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karate.gr: 12 - Η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε 

Πρώτη δημοσίευση 15/10/2018.  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 652 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
ΙΔ
ΗΣ
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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
ΙΔ
ΗΣ

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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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 (παράνομος) .........................................................  
 Α3 – Συνέργεια αντί Εποπτείας από ΓΓΑ και ΕΟΕ (παράνομες) ...........................................  
 Α4 – Σχετικές Δικαστικές Αποφάσεις  ......................................................................................  
   
 
Κεφάλαιο Β – Τα Όργανα διοίκησης της ΕΛΟΚ 
 Β0 – Η Κρίση του 1991-1994 στην ΕΟΕΚ – Ιστορικό ..............................................................  
 Β1 – Γενικές Συνελεύσεις (της παράνομες) ...........................................................................  
 Β2 – Γενικές Συνελεύσεις Αρχαιρεσιών (της παράνομες) ......................................................  
 Β3 – Διοικητικά Συμβούλια (όλα παράνομες) ........................................................................  
 Β4 – Εξελεγκτικές Επιτροπές (της παράνομες) .....................................................................  
 Β5 – Οικονομικά Θέματα (όλα παράνομες) ...........................................................................  
  Β5.1 – Επιχορηγήσεις ..................................................................................................  
  Β5.2 – Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί .......................................................................  
  Β5.3 – Καταγγελίες – Έλεγχοι ......................................................................................  
  Β5.4 – Τα Έσοδα της ΕΛΟΚ .........................................................................................  
 Β6 – Συνολικά: Εγκληματική Οργάνωση με Δομή & Ιεραρχία για ξέπλυμα χρήματος .............  
 
 
Κεφάλαιο Γ – Οι Επιτροπές της ΕΛΟΚ 
 Γ1 – Τοπικές Επιτροπές (παράνομες) ...................................................................................  
 Γ2 – Τεχνικές, Εξεταστών, Διαιτησίας και Αγώνων (παράνομες) ...........................................  
 Γ3 – Δικαστική Επιτροπή – Νομικός Σύμβουλος ΕΛΟΚ και προσωπικός Δικηγόρος του 
Γερόλυμπου (παράνομοι) .................................................................................................................  
 
 
Κεφάλαιο Δ – Αγώνες και Διοργανώσεις της Ομοσπονδίας 
 Δ1 – Αγώνες ΕΛΟΚ Εσωτερικού  (αρκετοί παράνομοι) ........................................................  
  Δ1.1 – Αγωνιστικά Ημερολόγια – Παράνομοι Αγώνες ..................................................  
  Δ1.2 – Αγώνες κατά έτη ................................................................................................  
 Δ2 – Αγώνες ΕΛΟΚ Εξωτερικού στις Παγκόσμια-Ευρωπαϊκή-Μεσογειακή-Βαλκανική.  
  Πολλές παράνομες «συμμετοχές ή μη συμμετοχές» αθλητών ή ομάδων .....................  
 Δ3 – Αγώνες δήθεν Παραδοσιακών Στυλ με Κανονισμούς ΕΛΟΚ (παράνομοι) ....................  
  Δ3.1 – Αγώνες Γκότζου-ριου ........................................................................................  
  Δ3.2 – Αγώνες Κυόκουσιν ............................................................................................  
  Δ3.3 – Αγώνες Σίτο-ριου & Σότοκαν της ISSO .............................................................  
  Δ3.4 – Αγώνες Σότοκαν της ΠΕΦΣΚ ............................................................................  
  Δ3.5 – Αγώνες Σότοκαν της SKIF-Hellas ......................................................................  
  Δ3.6 – Αγώνες Γουάντο-ριου ........................................................................................   
 Δ4 – Διοργανώσεις Σεμιναρίων Καράτε (παράνομες) ............................................................  
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http://karate.gr/12popk/121180901c-EODI-0.pdf
http://karate.gr/12popk/121180901c-EODI-0.pdf
http://karate.gr/12popk/121180908c-EODI-A.pdf
http://karate.gr/12popk/121180915c-EODI-B.pdf
http://karate.gr/12popk/121180922c-EODI-C.pdf
http://karate.gr/12popk/121180929c-EODI-D.pdf


