομίες των Αρχαιρεσιών του 2016  

Και μπαίνουμε στις Αρχαιρεσίες, και εδώ αρχίζει η τραγωδία του Αισχύλου με πρωταγωνί-
στρια την Δικαστική Αντιπρόσωπο και Ειρηνοδίκη κα Αλεξία Ορφανίδου, η οποία αφέθηκε να 
παρασυρθεί (ή ηθελημένα παρασύρθηκε?) σε τραγικά λάθη, ίσως ζαλισμένη από τις αντιδικίες (?), 
και στην κυριολεξία κατέστρεψε τις εκλογές! 

 

15) Σας δίνουμε με κλικ εδώ το Πρακτικό των Αρχαιρεσιών, στο οποίο το πρώτο που 
παρατηρείται είναι ότι ΔΕΝ αποτελεί πρωτότυπο Πρακτικό αθλητικής ομοσπονδίας, αλλά αποτελεί 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ παλιότερου Πρακτικού, οργανωμένη απάτη του Γερόλυμπου, συν-
δικαλιστικού σωματείου υπαλλήλων κάποιου οργανισμού, τελείως άσχετο προς τα δεδομένα αθλη-
τικής ομοσπονδίας! Γιατί να δανειστεί άραγε η ΕΛΟΚ έντυπο άσχετου Πρακτικού, αφού κάνει δικές 
της εκλογές από το 1986? Τα τραγικά αποτελέσματα θα τα δούμε πιο κάτω! 

Για παράδειγμα στην αρχή του Πρακτικού γράφεται "... του Σωματείου με την επωνυμία 
...". Αυτό έχει σκοπό να υποβάλλει (ή να την διευκολύνει να αποδεχθεί!) στην Ειρηνοδίκη ότι 
πρόκειται για "σωματείο πρώτου βαθμού", ώστε να της μείνει στο μυαλό ότι ψηφίζουν "φυσικά 
πρόσωπα" πράγμα που χρησιμοποιήθηκε πονηρά και στο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας, όπου 
καταγράφηκαν παράνομα "μόνο φυσικά πρόσωπα" και όχι οι σύλλογοι-μέλη της ΕΛΟΚ!!!  

Επίσης, αναγράφεται " ... συνήλθαν τα μέλη της προαναφερόμενης οργάνωσης για την 
εκλογή Διοίκησης και των άλλων οργάνων, ... "!  

Ποιων "άλλων οργάνων", αφού η Πρόσκληση είναι συγκεκριμένη? 
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ή και πιο κάτω στο ίδιο Πρακτικό: "... κατάθεταν το βιβλιάριο υγείας τους, για να συμπληρώσει και 
να βεβαιώσει ο δικαστικός αντιπρόσωπος κτλ." όλο το παραπλανητικό και άσχετο κείμενο της 
επόμενης φωτογραφίας!!! Μας τα έκανες θάλασσα κυρία Ειρηνοδίκη!!! 

 

Επειδή, όμως, οι Αρχαιρεσίες με παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου αποτελούν μια μορφή 
Δικαστικής Απόφασης και επειδή εν προκειμένω αυτή τη συγκεκριμένη Ειρηνοδίκη σε αυτή τη 
συγκεκριμένη Δικαστική Απόφαση ο Γερόλυμπος και το ΔΣ της ΕΛΟΚ, ακόμα και ο νομικός της 
σύμβουλος της ΕΛΟΚ Ιωάννης Μουρνιανάκης, που ήταν παρών, επιχείρησαν να την εξαπα-
τήσουν με συγκεκριμένες τακτικές, όπως το άσχετο έντυπο για την καταγραφή των πεπραγμένων 
στις Αρχαιρεσίες και άλλες, που θα δούμε πιο κάτω, και το κατάφεραν, οι πράξεις τους αυτές 
συνιστούν το καραμπινάτο ποινικό αδίκημα της "εξαπάτησης δικαστηρίου"!!! 

Και η απαράδεκτη κα Ειρηνοδίκης αποδέχθηκε το παράνομο αυτό Σχέδιο Πρακτικού 
Αρχαιρεσιών! 

Δέκατη Τέταρτη Απάτη των Απατεώνων μαζί με αμέλεια ή σύμπραξη της Δικαστικής 
Αντιπροσώπου και Δέκατος Τέταρτος Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρεσιών!  
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16) Το καταστατικό της ΕΛΟΚ ορίζει πεντακάθαρα στο Άρθρο 22 §4, ότι ο εκπρόσωπος στην 
ΕΟΕ θα πρέπει να είναι πρώτα μέλος του ΔΣ. 

Δηλαδή, με βάση το Άρθρο 22 §4 έπρεπε να ψηφίσουν πρώτα οι αντιπρόσωποι των 
συλλόγων-μελών της ΕΛΟΚ για τα μέλη του ΔΣ, να οριστικοποιηθεί αυτό και στη συνέχεια να 
ξαναψηφίσουν για τους αντιπροσώπους στην ΕΟΕ μεταξύ των ήδη εκλεγμένων μελών του ΔΣ! 

 

Έ, αυτό δεν έγινε, αλλά οι δύο εκ του καταστατικού απαραίτητα ετεροχρονισμένες ψηφοφο-
ρίες έγιναν ταυτόχρονα: δηλαδή οι εκλέκτορες (οι ψηφίζοντες αντιπρόσωποι) έπαιρναν ταυτόχρονα 
τα ψηφοδέλτια για [ΔΣ + ΕξΕπ] και για [Αντιπρ-ΕΟΕ] μαζί με δυό φακέλους, πήγαιναν στο παραβάν 
και έβαζαν στον κάθε φάκελο την επιλογή τους ΧΩΡΙΣ πρώτα να προηγηθεί η εκλογή του ΔΣ, όπως 
ορίζει το καταστατικό, ώστε η εκλογή του αντιπροσώπου στην ΕΟΕ να είναι για ήδη εκλεγμένο μέλος 
του ΔΣ, και έριχναν τους δύο φακέλους σε δύο διαφορετικές κάλπες!  

Και η κυρία "Ζαλισμένη Ειρηνοδίκης" ΔΕΝ πήρε χαμπάρι την παρανομία (ή την άφησε να 
περάσει!), ενώ ταυτόχρονα ο Μεγάλος Αρχηγός Γιώργος Μπίκας της Αντιπολίτευσης επίσης ΔΕΝ 
το πήρε χαμπάρι, πράγμα που αποδεικνύεται εκ του ότι μεταξύ των έξι Ενστάσεων, που 
κατατέθηκαν, καμιά δεν αναφερόταν σε αυτό το γεγονός! Η Αντιπολίτευση είσαστε πολύ Ηλίθιοι, με 
το συμπάθιο (!), αφού η συγκεκριμένη παράβαση είχε προαναγγελθεί από την Πρόσκληση! Και μη 
μου πείτε ότι το αφήσατε επίτηδες, ώστε να έχετε λόγους ακύρωσης της ΓΣ, διότι αυτό οδηγεί σε 
δικαστήρια με έξοδα και χάσιμο πολύτιμου προ-ολυμπιακού χρόνου! 

Δέκατη Πέμπτη Απάτη των Απατεώνων μαζί με αμέλεια ή σύμπραξη της Δικαστικής 
Αντιπροσώπου και Δέκατος Πέμπτος Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! 

Αλλά γιατί το έκανε αυτό εν γνώσει του ο Γερόλυμπος? 

Απλούστατα, διότι ήταν ακόμα Πρόεδρος στο Τρίαθλο, αφού στο ΔΣ του Τριάθλου είναι ... 
μόνον αυτός (οι άλλοι είναι ... μαϊμούδες από το Καράτε!) και ταυτόχρονα έχει ανοιχτά δικαστήρια 
με την ΓΓΑ για την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Τριάθλου από αυτήν, και λόγω 
αυτού δεν μπορεί να είναι ούτε υποψήφιος για όργανα της ΕΛΟΚ, ούτε αντιπρόσωπος συλλόγου, 
ούτε καν να παραβρίσκεται στην αίθουσα της ΓΣ! Συνεπώς, εν γνώσει του "κρύφτηκε" από 
υποψήφιος του ΔΣ, αλλά εμφανίστηκε ως υποψήφιος αντιπρόσωπος της ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ! 

Συνεπώς, αποδεικνύεται για πολλοστή φορά ότι ο Γερόλυμπος δεν διστάζει να ροκανίζει 
μήνες στα δικαστήρια από τον πολύτιμο χρόνο της προ-ολυμπιακής περιόδου του καράτε στην 
προσπάθειά του να μείνει αγκιστρωμένος στο καράτε-μαγαζί του!  

 

Περνάμε στην ανάλυση και μελέτη αυτού καθαυτού του Πρακτικού των Αρχαιρε-
σιών, όπως κατατέθηκε στο αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών με τις υπογραφές των 
υπευθύνων, με το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας και με τις έξι Ενστάσεις, που το συνοδεύουν! 
Σημειωτέο ότι από αυτά τα έγγραφα ΚΑΝΕΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ, όπως 
ισχυριζόταν για ένα διάστημα ο αλμπάνης «νομικός σύμβουλος» της αντιπολίτευσης Σπύρος 
Δρακόπουλος για να δικαιολογήσει την αποτυχία του, διότι τροποποίηση σε κάτι άλλο θα σημαίνει 
σύγκρουση των δύο πλευρών και άρα αυτόματη Ακύρωση των εκλογών!!! 
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 17) Το Πρακτικό αρχίζει με την επόμενη παράγραφο και σχόλια από κάτω: 

 

Στην ανωτέρω παράγραφο την Απάτη του παραπλανητικού και άσχετου έντυπου την έχουμε 
ήδη επισημάνει! Περαιτέρω, η κα. Αλεξία Ορφανίδου γράφεται ως Πρωτοδίκης, αλλά το σωστό είναι 
Ειρηνοδίκης Α΄ Τάξεως.  

Για την Εφορευτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι Σπυρίδων Κονταλής και Δημήτριος Δήμας χωρίς 
να γράφεται ποιων συλλόγων είναι εκπρόσωποι! 

 18) Στην επόμενη ενότητα η πρώτη παράγραφος είναι ψευδής και δεν τηρήθηκε! Η ΕφΕπ 
ποτέ δεν παρέλαβε τις υποψηφιότητες και ποτέ δεν τις έλεγξε. Κανένας έλεγχος εκλογιμότητας δεν 
έγινε από την ΕφΕπ., αφού τα μέλη της έχουν μαύρα μεσάνυχτα για τα σχετικά κωλύματα! Αλλά και 
μόνο η αναγραφή αυτής της παραγράφου καθιστά υπεύθυνη την ΕφΕπ για τις καραμπινάτα 
παράνομες υποψηφιότητες, που αυτή δέχτηκε και στη συνέχεια υπέβαλλε ως νόμιμα τα 
αποτελέσματα των εκλογών στο Πρωτοδικείο Αθηνών, πράγμα που αποτελεί ποινικό αδίκημα 
υποβολής ψευδών εγγράφων σε Δημόσια Υπηρεσία! 

Ταυτόχρονα, αναγράφεται ότι η ΕφΕπ παράλαβε από την Διοίκηση αντίγραφο με τα μέλη 
που έχουν δικαίωμα ψήφου, πράγμα που την καθιστά απόλυτα υπεύθυνη ότι παρέλαβε ή έπρεπε 
να παραλάβει κατάσταση των συλλόγων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, και των αντιπροσώπων 
τους!!! Και αυτό με ευθύνη της Διοίκησης, αλλά και του "πουλημένου" στον Γερόλυμπο "νομικού 
συμβούλου" της ΕΛΟΚ! 
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Δέκατη Έκτη Απάτη των Απατεώνων του ΔΣ της ΕΛΟΚ και της ΕφΕπ της ΓΣ μαζί με 
αμέλεια ή σύμπραξη της Δικαστικής Αντιπροσώπου και Δέκατος Πέμπτος Λόγος ακύρωσης 
των Αρχαιρεσιών! 

Και το επόμενο εντάσσεται στο μπάχαλο του παραπλανητικού και άσχετου εντύπου για την 
επόμενη παράγραφο το θίξαμε και πιο πάνω! 

 

 

19) Στην επόμενη παράγραφο … "διαπιστώνανε ότι ήταν ταμειακά εντάξει!" Γιατί δεν μας 
γράφουν πώς το διαπιστώνανε? Τα κατωτέρω δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα! 

 

Στην πραγματικότητα ο κάθε ψηφοφόρος έπαιρνε, τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού για τους 
υποψήφιους για [ΔΣ+ΕξΕπ] και εκείνα για τους υποψήφιους για [Αντιπρ-ΕΟΕ], πήγαινε στο 
παραβάν και γυρνούσε για να ρίξει ένα φάκελο στην κάλπη για [ΔΣ+ΕξΕπ] και ένα στην κάλπη για 
[Αντιπρ-ΕΟΕ]! Δηλαδή, οι δύο ψηφοφορίες έγιναν ταυτόχρονα κατά παράβαση του καταστατικού, 
αφού αυτό απαιτεί οι Αντιπρόσωποι στην ΕΟΕ να είναι πρώτα εξασφαλισμένα μέλη του ΔΣ!!! Αυτό 
έχει ήδη καταγραφεί ανωτέρω ως: 

Δέκατη Έβδομη Απάτη των Απατεώνων του ΔΣ της ΕΛΟΚ και της ΕφΕπ της ΓΣ μαζί 
με αμέλεια ή σύμπραξη της Δικαστικής Αντιπροσώπου και Δέκατος Έβδομος Λόγος ακύρω-
σης των Αρχαιρεσιών! 

 

20) Και μπαίνουμε στην εκλογική διαδικασία! Εδώ αρχίζει το γλέντι!!!  

Πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας υποβλήθηκαν 5 Ενστάσεις, οι οποίες 
παρανόμως κρίθηκαν απορριπτέες από την Εφορευτική Επιτροπή, αλλά δεν έχει νόημα να 
συζητηθούν εδώ!  

Το μνημονευόμενο κατωτέρω Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας είναι και το αποκορύφωμα της 
Απάτης του Γερόλυμπου, της ανικανότητας (ή ηθελημένης συμμετοχής!) της κυρίας Ειρηνοδίκου και 
της βλακείας που δέρνει την Αντιπολίτευση! Ο Γερόλυμπος την "έστησε" έτσι τη δουλειά, ώστε να 
"κρύψει" καμιά τριανταριά παράνομους ψήφους, η κα Ειρηνοδίκης επέδειξε κορυφαία ανικανότητα 
να δει την Απάτη ή επέτρεψε να περάσει και η Αντιπολίτευση του Αρχηγού Μπίκα μάζευε ... βρούβες 
στο απέναντι χωράφι  
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Επειδή, όμως, οι Αρχαιρεσίες με παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου αποτελούν μια μορφή 
Δικαστικής Απόφασης και επειδή εν προκειμένω αυτή τη συγκεκριμένη Ειρηνοδίκη και αυτή τη 
συγκεκριμένη Δικαστική Απόφαση ο Γερόλυμπος και το ΔΣ της ΕΛΟΚ, ακόμα και ο νομικός της 
σύμβουλος της ΕΛΟΚ Ιωάννης Μουρνιανάκης, που ήταν παρών, επιχείρησαν να τις εξαπατήσουν 
με συγκεκριμένες τακτικές, όπως και η ανύπαρκτη λίστα δικαιουμένων ψήφου στις Αρχαιρεσίες και 
άλλες, και το κατάφεραν, οι πράξεις τους αυτές συνιστούν το καραμπινάτο ποινικό αδίκημα της 
"εξαπάτησης δικαστηρίου"!!! 

 

Και επειδή ό,τι γράφω, το αποδεικνύω κιόλας, δείτε με κλικ εδώ το περίφημο Πρωτό-
κολλο Ψηφοφορίας! 

Φυσικά βλέπετε ό,τι βλέπω και εγώ: όνομα και υπογραφή, όνομα και υπογραφή, όνομα και 
υπογραφή, κτλ. κτλ. ακριβώς σαν να ψηφίζουν μέλη πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού σωματείου 
εργαζομένων!!! Και προφανέστατα αυτό αποτελεί κορυφαία παρανομία, διότι, όπως είναι σε όλους 
γνωστότατο η ΕΛΟΚ είναι αθλητική ομοσπονδία (σωματείο δευτέρου βαθμού) με μέλη της αθλητικά 
σωματεία πρώτου βαθμού και άρα κατά τις Αρχαιρεσίες της ψηφίζουν προφανώς φυσικά 
πρόσωπα ΟΧΙ ως άτομα αλλά ως αντιπρόσωποι αυτών των σωματείων, τα οποία φυσικά 
πρόσωπα άλλωστε ήδη έχουν καταθέσει δικαιολογητικά που πιστοποιούν την αντιπροσώπευση του 
αντίστοιχου σωματείου τους. Αυτό σημαίνει ότι στο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας πρέπει απαραιτήτως 
να αναγράφονται: 

1) το σωματείο, που ψηφίζει, 

2) ο αντιπρόσωπός του, και 

3) υπογραφή αυτού του αντιπροσώπου, 

Δηλαδή, όπως ακριβώς ήταν το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας στις Αρχαιρεσίες του 2008 και 
όπως ακριβώς ήταν και το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας στις Αρχαιρεσίες του 2012!!!  

Συνεπώς, το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας είναι καραμπινάτα παράνομο! 

Δέκατη Όγδοη Απάτη των Απατεώνων του ΔΣ της ΕΛΟΚ και της ΕφΕπ της ΓΣ μαζί με 
αμέλεια ή σύμπραξη της Δικαστικής Αντιπροσώπου και Δέκατος Όγδοος Λόγος ακύρωσης 
των Αρχαιρεσιών! 

 

21) Το επόμενο αριθμητικό λάθος αποτελεί επίσης καραμπινάτο λόγο ακυρότητας των 
Αρχαιρεσιών, διότι οι αριθμοί είναι λανθασμένοι! Συνήθως τα 71 + 34 + 72 μας κάνουν 177, που 
είναι διαφορετικό από τα 133, 139, 137 !!!  Νέο μπάχαλο της κυρίας Ειρηνοδίκου! 

Δέκατη Ένατη Απάτη των Απατεώνων του ΔΣ της ΕΛΟΚ και της ΕφΕπ της ΓΣ μαζί με 
αμέλεια ή σύμπραξη της Δικαστικής Αντιπροσώπου και Δέκατος Ένατος Λόγος ακύρωσης 
των Αρχαιρεσιών! 
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 22) Και συνεχίζει ακάθεκτη η κυρία Ειρηνοδίκης με την συμπαράσταση τώρα και των 
αντιπροσώπων των τριών συνδυασμών στην καταμέτρηση των ψήφων: του Γιώργου Γερόλυμπου 

για το Ελληνικό Ολυμπιακό Καράτε, του Σπύρου Δρακόπουλου για το ΚΙΜΕ και 
του Κυριάκου Σερεμετάκη για το Ελληνικό Σότοκαν, με το επόμενο μαργαριτά-
ρι παραλείποντας παρανόμως την πρωτογενή καταμέτρηση των ψήφων επί του 
αρχικού πίνακα των υποψηφίων για κάθε συνδυασμό! 