5 
 

Σε αυτό το άρθρο: 
Κεφάλαιο Ε – Παραβιάσεις Δικαστικών Αποφάσεων και ΕΚΤΡΟΠΗ εκ του Σκοπού .............. 6 
 Ε1 – Ψευδο-ομοσπονδίες δήθεν παραδοσιακών Στυλ εντός ΕΛΟΚ ..................................... 9 
  Ε1.1 – Οι ΕΛΟΚ και WKF δεν έχουν παραδοσιακά στυλ και Νταν ........................... 11 
  Ε1.2 – ISO – ΕΟΠΕΚ – KOI/H – ΗΚΟ – ISSO.......................................................... 18 
  E1.3 – WADO-ryu και WIKF ..................................................................................... 35 
 Ε2 – Άτυπες ομοσπονδίες παραδοσιακών Στυλ  περί την ΕΛΟΚ ....................................... 43 
  Ε2.1 – Γκότζου-ριου (Goju-ryu) – Πέτρος Πάσης...................................................... 44 
  Ε2.2 – Γκότζου-ριου (Goju-ryu) – Δημήτρης Τσακατάνης ......................................... 45 
  Ε2.3 – Κυόκουσιν (Kyokushin) Γιώργος Κοσμίδης ................................................... 51 
  Ε2.4 – Κυόκουσιν (Kyokushin) Γιάννης Στεφάνου .................................................... 52 
  Ε2.5 – Σίντοκαν (Shidokan) Λήο Κατσούρας ............................................................ 53 
  Ε2.6 – Σότοκαν (Shotokan) Μπίκας-Κραβαρίτης-Γκουβούσης-Οτάκε ...................... 53 
  Ε2.7 – Σότοκαν SKIF-Hellas – Νικήτας Ζαρουχλιώτης ............................................. 55 
  Ε2.8 – Σότοκαν JKA-Hellas – Τάσος Πανουσόπουλος ............................................. 62 
 Ε3 – Άτυπες ομοσπονδίες παραδοσιακών Στυλ τελείως εκτός ΕΛΟΚ .............................. 66 
  Ε3.1 -  Fudokan Ελλάδας – Σάββας Μαστραππάς ................................................... 66 
  Ε3.2 – Ελληνικό Καράτε-ντο Σίτο-καϊ – Δημήτρης Ζεύκης ........................................ 69 
  Ε3.3 – Greek Shito-ryu Karate.do Federation – Γιώργος Πελέκης ........................... 71 
 Ε4 –Εξεταστές & Νταν ΕΛΟΚ, Ψευδο-στυλ & Άτυπων Ομοσπονδιών ................................ 73 
  Ε4.1 – Τα διπλώματα ΝΤΑΝ ΟΛΩΝ στην Ελλάδα .................................................... 78 
  Ε4.2 – Τα διπλώματα ΝΤΑΝ της παγκόσμιας WKF ................................................ 107 
  E4.3 – Τα διπλώματα ΝΤΑΝ της παγκόσμιας ITKF ................................................ 114 
  Ε4.4 – Τα διπλώματα ΝΤΑΝ της ΠΟΠΚ ................................................................. 121 

 
 

Θα συνεχιστεί στα Κεφάλαια: 
 
Κεφάλαιο Ζ – Προνόμια  της 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
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ
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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. 

 

  

ΠΕ
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ
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Κεφάλαιο Ε – Παραβιάσεις Δικαστικών Αποφάσεων 
και ΕΚΤΡΟΠΗ εκ του Σκοπού 

 ΑΡΧΗ 

Σε όλα τα προηγούμενα Κεφάλαια έχουμε αποδείξει με πολλούς τρόπους ότι η ΕΛΟΚ έχει 
εκτραπεί από τον Σκοπό της όπως τον δήλωσε στο ιδρυτικό της καταστατικό,  με το οποίο πήρε 
και την αθλητική της αναγνώριση από τη ΓΓΑ, με παράνομες προσθήκες στο καταστατικό της και 
στον Εσωτερικό της Κανονισμό, οι οποίες πλέον δεν μπορούν να σβηστούν από τα πεπραγμένα 
της, με παράνομα δήθεν παραδοσιακά στυλ μέσα στην οργάνωσή της και με παράνομους αγώνες 
αυτών των ψευδο-παραδοσιακών στυλ έξω από τις αρμοδιότητές της και τη δικαιοδοσία της προς 
εκμετάλλευση συλλόγων, προπονητών και αθλητών! 

Θυμίζουμε εδώ για άλλη μια φορά τις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες καθορίζουν τελεσίδικα 
και αμετάκλητα ότι το μοντέρνο ή τεχνικό καράτε καλύπτεται και αναπτύσσεται στην Ελλάδα 
αποκλειστικά και μόνο από την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (ΕΛΟΚ, παλιά ΕΟΕΚ), ενώ το 
παραδοσιακό καράτε είναι ένα τελείως διαφορετικό άθλημα και καλύπτεται και αναπτύσσεται στην 
Ελλάδα αποκλειστικά και μόνο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε 
(ΠΟΠΚ)! 

Και επαναλαμβάνουμε τις αποφάσεις των Δικαστηρίων, οι οποίες παραβιάζονται κατάφορα 
από την ΕΛΟΚ: 

1 – Απόφαση 72/11.1.1996 του Πρωτοδικείου Αθηνών 

2 – Απόφαση 3914/11.5.2000 του Εφετείου Αθηνών 

3 – Απόφαση 110/29.1.2003 του Αρείου Πάγου 

 

Στο προηγούμενο Κεφάλαιο Δ αποκαλύψαμε την παράνομη κάλυψη και εκμετάλλευση από 
την ΕΛΟΚ των ψευδο-παραδοσιακών στυλ εντός αυτής με τους παράνομους αγώνες και τα παρά-
νομα σεμινάρια αυτών των στυλ.  