Κατευθυνόμενη από τον Γερόλυμπο και με το ΚΙΜΕ να ΚΟΙΜΑΤΑΙ, διότι 
έπρεπε να επιβλέπει την ορθή καταγραφή των πάντων πράγμα που δεν έκανε, 
μας γράφει η κα Ειρηνοδίκης κατευθείαν τους εκλεγόμενους χωρίς να δίνει την 
πρωταρχική καταμέτρηση των ψήφων, πράγμα τόσο απαραίτητο, ώστε η 
έλλειψή του να αποτελεί λόγο ακύρωσης των αρχαιρεσιών! 

Εικοστή Απάτη των Απατεώνων του ΔΣ της ΕΛΟΚ και της ΕφΕπ 
της ΓΣ μαζί με αμέλεια ή σύμπραξη της Δικαστικής Αντιπροσώπου και 

Εικοστός Λόγος ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! 

  

 

Το ίδιο συνεχίστηκε μέχρι και την Εξελεγκτική Επιτροπή κατωτέρω. 

 23) Στο επόμενο πώς πετάχτηκε το "Φωτάκου Αικατερίνη" με 10 ψήφους??? Πώς 
εφαρμόζεται το άρθρο 13 §18 του Καταστατικού της ΕΛΟΚ δεν επεξηγείται πουθενά στο Πρακτικό 
από την Δικαστική Αντιπρόσωπο! 

Κυρία Αλεξία Ορφανίδου, πού μας γράφετε στο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας σας την 
καταμέτρηση των ψήφων χωριστά και στο Πρακτικό σας την Σειρά Εκλογιμότητας όλων των 
υποψηφίων όλων των συνδυασμών χωριστά??? 

Εικοστή Πρώτη Απάτη των Απατεώνων του ΔΣ της ΕΛΟΚ και της ΕφΕπ της ΓΣ μαζί 
με αμέλεια ή σύμπραξη της Δικαστικής Αντιπροσώπου και Εικοστός Πρώτος Λόγος 
ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! 
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Εκ των ανωτέρω φαίνονται πλέον οι εννέα "πιστοί αχυράνθρωποι του Γερόλυμπου": 
Μπουλούμπασης, Ποντίδα, Χονδροματίδης, Μπαλασόπουλος, Χανικιάν, Ράλλης, Καραπλιάγκος, 
Τσαρτσιταλίδης και Σερεμετάκης! Οι επτά ήταν και στο προηγούμενο ΔΣ με τωρινή προσθήκη 
του Μπαλασόπουλου και του Σερεμετάκη!  

Οι υπόλοιποι στους δύο συνδυασμούς του Γερόλυμπου χρησιμοποιήθηκαν ως ... απλή 
«γέμιση» για τα ψηφοδέλτια! Τον τελευταίο δεν τον ξέρω, αλλά θα τον μάθω, και ο δικηγόρος 
Δημήτρης Μπαλασόπουλος είναι ο προηγούμενος "νομικός σύμβουλος" της ΕΛΟΚ, ο οποίος 
ανέλαβε να "γλυτώσει" τον Γερόλυμπο και τους άλλους "μέσα από το ΔΣ" επί "μαύρη πληρωμή" 
φυσικά, αλλά και τον εαυτό του, αφού αν ψάξουμε τις δαπάνες εικοσαετίας της ΕΛΟΚ είναι βέβαιο 
πως θα βρούμε ότι για προσωπικές υποθέσεις του Γερόλυμπου πληρωνόταν με λεφτά της 
ομοσπονδίας! 

Τον Μπαλασόπουλο τον θυμάστε, βέβαια! Είναι το Παιδάκι που μας έφερε τρεις δικηγό-
ρους φίλους του από το γραφείο του "να μας παίξουνε" την Δικαστική Επιτροπή, που 
καταδικάζει όλους κατά παραγγελία του Γερόλυμπου! 

  

24) Η κυρία Ειρηνοδίκης δεν μας γράφει στα Πρακτικά από ποιες σειρές καταμέτρησης 
βγήκαν τα επόμενα, πράγμα που αποτελεί τον: 

Εικοστή Δεύτερη Απάτη των Απατεώνων του ΔΣ της ΕΛΟΚ και της ΕφΕπ της ΓΣ μαζί 
με αμέλεια ή σύμπραξη της Δικαστικής Αντιπροσώπου και Εικοστός Δεύτερος Λόγος 
ακύρωσης των Αρχαιρεσιών! 
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24) Και φθάνουμε στους αντιπροσώπους για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή! 

 

Κατά πληροφορίες, κάπου εδώ είδαν την παρανομία του οι της Αντιπολίτευσης ότι έπρεπε 
πρώτα να είναι μέλος του ΔΣ ο Γερόλυμπος και μετά να υποβάλει υποψηφιότητα για την ΕΟΕ  και 
υπέβαλαν την σχετική Ένσταση στην κα Ειρηνοδίκη, η οποία την απέρριψε με αποτέλεσμα την: 

Εικοστή Τρίτη Απάτη των Απατεώνων του ΔΣ της ΕΛΟΚ και της ΕφΕπ της ΓΣ μαζί με 
αμέλεια ή σύμπραξη της Δικαστικής Αντιπροσώπου και Εικοστός Τρίτος Λόγος ακύρωσης 
των Αρχαιρεσιών! 

 

25) Τέλος, δεν αιτιολογείται επαρκώς το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τον 
εκπρόσωπο της ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ! 

Εικοστή Τέταρτη Απάτη των Απατεώνων του ΔΣ της ΕΛΟΚ και της ΕφΕπ της ΓΣ μαζί 
με αμέλεια ή σύμπραξη της Δικαστικής Αντιπροσώπου και Εικοστός Τέταρτος Λόγος 
ακύρωσης των Αρχαιρεσιών!  

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, αν δεν απατώμαι, υποβλήθηκε ακόμα μία ένσταση, αλλά 
αυτά είναι ψιλά γράμματα για τη σύνθεση της ΕφΕπ!!! 

 

Οι Αρχαιρεσίες της 21/4/2018 

Η νομικά τρύπια σαν σουρωτήρι Γενική Συνέλευση των Αρχαιρεσιών του 2016 είχε όλα 
τα αναγκαία στοιχεία παρανομιών, ώστε να προσβληθεί με ασφαλιστικά μέτρα μέσα σε 15 ημέρες 
από την ημερομηνία, που έγινε, και τότε το ΚΙΜΕ θα είχε πάρει προσωρινή διοίκηση από το 
Δικαστήριο! Με τα κλειδιά των γραφείων της ΕΛΟΚ στο χέρι, το ΚΙΜΕ θα είχε βάλει μια τάξη για 
νόμιμες εκλογές (αν βέβαια το ήθελε!)! 

Αλλά ο «φυτευτός νομικός συμβουλάτορας» Σπύρος Δρακόπουλος του ΚΙΜΕ-Ηλιθίων, δήθεν 
περιμένοντας έγγραφα από τη ΓΓΑ εξάντλησε την εξάμηνη προθεσμία προσβολής μιας γενικής 
συνέλευσης τους έπεισε να υποβάλουν αγωγή ακύρωσης την τελευταία ημέρα της εξάμηνης 
προθεσμίας προσφέροντας έτσι «ροκάνισμα του χρόνου» στον παραπαίοντα Γερόλυμπο με τρόπο, 
ώστε να ανασυνταχθεί!  

Η Αγωγή αυτή δικαίωσε τυχαία το ΚΙΜΕ, ακύρωσε τις εκλογές για τυχαίους λόγους και όχι 
για αυτούς που είχαν επικαλεσθεί, με την Απόφαση 2332/3-3-2018, δηλαδή 18 μήνες μετά την 
παράνομη Γενική Συνέλευση! Δηλαδή ο «κομπάζων νομικός παραστάτης» του ΚΙΜΕ-Ηλιθίων 
έδωσε ένα χρονικό διάστημα 18 μηνών δώρο στον Γερόλυμπο!!! Με … φιογκάκι!!! 

Και η συνέχεια ήταν πάλι μοιραία για την αντιπολίτευση του ΚΙΜΕ: 

1 – Ο Γερόλυμπος έκανε αμέσως έφεση στην απόφαση και, όπως είχε δικαίωμα,  
προσδιόρισε μακρινή ημερομηνία εκδίκασης, ενώ το ΚΙΜΕ κοιμόταν, 

2 – Στο διάστημα αυτό και άμεσα πήγε στο δικαστήριο, παραίτησε το ΔΣ και ζήτησε 
προσωρινή διοίκηση, 
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3 – Έτρεξε το ΚΙΜΕ να τα ακυρώσει, αλλά απέτυχε, 

4 – Πήρε ο Γερόλυμπος την προσωρινή διοίκηση, 

5 – Μετά από στρεβλώσεις προσωρινής διαταγής, ο Γερόλυμπος έκανε «νόμιμες» εκλογές 
την 21/4/2018, των οποίων τα Πρακτικά και τους Πίνακες Ψηφισάντων θα είναι διάτρητα, αλλά ποτέ 
δεν τα είδα, ποτέ δεν μου τα έδωσαν και δεν με ενδιαφέρει να τα δω, διότι ασχολούμαι με ηλιθίους. 
Και ιδού το αποτέλεσμα των εκλογών από το site  της ΕΛΟΚ. 

 

 

6 – Στις εκλογές αυτές ο Γερόλυμπος έβαλε 2-3 νέα μέλη στο ΔΣ ο 
Γερόλυμπος, δήθεν ότι το άλλαξε, 

7 – Και φτου κι απ’ την αρχή, διότι θα φθάσει στην εκδίκαση της έφεσης με 
τελείως νέο ΔΣ, ώστε η έφεση δεν θα έχει λόγους να δικαστεί!  

8 - Έτσι, σήμερα 15/9/2018, ο Γερόλυμπος έχει ακόμα το ΔΣ και την ΕΛΟΚ 
στα χέρια του και έχει ακυρώσει ακόμα και την έφεση (που θα δικαστεί στο 
μέλλον!) στην τυχαία ήττα του στην αγωγή ακύρωσης των εκλογών της 11/9/2016 
με τη βοήθεια πάντα του φυτευτού πράκτορά του στο ΚΙΜΕ Σπύρου Δρακόπουλου 

και του βαθύ ύπνου του αρχηγού του ΚΙΜΕ Γιώργου Μπίκα! 
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Και αποτελεί υποχρέωσή μου να επαναλάβω και εδώ τους υπεύθυνους της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού για την υπόθαλψη της τεράστιας αυτής σε χρόνο και σε μέγεθος 
εγκληματικότητας στο χώρο του «ευ αγωνίζεσθαι!» ή μάλλον του «ευ ξεφτιλίζεσθαι»!:  

 

Ρεφρέν: 

«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!  

Στην περίπτωση της ΕΛΟΚ κάθε διοικητική απάτη του Γερόλυμπου και 
των Συνεργατών του, που αποτελούσαν τα Διοικητικά Συμβούλια, τις Επιτροπές, τα ψευδο-
παραδοσιακά στυλ, τα ψευδο-νταν σε αυτά και στην ΕΛΟΚ καθώς και τους «μεγάλους δασκάλους» 
του καράτε έχει πάρει εγκρίσεις από την αμαρτωλή ΓΓΑ και βρίσκεται στα συρτάρια και στα 
ντουλάπια της διεφθαρμένης αυτής υπηρεσίας. 

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 νομιμοποίη-
ση 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 Διοίκη-
σης, στο οποίο καταγράφονται περιγραφικά και συγκεκριμένα οι αμαρτωλές 
οικονομικές διευκολύνσεις από την πολιτική διοίκηση προς τους υπαλλήλους 
της ΓΓΑ, διευκολύνσεις που «ζητούσαν σαν αντάλλαγμα» τα πολιτικά ρουσφέτια 
στην «Αυτόκρατορία του Ρουσφετιού»! 

Αν θέλαμε να θυμηθούμε στο εγγύς παρελθόν και στο παρόν ονόματα θα 
μέναμε στους προηγούμενους υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό και ΓΓΑ Κυριακή 

Γιαννακίδου της Νέας Δημοκρατίας καθώς και στους τωρινούς υφυπουργό Σταύρο Κοντονή, ΓΓΑ 
Ιούλιο Συναδινό και Υφυπουργό Γιώργο Βασιλειάδη της παρούσας τραγελαφικής (τράγος και ελάφι!) 
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ!!! 

 
 
Β3 – Διοικητικά Συμβούλια της ΕΛΟΚ (όλα παράνομα)  ΑΡΧΗ 
 

Όλα τα Διοικητικά Συμβούλια ήταν καταρχήν παράνομα λόγω του ότι πρόκυπταν από 
παράνομες αρχαιρεσίες εντός παράνομων Γενικών Συνελεύσεων. Κατά δεύτερο λόγο, όλα τα 
διοικητικά συμβούλια της ΕΛΟΚ από το 1999 μέχρι σήμερα είχαν περισσότερα από τα μισά τους 
μέλη με καραμπινάτα κωλύματα εκ του νόμου 2725/1999. 

Το κάθε Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο πάντα (από το 1995 μέχρι σήμερα) από ανθρώπους 
του Γερόλυμπου, που υπέγραφαν χωρίς καμιά αντίρρηση όλα ανεξαιρέτως όσα τους έβαζε να υπο-
γράψουν!. 
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Η στρατηγική επικράτησης του Γερόλυμπου στην ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ ήταν μέσω της παροχής 
οικονομικών ωφελημάτων στους υψηλόβαθμους σε Νταν στο καράτε προπονητές και αυτό γινόταν 
με το να τους παρέχει την ευχέρεια να εκμεταλλεύονται τους αθλητές και τους συλλόγους της ΕΛΟΚ 
με προπονητικά σεμινάρια και με εξετάσεις Κύου και Νταν, δηλαδή μικρών βαθμών μέχρι τη μαύρη 
ζώνη πρώτο Νταν και στη συνέχεια μεγαλύτερων από το πρώτο Νταν προς τα μεγαλύτερα Νταν. 
Αυτό τους έδινε ένα αξιόλογο εισόδημα, ώστε να του δίνουν ευχαρίστως ως αντάλλαγμα όχι μόνο 
τις ψήφους των συλλόγων τους, αλλά και τις ψήφους των συλλόγων των μαθητών τους, ώστε να 
αρμέγει την ΕΛΟΚ χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν! 

Αυτό ακριβώς αποτελεί μια «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία»! 

Το πρώτο βήμα για αυτή την επικράτηση του Γερόλυμπου μέσω των υψηλόβαθμων σε Νταν 
«δασκάλων» του καράτε ήταν να τους έχει μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΟΚ και αυτό 
ακριβώς εφάρμοσε από την πρώτη στιγμή που επικράτησε στην ΕΟΕΚ το 1994! Αυτό άλλωστε είχε 
εφαρμοστεί από την γένεση και λειτουργία για της ΕΟΕΚ από το 1986! 

Έτσι οι παλαιότεροι και εμπειρότεροι προπονητές καράτε ήταν από το 1986 και συνέχισαν το 
1994 να καταλαμβάνουν τις περισσότερες θέσεις του ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

Αυτό, όμως, έπρεπε να σταματήσει από τη δημοσίευση του αθλητικού νόμου 2725/1999 και 
όπως ο νόμος όριζε οι προπονητές έπρεπε να έχουν επαγγελματική άδεια από τη ΓΓΑ, να 
συμβάλλονται με σύμβαση κατατιθέμενη στην Εφορία με όποιον σύλλογο συνεργάζονται προπο-
νώντας τους αθλητές του και ως εκ της σχέσεως παροχής υπηρεσιών προς τον σύλλογο-μέλος της 
ομοσπονδίας ΔΕΝ μπορούσαν να είναι αντιπρόσωποι αυτού του συλλόγου, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, στις Γενικές Συνελεύσεις της ομοσπονδίας με αποτέλεσμα 
να μην έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της ομοσπονδίας!!! 

Εκ του ανωτέρω προκύπτει ότι ούτε οι εξεταστές Νταν μπορούν να μετέχουν στα 
όργανα της ΕΛΟΚ, αλλά ούτε και οι λεγόμενοι «δάσκαλοι» και ούτε οι «καθηγητές των 
σχολών προπονητών», διότι όλοι πλέον αυτοί δεν είναι τίποτα άλλο παρά προπονητές 
«ανωτέρου επιπέδου»!!! 

Ε, λοιπόν, στην ΕΛΟΚ δεν σταμάτησαν ΠΟΤΕ πολλοί επαγγελματίες προπονητές με 
δίπλωμα της ΓΓΑ να είναι μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα όλα μα όλα ανεξαιρέτως τα 
διοικητικά της συμβούλια της ΕΛΟΚ να είναι παράνομα και μάλιστα εν γνώσει της ΓΓΑ, στην οποία 
η παρανομία αυτή είχε καταγγελθεί πολλές φορές χωρίς να δίνει καμιά σημασία στην άγρια 
εκμετάλλευση της ΕΛΟΚ από τη Συμμορία του Γερόλυμπου! 

Στη συνέχεια θα δούμε όσα διοικητικά συμβούλια μπόρεσα να συγκεντρώσω και τα παράνομα 
μέλη τους, που ήταν ταυτόχρονα και προπονητές καράτε και σαν σύνολα ενδεικτικά αλλά και σαν 
άτομα συγκεκριμένα! 

 

Σαν εισαγωγή, ας δούμε τι συνέβαινε πριν από το 1999, όπου τα μέλη του ΔΣ που ήταν 
ταυτόχρονα και επαγγελματίες προπονητές είναι γραμμένα πρώτα και με μαύρα γράμματα (με κλικ 
βλέπετε τα αντίστοιχα έγγραφα): 

Στο ΔΣ της 2/4/1994 έχουμε 11 προπονητές στα 11 μέλη του ΔΣ: Σανιώτης, Γερόλυμπος, 
Μπίκας, Χρήστου, Κραββαρίτης, Παπαδημητρόπουλος, Μπουλούμπασης, Παναγιωτίδης, 
Βερώνης και Κοσμίδης!!! Μόνο ο τότε επίτιμος πρόεδρος Ευθύμιος Περσίδης δεν ήταν προπο-
νητής της ΓΓΑ. 

Στο ΔΣ της 1/3/1995 έχουμε 10 προπονητές στα 11 μέλη του ΔΣ: Σανιώτης, Γερόλυμπος, 
Παναγιωτίδης, Χρήστου, Παπαδημητρόπουλος, Μπουλούμπασης, Κραββαρίτης, Βερώνης, 
Μπίκας, Κοσμίδης, Οικονομάκης! 

Στο ΔΣ της 12/10/1995 έχουμε 11 προπονητές στα 11 μέλη του ΔΣ: Σανιώτης, Γερόλυμπος, 
Παναγιωτίδης, Παπαδημητρόπουλος, Χρήστου, Κοσμίδης, Κραββαρίτης, Μπουλούμπασης, 
Βερώνης, Μπίκας, Καρατζάς! 

Στο ΔΣ της 12/10/1995 έχουμε 10 προπονητές στα 11 μέλη του ΔΣ: Γερόλυμπος, Παπα-
δημητρόπουλος, Κατσούρης, Παναγιωτίδης, Μπουλούμπασης, Σανιώτης, Τσόγκας, Καρα-
τζάς, Κοσμίδης, Μπίκας, Παναγιωτόπουλος! 
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Στο ΔΣ της 8/1/1996 έχουμε 10 προπονητές στα 11 μέλη του ΔΣ: Γερόλυμπος, Παπαδημη-
τρόπουλος, Κατσούρης, Παναγιωτίδης, Μπουλούμπασης, Σανιώτης, Τσόγκας, Καρατζάς, 
Κοσμίδης, Μπίκας, Παναγιωτόπουλος. 