Στο παρόν Κεφάλαιο Ε θα εμβαθύνουμε στα ψευδο-παραδοσιακά στυλ της ΕΛΟΚ και θα 
αποκαλύψουμε ακόμα μια τεράστια απάτη της ΕΛΟΚ εκτεταμένη σε χρόνο, συλλόγους και 
ανθρώπους που ασχολούνται με το καράτε: τη δημιουργία ψευδούς κλίματος προαγωγών και 
τεχνικής εξέλιξης μιας δήθεν ψευδο-ιεραρχίας μέσα σε αυτά τα ψευδο-παραδοσιακά στυλ και μέσα 
στην ΕΛΟΚ με ψευδο-βαθμούς ψευδο-ΝΤΑΝ στυλ και ΕΛΟΚ με σκοπό και αποτέλεσμα την 
οικονομική εκμετάλλευση συλλόγων, προπονητών και αθλητών του καράτε!!!  

Εκτός από τους παράνομους αγώνες της ΕΛΟΚ των παράνομων δήθεν παραδοσιακών στυλ 
και τους δικούς της αγώνες με παράνομα κριτήρια με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση των 
συλλόγων και των αθλητών, όπως αυτοί αναπτύχθηκαν στο Κεφάλαιο Δ, στο παρόν Κεφάλαιο θα 
δούμε την παράνομη εκμετάλλευση από τους «συνεργάτες» του Γερόλυμπου και από την ΕΛΟΚ 
των βαθμών Νταν τεχνικής αξιολόγησης των παράνομων δήθεν παραδοσιακών στυλ εντός της 
ΕΛΟΚ και περί την ΕΛΟΚ! 

Και τα δύο Κεφάλαια Δ και Ε αποδεικνύουν ότι η Εγκληματική Οργάνωση δεν έχει μόνο Δομή 
και Ιεραρχία, αλλά έχει και μακρόπνοα σχεδιασμένη στρατηγική! Και αυτή με απλά λόγια έγκειται 
στην εκμετάλλευση των αθλητών και συλλόγων από τους φερόμενους ως εξεταστές ή/και δασκά-
λους στα παράνομα στυλ, οι οποίοι κάνουν εξετάσεις με χρηματικά εξέταστρα και δίνουν στους 
μαθητές-αθλητές τους βαθμούς Νταν των στυλ τους, ενώ δεν έχουν κανένα τέτοιο δικαίωμα, διότι 
αυτό το δικαίωμα ανήκει στην ΠΟΠΚ, και στη συνέχεια η στρατηγική της ΕΛΟΚ επεκτείνεται στις 
εξετάσεις  των ίδιων μαθητών-αθλητών από την ΕΛΟΚ για να ξαναπληρώσουν εξέταστρα, ώστε να 
πάρουν το ίδιο Νταν, αλλά από την ΕΛΟΚ αυτή τη φορά, ενώ δεν και αυτή δεν έχει κανένα τέτοιο 
δικαίωμα, αφού η ΕΛΟΚ δεν έχει Νταν παραδοσιακού καράτε, μια και αυτό το δικαίωμα ανήκει 
αποκλειστικά στην ΠΟΠΚ! Και επιβάλλει τα ψευδο-Νταν της εκβιαστικά, διότι τα θέται ως 
προϋπόθεση σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις σχολές προπονητών της ΓΓΑ!  

Ακόμα πιο απλά: Ποιο καράτε έχει βαθμούς Νταν, το τεχνικό ή το παραδοσιακό? Προφανώς 
αποκλειστικά το παραδοσιακό! Ποια ομοσπονδία καλύπτει το παραδοσιακό καράτε? Προφανώς 
αποκλειστικά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε! Τι περιλαμβάνει το παραδοσιακό 
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1986-0911-SKOPOS-elok.pdf
http://karate.gr/12popk/12-img1809/A21-19960111-72PR.pdf
http://karate.gr/12popk/12-img1809/2000-0511-3914EF2.pdf
http://karate.gr/12popk/12-img1809/2003-0129-110AP.pdf
http://karate.gr/12popk/121180929c-EODI-D.pdf
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καράτε? Προφανώς τα παραδοσιακά στυλ καράτε Γκότζου-ριου, Σίτο-ριου, Σότοκαν και Γουάντο-
ριου! Μπορεί η ΕΛΟΚ να δίνει Νταν σε παραδοσιακά στυλ? Προφανώς ΟΧΙ!!! 

 

Ε1 – Ψευδο-ομοσπονδίες παραδοσιακών Στυλ εντός ΕΛΟΚ ΑΡΧΗ 

 

Γενικά: 

Από τους αγώνες της ΕΛΟΚ που περιγράψαμε στο προηγούμενο Κεφάλαιο Δ έγινε φανερή 
η ύπαρξη των ψευδο-παραδοσιακών στυλ καράτε εντός και περί την ΕΛΟΚ! 