 

Την 19/6/1999 δημοσιεύεται ο αθλητικός νόμος στο ΦΕΚ και αρχίζει η ισχύς του με ίσως ένα 
10μηνο ανοχή μέχρι να προσαρμόσουν οι σύλλογοι και οι ομοσπονδίες τα καταστατικά τους σε 
αυτόν. Ταυτόχρονα αρχίζουν και οι παράνομες συμμετοχές επαγγελματιών προπονητών 
καράτε στα ΔΣ της παράνομης ΕΛΟΚ!!! 

Στο ΔΣ της 6/9/1999 έχουμε 10 προπονητές στα 11 μέλη του ΔΣ: Γερόλυμπος, Παπαδημη-
τρόπουλος, Κατσούρης, Παναγιωτίδης, Μπουλούμπασης, Σανιώτης, Τσόγκας, Μπίκας, 
Κοσμίδης, Καρατζάς, Παναγιωτόπουλος. 

Προσοχή: στο ΔΣ της 2/12/1999 έχουμε 11 προπονητές στα 15 μέλη του ΔΣ: Γερόλυμπος, 
Σανιώτης, Παπαδημητρόπουλος, Παναγιωτίδης, Μπίκας, Παπαναστασίου, Μπουλού-
μπασης, Καραϊσκάκης, Κοσμίδης, Κουκάς, Πάσης, Νικολούδης, Δάρρας, Πεφάνης, 
Χατζόπουλος. (Εδώ οι προπονητές λέγονται «επιχειρηματίες»!)  

Στο ΔΣ της 30/3/2001 έχουμε 11 προπονητές στα 15 μέλη του ΔΣ: Γερόλυμπος, Σανιώτης, 
Παπαδημητρόπουλος, Μπίκας, Κοσμίδης, Παπαναστασίου, Κουκάς, Μπουλούμπασης, 
Ασπρούδης, Νικηταρής, Πάσης, Ιατρόπουλος, Δάρρας Κ., Δάρρας Ζ., Πεφάνης. 

Στο ΔΣ της 11/3/2002 παραιτείται από Πρόεδρος ο Γερόλυμπος, ανακηρύσσει τον εαυτό 
του Επίτιμο Πρόεδρο και παραμένει μέλος του ΔΣ!  Τέλος, έχουμε 10 προπονητές στα 15 μέλη 
του ΔΣ. 

Στο ΔΣ της 2/1/2003 έχουμε 10 προπονητές στα 15 μέλη του ΔΣ: Παπαδημητρόπουλος, 
Μπίκας, Κοσμίδης, Κουκάς, Παπαναστασίου, Πάσης, Ασπρούδης, Γερόλυμπος, Μπουλού-
μπασης, Σανιώτης, Χατζόπουλος, Ιατρόπουλος, Δάρρας Κ., Δάρρας Ζ., Χανικιάν. 

Στο ΔΣ της 25/2/2003 έχουμε 8 προπονητές στα 11 μέλη του ΔΣ: Παπαδημητρόπουλος, 
Μπίκας, Κοσμίδης, Κουκάς, Παπαναστασίου, Πάσης, Ασπρούδης, Γερόλυμπος, Μπουλού-
μπασης, Σανιώτης, Χατζόπουλος,  Ιατρόπουλος, Δάρρας Κ., Δάρρας Ζ., Χανικιάν. 

Στο ΔΣ της 24/10/2004 έχουμε 10 προπονητές στα 15 μέλη του ΔΣ: Παπαδημητρόπουλος, 
Κοσμίδης, Ασπρούδης, Μπίκας, Παπαναστασίου, Πάσης, Μπουλούμπασης, Παναγιωτίδης, 
Τζανάκος, Γερόλυμπος, Χανικιάν, Παλάκης, Ζουρντός, Θωμόπουλος, Καζακέας. 

Στο ΔΣ της 6/10/2008 έχουμε 8 προπονητές στα 11 μέλη του ΔΣ: Παπαδημητρόπουλος, 
Ποντίδα-Γερόλύμπου, Κοσμίδης, Καζακέας, Παπαναστασίου, Τζανάκος, Πάσης, Μπουλού-
μπασης, Δημητριάδης, Λουίζος, Τσέλιος. 

Στο ΔΣ της 5/11/2012 έχουμε 7 προπονητές στα 11 μέλη του ΔΣ: Μπουλούμπασης, 
Ποντίδα-Γερολύμπου, Χονδροματίδης, Βόβλας, Καρβούνης, Κοσμίδης, Πάσης, Δημητριάδης, 
Γκουβούσης, Χανικιάν, Ράλλης.  

Στο ΔΣ της 13/7/2014 έχουμε 7 προπονητές στα 11 μέλη του ΔΣ: Μπουλούμπασης, 
Ποντίδα-Γερολύμπου, Βόβλας, Καρβούνης, Χονδροματίδης, Πάσης, Κοσμίδης, Δημητριάδης, 
Γκουβούσης, Χανικιάν, Ράλλης.  

Στο ΔΣ της 11/9/2016 έχουμε 5 προπονητές στα 11 μέλη του ΔΣ: Μπουλούμπασης, Ποντί-
δα-Γερολύμπου, Χονδροματίδης, Πάσης, Μπίκας, Μπαλασόπουλος, Χανικιάν, Ράλλης, Καρα-
πλιάγκος, Φωτάκου, Σερεμετάκης. 

Στο ΔΣ της 21/4/2018 έχουμε 3 προπονητές στα 11 μέλη του ΔΣ: Μπουλούμπασης, 
Ποντίδα-Γερολύμπου, Χονδροματίδης, Μπαλασόπουλος, Τσαρτσιταλίδης, Καραπλιάγκος, Σια-
ψάλης, Γιακουμίδης, Λαζαρίδης, Ζημάρη, Σαγιάς. 

 

Στα ανωτέρω κωλύματα των τεχνικών του καράτε ως μελών των κατά καιρούς ΔΣ/ΕΛΟΚ και 
σε συνδυασμό με τα παράνομα δήθεν παραδοσιακά ψευδο-στυλ εντός της ΕΛΟΚ και περί την ΕΛΟΚ 
θα πρέπει να προστεθούν και οι ηγετικές θέσεις που είχαν ως «δήθεν αρχηγοί» των ψευδο-
παραδοσιακών στυλ (χωρίς καμιά απολύτως νομιμότητα) και οργανωτές σεμιναρίων, εξετάσεων και 
αγώνων τα επόμενα κατά καιρούς μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ: 

ΠΕ
ΡΣ
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/B3-19960108-meli%20DS.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1999-0906-meli%20DS.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1999-1202-DS-15%20meli.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2001-0330-DS-15%20meli.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2002-0311-DT-epit-WKF-EKF-BKF.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2003-0102-DS-15%20meli-epitropes.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2003-0225-DS-meli.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2004-1024-kar.gr-DS-ekl-elok.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2008-1006-DS-meli.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2012-1105-DS-meli.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2014-0713-DS-meli.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2016-0911-Prakt.ArxairELOK.Arxi.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2018-0421c-elok-neoDS.pdf
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Χρήστος Μπουλούμπασης και Γρηγόρης Βόβλας ως αρχηγοί του παράνομου ψευδο-
παραδοσιακού στυλ Γουάντο-ρίου. 

Γιώργος Τσόγκας, Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος και Παναγιώτης Χονδροματίδης ως 
αρχηγοί κατά καιρούς του παράνομου ψευδο-παραδοσιακού στυλ του Σίτο-ρίου. 

Γιώργος Κοσμίδης ως αρχηγός του μη παραδοσιακού στυλ Κυόκουσιν-κάι, το οποίο είχε 
επιβληθεί ως παραδοσιακό στυλ από την ΕΛΟΚ στους συλλόγους! 

Πέτρος Πάσης ως αρχηγός του παράνομου ψευδο-παραδοσιακού στυλ Γκότζου-ρίου. 

Γιώργος Γερόλυμπος, Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου και Παναγιώτης Χονδροματί-
δης ως αρχηγοί του παράνομου ψευδο-παραδοσιακού στυλ του Σίτο-ρίου μέσω της οργάνωσης-
μαϊμού με έδρα στην Αγγλία International Shotokan Shito-ryu Organization (ISSO)!  

 

Βάσει των ανωτέρω είναι πλέον βέβαιο ότι μιλάμε για καραμπινάτη Εγκληματική 
Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!!!!!!!! 

 

Τώρα πλέον μπορούμε να αναφερθούμε ονομαστικά σε συγκεκριμένα μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ 
των τελευταίων, τα οποία με ψευδείς δηλώσεις δήθεν μη υπαρχόντων κωλυμάτων κατέλαβαν 
θέσεις στο ΔΣ της ΕΛΟΚ, ενώ ταυτόχρονα ενεργούσαν  παράνομες δραστηριότητες οι οποίες 
αποδεικνύουν την ενεργή τους συμμετοχή τους σε προπονήσεις ή/και σεμινάρια αθλητών και 
προπονητών, σε εξετάσεις αθλητών και προπονητών ή και ακόμα και σε διδασκαλία σε σχολές 
προπονητών καράτε μέσω της ΓΓΑ και λόγω όλων αυτών ήταν παράνομη η συμμετοχή τους στις 
εκλογές ως υποψήφιοι για μέλη των ΔΣ και στη συνέχεια παράνομη η εκλογή τους σε αυτές τις 
θέσεις, ως κατωτέρω: 

 

Χρήστος Μπουλούμπασης, ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ: 

α) Παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ από το 1999 που βγήκε ο αθλητικός 
νόμος, διότι, εφόσον περιλαμβάνεται στους καταλόγους προπονητών της ΓΓΑ 
και ΔΕΝ έχει αποποιηθεί αυτή την ιδιότητα με δήλωσή του βεβαίας 
ημερομηνίας, είναι προπονητής και εξεταστής Νταν καράτε. Ταυτόχρονα 
είναι επικεφαλής της παρα-ομοσπονδίας Γουάντο-ρύου Καράτε, την οποία 
διακινεί χωρίς νόμιμο καταστατικό, χωρίς δηλωμένη φορολογική οντότητα με 
συνεχείς παραβάσεις του αθλητικού νόμου, του φορολογικού κώδικα, 
φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα!  

β) Ποτέ δεν αποποιήθηκε την άδεια του προπονητή της ΓΓΑ για να 
ακολουθήσει πορεία διοικητικού, ενώ δίδασκε και διδάσκει παράνομα στο σύλλογό του, σε 
άλλους συλλόγους και σε σεμινάρια πανελλήνιου βεληνεκούς, ακόμα και στη Σχολή Προπο-
νητών Καράτε, θέση εκ του νόμου αμειβόμενη, ενώ ο ίδιος ως μέλος του ΔΣ απαγορεύεται να 
αμείβεται για υπηρεσίες του προς την ομοσπονδία, πάντα παραβαίνοντας την αθλητική και τη 
φορολογική νομοθεσία!!!  

γ) Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει δώσει ως σήμερα στις 
Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, πως δήθεν δεν εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου 2725/1999, ΕΙΝΑΙ 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!  

δ) Ως αρχηγός της παράνομης ψευδο-ομοσπονδίας Γουάντο-ρίου διοργανώνει παράνομους 
πανελλήνιους αγώνες παράνομης οργάνωσης καράτε υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ! 

ε) Τελευταία ανέλαβε Διευθυντής της υπό την εποπτεία της ΓΓΑ Σχολής Προπονητών Καράτε 
του 2014 και παρά το ασυμβίβαστο παρίστανε και τον "διδάσκοντα" στην Σχολή με κίνδυνο να 
ακυρωθεί η Σχολή Προπονητών, ενώ επιχείρησε να πουλήσει παράνομα και το βιβλίο του στους 
μαθητές της Σχολής πράγμα που τελικά δεν κατάφερε!  

ζ) Ενήργησε με καραμπινάτη απιστία στα καθήκοντα του Διευθυντή της Σχολής εις βάρος της 
αξιοπιστίας των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ απέναντι στους μαθητές της Σχολής και με πρόθεση εκβιασμού και 
εξαπάτησης αυτών των ίδιων μαθητών της Σχολής, όταν επέτρεψε τις παράνομες εξετάσεις της 
Σχολής παρά την εν γνώση του απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής για 15νθήμερη 
αναβολή των εξετάσεων.  

ΠΕ
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/Bulubasis-1.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2018-0517-prop%20karate.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2018-0315-Exetastes-Meli%20DS-A.B.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/SxoPro-2014-0708-Progr-olo.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/SxoPro-2014-0708-Progr-olo.pdf
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η) Ως πρόεδρος της ΕΛΟΚ ευθύνεται για ένα μεγάλο πλήθος ψευδών βεβαιώσεων της ΕΛΟΚ 
προς την ΓΓΑ για Νταν και προϋπηρεσίες στο άθλημα σε αθλητές-μαθητές της Σχολής Προπονητών, 
τους οποίους ήθελε να ευνοήσει. 

θ) Δηλαδή, από το 1999 ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ Μπουλούμπασης δεν είναι απλός "αθλητικός 
απατεώνας", αλλά δεν άφησε και τίποτα παράνομο που να μην το κάνει. Είναι φανερό ότι μιλάμε 
για μαφιόζο του πεζοδρομίου!  Συνεπώς, ο Χρήστος Μπουλούμπασης, μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και 
Διευθυντής της Σχολής Προπονητών Καράτε, κατατάσσεται στους "αθλητικούς απατεώνες", που 
απομυζούν την ΕΛΟΚ συστηματικά και μακροχρόνια!!!  

 

Γρηγόρης Βόβλας, ο Ταμίας της ΕΛΟΚ: 

α) Βλέπει και υποτίθεται ότι ξέρει τι γίνεται στο Ταμείο της ΕΛΟΚ! 
Δυστυχώς, όμως, δεν γνωρίζει τίποτα απολύτως, πράγμα αυταπόδεικτο διότι 
δεν έχει την μόρφωση να καταλαβαίνει το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα 
Βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας των οικονομικών της ΕΛΟΚ. 

β) Είναι υπόλογος και με την προσωπική του περιουσία για κάθε 
ατασθαλία στο Ταμείο της ΕΛΟΚ! Δεν τηρεί κανένα βιβλίο για την περιουσία 
της ΕΛΟΚ, η οποία έχει εξατμιστεί! 

γ) Ως υπαρχηγός της παράνομης ψευδο-ομοσπονδίας Γουάντο-ρίου 
διοργανώνει παράνομα σεμινάρια παράνομης οργάνωσης καράτε υπό την 

αιγίδα της ΕΛΟΚ! 

δ) Είναι επαγγελματίας προπονητής και εξεταστής Νταν καράτε με σύμβαση στο σύλλογό 
του και "δάσκαλος" σε άλλους συλλόγους και προπονητές, εφόσον περιλαμβάνεται στους 
καταλόγους προπονητών της ΓΓΑ και ΔΕΝ έχει αποποιηθεί αυτή την ιδιότητα με δήλωσή του 
βεβαίας ημερομηνίας. Διδάσκει αποδεδειγμένα σε παράνομα σεμινάρια καράτε.  

ε) Παράνομος αντιπρόσωπος συλλόγου διαφορετικού από τον δικό του και συμμετέχων με 
αυτό τον τρόπο στην εκτεταμένη νοθεία των εκλογών του 2012! 

ζ) "Διδάσκων" με κεφαλαίο στη Σχολή Προπονητών Καράτε, θέση εκ του νόμου αμειβό-
μενη, ενώ ο ίδιος ως μέλος του ΔΣ απαγορεύεται να αμείβεται για υπηρεσίες του προς την 
ομοσπονδία, πάντα παραβαίνοντας την αθλητική και τη φορολογική νομοθεσία!!!  

η) Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει δώσει ως σήμερα στις 
Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, πως δήθεν δεν εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου 2725/1999, ΕΙΝΑΙ 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!  

θ) Συμμετέχει σε όλες τις παρανομίες του ΔΣ/ΕΛΟΚ ως πιστό και υπάκουο ανδρείκελο του 
Γερόλυμπου!  

ι) Συνεπώς, ο Γρηγόρης Βόβλας κατατάσσεται στους "αθλητικούς απατεώνες", που απομυ-
ζούν την ΕΛΟΚ συστηματικά και μακροχρόνια!!! 

 

 

Ηλίας Γκουβούσης, Έφορος Υλικού! 

α) Έφορος ποίου Υλικού? Αυτού που η ΕΛΟΚ πλήρωνε με εκατομμύρια 
δρχ. και σήμερα ΔΕΝ υπάρχει? 

β) Είναι υπόλογος και με την προσωπική του περιουσία για όλο το Υλικό 
της ΕΛΟΚ και για την λεπτομερή τήρηση του Βιβλίου Υλικού με τις ημερο-
μηνίες, τα ποσά και την τύχη της κάθε ... καρφίτσας, που αγοράστηκε με λεφτά 
του δημοσίου από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα! 

γ) Επαγγελματίας προπονητής καράτε (έστω και χωρίς δίπλωμα προ-
πονητή της ΓΓΑ) στο σύλλογο του πατέρα του Κώστα Γκουβούση στη Σκάλα 
Λακωνίας κατέχει παράνομα θέση στο ΔΣ της ΕΛΟΚ! 

δ) Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει δώσει ως σήμερα στις 
Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, πως δήθεν δεν εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου 2725/1999, ΕΙΝΑΙ 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!  

ΠΕ
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/Vovlas-1.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2018-0517-prop%20karate.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2018-0315-Exetastes-Meli%20DS-A.B.pdf
file:///C:/Users/Admin/Documents/My%20Web%20Sites/karate/14elok/144140305.htm
file:///C:/Users/Admin/Documents/My%20Web%20Sites/karate/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/SxoPro-2014-0708-Progr-olo.pdf
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ε) Στις συνεδριάσεις του ΔΣ/ΕΛΟΚ δεν παρευρισκόταν, ενώ η υπογραφή του ... έμπαινε με 
πλαστογραφίες!!!  

ζ) Παρ' όλο που είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ δήλωσε ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ υποψή-
φιος προπονητής στη Σχολή Προπονητών και πήρε δίπλωμα από αυτήν με πιθανά ψευδή στοιχεία!  

η) Θεωρητικά βλέπει, ακούει και συνειδητοποιεί κάθε τι που γίνεται μέσα στην ΕΛΟΚ και 
συμμετέχει ενεργά με την υπογραφή του ως Έφορος Υλικού!  

θ) Συμμετέχει ενεργά στις παράνομες και νοθευμένες εκλογές της ΕΛΟΚ, στις παράνομες 
αποφάσεις του ΔΣ, στους παράνομους διορισμούς επιτροπών, στις παράνομες διώξεις παρα-
γόντων και συλλόγων του καράτε, στις παρανομίες κατά την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής 
Προπονητών και σε κάθε άλλη παρανομία του ΔΣ/ΕΛΟΚ, που τυχόν διαφεύγει την υπόμνησή της 
σε αυτό το σημείο!!!  

ι) Συνεπώς, ο Ηλίας Γκουβούσης κατατάσσεται στους "αθλητικούς απατεώνες", που 
απομυζούν την ΕΛΟΚ συστηματικά και μακροχρόνια!!!  

 

Ο Αστυνομικός Γιώργος Καρβούνης, παράνομος Έφορος Εθνικών Ομάδων και ο πλέον 
φανατικός υποστηρικτής του Γιώργου Γερόλυμπου!!! 

α) Ο Αστυνομικός που υποτίθεται ότι μας φυλάει από τους παράνομους 
είναι ο ίδιος πιο ... παράνομος από τους παράνομους και δεν απαγκιστρώνεται 
από την παρανομία με τίποτα προσβάλλοντας τον εαυτό του, τους συναδέλφους 
του και ολόκληρη την Αστυνομία!!!  

β) Έφορος Εθνικών Ομάδων, Επαγγελματίας Πολυθεσίτης Προπονητής, 
εφόσον περιλαμβάνεται στους καταλόγους προπονητών της ΓΓΑ και ΔΕΝ έχει 
αποποιηθεί αυτή την ιδιότητα με δήλωσή του βεβαίας ημερομηνίας, και προπο-
νητής με σύμβαση στον δικό του σύλλογο, όπως αυτοδιαφημίζεται στο διαδίκτυο! 

γ) Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει δώσει 
ως σήμερα στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, πως δήθεν δεν εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου 
2725/1999, ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!  

δ) Διακρίθηκε 13 φορές στα πρωταθλήματα της S.K.I. Hellas, Ε.Λ.Ο.Κ. και Α.Σ.Α.Ε.Δ. 
(Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων) και συμμετείχε σε Βαλκανικά και 
Παγκόσμια πρωταθλήματα, ως αθλητής και προπονητής με το S.K.I.F. και την Εθνική ομάδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας. 

ε) Από το 1996 έχει υπό την προπονητική του καθοδήγηση την – πρωταθλήτρια Ελλάδος 
και Βαλκανίων από το 1998 – ομάδα KARATE της ΕΛ.ΑΣ και την Εθνική Ομάδα του Α.Σ.Α.Ε.Δ. 

 

ζ) Δηλώνει ό ίδιος στο διαδίκτυο: "Ο Γεώργιος Καρβούνης είναι μέλος του Δ.Σ. και έφορος 
της Εθνικής ομάδας της ΕΛ.Ο.Κ. Επίσης είναι μέλος της Τεχνικής Επιτροπής στο Α.Σ.Α.Ε.Δ. 
για τα αθλήματα Karate – Judo – Tae Kwon Do. Παράλληλα είναι καθηγητής στην Σχολή 
Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Σήμερα συνεχίζει το παραγωγικό του έργο στο ΚΕΝΤΡΟ KARATE 
SHOTOKAN ΖΩΓΡΑΦΟΥ δουλεύοντας με παιδιά, έφηβους και ενήλικους αθλητές και 
αθλήτριες."  

η) Δηλαδή δηλώνει: "Και παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ είμαι και ότι γουστάρω κάνω!!!" Τι 
είδους αστυνομικός είναι αυτός???  

θ) Και όχι μόνο αυτά, αλλά έχει εισπράξει θρασύτατα από το Δημόσιο έξοδα του συλλόγου 
του, 1500 € και 2000 € (ποιος ξέρει πόσα άλλα) καθώς και  5.943 € ως BONUS προπονητή 
κάποιου πρωταθλητή με ειδικές ανάγκες (και εδώ το αντίστοιχο ΦΕΚ). 

 

ι) Συνεπώς, ο Γιώργος Καρβούνης κατατάσσεται στους "αθλητικούς απατεώνες", που 
απομυζούν την ΕΛΟΚ συστηματικά και μακροχρόνια!!!  
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/Karvounis-DF%20oles.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/Z8-20180517-prop%20karate.pdf
https://www.facebook.com/george.karvounis.37/about?lst=100007025684156%3A1252577463%3A1536738879
https://www.facebook.com/george.karvounis.37/about?lst=100007025684156%3A1252577463%3A1536738879
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/Karvounis-1500.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/Karvounis-2000.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/Karvounis-5943.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/Karvounis-20151211-FEK-B2693.pdf
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Παναγιώτης Χονδροματίδης, επαγγελματίας προπονητής και στο σύλλογό του και σε σεμινάρια 
και θρασύτατος Διδάσκων στη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΓΓΑ! 

α) Δεν έχει κανένα δίπλωμα από αξιόπιστη Ιαπωνική ομοσπονδία, διότι 
η ΕΛΟΚ δεν θεωρείται αξιόπιστη, αφού δίνουν μόνοι τους τα διπλώματα μεταξύ 
τους και σε αυτούς που αξίζουν και σε άχρηστους, δεδομένου ότι ο άχρηστος 
Παπαδημητρόπουλος είχε 6 νταν-μαϊμού και όλοι τον δέχονταν για ... έκτο 
νταν!!! 

β) Ανδρείκελο του Γερόλυμπου στον έλεγχο των συλλόγων Σίτο-ρύου 
Καράτε με τόσο χαμηλό επίπεδο καράτε, ώστε ρίχνουν όλο το επίπεδο καράτε 
της ΕΛΟΚ!  

γ) Ως αρχηγός της παράνομης ψευδο-ομοσπονδίας Σίτο-ρίου διοργα-
νώνει παράνομους πανελλήνιους αγώνες και παράνομα σεμινάρια παράνομης οργάνωσης καράτε 
υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ κάνει εξετάσεις Νταν και υπογράφει και διπλώματα της ISSO! 

δ) Επαγγελματίας προπονητής με σύμβαση στο σύλλογό του ΚΡΟΝΟ ΝΙΚΑΙΑΣ και 
εξεταστής Νταν καράτε, εφόσον περιλαμβάνεται στους καταλόγους προπονητών της ΓΓΑ και ΔΕΝ 
έχει αποποιηθεί αυτή την ιδιότητα με δήλωσή του βεβαίας ημερομηνίας, αλλά και "δάσκαλος" σε 
άλλους συλλόγους και προπονητές. Διδάσκει σε παράνομα σεμινάρια καράτε. Όλες οι 
Υπεύθυνες Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει δώσει ως σήμερα στις Γενικές 
Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, πως δήθεν δεν εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου 2725/1999, ΕΙΝΑΙ 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!  

ε) Ο Χονδροματίδης εμφανίζεται ως … «προπονηταράς», αφού κάνει σεμινάρια και είναι και 
"Διδάσκων" στη Σχολή Προπονητών. Συνεπώς, είναι και προπονητής στον σύλλογό του (307) "Α.Σ. 
Κρόνος Νικαίας" για τον οποίο αντιπρόσωπο στις εκλογές των φασιστόμουτρων της ΕΛΟΚ του 2012 
είχε βάλει τον Γερόλυμπο, ενώ ο ίδιος ο Χονδροματίδης είχε ψηφίσει ως αντιπρόσωπος του 
συλλόγου (459) "Α.Σ. Μαχητικών Τεχνών Αυτοάμυνας ΥΠΕΡΙΩΝ" νοθεύοντας ενεργά και κατά 
κόρον τις εκλογές της ΕΛΟΚ!!!  

ζ) Συνεπώς, ο Παναγιώτης Χονδροματίδης κατατάσσεται στους "αθλητικούς απατεώνες", 
που απομυζούν την ΕΛΟΚ συστηματικά και μακροχρόνια!!!  

 

“Σιχάν” Πέτρος Πάσης,  7 νταν, ο Δάσκαλος των δασκάλων ... των δασκάλων!!! 

α) Συνεχιστής του έργου του θρυλικού … Gogen Yamaguchi, 10 νταν, 
του επονομαζόμενου "Γάτου του Goju-ryu Karate-Do"!  

β) Είκοσι χρόνια στηρίζει πιστά και απαρέγκλιτα με κάθε τρόπο μέσα και 
έξω από το ΔΣ της ΕΛΟΚ τον Γερόλυμπο και τις απάτες του!  

γ) Από το 1999 παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Επαγγελματίας 
προπονητής και εξεταστής Νταν καράτε με σύμβαση σε σύλλογό του, 
εφόσον περιλαμβάνεται στους καταλόγους προπονητών της ΓΓΑ και ΔΕΝ έχει 
αποποιηθεί αυτή την ιδιότητα με δήλωσή του βεβαίας ημερομηνίας, αλλά και 
"δάσκαλος" σε άλλους συλλόγους και προπονητές. Διδάσκει σε πανελλήνια 

σεμινάρια και διοργανώνει παράνομους πανελλήνιους αγώνες παράνομης οργάνωσης 
καράτε! 

δ)  Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει δώσει ως σήμερα στις 
Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, πως δήθεν δεν εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου 2725/1999, ΕΙΝΑΙ 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!  

ε) Είναι «καθηγητής» στη Σχολή Προπονητών Καράτε πράγμα που αποδεικνύει το εν 
ενεργεία επάγγελμα του προπονητή και την παρανομία του να κατέχει αμειβόμενη θέση, ενώ ως 
μέλος του ΔΣ απαγορεύεται να αμείβεται για υπηρεσίες προς την ομοσπονδία!  

ζ) Ως αρχηγός της παράνομης ψευδο-ομοσπονδίας Γκότζου -ρίου διοργανώνει παράνομους 
πανελλήνιους αγώνες και παράνομα σεμινάρια παράνομης οργάνωσης καράτε υπό την αιγίδα της 
ΕΛΟΚ! Στην ουσία, όμως, δεν έχει κάνει και τίποτα σπουδαίο για το Γκότζου-ρύου στην Ελλάδα!  

η) Συνεπώς, ο Πέτρος Πάσης κατατάσσεται στους "αθλητικούς απατεώνες", που απομυζούν 
την ΕΛΟΚ συστηματικά και μακροχρόνια!!!  
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https://www.facebook.com/pages/category/Martial-Arts-School/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82-Shito-Ryu-Karate-1627064700899371/
file:///C:/Users/Admin/Documents/My%20Web%20Sites/karate/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/SxoPro-2014-0708-Progr-olo.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/Xondromatidis-1.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2018-0517-prop%20karate.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2018-0315-Exetastes-Meli%20DS-A.B.pdf
http://karate.gr/14elok/144161214.htm
http://karate.gr/14elok/144161214.htm
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/Pasis-1.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2018-0517-prop%20karate.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2018-0315-Exetastes-Meli%20DS-A.B.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/SxoPro-2014-0708-Progr-olo.pdf
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Γιώργος Κοσμίδης, είκοσι χρόνια επαγγελματίας προπονητής καράτε και ταυτόχρονα μέλος του 
ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

α) Τέως Α' Αντιπρόεδρος επί χρόνια απλό μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και 
εκτός ΕΛΟΚ σήμερα μετά από τη γνωστή σύγκρουση με το ... Γερολυμπέικο!!!  

β) Ήδη ομολόγησε στη ΓΓΑ το 2014 (κάπως αργά) ότι είναι 
επαγγελματίας προπονητής καράτε με σύμβαση στο σύλλογό του και 
"δάσκαλος" σε άλλους συλλόγους και προπονητές. Φυσικά είναι και 
εξεταστής Νταν καράτε! 

γ) Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αντιπροσώπου συλλόγου, που έχει 
δώσει ως σήμερα στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ, πως δήθεν δεν εμπίπτει 
στα κωλύματα του νόμου 2725/1999, ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ!!!  

δ) Διοργανώνει παράνομα πανελλήνια σεμινάρια και παράνομους πανελλήνιους αγώνες 
παράνομης οργάνωσης καράτε υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ!  

ε) Εκ των ανωτέρω ήταν πάντα παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά και της Επιτροπής 
Διοίκησης της Σχολής Προπονητών 2014, στην οποία είχε προταθεί από την ΕΛΟΚ, η οποία 
εξαπάτησε σε πολλά σημεία τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!!!  

ζ) Υπό διωγμό πλέον από τον Γερόλυμπο και τους κολλητούς του, αλλά και γνωρίζων όλα τα 
μυστικά της λειτουργίας του ΔΣ όλα αυτά τα χρόνια! 

η) Τουτέστιν, όχι απλά ωρολογιακή βόμβα, αλλά ... αποθήκη ωρολογιακών βομβών, που θα 
σκάνε μία-μία όποτε θέλει εκείνος!!! 

θ) Είναι ο μόνος που παραιτήθηκε από ΔΣ μετά την ομολογία του ως προπονητής και ήδη 
έχει υποβάλει καταγγελία για την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών 2014 στην 
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία βρίσκεται υπό Εισαγγελική διερεύνηση στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών. 

 

«Γιώργος Γερόλυμπος και Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερόλύμπου Επώνυμη Οικογενειακή Εται-
ρεία» με σκοπό την εκμετάλλευση αθλητικών ομοσπονδιών, όπως η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε, 
η Ελληνική Ομοσπονδία Κέρλινγκ και η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου!!! 

 α) Προπονητές και εξεταστές Νταν καράτε … αμφότεροι και οι δύο ομού μαζί (4/7/2017)! 

β) Ο Γερόλυμπος είναι αυτό που λένε ο από 25ετίας … 
«στρατηγικός επενδυτής» στην ΕΛΟΚ και η σύζυγος το έπαιζε 
αμέριμνη και χαμηλοβλεπούσα μέχρι πριν από 10-12 χρόνια, 
οπότε και ανέλαβε και αυτή ενεργό ρόλο πλήρους συμμετοχής 
στις παρανομίες του συζύγου! 

Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, αλλά θα προσπαθήσουμε να 
δώσουμε την έκταση και την συμμετοχή τους στις παρανομίες 
εντός της ΕΛΟΚ! 

γ) Η υπογραφές τους είναι σε περιορισμένο αριθμό εγγρά-
φων σε σχέση με τις υπογραφές των άλλων, μέχρι που η Ποντίδα-Γερολύμπου ανέλαβε την καυτή 
πατάτα της Γραμματείας της ΕΛΟΚ και υπογράφει παντού πλέον, αλλά η πραγματική τους 
συμμετοχή δεν περιορίζεται σε ότι περιορίζεται η έκφραση «ηθική αυτουργία», αλλά αποτελεί την 
κύρια ενεργή σύλληψη και εφαρμογή μέχρι απόλυτης ολοκλήρωσης και της παραμικρής μεγάλης ή 
μικρής παρανομίας του κάθε παρανομούντος μέλους της ΕΛΟΚ, εντός ή εκτός Διοικητικού Συμβου-
λίου ή οποιασδήποτε επιτροπής! 

δ) Όπως καταδεικνύεται και στο Οργανόγραμμα Λειτουργίας της ΕΛΟΚ τα πάντα εξαρτιόνταν 
και ελέγχονταν από τον Γερόλυμπο αρχικά και από τον Γερόλυμπο και τη γυναίκα του στη συνέχεια! 
Δεν υπήρχε περίπτωση να πετάξει … μύγα μέσα στους χώρους δραστηριοτήτων της ΕΛΟΚ (γρα-
φεία, στάδια, αίθουσες συνεδριάσεων κτλ.) αν δεν υπέβαλε … σχέδιο πτήσης στον Γερόλυμπο! 

ε) Είναι ο απόλυτος υπεύθυνος για την έμπνευση, κατανομή των ρόλων, την εφαρμογή 
και την ολοκλήρωση της κάθε παρανομίας εντός της ΕΛΟΚ. 
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/Kosmidis-1.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/Sx12-2014-1015-prakt07.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2018-0517-prop%20karate.pdf
file:///C:/Users/Admin/Documents/My%20Web%20Sites/karate/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2018-0315-Exetastes-Meli%20DS-A.B.pdf
file:///C:/Users/Admin/Documents/My%20Web%20Sites/karate/14elok/144140305.htm
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2018-0531.-Diarthrosi%20ELOK.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2018-0531.-Diarthrosi%20ELOK.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2018-0517-prop%20karate.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2018-0315-Exetastes-Meli%20DS-A.B.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2017-0704-Yero-Pond-ekptwtoi.pdf
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ζ) Με όργανα τις Επιτροπές, τους διαιτητές, τους προπονητές, τα ψευδο-στυλ, τους δικηγό-
ρους, τα δικαστήρια, τους υπαλλήλους και διευθυντές της ΓΓΑ, τους πολιτικούς προϊσταμένους είχε 
εμπνευστεί και είχε βάλει σε λειτουργία έναν τέλεια γρασαρισμένο μηχανισμό αθλητικής ομοσπον-
δίας με πέντε υπαλλήλους, που του απέδιδε πολλά όταν η ΕΛΟΚ έπαιρνε επιχορηγήσεις, όταν 
κόπηκαν οι επιχορηγήσεις με το εκδικητικό πνεύμα που πάντα τον χαρακτηρίζει, έδιωξε τους 
υπαλλήλους και έβγαζε ακόμα περισσότερα!  

η) Η βάση όλης της εκμετάλλευσης της ΕΛΟΚ, των συλλόγων, των 
προπονητών και των αθλητών ήταν και είναι τα παράνομα ψευδο-παραδοσιακά 
στυλ με τους αγώνες τους και τα σεμινάρια καθώς και η ψευδο-αξιολόγηση των 
Νταν σε αυτά τα ψευδο-στυλ και η εξάρτηση των σχολών προπονητών της ΓΓΑ 
και γενικά του καράτε της ΕΛΟΚ από αυτά!  

θ) Αρχικά είχε οργανώσει με τον Γιώργο Τσόγκα το στυλ Σίτο-ρίου και την 
Intternational Shito-ryu Organization (ISO) και με τους συλλόγους του κυριάρ-
χησε στην ΕΛΟΚ. Έδιωξε κάποτε τον Τσόγκα και το συνέχισε με τον Ανδρέα 
Παπαδημητρόπουλο και την Kobe Osaka International Hellas (KOI-H), τον οποίο έκανε και πρόεδρο 
της ΕΛΟΚ! Εγκεφαλικό ο Παπαδημητρόπουλος και το συνέχισε με τον Παναγιώτη Χονδροματίδη 
και την International Shito-ryu & Shotokan Organization (ISSO-αγώνες) μέχρι και σήμερα! 

ι) Θέλοντας να  έχει κάτι «δικό του» χωρίς να φαίνεται, αλλά και να εμπνέει εμπιστοσύνη και 
να δίνει από κάπου διπλώματα στα κορόιδα έφτιαξε την εταιρεία-ψευδο-ομοσπονδία Σίτο-ρίου και 
Σότοκαν μαζί (ISSO) με 2-3 ευκαιριακούς συλλόγους του στυλ Σότοκαν με έδρα στην … Αγγλία 
με μετόχους τη γυναίκα του, τον Χονδροματίδη και 2-3 απατεώνες ακόμα! 

κ) Αλλά του την βρήκανε αυτή την εταιρεία η αντιπολίτευση και ζήτησε από τη ΓΓΑ να 
εκπέσει όλο το ΔΣ, διότι δεν έδιωχνε τον Γερόλυμπο και την Ποντίδα! 

Πανικόβλητος τότε ο Γερόλυμπος και προκειμένου να χάσει τη θέση του στην ΕΟΕ από το 
Καράτε, έκλεισε άρον άρον την εταιρεία! 

λ) Αλλά οι ενδιάμεσοι προπονητές, που πούλαγαν διπλώματα Σίτο-ρίου στους μαθητές τους, 
δεν είχαν όνομα ομοσπονδίας για να δίνουν τα νέα διπλώματα, ενώ ταυτόχρονα όλα όσα είχαν 
δώσει με το κλείσιμο της προηγούμενης εταιρείας-ομοσπονδίας έγιναν αυτομάτως παλιόχαρτα! 

μ) Και έτσι έφτιαξε νέα εταιρεία πάλι στην Αγγλία για νέα υποστήριξη! 