Η αναντίρρητη ύπαρξή τους αποδεικνύεται και από επίσημες αναγνωρίσεις συλλόγων από τη 
ΓΓΑ καθώς και επίσημες άδειες δημόσιων αρχών για τέλεση αγώνων ή σεμιναρίων σε δημόσια 
στάδια, όπως οι επόμενες: 

 

Παράνομες αποφάσεις από την ΓΓΑ ενδεικτικά:  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Χορηγείται ειδική αθλητική αναγνώριση στο αθλητικό σωματείο με την 
επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» με 
έδρα το Δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας και με αριθμό μητρώου ΦΥ97, για το άθλημα 
του ΚΑΡΑΤΕ.  

Παρανομία: Η λέξη «Σότοκαν» δηλώνει παραδοσιακό καράτε και δεν μπορεί να την 
χρησιμοποιεί σύλλογος χωρίς να είναι μέλος της ΠΟΠΚ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:  Χορηγείται ειδική αθλητική αναγνώριση στο αθλητικό σωματείο με την 
επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ», με έδρα το Δήμο Παλαιού Φαλήρου 
και με αριθμό μητρώου ΧΑ20 για το άθλημα του Καράτε. 

Παρανομία: Η λέξη «Σότοκαν» δηλώνει παραδοσιακό καράτε και δεν μπορεί να την 
χρησιμοποιεί σύλλογος χωρίς να είναι μέλος της ΠΟΠΚ. 

 

 
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θεωρεί στην δικαιοδοσία της ΕΛΟΚ ακόμα και το στυλ της φωτό: 

“Piasimomigas Mexilakia Karate-Do”!!! 

 

Παράνομες αποφάσεις από Περιφέρειες και Δήμους ενδεικτικά: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:  Τη χορήγηση Άδειας διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης Καράτε ενόψει 
του Κυπέλλου Shito-Ryu Καράτε, στις 7 & 8 Μαΐου 2016, στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων 
μετά από αίτηση της ΕΛΟΚ.  
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http://karate.gr/12popk/121180929c-EODI-D.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2015-1105-anagn.Shotokan%20Loutrakiou.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2017-0922-anagn-paradosiako.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2016-0505-shito-adeia.pdf
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Παρανομία: Η ΕΛΟΚ δεν καλύπτει τα παραδοσιακά στυλ και άρα δεν μπορεί να κάνει 
αιτήσεις για αγώνες και να διενεργεί αγώνες παραδοσιακών στυλ! 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:  Τη χορήγηση Άδειας διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης Καράτε για 1 και 

2 Απριλίου 2017 ενόψει του Κυπέλλου Shito-ryu Καράτε, που διοργανώνει το αθλητικό σωματείο 
ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, σύμφωνα με την ΕΛΟΚ, που θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων 
μετά από αίτηση της ΕΛΟΚ. 

Παρανομία: Η ΕΛΟΚ δεν καλύπτει τα παραδοσιακά στυλ και άρα δεν μπορεί να κάνει 
αιτήσεις για διενέργεια αγώνων παραδοσιακών στυλ ούτε η ίδια ούτε υπό την αιγίδα της! 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:  Τη χορήγηση Άδειας διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης Καράτε, για 27 
και 28 Μαΐου 2017 ενόψει του διασυλλογικού Κυπέλλου Wado-Ryu Καράτε, που διοργανώνουν τα 
αθλητικά σωματεία «Σ.Ε.ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ» και «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”», σύμφωνα με την ΕΛ.Ο.Κ. 

Και με κλικ εδώ βλέπετε το πρόγραμμα των ίδιων αγώνων από την ΕΛΟΚ ένα χρόνο πριν, 
δηλ. της 7/5/2016!  

Παρανομία: Η ΕΛΟΚ δεν καλύπτει τα παραδοσιακά στυλ και άρα δεν μπορεί να κάνει 
αιτήσεις και να διενεργεί αγώνες παραδοσιακών στυλ! 

Στην επόμενη φωτό η δήλωσή τους στην πλατφόρμα της ΕΛΟΚ μέσω της Sportdata. 
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2017-0323-shito-KRONOS-adeia.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2017-0522-wado-periklis.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2017-0522-wado-periklis.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2016-0611-wado.pdf
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Δήμος Λευκάδας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ: Να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκάδας κτλ., Να 
παραχωρηθεί δωρεάν το Στάδιο, Να παρατεθεί δείπνο, κτλ., κτλ. 

Παρανομία: Η διοργάνωση αυτή ήταν μια καθαρά εμπορική διοργάνωση και η ΕΛΟΚ 
εξαπάτησε τον Δήμο Λευκάδας, ώστε να πάρει παροχές για τα έξοδα αυτής και να της 
μείνουν καθαρά τα έσοδα της διοργάνωσης! 

Όλα τα χρόνια λειτουργίας της ΕΛΟΚ είναι γεμάτα από απάτες και παρανομίες αυτού 
του είδους για αγώνες και διοργανώσεις εκτός των αρμοδιοτήτων της και των δικαιωμάτων 
της με δαπάνες Δημόσιων Φορέων και τα έσοδα δικά της! 

 

Ε1.1 – Οι ΕΛΟΚ και WKF δεν έχουν παραδοσιακά στυλ και Νταν ΑΡΧΗ 
 

Το θέμα αυτό το είδαμε και στο Κεφάλαιο Α! Ας το ξαναδούμε στις λεπτομέρειες. 