ν) Φυσικά, ο τελικός σκοπός και το όλο ενδιαφέρον είχε πάντα το Ταμείο της ΕΛΟΚ! Ποιος θα 
το ελέγχει, πόσα θα εισπράττει, τι εικονικά έξοδα θα βάζει μέσα για να παίρνει την αξία τους σε ζεστό 
μαύρο χρήμα, που θα καταλήγει στην τσέπη του! 

ξ) Αυτό είναι που θα του βγει και ΞΥΝΟ!  Από την αρχή έφερε τον δικό του λογιστή από την 
δική του ανώνυμη εταιρεία! Έβαζε τους δικούς του Προέδρους και Ταμίες της ΕΛΟΚ να υπογράφουν 
για όλα και αυτός για τίποτα! Θυσίασε ακόμα και τη γυναίκα του μέσα στον γενικό σχεδιασμό ως 
πλήρως συμμέτοχη! Έβαζε δικούς του ανθρώπους στις Εξελεγκτικές Επιτροπές και τους έπειθε ότι 
όλα πάνε καλά για να υπογράφουν τις Εκθέσεις τους! Έβαζε τους δικούς του συλλόγους να περνάνε 
τους απολογισμούς χωρίς κανένα έλεγχο! Έβαζε δικό του Ορκωτό Λογιστή να ψευτο-ελέγχει και να 
υπογράφει «κάτι» όταν η αντιπολίτευση αγρίευε!  

Και πάντα αποκεφάλιζε όποιο άτομο ή όποιον σύλλογο του δημιουργούσε κίνδυνο πραγμα-
τικού ελέγχου στην ΕΛΟΚ και τα Οικονομικά της!!! 

ο) Άρα, ο Γιώργος Γερόλυμπος και η Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερόλύμπου είναι οι αρχηγοί της 
Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία, που απομυζά 25 χρόνια συστηματικά την ΕΛΟΚ!!! 

Αλλά για αυτούς αυτό είναι πλέον τίτλος τιμής!!! 

 

Ας δούμε, όμως, και τα δύο προβεβλημένα μέλη της αντιπολίτευσης Μπίκα και Παπα-
δόπουλο. 

Ο Γιώργος Μπίκας ήταν από τα πρώτα χρόνια μέλος του ΔΣ/ΕΟΕ.  

α) Από το 1999, που ίσχυσε ο αθλητικός νόμος ήταν ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ/ΕΟΕΚ και 
προπονητής στο σύλλογό του, αλλά και εξεταστής Νταν καράτε. 

β) Προπονητής στο παραδοσιακό στυλ Σότοκαν πριν από το 1995, έχασε αυτή του την ιδιότητα 
όταν η ΠΟΠΚ δικαιώθηκε με τις δικαστικές αποφάσεις κατά της ΕΛΟΚ και αναγνωρίστηκε η 
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μοναδική ομοσπονδία με δικαιώματα επί του παραδοσιακού καράτε, ενώ αυτός 
έμενε σταθερά στην ΕΛΟΚ. 

γ) Αμέσως δημιούργησε με τους Άρη Κραββαρίτη, Κώστα Γκουβούση και 
Τετσούο Οτάκε μια αστική εταιρεία με δήθεν αρμοδιότητα να κάνει προπονήσεις, 
σεμινάρια και να δίνει και μαύρες ζώνες Νταν στο Σότοκαν καράτε! Αλλά αυτό 
ήταν πάντα παράνομο, θα δούμε σε λίγο γιατί!  

Σε δικαστήριο και ως μάρτυρας εναντίον μου είχε καταθέσει ότι η εταιρεία 
αυτή ΔΕΝ έπαιρνε χρήματα για τα διπλώματα Νταν που έδινε! Δηλαδή, τα έδινε 
δωρεάν!!! Η κατάθεσή του αυτή ήταν ψευδής, διότι αυτό δεν γίνεται σε κανένα 

μέρος του κόσμου, αφού σε όλο τον κόσμο οι εξετάσεις Νταν αποτελούν εισπρακτική … 
τελετουργία!!! 

δ) Κάτι άλλαξε μετά από λίγα χρόνια και την άτυπη οργάνωση την αντικατέστησε η παρόμοια 
σημερινή αστική εταιρεία με τίτλο «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Σότοκαν Καράτε» (ΠΕΦΣΚ) 
(24/10/2009), η οποία συνέχισε να κάνει σεμινάρια και να δίνει Νταν μετά από εξετάσεις με πληρωμή 
και χωρίς αποδείξεις!!! 

ε) Ο Γιώργος Μπίκας είναι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, της οποίας σύνθημα είναι η κάθαρση 
της ΕΛΟΚ από τις παρανομίες του Γερόλυμπου! Αλλά όταν ο ίδιος είναι καραμπινάτος προπονητής 
και εξεταστής ταυτόχρονα με την ιδιότητά του ως μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και το ίδιο θα θέλει να 
παραμείνει και μετά από «τυχούσα» νίκη της αντιπολίτευσης! Για ποιά κάθαρση μιλάει? 

ζ) Απόδειξη αυτών είναι ότι έλαβε μέρος στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2016 χωρίς να βγάλει 
τσιμουδιά για το ότι στο ψηφοδέλτιο της παλιάς διοίκησης εξακολουθούσαν να υπάρχουν παρα-
νόμως προπονητές καράτε! Και δεν έβγαλε τσιμουδιά, διότι ήταν και ο ίδιος προπονητής!  

η) Ο θρασύτατος, όμως, Γερόλυμπος του επιφύλασσε την έκπληξη να τον … «εκπέσει» από 
το ΔΣ μετά την εκλογή του, επειδή ήταν … προπονητής καράτε, χωρίς να μιλήσει για τους δικούς 
του που είχαν το ίδιο κώλυμα! Και δεν ζήτησε τον αποκλεισμό του την ημέρα των εκλογών, διότι 
τότε θα κρίνονταν και οι δικοί του από την Δικαστική Αντιπρόσωπο! Του τη φύλαξε για όταν πήρε τη 
διοίκηση στα χέρια του πράγμα αναμενόμενο και από τις … πέτρες, αλλά όχι από το ΚΙΜΕ-Ηλιθίων! 

Αυτή είναι μια ιδιομορφία του Γερόλυμπου να ειρωνεύεται ως γνήσιος γκάνγκστερ με τον τρόπο 
του και κατάμουτρα τη νομιμότητα: να εφαρμόζει το νόμο για τους άλλους ταυτόχρονα με την μη 
εφαρμογή του για τον εαυτό του!!! Βίτσιο!!! 

θ) Έτσι, οι πόρτα του ΔΣ/ΕΛΟΚ έκλεισε για πάντα για τον Μπίκα αφήνοντάς 
τον απέξω να ωρύεται «γιατί εγώ και όχι και εσείς?» και να οραματίζεται την … 
καρέκλα του προέδρου που αυτή όλο και απομακρύνεται!  

 

Ο παλιός πρωταθλητής καράτε Κώστας Παπαδόπουλος εκλέχθηκε 
στο ΔΣ της ΕΛΟΚ στις εκλογές του 2016 μετά από παραίτηση της Φωτάκου, 
όπως υπαγορεύει το Πρακτικό των Εκλογών: 

 

 
 

α) Ο «αλμπάνης νομικός συμβουλάτορας» του ΚΙΜΕ-Ηλιθίων Σπύρος Δρακόπουλος τον είχε 
χρήσει από πριν τις εκλογές (!) «αντιπρόσωπο της ΕΛΟΚ στην ΕΟΕ»! Πώς και γιατί μόνον αυτός 
ξέρει ή μάλλον ούτε αυτός ξέρει! 
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β) Αυτό ήταν και το όνειρο του πρωταθλητή, ο οποίος φωτογραφιζόταν με τον πρόεδρο της 
Παγκόσμιας και έβγαζε selfies έξω από το κτίριο της ΕΟΕ για να δείξει ότι του … πάει, που όμως 
έμεινε όνειρο! 

γ) Αλλά και αυτόν τον κάλεσε το ΔΣ/ΕΛΟΚ να πάρει τη θέση του με σκοπό αμέσως μετά από 
αυτό να τον «εκπέσει», διότι και αυτός ασκεί έργο προπονητή άσχετα αν δεν έχει επαγγελματικό 
δίπλωμα από τη ΓΓΑ! Ό,τι έκανε δηλαδή και για τον Μπίκα! 

δ) Και δυστυχώς σε αυτό είχαν δίκιο, που αποδεικνύεται από τις δραστηριότητες του Κώστα 
Παπαδόπουλου με κλικ εδώ! 

 

Όλες οι παραπάνω παρανομίες έχουν υποβληθεί πολλαπλώς κατά καιρούς στη χοντρόπετση 
ΓΓΑ με αιτήματα έκπτωσης των παρανόμων της ΕΛΟΚ, αλλά η Βασίλισσα της Διαφθοράς δεν 
καταλαβαίνει τίποτα: Παράδειγμα 1 και Παράδειγμα 2! 

 

Και αποτελεί υποχρέωσή μου να επαναλάβω και εδώ τους υπεύθυνους της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού για την υπόθαλψη της τεράστιας αυτής σε χρόνο και σε μέγεθος 
εγκληματικότητας στο χώρο του «ευ αγωνίζεσθαι!» ή μάλλον του «ευ ξεφτιλίζεσθαι»!:  

 

Ρεφρέν: 

«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 προη-
γούμενης οργάνωσης! Και όταν η Απάτη γίνεται «νόμιμη», 
δηλαδή με τη βούλα του κράτους, τότε αποδίδει και σε βρώμικο 
χρήμα!  

Στην περίπτωση της ΕΛΟΚ κάθε διοικητική απάτη του Γερόλυμπου και των Συνεργατών του, 
που αποτελούσαν τα Διοικητικά Συμβούλια, τις Επιτροπές, τα ψευδο-παραδοσιακά στυλ, τα ψευδο-
νταν σε αυτά και στην ΕΛΟΚ καθώς και τους «μεγάλους δασκάλους» του καράτε έχει πάρει 
εγκρίσεις από την αμαρτωλή ΓΓΑ και βρίσκεται στα συρτάρια και στα ντουλάπια της 
διεφθαρμένης αυτής υπηρεσίας. 

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 νομιμοποίη-
ση 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 «ζητούσαν σαν αντάλλαγμα» τα πολιτικά ρουσφέτια 
στην «Αυτοκρατορία του Ρουσφετιού»! 

Αν θέλαμε να θυμηθούμε στο εγγύς παρελθόν και στο παρόν ονόματα 
υπευθύνων θα μέναμε στους προηγούμενους υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό και 
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ΓΓΑ Κυριακή Γιαννακίδου της Νέας Δημοκρατίας καθώς και στους τωρινούς υφυπουργό Σταύρο 
Κοντονή, ΓΓΑ Ιούλιο Συναδινό και Υφυπουργό Γιώργο Βασιλειάδη της παρούσας τραγελαφικής (… 
τράγος και ελάφι!) κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ!!! 

 

Αποδεικτικά Στοιχεία: Έχουν δοθεί με Links στο ανωτέρω κείμενο, όταν το κείμενο ανοίγεται σε 
υπολογιστή συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, και συνοψίζονται και εδώ κατά άτομο για τα παράνομα 
μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ: 

Ο Χρήστος Μπουλούμπασης ήταν πάντα ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ, προπονητής, 
εξεταστής Νταν καράτε και αρχηγός ψευδο-παραδοσιακού στυλ καράτε! 

Ο Γρηγόρης Βόβλας ήταν πάντα ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ, προπονητής, εξεταστής 
Νταν καράτε και υπαρχηγός ψευδο-παραδοσιακού στυλ καράτε! 

Ο Γιώργος Καρβούνης ήταν πάντα ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ, προπονητής και εξετα-
στής καράτε! 

Ο Πέτρος Πάσης ήταν πάντα ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ, προπονητής, εξεταστής Νταν 
καράτε και αρχηγός ψευδο-παραδοσιακού στυλ καράτε! 

Ο Γιώργος Κοσμίδης ήταν πάντα ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ, προπονητής, εξεταστής 
Νταν καράτε και αρχηγός ψευδο-παραδοσιακού στυλ καράτε! 

Οι Γιώργος Γερόλυμπος και Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου ήταν πάντα ταυτόχρονα 
μέλοι του ΔΣ, προπονητές και εξεταστές Νταν καράτε! 

Ο Γιώργος Μπίκας ήταν πάντα ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ, προπονητής, εξεταστής Νταν 
καράτε και αρχηγός ψευδο-παραδοσιακού στυλ καράτε! 

Ο πρωταθλητής καράτε Κώστας Παπαδόπουλος ήταν και θα είναι πάντα προπονητής 
καράτε! 

Οι προπονητές καράτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού! 

Οι εξεταστές για Νταν καράτε της ΕΛΟΚ! 

 

Σχετικά άρθρα από το www.karate.gr: 

31/3/2014 - Ο Πόλεμος για το Γάλα στην ΕΛΟΚ! Ποιοι Αρμέγουν τη … «Γελάδα» και 
Δουλεύουν την Ελλάδα! Ο τίτλος είναι επηρεασμένος από τα άρθρα των εφημερίδων και των 
ιστοσελίδων για το καρτέλ των εταιρειών γαλακτοκομικών εκείνη την εποχή! 

5/3/2014 -   ΕΛΟΚ-ΓΓΑ:  Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη 
φοροδιαφυγή! – αποθηκεύτηκε ως Word στα ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ 

24/3/2014 -  "Φοροδιαφυγή Καράτε" υπό την ... "Αιγίδα" της Γ. Γ. Αθλητισμού!!! –
αποθηκεύτηκε ως Word στα ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ 

18/11/2016 - Ανίκανη και Άχρηστη ΓΓΑ! Οικτρή αποτυχία του ΚΙΜΕ! Καρασεβντάς Μπίκα για 
την καρέκλα! Στα νύχια του Γερόλυμπου ΚΙΜΕ και Δικολάβος! 

 
Β4 – Εξελεγκτικές Επιτροπές (όλες παράνoμες)  ΑΡΧΗ 
 

Η κάθε Εξελεγκτική Επιτροπή ήταν πάντα ανύπαρκτη και υπέγραφε (όποτε υπέγραφε) χωρίς 

να κάνει κανέναν απολύτως έλεγχο στα οικονομικά. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τα μέλη των 

Εξελεγκτικών Επιτροπών δεν φέρουν απόλυτη ευθύνη για τις εκτεταμένες οικονομικές ατασθαλίες 

στα οικονομικά της ΕΛΟΚ! 

Φέρουν απόλυτα και ακέραια την ευθύνη όλοι αυτοί οι κύριοι για κάθε καθήκον, που είχαν 

αναλάβει ελέγχου πεπραγμένων και απολογισμού-ισολογισμού της ΕΛΟΚ και δεν το εκτέλεσαν με 

κάθε νομιμότητα.  

Φέρουν ακέραια τη ευθύνη για κάθε τυχούσα Έκθεση, που υπέγραψαν για την απαλλαγή της 

διοίκησης της ΕΛΟΚ από κάθε ευθύνη και φέρουν απόλυτη ευθύνη ακόμα και για κάθε έλεγχο των 

Οικονομικών της ΕΛΟΚ, τον οποίον δεν έκαναν ενώ είχαν εκλεγεί για να κάνουν, ακόμα και με την 

πρόφαση και δικαιολογία του Γερόλυμπου ότι δήθεν είχαν κάνει τον έλεγχο Ορκωτοί Λογιστές!!! 
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2018-0315-Exetastes-Meli%20DS-A.B.pdf
http://karate.gr/14elok/144140331.htm
http://karate.gr/14elok/144140331.htm
http://karate.gr/14elok/144140305.htm
http://karate.gr/14elok/144140305.htm
http://karate.gr/14elok/144140305.htm
http://karate.gr/14elok/144140305.htm
http://karate.gr/14elok/144140324.htm
http://karate.gr/14elok/144140324.htm
http://karate.gr/14elok/144161118.htm
http://karate.gr/14elok/144161118.htm
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Αποδεικτικά Στοιχεία: Όλες οι προσκλήσεις για Γενικές Συνελεύσεις διοικητικών πεπραγμένων και 
οικονομικών απολογισμών δεν συνοδεύονταν από πραγματικά νόμιμα έγγραφα πεπραγμένων, 
απολογισμού και έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής!  Παραδείγματα με κλικ εδώ! 

 
Β5 – Οικονομικά Θέματα (όλα παράνομα)  ΑΡΧΗ 
 

Πρέπει απαραιτήτως να ελεγχθούν από το Δικαστήριο τα οικονομικά δύο τουλάχιστον ετών 
(π.χ. των 2016 και 2017) για να αποδειχθεί περίτρανα το μέγεθος της απάτης και του ξεπλύματος 
μαύρου χρήματος που διαπράττει επί 25 χρόνια η Εγκληματική αυτή Οργάνωση με Δομή και 
Ιεραρχία της οποίας ηγείται ο Γιώργος Γερόλυμπος. 

Αλλά ας δούμε στις λεπτομέρειες, όσο γίνεται  από τα λίγα δεδομένα, που αφήνει προς τα έξω 
η ΕΛΟΚ! 

 

Β5.1 – Οι επιχορηγήσεις που έπαιρνε η ΕΛΟΚ ΑΡΧΗ 

 

Η ΕΛΟΚ αναγνωρίστηκε από τη ΓΓΑ το 1990, έπαιρνε επιχορηγήσεις από το 1991, οι οποίες 
χρόνο με το χρόνο μεγάλωναν, αλλά με την οικονομική κρίση μειώθηκαν τόσο πολύ το 2010 με 
2011, ώστε το σατανικό μυαλό (!) προτίμησε να περάσει σε καθεστώς ΜΗ επιχορήγησης από τη 
ΓΓΑ, ώστε να μην έχει και την υποχρέωση να υποβάλει απολογισμούς και ισολογισμούς στη ΓΓΑ, 
επειδή η αυτοχρηματοδότηση της ΕΛΟΚ θα ήταν άνω του 50%, όπως ορίζει ο νόμος! 

Παρατήρηση: Η … κότα έκανε τ’ αυγό ή τα’ αυγό την κότα? Το ερώτημα είναι υπαρξιακό!  

Οι νόμοι κάνουν τους απατεώνες ή οι απατεώνες τους νόμους? 

Το 1991 η ΕΟΕ πήρε ως επιχορήγηση το ποσό των 5.000.000 εκατ. Δρχ. αν θυμάμαι καλά. 

Το 2002 η ΕΛΟΚ πήρε από τη ΓΓΑ ως επιχορήγηση το ποσό των 100.895 €, (= 34.304.300 
δρχ.), το οποίο έβαινε αυξανόμενο για τα επόμενα χρόνια. 

Από το 1992 μέχρι το 2011 η ΕΛΟΚ έφτασε να απασχολεί πέντε υπαλλήλους τους μισθούς 
των οποίων είχε εγγυηθεί η ΓΓΑ. 

Το 2010 η ΕΛΟK διαμαρτυρήθηκε στη ΓΓΑ για την ραγδαία μείωση της επιχορήγησης λόγω 
της οικονομικής κρίσης, ενώ είχε στη δύναμή της 249 συλλόγους, όπως ισχυριζόταν. 

Η διαμαρτυρία δεν απέδωσε και στο του 2011 η ΕΛΟΚ απολύει τους πέντε υπαλλήλους παρ’ 
όλο που οι μισθοί τους ήδη είχαν πληρωθεί από τη ΓΓΑ για αυτή τη χρονιά και είχαν την εγγύησή 
της για τα επόμενα χρόνια! Ο λόγος είναι προφανής: ο Γερόλυμπος ΔΕΝ ήθελε την επιχορήγηση 
των μισθών τους, ώστε να πέσει κάτω από το 50% η επιχορήγηση της ΓΓΑ και να 
αποδεσμευτεί από την επιτήρησή της η ΕΛΟΚ! 

Από τότε η ΕΛΟΚ επινοεί εισπρακτικά μέτρα επί των συλλόγων, των προπονητών και των 
αθλητών για κάθε λεπτομέρεια της λειτουργία ς της. Θα τα δούμε αυτά στην ενότητα Β5.4 – Έσοδα 
της ΕΛΟΚ. 

Την 20/2/2012 εγκρίθηκε επιχορήγηση έκτακτης δαπάνης για την ΕΛΟΚ ύψους 37.500 €. 

Την 10/6/2013 η ΕΛΟΚ πήρε από τη ΓΓΑ 2000 € και την 30/1/2014 άλλες 6000 €! Τα ποσά 
είναι βέβαια μικρά, αλλά αποδεικνύουν ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα που δεν γνωρίζουμε! 

Από το 2016 το καράτε είναι πλέον Ολυμπιακό Άθλημα και πρέπει να επιχορηγηθεί από τη 
ΓΓΑ. Αλλά λόγω της ασταθούς κατάστασης μέσα στην ΕΛΟΚ και των απανωτών καταγγελιών από 
διάφορες πλευρές για τις οικονομικές ατασθαλίες εντός της ΕΛΟΚ, η ΓΓΑ δεν δίνει δεκάρα στην 
ομοσπονδία. 

Το 2016 ΜΗΔΕΝ.  Το 2017 ΜΗΔΕΝ.  Το 2018 ΜΗΔΕΝ! 

Το 2018 ο Γερόλυμπος καταφέρνει να βγάλει από τους φίλους του στην ΕΟΕ ένα ποσό των 
10.000 €! 

Επίσης το 2018 καταφέρνει να πάρει και ένα ποσό 10.000 € από τον Δήμο Λαμιέων 
εξαπατώντας τον Δήμο ότι δήθεν πρόκειται για διεθνείς αγώνες κυπέλλου υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ! 

 

ΠΕ
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ

http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2010-0121-elok_gga-249syl.pdf
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Β5.2 – Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί ΑΡΧΗ 

 

Οι Ύποπτοι Ετήσιοι Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 –  
2013 – 2014 – 2015 - 2016 και σύγκριση! 

Αδικαιολόγητα ποσά, πολλές ασάφειες, καμιά διευκρίνηση! 

Οι προϋπολογισμοί δεν μπορούν να περιλάβουν καταγγελία ή/και ενοχές άξιες σχολιασμού, 

διότι ότι και να πούμε θα μας πουν «εμείς έτσι τα υπολογίζουμε»! 

Οι Απολογισμοί, όμως, της ΕΛΟΚ περικλείουν από την ημέρα της αναφοράς σε αυτούς το 

στοιχείο της απόκρυψης και άρα της ενοχής, αλλά και το στοιχείο του πραγματικού αντικειμένου της 

«Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία! 

Με δυό λόγια, από τους απολογισμούς βγαίνουν τα λεφτά! Αν κλέψεις και το περάσεις, τότε 

πέτυχε η δουλειά! Αν δεν το περάσεις και σε πιάσουνε, την έβαψες, Γερόλυμπε! 

Οι Απολογισμοί της ΕΛΟΚ απαιτούσαν όλους τους «δικούς μας» στην κάθε Γενική 

Συνέλευση, διότι οι απολογισμοί ήταν αυτό που λένε «Όλα τα Λεφτά»! 

Οι τρόποι υπεξαίρεσης είναι γνωστότατοι:  

1) Υπερτιμολογείς τα υλικά, που αγοράζει η ΕΛΟΚ, και παίρνεις με κρυφή συμφωνία απέξω 

τις διαφορές! 

2) Υπερτιμολογείς τις υπηρεσίες, που δέχεται η ΕΛΟΚ από τρίτους, και παίρνεις με κρυφή 

συμφωνία απέξω τις διαφορές! 

3) Και το κυριότερο: διογκώνεις και πολλαπλασιάζεις τις συναλλαγές εσόδων-εξόδων, ώστε 

να μεγαλώνεις το αντικείμενο του ... αρμέγματος! 

 

 

Κατωτέρω μελετώνται αναλυτικά (κατά το δυνατόν) οι οικονομικοί απολογισμοί της ΕΛΟΚ 

των ετών 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, όπως δόθηκαν τελευταία στιγμή στις 

Γενικές Συνελεύσεις για έγκριση και απαλλαγή των ΔΣ/ΕΛΟΚ από κάθε ευθύνη, οι οποίοι κρύβονται 

από τα ΔΣ αυτής και δεν αναρτώνται δημοσίως στο διαδίκτυο, όπως ορίζει ο νόμος περί Διαύγειας 

στη διοίκηση του κράτους!  

Στους απολογισμούς της ΕΛΟΚ αναγράφονται πολύ χονδρικά τα συνολικά ποσά που 

εισπράχθηκαν ή/και δαπανήθηκαν κατά κεφάλαιο (κωδικό) εσόδων ή/και εξόδων. Η χονδρική αυτή 

αναγραφή δεν αποδίδει ούτε κατ' ελάχιστον στοιχεία ελέγχου από τους συλλόγους-μέλη της ΕΛΟΚ 

κατά την ελεγκτική διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης, αλλά αποτελεί "στάχτη στα μάτια" των 

υποτιθέμενων ελεγκτών (δηλ. των αντιπροσώπων των συλλόγων), στους οποίους ΠΟΤΕ δεν 

δόθηκε ο κάθε απολογισμός μαζί με την πρόσκληση για ΓΣ, όπως ορίζει ο νόμος και η λογική, αλλά 

δόθηκε πέντε λεπτά πριν από τη συνεδρίαση, ώστε να μειωθούν οι ελεγκτικές δυνατότητες και να 

εκμαιευτεί η ψήφος έγκρισης ακόμα και από τους διαφωνούντες! 

Για τον ορθό έλεγχο έπρεπε για κάθε αξιόλογο ποσό να είχαν δοθεί λεπτομερώς ποιοι 

έδωσαν χρήμα, πόσο, πότε και γιατί καθώς και ποιοι πήραν χρήμα, πόσο, πότε και γιατί!!! 

ΠΕ
ΡΣ
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Ο Απολογισμός του 2009. 

 

 

Παρατήρηση: Τον απολογισμό δεν τον υπογράφει ο λογιστής Επαμεινώντας Αλεξόπουλος! Γιατί? Το 
απέφυγε?  Τα ποσά που διακινούσε και διακινεί η ΕΛΟΚ ετησίως χωρίς επαρκή αιτιολόγηση είναι αρκετά 
μεγάλα, ώστε να εξεταστεί αν πρέπει να ελεγχθεί με τις διατάξεις του νόμου 4557/2018 περί Εγκληματικών 

Οργανώσεων με Δομή και Ιεραρχία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. 

 

 

  

ΠΕ
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Ο Απολογισμός του 2010. 

 

Παρατήρηση: Τον απολογισμό δεν τον υπογράφει ο λογιστής Επαμεινώντας 
Αλεξόπουλος! Γιατί? Το απέφυγε? 

Τα ποσά που διακινούσε και διακινεί η ΕΛΟΚ ετησίως χωρίς επαρκή αιτιολόγηση είναι 
αρκετά μεγάλα, ώστε να εξεταστεί αν πρέπει να ελεγχθεί με τις διατάξεις του νόμου 
4557/2018 περί Εγκληματικών Οργανώσεων με Δομή και Ιεραρχία για το ξέπλυμα 

βρώμικου χρήματος. 

ΠΕ
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Ο Απολογισμός του 2011. 

 
Παρατήρηση: Τον απολογισμό δεν τον υπογράφει ο λογιστής Επαμεινώντας 

Αλεξόπουλος! Γιατί? Το απέφυγε? 
Τα ποσά που διακινούσε και διακινεί η ΕΛΟΚ ετησίως χωρίς επαρκή αιτιολόγηση είναι 

αρκετά μεγάλα, ώστε να εξεταστεί αν πρέπει να ελεγχθεί με τις διατάξεις του νόμου 
4557/2018 περί Εγκληματικών Οργανώσεων με Δομή και Ιεραρχία για το ξέπλυμα 

βρώμικου χρήματος. 

ΠΕ
ΡΣ
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Ο Απολογισμός του 2012. (δεν δόθηκε άλλος)

 

 

Ρεφρέν:  

«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!  

Στην περίπτωση της ΕΛΟΚ κάθε διοικητική απάτη του 
Γερόλυμπου και των Συνεργατών του, που αποτελούσαν τα Διοικητικά Συμβούλια, τις 
Επιτροπές, τα ψευδο-παραδοσιακά στυλ, τα ψευδο-νταν σε αυτά και στην ΕΛΟΚ καθώς και τους «μεγάλους 

δασκάλους» του καράτε έχει πάρει εγκρίσεις από την αμαρτωλή ΓΓΑ και βρίσκεται 
στα συρτάρια και στα ντουλάπια της διεφθαρμένης αυτής υπηρεσίας. 

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 καταγρά-
φονται περιγραφικά και συγκεκριμένα οι αμαρτωλές οικονομικές διευκολύνσεις από την 
πολιτική διοίκηση προς τους υπαλλήλους της ΓΓΑ, διευκολύνσεις που «ζητούσαν σαν 
αντάλλαγμα» τα πολιτικά ρουσφέτια στην «Αυτόκρατορία του Ρουσφετιού»! 

Αν θέλαμε να θυμηθούμε στο εγγύς παρελθόν και στο παρόν ονόματα θα μέναμε 
στους προηγούμενους υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό και ΓΓΑ Κυριακή Γιαννακίδου της 

Νέας Δημοκρατίας καθώς και στους τωρινούς υφυπουργό Σταύρο Κοντονή, ΓΓΑ Ιούλιο Συναδινό και 
Υφυπουργό Γιώργο Βασιλειάδη της παρούσας τραγελαφικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ!!! 

ΠΕ
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2010-0212-Porisma%20Rakintzi-GGA.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2010-0212-Porisma%20Rakintzi-GGA.pdf
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Ο Απολογισμός του 2013. 

 
Παρατήρηση: Τον απολογισμό δεν τον υπογράφει ο λογιστής Επαμεινώντας 

Αλεξόπουλος! Γιατί? Το απέφυγε? 
Τα ποσά που διακινούσε και διακινεί η ΕΛΟΚ ετησίως χωρίς επαρκή αιτιολόγηση είναι 

αρκετά μεγάλα, ώστε να εξεταστεί αν πρέπει να ελεγχθεί με τις διατάξεις του νόμου 
4557/2018 περί Εγκληματικών Οργανώσεων με Δομή και Ιεραρχία για το ξέπλυμα 

βρώμικου χρήματος.

ΠΕ
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ
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Ο Απολογισμός του 2014. 

 

Παρατήρηση: Τον απολογισμό αυτόν ΔΕΝ ΤΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ!!! 

 

ΠΕ
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Ο Απολογισμός του 2015. 

 
Παρατήρηση: Και τον απολογισμό αυτόν ΔΕΝ ΤΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ!!! 

Στον επόμενο πίνακα δίνονται οι συγκρίσεις μεταξύ των ανωτέρω Απολογισμών και στη συνέχεια 
μελετώνται τα "ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ" επί των "ΥΠΟΠΤΩΝ" διαφορών!!! 

ΠΕ
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ
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Σύγκριση των Ύποπτων Ετήσιων Απολογισμών της ΕΛΟΚ: 

2009 - 2010 - 2011 – 2012 (ατελής) – 2013 – 2014 – 2015 - 2016! 

0100 - ΕΣΟΔΑ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0103 - Έσοδα από επιχορηγήσεις 350.000 118.550 150.000 37.500 0 0 0 0 

0104 – Έσοδα Τρίτων 0 0 0 0 0 0 12.756  

0108 - Έσοδα από συνδρ. μελών 19.421 23.510 22.462  27.201 32.276 19.475 10.512 

0114 - Λοιπά Έσοδα με ανάλυση 94.272 143.555 148.555 210.754 279.384 189.685 278.842 341.520 

0115 – Έσοδα Σχολής Προπονητών 0 0 0 0 0 59.000 0  

0200 - ΕΞΟΔΑ: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0211-Μισθοδοσία μονίμου 
προσωπικού 

117.633 79.327 89.671 91.927 23.758 16.871 21.869 59.707 

0214-Αμοιβές λογιστή,νομικού κτλ 76.416 17.217 6.221 1.000 14.541 18.921 24.529 25.685 

0215 - Ασφαλιστικές εισφορές 48.613 23.008 23.677 9.645 12.027 4.371 4.951 8.614 

0216 - Φόροι - Τέλη -8.681 1.097 3.185 0 2.501 455 5.870 --- 

0231 - Ενοίκια 37.887 0 0 0 0 0 0 0 

0233 - Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά 19.159 17.533 13.140 7.067 17.658 13.023 12.571 8.172 

0234 - Συνεδριάσεις ΔΣ-Γενικές Συνελ 10.725 2.259 5.949 8.659 20.898 14.069 9.850 7.047 

0236 - Γραφική ύλη και καθαριότητα 2.664 2.262 2.033 0 840 4.041 6.828 14.832 

0237 - Δημόσιες και Διεθνείς σχέσεις 7.235 816 250 0 2.148 3.987 0 0 

0238 - Εξοπλισμός γραφείων 2.588 4.859 1.377 0 0 302 896 786 

0239 - Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ. 14.090 3.443 1.615 0 3.800 5.840 1.515 3.953 

0240 - Μηχανοργάνωση 30.850 1.046 0 0 617 0 1.005 0 

0241 - Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά 6.672 7.665 8.173 0 13.353 1.452 2.461 7.394 

0251-Αμοιβές προπον/τεχνικών συμβ. 31.128 0 7.250 0 0 0 0 0 

0255β - Επίσημες εκδηλ εσωτ / εξωτ. 118.597 16.586 75.031 89.586 125.194 70.266 85.006 63.733 

0258 - Αθλητικό Υλικό 7.399 0 2.733 6.513 2.733 0 0 4.249 

0272 - Διοργάνωση Πανελλ. Πρωταθλ 35.253 92.490 44.154 22.134 65.115 65.030 104.276 112.461 

0276 - Αναπτυξιακά προγράμματα 3.885 0 0 0 0 0 0 0 

0277 – Σχολή Προπονητών 0 0 0 0 0 48.229 0 0 

0281 - Δαπάνες Διοίκησης 0 0 14.176 0 0 0 0 0 

0282 - Δαπάνες λειτουργικές 0 0 2.927 0 0 0 0 0 

0283 - Δαπάνες εθνικών ομάδων 0 0 2.099 0 2.805 4.388,22 0 0 

0284 - Δαπάνες ανάπτυξης 0 0 6.055 0 2.806 4.388,22 0 0 
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"ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ" επί των "ΥΠΟΠΤΩΝ" διαφορών!!! 

0100 - ΕΣΟΔΑ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0103 - Έσοδα από 
επιχορηγήσεις 

350.000 118.550 150.000 37.500 0 0 0 0 

0104 – Έσοδα Τρίτων 0 0 0 0 0 0 12.756  

0108 - Έσοδα από συνδρ. 
μελών 

19.421 23.510 22.462  27.201 32.276 19.475 10.512 

0114 - Λοιπά Έσοδα με 
ανάλυση 

94.272 143.555 148.555 210.754 279.384 189.685 278.842 341.520 

0115 – Έσοδα Σχολής 
Προπονητών 

0 0 0 0 0 59.000 0  

 
 Από το 1991 η ΕΛΟΚ έπαιρνε επιχορηγήσεις κάθε χρόνο αυξανόμενες μέχρι που έφτασε στο 

τεράστιο ποσό των 350.000 € το 2009. Έκτοτε, ήταν δραστικές οι μειώσεις των επιχορηγήσεων από 
τη ΓΓΑ προς τις ομοσπονδίες, οι οποίες μειώσεις για την ΕΛΟΚ έφτασαν σκοπίμως στο μηδέν, ώστε 
να μην αναρτά στη Διαύγεια και να μην ελέγχεται από τη ΓΓΑ,  και δίνονται ανωτέρω.  

Από τα «Έσοδα από επιχορηγήσεις» και τα «Λοιπά έσοδα με ανάλυση», η οποία ποτέ δεν 
δόθηκε, αποδεικνύεται ότι μειουμένων των επιχορηγήσεων, αυξάνονται «επιχειρηματικά» πολύ τα 
"Λοιπά Έσοδα" της ΕΛΟΚ! Η επιχείρηση μεγάλωνε με τις αναγκαστικές συμμετοχές σε όλα των 
αθλητών και των γονιών υπό τον ψεύτικο μανδύα των εισφορών των συλλόγων! 

Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι η ΕΛΟΚ μπορούσε κάλλιστα να επιβιώσει χωρίς επιχορηγήσεις 
από τη ΓΓΑ! Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει η βεβαιότητα τα ποσά των 
«εισφορών» των συλλόγων να καταχωρούνται ως "οικονομικές 
ενισχύσεις", ώστε οι επιχορηγήσεις να πέφτουν κάτω από το 50% 
του συνόλου των εσόδων και έτσι η ΕΛΟΚ να μην έχει 
υποχρέωση να δημοσιεύει στην Διαύγεια τις διοικητικές και 
οικονομικές πράξεις της!!! Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο αυτό να 
γίνεται και με κρυφή συνεννόηση με τους υπαλλήλους της ΓΓΑ, 
όπως είναι η απόλυση των υπαλλήλων από την ΕΛΟΚ, ενώ είχε 
πληρωθεί η μισθοδοσία τους από τη ΓΓΑ! 

Ιδιαίτερα τα «Λοιπά έσοδα με ανάλυση» δείχνουν πόσο ανέβηκε στα ύψη το χαράτσι που 
πληρώνουν αθλητές και γονείς για να υποστούν τον εκβιασμό της συμμετοχής σε αγώνες της ΕΛΟΚ. 
Από τις 94.000 € για το 2009 το χαράτσια αυτό ανέβηκε στις 341.520 € το 2016 και ήδη έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα για τα επόμενα χρόνια! Όλα αυτά τα έσοδα της ΕΛΟΚ εισπράττονται παράνομα για 
παράνομους αγώνες και παράνομα σεμινάρια και άλλους παράνομους λόγους!  

Συνεπώς, πρέπει να ελεγχθούν ένας-ένας οι λόγοι για τους οποίους έχουν εισπραχθεί! 

Άλλο ερώτημα: Τα «Έσοδα Τρίτων» τι είναι και εμφανίζεται μόνο στο 2015? 

Οι «Συνδρομές μελών» είναι ένα ακόμα κονδύλι που θέλει διευκρινήσεις! 