Με την Απόφασή του της 13/12/2017 ο ανεκδιήγητος, ανίδεος και άχρηστος Γενικός 
Γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιος Συναδινός ενέκρινε τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΛΟΚ, όπως 
υποβλήθηκε, χωρίς να καταλαβαίνουν τίποτα από αυτόν μέσα στη ΓΓΑ! Ας σημειώσουμε εδώ ότι η 
ΕΛΟΚ λειτουργούσε επί 25 χρόνια χωρίς εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό και άρα ο Αθλητικός 
Εγκληματίας και Δικτάτορας της ΕΛΟΚ Γιώργος Γερόλυμπος έκανε στην κυριολεξία ό,τι ήθελε στην 
ομοσπονδία!  

Δηλαδή, ο Συναδινός και η ΓΓΑ στην υπηρεσία του Γερόλυμπου! 

Από το site  της ΕΛΟΚ παίρνουμε την επόμενη είδηση  για μια πολύ καλή αθλήτρια: 
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2017-0426-Lefkada-23-25.6.2017.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2017-1213-egkrisi%20Dan.pdf
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Η επιλογή της Ελληνίδας αθλήτριας έγινε μέσω του πίνακα αξιολόγησης της Παγκόσμιας των 

διεθνών αθλητών της με βάση τις νίκες τους σε αγώνες της Παγκόσμιας και τον οποίο βλέπετε με 
κλικ εδώ! 

Σε κανένα σημείο των ειδήσεων ή/και της αξιολόγησης όλων των διεθνών αθλητών της WKF 
δεν αναγράφονται τα ΝΤΑΝ, που έχει ο καθένας! Γιατί αυτό? Διότι απλούστατα η Παγκόσμια ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΝΤΑΝ! Το ίδιο πρέπει να εφαρμόζει και η ΕΛΟΚ, το οποίο παρανόμως δεν εφαρμόζει και άρα 
παραβαίνει τους ίδιους τους κανόνες της Παγκόσμιας!  

Με κλικ εδώ βλέπετε τους Γενικούς Κανόνες της Παγκόσμιας WKF.  

Με κλικ εδώ βλέπετε τους Κανονισμούς Αναγνώρισης Νταν της Παγκόσμιας, οι οποίοι 
αναφέρουν επακριβώς ότι η Παγκόσμια ΔΕΝ κάνει εξετάσεις, αλλά απλά μόνο αναγνωρίζει τα Νταν, 
που δίνουν οι εθνικές ομοσπονδίες με αίτησή τους για μέλη τους! 

Με κλικ εδώ βλέπετε το χαράτσι (200 έως 400 ελβετικά φράγκα), που χρεώνει η Παγκόσμια 
για την υπογραφή του Προέδρου της σε ένα χαρτί, που δεν έχει καμιά απολύτως αξία, αφού ο 
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2018-0604b-kydonaki.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2018-0604b-kydonaki.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2018-0925a-WKF-General%20Rules.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2018-0925b-WKF%20Dan%20Grade%20Regulation.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2018-0925c-wkf-fees-dan-diplomas-and-passbooks.pdf
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Πρόεδρος της Παγκόσμιας, ενώ έχει μεσάνυχτα από καράτε, αναγνωρίζει βαθμό τεχνικής 
αξιολόγησης σε κάποιον που δεν τον έχει δει ούτε ζωγραφιστό! 

Είναι σαν να αναγνώριζα εγώ βαθμούς Νταν … Ζωγραφικής Τέχνης, ενώ έχω μεσάνυχτα 
από Ζωγραφική Τέχνη! Θα τρίζαν τα κόκκαλα όλων των μεγάλων ζωγράφων. 

Αλλά ας δούμε και τη μετάφραση στα Ελληνικά των Κανονισμών Αναγνώρισης Νταν της 
Παγκόσμιας: 

 

 (υπογραμμίζονται οι φαιδρότητες!) 

          Κανονισμός Βαθμών ΝΤΑΝ της WKF 
 
Προοίμιο 

Όλες οι Εθνικές Ομοσπονδίες της WKF έχουν το δικαίωμα να ζητούν διπλώματα WKF για 
βαθμούς Dan μέχρι και το 7ο Dan, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις 
προϋποθέσεις για την ηλικία και το διάστημα από την τελευταία αξιολόγηση που καθορίζεται από 
τους κανόνες του WKF. Όσοι επιθυμούν τα διπλώματα WKF για το βαθμό τους έως και το 7ο Dan 
πρέπει να το ζητήσουν μέσω της Εθνικής Ομοσπονδίας τους. 