Τέλος, τα «Έσοδα από τη Σχολή Προπονητών», 59.000 €, της ΓΓΑ αποτελούν καραμπινάτη 
απάτη, διότι η απόφαση του ΓΓΑ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, έγραφε πεντακάθαρα ότι τα 250 € 
που θα πλήρωνε ο κάθε μαθητής της Σχολής Προπονητών πληρώνονταν ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ πράγμα 
που σημαίνει μόνο για τα έξοδα αυτής καθαυτής της Σχολής και για τίποτα άλλο! Η ΕΛΟΚ, όμως, 
δεν δίστασε να τα περάσει στο Ταμείο της, να πληρώσει από αυτά 48.000 €, όπως θα δούμε για 
έξοδα της Σχολής, και να οικειοποιηθεί τα υπόλοιπα για να πάνε σε τσέπες φυσικά! 

Και μόνο από τα Έσοδα, είναι καραμπινάτο το «νταβατζιλίκι» της ΕΛΟΚ στο άθλημα 
του καράτε και μάλιστα με μια Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να κάνει τον τροχονόμο στις 
απάτες της! 
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Στη συνέχεια θα ελέγξουμε για ασυμφωνίες ή/και περίεργες παρεκκλίσεις τα Έξοδα 
της ΕΛΟΚ από τις πενιχρές πληροφορίες που δίνει! 

0200 - ΕΞΟΔΑ: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0211-Μισθοδοσία μονίμου 
προσωπικού 

117.633 79.327 89.671 91.927 23.758 16.871 21.869 59.707 

0214-Αμοιβές λογιστή,νομικού κτλ 76.416 17.217 6.221 1.000 14.541 18.921 24.529 25.685 

0215 - Ασφαλιστικές εισφορές 48.613 23.008 23.677 9.645 12.027 4.371 4.951 8.614 

0216 - Φόροι - Τέλη -8.681 1.097 3.185 0 2.501 455 5.870 --- 

Στον ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι το μόνιμο προσωπικό της ΕΛΟΚ αμειβόταν σταθερά μέχρι 
που ξαφνικά απολύθηκε στο τέλος του 2012!!! Απολύθηκαν οι παλιοί για να μην βλέπουν οι 
γνωρίζοντες και προσλήφθηκαν νέοι και μη γνωρίζοντες! Έμπνευση Γερόλυμπος! Συμμέτοχη η ΓΓΑ! 

Οι Λογιστές - Νομικοί κτλ. δείχνουν υποχρεωτικά ελέγξιμες αποκλίσεις όταν οι αμοιβές τους 
παίζουν από 76.000 € μέχρι 14.000 €. Οι Δικαστικές Επιτροπές Μαϊμού και ο Νομικός Σύμβουλος 
της ΕΛΟΚ εξακολουθούν να δικάζουν συλλόγους και άτομα συλλόγων και να πληρώνονται αδρά!!! 
Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο Γερόλυμπος έχει κάνει συμφωνία μαζί τους και του ξεπλένουν χρήμα! 
Δεν δικαιολογείται αλλιώς η μανία του για δίκες, όταν αυτές αποτελούν έξοδο που αφαιρείται από 
την … αρπακτέα ύλη του Ταμείου της ΕΛΟΚ!!! 

Οι Ασφαλιστικές Εισφορές πρέπει επίσης να ελεγχθούν, διότι ακόμα και η μη έγκαιρη 
πληρωμή τους, πράγμα που έγινε στο παρελθόν πολλές φορές, αλλά η πληρωμή τους με πρόστιμα 
αποτελούν παραβάσεις της οικονομικής διοίκησης! 

Οι Φόροι και τα Τέλη τι είναι πάλι αυτό? Από το -8.681 στο μηδέν? Τι είναι αυτά? Έλεγχος! 

0200 - ΕΞΟΔΑ: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0231 - Ενοίκια 37.887 0 0 0 0 0 0 0 

0233 - Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά 19.159 17.533 13.140 7.067 17.658 13.023 12.571 8.172 

0234 - Συνεδριάσεις ΔΣ-Γενικές 
Συνελ 

10.725 2.259 5.949 8.659 20.898 14.069 9.850 7.047 

0236 - Γραφική ύλη και 
καθαριότητα 

2.664 2.262 2.033 0 840 4.041 6.828 14.832 

Στον προηγούμενο πίνακα, τα Ενοίκια το 2009 είναι μια περίεργη καταχώρηση! Η ΕΛΟΚ 

πλήρωνε ενοίκιο όταν στεγαζόταν στο ΟΑΚΑ! Δηλαδή η ΓΓΑ τους έδινε επιχορήγηση 37.887 € για 

να πληρώνουν το ΟΑΚΑ και για να μας λέει ότι τα Ολυμπιακά Έργα αποδίδουν στο Δημόσιο? 

Κεντρική Αφρική είμαστε!!! 

Τα Κινητά είναι πληγή! Τα ποσά είναι τεράστια! Ποιων τα κινητά πλήρωνε η ΕΛΟΚ? Όσοι 

είχαν κινητά που πλήρωνε η ΕΛΟΚ να επιστρέψουν τα λεφτά!!! 

Απόλυτος έλεγχος! 

Συνεδριάσεις - Γενικές Συνελεύσεις 5.949 € το 2010 και 

20.898 € το 2013? Οι δαπάνες αυτές πρέπει να ελεγχθούν στα 

παραστατικά τους, στα οποία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 

έχουν γίνει υπερτιμολογήσεις! Ας μην ξεχνάμε ότι ο Γερόλυμπος 

είναι ικανός να πάρει … προμήθεια ακόμα και από το … Γραφείο 

Τελετών, που θα τον φυτέψει, (να είναι πάντα καλά το παιδί για 

να μας κρατάει και εμάς ακμαίους στα γεράματα!)!!! 

Γραφική Ύλη και Καθαριότητα 840 € το 2013 και 14.832 € το 2016? Αφύσικα ποσά! 
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Όλες οι δαπάνες ανωτέρω πρέπει να ελεγχθούν στα παραστατικά τους λόγω μη σταθερής 

ροής αλλά μεγάλης ασυμφωνίας από χρόνο σε χρόνο! 

0200 - ΕΞΟΔΑ: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0237 - Δημόσιες και Διεθνείς 
σχέσεις 

7.235 816 250 0 2.148 3.987 0 0 

0238 - Εξοπλισμός γραφείων 2.588 4.859 1.377 0 0 302 896 786 

0239 - Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις 
κτλ. 

14.090 3.443 1.615 0 3.800 5.840 1.515 3.953 

0240 - Μηχανοργάνωση 30.850 1.046 0 0 617 0 1.005 0 

0241 - Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά 6.672 7.665 8.173 0 13.353 1.452 2.461 7.394 

Οι Δημόσιες Σχέσεις παρουσιάζουν καραμπινάτες ασυμφωνίες ανά έτος! 

Ο Εξοπλισμός Γραφείων το ίδιο! 

Οι Δημοσιεύσεις πρέπει απαραίτητα να ελεγχθούν τα παραστατικά τους, διότι είναι ασαφείς 
και αχρείαστες! Όλα γίνονται μέσω διαδικτύου! 

Η Μηχανοργάνωση επαναλαμβάνει τρελά ποσά κάθε 3-4 χρόνια από τα παλαιότερα χρόνια 
και άρα κρύβει ύποπτες εγγραφές! Θα πρέπει να ελεγχθεί και το Βιβλίο Περιουσίας της ΕΛΟΚ, το 
οποίο κατά πληροφορίες είναι ΑΓΡΑΦΟ!  

Τέλος, για τα Λοιπά Αναλώσιμα με 13.353 € το 2013 και μόνο 1.452 € το 2014 φωνάζει από 
μόνη της για ψιλοαρπαχτές! 

0200 - ΕΞΟΔΑ: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0251-Αμοιβές προπον/τεχνικών 
συμβ. 

31.128 0 7.250 0 0 0 0 0 

0255β - Επίσημες εκδηλ εσωτ / 
εξωτ. 

118.597 16.586 75.031 89.586 125.194 70.266 85.006 63.733 

0258 - Αθλητικό Υλικό 7.399 0 2.733 6.513 2.733 0 0 4.249 

0272 - Διοργάνωση Πανελλ. 
Πρωταθλ 

35.253 92.490 44.154 22.134 65.115 65.030 104.276 112.461 

0276 - Αναπτυξιακά 
προγράμματα 

3.885 0 0 0 0 0 0 0 

Οι Εθνικοί Προπονητές ήταν απαραίτητοι κατά 31.128 € και 7.250 € το 2011, ενώ δεν 

χρειάζονταν τα υπόλοιπα χρόνια? Πού πήγαν τα 31.128 € και τα 7.250 €??? 

Οι Επίσημες Εκδηλώσεις κυμαίνονται από τα 16.586 € μέχρι τα 125.194 €??? Γιατί τόσο 

μεγάλο εύρος σε αυτό το έξοδο??? 

Το Αθλητικό Υλικό από 7.399 € στα μηδέν €??? 

Η διαφορά στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα από 22.134 € μέχρι τα 112.161 € είναι αποδεκτή? 

Και μάλιστα σε στάδια που παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ στην ΕΛΟΚ??? 

Από τα μηδενικά Αναπτυξιακά Προγράμματα αποδεικνύεται ότι η ΕΛΟΚ βουλιάζει, αλλά αυτό 

δεν αποτελεί πρόβλημα για τους εκμεταλλευτές τους ακόμα και σε προ-ολυμπιακή περίοδο κατά την 

οποία έχουν ενταθεί οι δικαστικές αντιδικίες εις βάρος της ανάπτυξης του αθλήματος! 

Τίποτα από τα ανωτέρω δεν φαίνεται φυσιολογικό και θα πρέπει να ελεγχθεί το κάθε 

παραστατικό Εσόδων και Εξόδων από την «Ειδική Ομάδα Ελεγκτών» (μία είναι αυτή), η οποία δεν 

είναι ούτε ομάδα της αμαρτωλής ΓΓΑ, ούτε Εισαγγελείς, ούτε η Οικονομική Αστυνομία, ούτε 
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Δικαστές, αλλά μια ομάδα 3-4 ατόμων με απόλυτη γνώση και της ΕΛΟΚ και του Γερόλυμπου και 

όλων των άλλων αρπακτικών μέσα στην ΕΛΟΚ καθώς και των αμαρτωλών μεθόδων οικονομικών 

ατασθαλιών!  

Αν δεν ξέρεις πού να τα ψάξεις, τότε δεν θα τα βρεις!!!  

0200 - ΕΞΟΔΑ: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0277 – Σχολή Προπονητών 0 0 0 0 0 48.229 0 0 

0281 - Δαπάνες Διοίκησης 0 0 14.176 0 0 0 0 0 

0282 - Δαπάνες λειτουργικές 0 0 2.927 0 0 0 0 0 

0283 - Δαπάνες εθνικών ομάδων 0 0 2.099 0 2.805 4.388,22 0 0 

0284 - Δαπάνες ανάπτυξης 0 0 6.055 0 2.806 4.388,22 0 0 

Νάτη πάλι η καραμπινάτη απάτη εις βάρος των μαθητών της Σχολής Προπονητών! Με 
δωρεάν παροχή των χώρων του Σταδίου των Άνω Λιοσίων για τη Σχολή Προπονητών, με δωρεάν 
παροχή φως-νερό-τηλέφωνο (!), με αμειβόμενους καθηγητές τους παράνομους τεχνικούς, που είναι 
ταυτόχρονα και άμισθα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, χωρίς καμιά εποπτεία από την αμαρτωλή ΓΓΑ, με 
παράνομη Απόφαση Ίδρυσης της Σχολής και σούπερ-παράνομη τη λειτουργία της, με παράνομη 
απόφαση για τις εξετάσεις, με πλαστογραφίες δεκάδων βεβαιώσεων για Νταν και για «ενασχόληση 
με το άθλημα» για τους ευνοούμενους (άσε που σίγουρα τους κόστισε και κάτι τις αυτό!), με … με 
…, το τελικό αποτέλεσμα είναι όχι μόνο η είσπραξη αμοιβών από τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ αλλά και το 
ΚΛΕΨΙΜΟ του υπολοίπου των 59.000 € - 48.229 € = 10.771 €, τα οποία έπρεπε να επιστραφούν 
στους μαθητές της Σχολής εφόσον η συμμετοχή τους των 250 € είχε καθοριστεί με νόμο ως 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ!!! 

Δαπάνες Διοίκησης = 14.176 € μόνο για τα ο 2010! Αυτός ο Λογιστής θέλει κρέμασμα! 

Δαπάνες Λειτουργικές το ίδιο! 

Δαπάνες Εθνικών Ομάδων και Ανάπτυξης πάλι το ίδιο! Επί πλέον τα ποσά αυτών των δύο 
δαπανών για το 2014 είναι τα ίδια, πράγμα που αποδεικνύει ότι σε όλους του ςΑπολογισμούς έχουν 
υπεισέλθει λάθη και γι’ αυτό πρέπει να ελεγχθούν λεπτομερέστατα! 

 

Αποδεικτικά Στοιχεία:  

Απολογισμός του 2009! 

Απολογισμός του 2010! 

Απολογισμός του 2011! 

Απολογισμός του 2013! 

Απολογισμός του 2014! 

Απολογισμός του 2015! 

Απολογισμός του 2016! 

 

Β5.3 – Καταγγελίες – Έλεγχοι ΑΡΧΗ 

 

Στα πρώτα χρόνια της ΕΛΟΚ οι καταγγελίες υπήρχαν μεν, αλλά ήταν μηδαμινές και από 
μεμονωμένα άτομα, μόνον από εμένα!!! Ήταν όμως σωστότατες, όπως αποδεικνύεται από την 
απόλυτα έκρυθμη σημερινή κατάσταση! 

Στα τελευταία πέντε χρόνια. Όμως, οι καταγγελίες έγινα σοβαρότατες και τεκμηριωμένες προς 
την ΓΓΑ, την ΕΟΕ, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, την Εφορία και το ΣΔΟΕ! 

Δεν κουνήθηκε φύλλο αποδεικνύοντας … ΣΟΦΟ τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος μέσα στις 
τόσες βλακείες του είπε και το σωστό «Είμαι πρωθυπουργός σε μια διεφθαρμένη χώρα»! 

Μόνον εγώ έκανα μια καταγγελία για έλεγχο στα οικονομικά της ΕΛΟΚ στην Εφορία Νέας 
Ιωνίας, που ανήκει, και την ίδια καταγγελία στο ΣΔΟΕ με όλα τα άρθρα που είχα γράψει σε ένα 
τόμο 180 σελίδων και στους δύο!  
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Το ΣΔΟΕ έστειλε την υπόθεση στην Εφορία και η Εφορία Νέας Ιωνίας έκανε έλεγχο στην 
ΕΛΟΚ και της έβαλε πρόστιμο … 100 € γιατί δεν είχε δηλώσει την αλλαγή διεύθυνσης από το 
ΟΑΚΑ στο Στάδιο των Άνω Λιοσίων! 

Τα παίρνουνε από όλες τις πάντες οι Εφοριακοί? Και όμως αυτό ακριβώς σκέπτεται ο 
Πολίτης! 

Η ΓΓΑ δεν έκανε ποτέ ελέγχους στην ΕΛΟΚ επί 28 χρόνια! Μια φορά πήγε Επιτροπή ελέγχου 
από τη ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ το 2001, όταν ήταν Διευθυντής του Ελεγκτικού Συμβουλίου της ΓΓΑ ο 
φίλος του Γερόλυμπου ο Μεντεσίδης και μόνο για να τον γλυτώσει από τα χειρότερα! 

Μια δεύτερη φορά ήταν το τελευταίο τσίρκουλο δήθεν ελέγχου από τη ΓΓΑ, όταν τον 
διέταξε ο Σταύρος Κοντονής το 2016 (κάτω φωτό), πήγαν οι Ελεγκτές και τους είπε ο Γερόλυμπος 
κάνουμε εκλογές τώρα, ελάτε σε ένα μήνα! Πήγαν σε ένα μήνα, έκαναν έλεγχο με ζόρικο ύφος 
(απαραίτητο αυτό!), έφυγαν για να γράψουν την Έκθεση-Πόρισμα του Ελέγχου και … βγήκαν στη 
σύνταξη χωρίς να γράψουν τίποτα! 

Ενώ για την Ποδηλασία, όπου ήθελε ο Κοντονής να βάλει τον κολλητό του Ιάκωβο 
Φιλιππούση αντιπρόσωπό της στην ΕΟΕ, το Πόρισμα βγήκε αμέσως(10/5/2016)!!! 

 

Αλλά και σε καμιά ομοσπονδία δεν έχουν γίνει συστηματικοί έλεγχοι για το απλούστατο λόγο 
ότι σε κάθε διοικητική και οικονομική ατασθαλία των ομοσπονδιών η ΓΓΑ είναι αμετανόητη 
συνένοχος! Αυτό αποδεικνύεται αυτόματα αν σκεφθεί κανείς ότι για να δοθεί η κάθε ετήσια 
επιχορήγηση στην κάθε ομοσπονδία ΠΟΤΕ μα ΠΟΤΕ δεν έχει ελεγχθεί λεπτομερώς ο απολογισμός 
του προηγούμενου έτους!  

Για την ιστορία, κάποτε οι έλεγχοι αυτοί ήταν αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά με 
τα χρόνια οι ομοσπονδίες πολλαπλασιάστηκαν και η ελεγκτική εργασία έγινε πέντε βουνά το ένα 
πάνω στο άλλο, οπότε το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε αδυναμία να ανταπεξέλθει! Τότε ο έξυπνος 
Βαγγέλης Βενιζέλος πέρασε στο νόμο 2725/1999 να κάνει τους ελέγχους η ΓΓΑ με την παρωδία 
«Ελεγκτικό Συμβούλιο», ώστε να γίνονται με κομματικά κριτήρια για να ανεβοκατεβάζει διοικήσεις 
η κάθε κυβέρνηση στις ομοσπονδίες! Τέλος, σήμερα και μετά την δεδηλωμένη αδυναμία της ΓΓΑ οι 
έλεγχοι των ομοσπονδιών πέρασε στον … Γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με 
προσωπικό πέντε άτομα! Φανταστείτε τι κλέψιμο έχει να γίνει στις αθλητικές ομοσπονδίες!!! 

Ά, ρε Γιωργάκη πόσο σε έχουμε αδικήσει!!! 

Συνεπώς, Γερόλυμπε εδώ θα φας καλά, αλλά τα σάβανα δεν έχουν τσέπες για να πάρεις και 
μαζί σου! 

 

Αποδεικτικά Στοιχεία: 

Ο Έλεγχος τη ΕΛΟΚ το 2001. 

Η Απόφαση για τη Συγκρότηση του Ελεγκτικού Συμβουλίου της ΓΓΑ. 

Καταγγελία της ΕΛΟΚ από τον Θύμιο Περσίδη. 

Πρόστιμο 100 € της Εφορίας Νέας Ιωνίας στην ΕΛΟΚ! 
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Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπαίνει στις ομοσπονδίες. 

Το Πόρισμα κακοδιαχείρισης της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. 

 

Σχετικά Άρθρα από το www.karate.gr: 

16/3/2016 - Έλεγχος και Συγκάλυψη από την ΓΓΑ στην Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε! 

 

Β5.4 – Τα Έσοδα της ΕΛΟΚ ΑΡΧΗ 

 

Ενδιαφέρον έχει να δούμε και ποια είναι τα Έσοδα της ΕΛΟΚ, από τα οποία και καταφέρνει να 
συγκεντρώνει 340.000 € το χρόνο στον προϋπολογισμό του 2018!!! Και ας αρχίσουμε με τα νόμιμα 
και νομιμοφανή έσοδά της: 

1 – Η ΕΛΟΚ έχει την ετήσια συνδρομή για τους συλλόγους-μέλη της 100 €! Κανένας δεν ξέρει 
ποιοι πληρώνουνε και ποιοι όχι! Αν έχει 200 συλλόγους μαζεύει 20.000 € το χρόνο.  

Από το συστηματικό κρύψιμο των εσόδων της από τις συνδρομές των συλλόγων προκύπτει η 
βεβαιότητα ότι από αυτές τις εισπράξεις υπεξαιρούνται χρήματα! Οι τρόποι είναι πολλοί! 

2 – Η ΕΛΟΚ έχει καθορίσει την ετήσια κάρτα κάθε αθλητή, προπονητή, διαιτητή για να 
μπαίνουν στους χώρους των αγώνων και αυτή κοστίζει 15 € κατά την έκδοσή της και 10 € κατά την 
ανανέωσή της το χρόνο! Από τις κάρτες αυτές η ΕΛΟΚ μαζεύει άγνωστο ποσό πού εκτιμάται για 
περί τους 5.000 αθλητές και υπολοίπους επί 10 € = 50.000 € το χρόνο! Κανένας δεν ξέρει ποιοι 
πληρώνουνε και ποιοι όχι! 

Από το συστηματικό κρύψιμο των εσόδων της από τις συνδρομές των συλλόγων προκύπτει η 
βεβαιότητα ότι από αυτές τις εισπράξεις υπεξαιρούνται χρήματα! Οι τρόποι είναι πολλοί! 

 
Ο Μαγαζάτορας της ΕΛΟΚ και πίσω το Μαγαζί του! 

3 – Στους αγώνες της ΕΛΟΚ αγωνίζονται άγνωστος αριθμός (στους αγώνες παιδιών 
αγωνίζονται περί τα 1000-1200 παιδιά) και ας υποθέσουμε περί τους 7.000 αθλητές επί 20 € (25 € 
αν παίρνουν μέρος σε δύο αγωνίσματα) = 150.000 € το χρόνο! Κανένας δεν ξέρει ποιοι 
πληρώνουνε και ποιοι όχι! 

Εδώ η κατάσταση της απάτης είναι πιο καθαρή, διότι η ΕΛΟΚ διοργανώνει αγώνες κατά 
εξαπάτηση των αθλητών της και εισπράττει από αυτούς για αντικείμενο χωρίς καμιά αξία!  

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, αξία έχει ο αγώνας, στον οποίο ο αθλητής διεκδικεί κάποιο 
τίτλο τοπικό, διασυλλογικό ή πανελλήνιο  στο καράτε της ΕΛΟΚ! Όταν, λοιπόν, η ΕΛΟΚ 
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διοργανώνει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα όλων των Ελλήνων αθλητών, τότε όλοι πάνε για να 
παίξουν και να διεκδικήσουν πανελλήνιες νίκες! Όταν, όμως, η ΕΛΟΚ διοργανώνει ένα πρωτάθλημα 
για έγχρωμες ζώνες ή για μαύρες ζώνες, τότε αυτό αποτελεί εξαπάτηση των αθλητών, διότι η ΕΛΟΚ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΖΩΝΕΣ και άρα αυτό το πρωτάθλημα είναι αέρας κοπανιστός!!! 

Επίσης, όταν η ΕΛΟΚ διοργανώνει ένα πρωτάθλημα κάποιου στυλ (Γουάντο-ρίου, Σίτο-ρίου, 
Σότοκαν, Γκότζου-ρίου) στο όνομά της ή έστω και στο όνομα κάποιου συλλόγου «υπό την Αιγίδα 
της ΕΛΟΚ», τότε η απάτη είναι πολύ μεγαλύτερη και αποτελεί ποινικό αδίκημα, διότι η ΕΛΟΚ και ο 
σύλλογος εξαπατούν και τις δημόσιες αρχές ΓΓΑ και Νομαρχίες, αφού η ίδια ή/και ο σύλλογος 
υποβάλουν ψευδή έγγραφα για να πάρουν την άδεια για την τέλεση των αγώνων. Και αυτό, διότι 
ούτε η ΕΛΟΚ ούτε ο οποιοσδήποτε σύλλογος έχουν την αρμοδιότητα να διοργανώνουν 
πανελλήνια πρωταθλήματα για τα παραδοσιακά στυλ, αφού αυτό είναι αναφαίρετο δικαίωμα 
της ΠΟΠΚ!!! 

Η ιστορία της ΕΛΟΚ βρίθει από τέτοια παραδείγματα, που είναι πολύ αργά να τα κρύψει. 

 
Η Κυρία της Οικογενειακής Επιχείρησης και πίσω το Μαγαζί! 

4 – Από τις εξετάσεις Νταν η ΕΛΟΚ θα μαζεύει κατ’ εκτίμηση περί τα 50.000 € το χρόνο και 
λέμε κατ’ εκτίμηση, διότι ποτέ και πουθενά δεν έχει αναρτηθεί στο site της κανένας πίνακας κατόχων 
Νταν της ΕΛΟΚ! Αυτό κι αν είναι καραμπινάτο κλέψιμο, διότι η ΕΛΟΚ δεν έχει Νταν, όπως έχουμε 
εξηγήσει! Κανένας δεν ξέρει ποιοι και πόσοι πληρώνουν! 

Και αυτό αποτελεί καραμπινάτη εκτροπή εκ του Σκοπού της η οποία δεν μαζεύεται με 
τίποτα πλέον! Συνεπώς, η ΠΟΠΚ έχει αντικείμενο, εκτός του να ακυρώσει κάθε Νταν που 
έχει δώσει η ΕΛΟΚ, να ζητήσει και τα αντίστοιχα χρήματα από την ΕΛΟΚ ή/και τα άτομα ως 
αποζημίωση των δικαιωμάτων της! 

Επί πλέον του ανωτέρω η ΕΛΟΚ για να δεχθεί στις δικές της εξετάσεις για Νταν αθλητές ή 
προπονητές τους αναγκάζει πρώτα να πάρουν το αντίστοιχο Νταν από κάποιο από τα στυλ της 
παραδοσιακά ή όχι! Έχοντας στα χέρια των δικών της ανθρώπων και τις αρχηγίες του Γουάντο-
ρίου, Σίτο-ρίου, Σότοκαν κτλ. (π.χ. Μπουλούμπασης, Χονδροματίδης, Γερόλυμπος, Γερολύμπου, 
ISSO κτλ.) παίρνει δύο φορές τα εξέταστρα για Νταν, μια φορά όταν δίνουν Νταν οι … δικοί της 
αρχηγοί από τις ομοσπονδίες-μαϊμούδες, που έχουν δημιουργήσει, και μια όταν τα δίνει η ΕΛΟΚ!!! 

5 – Από τις σχολές εκπαιδευτών, μια νέα έννοια πονηρή και προσοδοφόρα! Η αιτιολογία της 
είναι να εκπαιδευτούν «βοηθοί προπονητών συλλόγων», οι οποίοι θα συνοδεύουν τους μικρούς 
κυρίως αθλητές μέχρι τη θέση που θα αγωνιστούν και θα τους καθοδηγούν κατά τον αγώνα τους! 
Αυτή η ανάγκη πραγματικά υπάρχει! Αλλά το σεμινάριο για το πτυχίο κοστίζει 150 € και το πτυχίο 
ισχύει για δυό χρόνια και μετά θέλει ανανέωση φτου κι απ’ την αρχή! Ο τίτλος είναι πονηρός, διότι 
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παίρνει κανένας το πτυχίο εκτός της Σχολής Προπονητών και παριστάνει τον προπονητή στο 
σύλλογό του! 

6 – Στους αγώνες εξωτερικού γίνεται διπλάσια χρέωση των εξόδων από ό,τι να πάει μόνος του 
κανείς!  

7 – Ας σημειωθεί ότι στους αγώνες στην Αθήνα όλα είναι πληρωμένα στο Στάδιο των Άνω 
Λιοσίων, ενώ στους επαρχιακούς αγώνες συνεισφέρουν και οι Δήμοι για την δική τους … δόξα!!! 

8 – Γίνονται και ιδιωτικοί αγώνες των στυλ και ιδιωτικά σεμινάρια «υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ» 
και αυτή η «αιγίδα» πληρώνεται! 

9 – Από τις αρχές του 2014 ο τραπεζικός λογαριασμός της ΕΛΟΚ δεσμεύτηκε από τις 
απαιτήσεις των πέντε απολυμένων υπαλλήλων της και έτσι η ομοσπονδία πρόσθεσε ακόμα μια 
μεγάλη παρανομία στο ενεργητικό της: εισέπραττε τα έσοδα και πλήρωνε τα έξοδα μόνο με ρευστό 
χρήμα και όχι μέσω τραπέζης, οπότε ανακύπτει το ερώτημα ποιος κρατούσε τα μεγάλα ποσά του 
Ταμείου της ΕΛΟΚ στην τσέπη του? Η απάντηση είναι προφανής!!! 

 

Μέχρι τώρα έχουμε μαζέψει περί τις 270.000 € και τα λέμε πολύ λίγα, διότι η ΕΛΟΚ η ίδια έχει 
προϋπολογίσει για το 2018 να εισπράξει περί τα 328.800 € (με κλικ εδώ). 

Αυτά είναι τα νόμιμα και τα νομιμοφανή! Αλλά υπάρχουν και τα ΜΑΥΡΑ: 

Από νέους συλλόγους που θέλουν να μπουν κάτω από τη σκέπη μιας ομοσπονδίας για να μην 
τους κλείσει τη σχολή η Νομαρχία τους! Αυτό πωλείται! 

Από παλιούς συλλόγους που κρατιόνται με το ζόρι στην ΕΛΟΚ χωρίς να κατεβάζουν 10 
αθλητές στους ετήσιους αγώνες της, αλλά δεν θέλουν να διαγραφούν! Αυτό πωλείται! 

Από άχρηστους που θέλουν Νταν! Αυτό πωλείται! 

Από πολύ άχρηστους που θέλουν πολύ Νταν! Αυτό πωλείται ακριβότερα! 

Από γονείς που θέλουν μόρια για τα παιδιά τους! Αυτό πωλείται ακριβά! 

Από συλλόγους που ΔΕΝ θέλουν να τιμωρηθούν! Αυτό πωλείται! 

Από άτομα που θέλουν τιμητικές θέσεις στις περιφερειακές επιτροπές! Αυτό πωλείται! 

Από άτομα που θέλουν να γίνουν προπονητές καράτε με επαγγελματικό δίπλωμα από τη ΓΓΑ! 
Αυτό πωλείται κα μάλιστα αδρά, διότι πρέπει να γίνουν και στραβά μάτια και πλαστογραφίες 
και … εμείς δεν κάνουμε τέτοια, αλλά επειδή έχεις … οικογένεια θα σου κοστίσει δυό 
χιλιάρικα!  

Τόσα θα έπαιρνα εγώ!!! Περί τους 70 μπήκαν με πλαστά δικαιολογητικά στη Σχολή 
Προπονητών 2014 και πήραν διπλώματα από τον άχρηστο Ιούλιο Συναδινό! 

Και εκατοντάδες άλλες περιπτώσεις που ούτε τις φανταζόμαστε!!! 

 

Η ΓΓΑ, που είναι εντεταλμένη από το νόμο να ελέγχει τη λειτουργία 
της ΕΛΟΚ με τους ανεύθυνους ή/και διαπλεκόμενους αρμόδιους υπαλ-
λήλους, 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 αθλητι-
κού νόμου μέχρι σήμερα. 

 

Β6 – Συνολικά: Εγκληματική Οργάνωση με Δομή & Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου 
χρήματος!  ΑΡΧΗ 
 

Όλα όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα Β5.4 – Τα Έσοδα της ΕΛΟΚ αποτελούν και τα προϊό-
ντα προς πώληση της ΕΛΟΚ και είναι η πηγή του ετήσιου πλούτου της, του οποίου η διάθεση 
παραμένει πάντα αδικαιολόγητη και σκοτεινή! 

Με μέγεθος οικονομικού αντικειμένου περί τις 330.000 € ετησίως για το 2018 αποτελεί ένα 
ζουμερό αντικείμενο για την εφαρμογή του νόμου 4557/30-6-2018 για την «Πρόληψη και κατα-
στολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρημα-
τοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις». 
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Από την άλλη μεριά όσον αφορά στον χαρακτηρισμό ως «Εγκληματική Οργάνωση», έ αυτό 
είναι ηλίου φαεινότερο, διότι κάθε της ενέργεια είναι παράνομη! Όταν λέω «κάθε της ενέργεια είναι 
παράνομη» εννοώ ότι «καμιά της ενέργεια δεν είναι νόμιμη»! 

Συνεχίζοντας, δεν πιστεύω να μην έχει γίνει κατανοητή η «Δομή και Ιεραρχία» της και από 
το οργανόγραμμά της και από τον πραγματικό τρόπο διοίκησης και λειτουργίας, ο οποίος δεν 
επιτρέπει καμιά άλλη υποθετική ή/και πραγματική εξήγηση! 

Τέλος, ότι πρόκειται περί «βρώμικου χρήματος» πάλι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, διότι εξ 
ορισμού είναι «βρώμικο» αφού προκύπτει από παράνομες μεθόδους, στρατηγικές και ενέργειες, 
τουτέστιν «εγκληματικές δραστηριότητες»! 

Είναι δε επίσης αυταπόδεικτο πώς και σε ποιους καταμερίζονται οι ευθύνες στα μέλη αυτής 
της Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή & Ιεραρχία για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, στους εξής: 

  
1) Τον Επίτιμο, 2) Την Σύζυγο, 3) Τους Πρόεδρους, Γραμματείς και Ταμίες από το 1995, 

4) Τα υπόλοιπα μέλη όλων των ΔΣ από το 1995, 5) Σε όλες τις Εξελεγκτικές Επιτροπές, 6) 
Στον Λογιστή, 7) Σε όλα τα μέλη όλων των Δικαστικών Επιτροπών, 8) Σε όλους τους μαϊμού-
αντιπροσώπους συλλόγων, 9) Και στους συλλόγους που έστειλαν αυτές τις μαϊμούδες! 10) 
Στους αρχηγούς των ψευδο-παραδοσιακών στυλ καράτε, 11) Στους εξωτερικούς συνεργάτες 
(Sportdata, Elpida Startours, κτλ.) 12) Στους υπαλλήλους της ΓΓΑ, που υπέγραφαν ψευδείς 
βεβαιώσεις ή δεν έκαναν ελέγχους για την ΕΛΟΚ κατά παράβαση καθήκοντος, στο καταστα-
τικό της, τον εσωτερικό της κανονισμό, τα διπλώματα προπονητών κτλ. 

 
Και μεταφέρω εδώ το Άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου για να αποκτήσετε ιδίαν γνώση: 
 

Άρθρο 2 του νόμου 4557/30-6-2018 (με κλικ το ΦΕΚ) 
Αντικείμενο:  (άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/849) 
1. Αντικείμενο του παρόντος είναι η πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως αυτά τα αδικήματα ορίζονται κατωτέρω, 
καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που ενέχουν. 
2. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) συνιστούν οι εξής πράξεις: 
α) H μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική 
δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη 
της παράνομης προέλευσής της ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή 
για να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του, 
β) η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας, όσον αφορά τη φύση, την προέλευση, τη διάθεση, τη διακίνηση 
ή τη χρήση περιουσίας ή τον τόπο όπου αυτή αποκτήθηκε ή βρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή 
σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματική 
δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα, 
γ) η απόκτηση, κατοχή ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει, κατά το χρόνο της κτήσης ή της διαχείρισής της, του 
γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια 
δραστηριότητα, 
δ) η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού 
εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν 
λόγω έσοδα, 
ε) η σύσταση οργάνωσης ή ομάδας δύο τουλάχιστον ατόμων για τη διάπραξη μίας ή περισσοτέρων από τις 
πράξεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄ και η συμμετοχή σε τέτοια οργάνωση ή ομάδα, 
στ) η απόπειρα διάπραξης, η υποβοήθηση, η υποκίνηση, η διευκόλυνση ή η παροχή συμβουλών σε τρίτο για 
τη διάπραξη μίας ή περισσοτέρων από τις πράξεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄. 
3. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπάρχει και όταν οι δραστηριότητες από τις οποίες 
προέρχεται η προς νομιμοποίηση περιουσία έχουν λάβει χώρα στο έδαφος άλλου κράτους, εφόσον αυτές θα 
ήταν βασικό αδίκημα αν διαπράττονταν στην Ελλάδα και θεωρούνται αξιόποινες, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
του κράτους αυτού. 
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 Και κλείνουμε εδώ το πρόγραμμά μας με την προτροπή να διαβάσετε και τα Άρθρα 39, 
40 και 45 του νόμου και όποια άλλα σας ενδιαφέρουν! 

 

Το περιεχόμενο του www.karate.ggrrrr σε Θεματικές Ενότητες! 

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 από ... ορχιδέες 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) 

 
Ίδρυση και Πορεία της 

ΕΟΕΚ. (1977 – 1994) 

 
ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF 

(1995-2004) 

 
Δίκες με την ΕΛΟΚ. 
Επικράτηση στην 
ΠΟΠΚ.(2004-2012) 

 
Οι Δίκες με τον 

Γερόλυμπο. 
(2004 – 2013) 

 
Η Πορεία του 

Γερόλυμπου στο 
Καράτε. (2004 – 2015) 

 
Τραγικές Εξελίξεις στην 

ΕΛΟΚ. 
(2013 – 2016) 

 
ΕΛΟΚ: Εγκληματική 

Οργάνωση με Δομή και 
Ιεραρχία! ΓΓΑ: Ανίκανη 
και Άχρηστη! (2014-16) 

 
ΕΛΟΚ/ΓΓΑ: Απόλυτα 
Παράνομη η Σχολή 

Προπονητών 2014–15 

 
Απόλυτα Παράνομες οι 

Εκλογές ΕΛΟΚ 2012 
και 2016. (2014–2018) 

  

  

Η Συνέχεια 

Ετοιμάζεται 

 

  Αρχική        Επικαιρότητα       Π.Ο.Π.Κ. 

 

ΠΕ
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ

http://www.karate.ggr/
http://www.karate.gr/
http://www.karate.gr/
http://karate.gr/index.html
http://karate.gr/01news/010contg.htm
http://karate.gr/12popk/120cont.htm
http://karate.gr/10dynam/10-Lionking/01t-LK-1977.1995-6.3.2017.pdf
http://karate.gr/10dynam/10-Lionking/02t-LK-1995.2004-20.3.2017.pdf
http://karate.gr/10dynam/10-Lionking/03t-LK-ELOK.POPK-18.10.2017.pdf
http://karate.gr/10dynam/10-Lionking/04t-LK-Dikes Yer-Per-22.10.17.pdf
http://karate.gr/10dynam/10-Lionking/05t-LK-Yero-2004-2015-29.12.17.pdf
http://karate.gr/10dynam/10-Lionking/06t-LK-ELOK-2013-2016-29.12.17.pdf
http://karate.gr/10dynam/10-Lionking/07t-LK-ELOK-GGA-29.12.17.pdf
http://karate.gr/10dynam/10-Lionking/08t-LK-SxoPro2014-29.12.17.pdf
http://karate.gr/10dynam/10-Lionking/09t-LK-ParanEklo12.16-29.12.17.pdf