Για κάθε βαθμό πάνω από αυτό, εναπόκειται στην Εθνική Ομοσπονδία να εκδίδει υψη-
λότερο Dan για τα επιτεύγματά τους στο εθνικό επίπεδο - αλλά οι βαθμοί αυτοί δεν είναι αναγνω-
ρισμένοι από την WKF. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Εκτελεστική Επιτροπή της WKF μπορεί με 
δική της πρωτοβουλία να απονείμει βαθμό Dan πάνω από τον 7ο Dan για εξαιρετική συνεισφορά 
στο διεθνές καράτε και την WKF, αλλά κατά κανόνα η WKF δεν εκδίδει βαθμούς WKF Dan πάνω 
από τον 7ο Dan βάσει συστάσεων ή αιτημάτων από τις εθνικές ομοσπονδίες ή ιδιώτες. 

 
1. Το σύστημα των Βαθμών Dan 

 
1.1 Το σύστημα των Βαθμών Dan βασίζεται στην αναγνώριση της προσωπικής ανάπτυξης 

ως ασκούμενους, τεχνικούς, εκπαιδευτές και παρουσιαστές του καράτε. Για βαθμούς 
υψηλότερους από το 7ο Dan ο βαθμός είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς του 
ατόμου στο καράτε πέρα από την προσωπική του ανάπτυξη. 
 

1.2 Οι Εθνικές Ομοσπονδίες (NF) μπορούν μόνο να απονείμουν ή να πιστοποιήσουν 
Βαθμούς Dan για μέλη της Εθνικής Ομοσπονδίας τους. 

 
1.3 Στην WKF υπάρχουν τρεις κατηγορίες βαθμών Dan: 

 
• Βαθμοί από τον 1ο μέχρι και τον 7ο Dan που δόθηκαν από μια εθνική ομοσπονδία. Αυτοί 
μπορεί να αναγνωριστούν από την WKF μετά από αίτηση της Εθνικής Ομοσπονδίας, όπου 
το πιστοποιητικό έγκρισης θα εκδοθεί από τον Πρόεδρο της WKF με την υπογραφή του 
Προέδρου της εθνικής ομοσπονδίας. 
• Βαθμοί 8ου Dan και άνω απονεμηθέντες από την Εθνική Ομοσπονδία για επιτεύγματα 
καράτε σε εθνικό επίπεδο. Αυτοί δεν είναι αναγνωρισμένοι από το WKF ή απαιτούν 
εγγραφή τους στην WKF. Το ισχύον πιστοποιητικό εκδίδεται από την Εθνική Ομοσπονδία. 
• Βαθμοί 8ου Dan και άνω απονέμονται από την Eκτελεστική Eπιτροπή της WKF (EC) για 
επιτεύγματα καράτε σε διεθνές επίπεδο. Το ισχύον πιστοποιητικό εκδίδεται από το WKF. 
 

2. Γενικές απαιτήσεις 
 

2.1 Για τους Βαθμούς Dan στην WKF ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις ηλικίας και χρόνου: 
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 1ο Dan (shodan) Ελάχιστη ηλικία 15 ετών, Ελάχιστη εκπαίδευση 3 ετών 
 2ο Dan (nidan) Ελάχιστη ηλικία 17 ετών, Ελάχιστο 2 χρόνια από το 1ο Dan 
 3ο Dan (sandan) Ελάχιστη ηλικία 20 ετών, Ελάχιστο 3 χρόνια από το 2ο Dan 
 4ο Dan (yondan) Ελάχιστη ηλικία 24 ετών, Ελάχιστο 4 έτη από τον 3ο Dan 
 5ο Dan (godan) Ελάχιστη ηλικία 29 ετών, Ελάχιστο 5 χρόνια από τον 4ο Dan 
 6ο Dan (rokudan) Ελάχιστη ηλικία 35 ετών, Ελάχιστο 6 χρόνια από τον 5ο Dan 
 7ο Dan (nanadan) Ελάχιστη ηλικία 42 ετών, Ελάχιστο 7 χρόνια από τον 6ο Dan 
 8ο Dan (hachidan) Ελάχιστη ηλικία 50 ετών, Ελάχιστο 8 χρόνια από τον 7ο Dan 
 9ο Dan (kyudan) Βραβεύθηκε για εξαιρετικό επίτευγμα ζωής για το καράτε 
 10ο Dan (Judan) Απονεμήθηκε για εξαιρετικό επίτευγμα ζωής για το καράτε  
  

3. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
  
3.1 Πιστοποίηση βαθμών που δίνονται από εθνικές ομοσπονδίες: 
  
Η WKF πιστοποιεί τους Βαθμούς Dan από τον 1ο Dan (shodan) έως τον 7ο Dan (nanadan) 

με την παραλαβή της αίτησης που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας των 
αιτούντων και την αποστολή του ισχύοντος τέλους όπως ορίζεται από την WKF. 

Η Εθνική Ομοσπονδία πρέπει να υποβάλει την αίτησή της σε επίσημο επιστολόχαρτο στο 
γραφείο του Προέδρου της WKF με πίνακα των υποψηφίων και δηλώνοντας τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

 • Τίτλος (κύριος ή κυρία) 
 • Όνομα (όπως πρέπει να αναγράφεται στο δίπλωμα) 
 • Επώνυμο (όπως πρέπει να αναγράφεται στο δίπλωμα) 
 • Βαθμός Dan που θα αναγνωριστεί 
 • Ημερομηνία προηγούμενου Βαθμού Dan της WKF 
 • Ημερομηνία γέννησης 
 • Ταχυδρομική διεύθυνση της Εθνικής Ομοσπονδίας 
  
Υπογράφοντας την αίτηση, η Εθνική Ομοσπονδία βεβαιώνει ότι ο αιτών έχει εκπληρώσει 

τις απαιτήσεις της Εθνικής Ομοσπονδίας και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε. 
Η WKF δεν πιστοποιεί τιμητικούς Βαθμούς  Dan που απονέμονται από μια Εθνική Ομο-

σπονδία. 
Η ευθύνη για τη διατήρηση των κατάλληλων στάνταρντ για την έγκριση ή την απονομή των 

Βαθμών Dan εναπόκειται στις εθνικές ομοσπονδίες. Σε περίπτωση που μια Εθνική Ομοσπονδία 
δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις αναγνώρισης, η Ομοσπονδία μπορεί να υποβληθεί στην 
άρνηση της πιστοποίησης της για τους Βαθμούς Dan. 

 
3.2 Βαθμοί 8ου Dan και άνω απονέμονται από την Εθνική Ομοσπονδία: 
 
Εφαρμόζονται οι κανόνες και η διαδικασία εφαρμογής της Εθνικής Ομοσπονδίας. Οι 

βαθμοί υψηλότεροι από τον 7ο Dan μπορούν να απονεμηθούν από μια εθνική ομοσπονδία για 
προσφορά στην ανάπτυξη του καράτε στο πλαίσιο της Εθνικής Ομοσπονδίας, αλλά δεν είναι 
αναγνωρισμένοι από την WKF. 

Παρόλο που οι βαθμοί πάνω από τον 7ο Dan που απονέμονται από μια Εθνική Ομοσπον-
δία και δεν υπόκεινται στην έγκριση ή την πιστοποίηση της WKF, η Εθνική Ομοσπονδία πρέπει 
να ακολουθεί τις απαιτήσεις της WKF όσον αφορά τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των βαθμών 
όπως δόθηκαν από την WKF. 

 
3.3 Βαθμοί 8ου Dan και άνω απονεμηθέντες από την εκτελεστική επιτροπή της WKF: 
 
Από καιρό σε καιρό η WKF θα απονέμει υψηλότερους Βαθμούς Dan, 8ου Dan και άνω, σε 

άτομα για την προσφορά τους στο διεθνές καράτε. Οι Βαθμοί αυτοί απονέμονται από την 
εκτελεστική επιτροπή της WKF (EC). 
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Ο πρόεδρος μιας ηπειρωτικής ή εθνικής ομοσπονδίας, ο πρόεδρος της WKF ή 
οποιοδήποτε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της WKF μπορεί να προτείνει έναν  υποψήφιο 
για βαθμό 8ου Dan ή άνω.  

Η πρόταση πρέπει να διατυπωθεί εγγράφως στην Εκτελεστική Επιτροπή της WKF, 
αναφέροντας τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αναγνώριση (βλ. 3.1 άνω) συν το ιστορικό 
βαθμολογίας των ατόμων και τη συγκεκριμένη προσφορά των υποψηφίων στο διεθνές καράτε. 
Δεν υπάρχει χρέωση τελών για την αίτηση αυτής της κατηγορίας. 

Η WKF EC θα αξιολογήσει όλες τις αιτήσεις. Αν δεν υπάρξει αντίρρηση από κάποιο μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο αιτούμενος Βαθμός Dan θα εγκριθεί. 

 
4. Διπλώματα 

  
4.1 Οι υποψήφιοι των οποίων οι Βαθμοί  Dan έχουν αναγνωριστεί από την WKF, θα λάβουν 

το ισχύον δίπλωμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο της WKF και τον Πρόεδρο της Εθνικής 
Ομοσπονδίας τους. 

 
4.2 Τα διπλώματα που χορηγούνται από την Εθνική Ομοσπονδία για τον 8ο Βαθμό Dan 

και άνω χορηγούνται μόνο από την Εθνική Ομοσπονδία. 
  
4.3 Τα άτομα στα οποία έχει απονεμηθεί Βαθμός Dan από την Εκτελεστική Επιτροπή της 

WKF θα λάβουν δίπλωμα που θα υπογράψει η WKF. 
  
4.4 Τα διπλώματα που χάνονται ή καταστρέφονται μπορούν να αντικατασταθούν από την 

WKF με αίτηση της Εθνικής Ομοσπονδίας, η οποία υποβάλλει δεύτερη αίτηση, 
επισημαίνοντας ότι υποβάλλεται με σκοπό την απόκτηση αντίγραφου διπλώματος και 
καταβάλλοντας το σχετικό τέλος που καθορίζεται από την WKF. 

 

 

Τι μας λέει ο … Ποιητής? Με απλά λόγια μας λέει ότι τα 
διπλώματα της Παγκόσμιας είναι κουρελόχαρτα χωρίς καμιά 
αξία τεχνικής εξέτασης και αξιολόγησης και για όποιον τα 
επιδεικνύει δεν αποτελούν τίτλο τιμής, αλλά τίτλο βλακείας, 
αφού πλήρωσε 200 έως 400 ελβετικά φράγκα για να πάρει ένα 
κουρελόχαρτο με αυτόγραφο του Προέδρου της Παγκόσμιας!!! 

Τι άλλο μας λέει ο … Ποιητής? Καλά, κάνει μπαμ και το 
άλλο!  

 

Αυτός ο δήθεν Κανονισμός έχει 
γραφεί από τον Γερόλυμπο, όταν ήταν 
Γενικός Γραμματέας στην WKF, για να 
εδραιώσει τις βάσεις της Εγκληματικής 
Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία στην 
Ελλάδα, αλλά και για να προσθέσει ένα 
ακόμα έσοδο στη τσέπη του για τα «διαβι-
βαστικά» των διπλωμάτων από τους 
Έλληνες στην WKF και από την WKF 
στους Έλληνες! Ο Πρόεδρος της Παγκό-
σμιας απλά το βρήκε … προσοδοφόρο! 

 
Έτσι, λοιπόν, όσοι έχετε διπλώματα Νταν της 

Παγκόσμιας WKF να είστε περήφανοι, διότι έχετε διπλώματα στο «Piasimomigas Mexilakia-DO»! Το 
παραδοσιακό, όχι το ξεφτίλα το μοντέρνο!!! Πάντως, αν αυτό εξαπατά τους μαθητές σας, θα σας το δείξουν με 

τα πόδια τους! Θα σηκωθούν και θα φύγουν από τις σχολές σας! 

 

ΠΕ
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ



16 
 

Περαιτέρω, και με βάση τους κανονισμούς της Παγκόσμιας, διατύπωσε και η ΕΛΟΚ τους 
κανονισμούς κατάταξης των Ελλήνων αθλητών ως κατωτέρω από τον ιστότοπό της: 

««   ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ 

Δημοσιεύθηκε : 07 Ιανουαριου 2018 

 
 
Η Κατάταξη αρχικά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύπελλα και πρωταθλήματα της ΕΛΟΚ: 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
Εφήβων/Νεανίδων, Νέων Ανδρών/Γυναικών και Ανδρών/Γυναικών, Under 21 
ΤΟΠΙΚΑ ΚΥΠΕΛΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΖΩΝΩΝ 
Ένα από κάθε τοπική επιτροπή στις κατηγορίες: Εφήβων/Νεανίδων, Νέων Ανδρών/Γυναικών , 
Under 21 
ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΕΛΟΚ) στις κατηγορίες: Εφήβων/Νεανίδων, Νέων Ανδρών/Γυναικών, 
Under 21 
ΕΛΟΚ OPEN SERIES 
Ξεκινάει από το 2018 το ΕΛΟΚ OPEN SERIES με δύο Κύπελλα ανοιχτών συμμετοχών από όλη 
την Ελλάδα (Λαμία, Ρόδος). 
Κατηγορίες: Εφήβων/Νεανίδων, Νέων Ανδρών/Γυναικών, Under 21 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Για να ενταχθούν αγώνες στην κατάταξη της ΕΛΟΚ θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
Α. Οι αγώνες να διοργανώνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΛΟΚ 
Β. Οι διαιτητές να έχουν επιλεγεί από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΛΟΚ 
Γ. Τα αποτελέσματα των αγώνων να έχουν ελεγχθεί και υπογραφεί από την επιτροπή διαιτησίας 
των αγώνων. 
Δ. Τα αποτελέσματα των αγώνων να έχουν σταλεί για έλεγχο στην ΕΛΟΚ μέσα σε 15 ημέρες 
από το πέρας των αγώνων. 
 
Η Επιτροπή Αγώνων της ΕΛΟΚ σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή μπορούν να 
προτείνουν τον αποκλεισμό κάποιας κατηγορίας ή και ολόκληρου του 
πρωταθλήματος/κυπέλλου μέσα σε 15 ημέρες από την διεξαγωγή του. 
 
Για να βαθμολογηθεί μία κατηγορία πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
Α. Η κατηγορία να έχει συμμετοχή από τουλάχιστον 8 αθλητές 
Β. Να υπάρχει συμμετοχή από τουλάχιστον 3 διαφορετικούς συλλόγους 
Γ. Οι αγώνες (κύπελλο / πρωτάθλημα) να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα κατάταξης της ΕΛΟΚ. 
Κατηγορίες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις δεν βαθμολογούνται 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
• Εάν ο αθλητής αλλάξει κατηγορία ξεκινάει νέα κατάταξη (δεν μεταφέρονται οι βαθμοί από την 
κατηγορία που ήταν πριν) 
• Οι πόντοι που κερδίζει ο αθλητής ανά αγώνα έχουν 25% μείωση κάθε χρόνο. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: το 2017 ο αθλητής παίρνει από το πανελλήνιο πρωτάθλημα 100 πόντους. Το 
2018 οι πόντοι αυτοί γίνονται 75 (χάνει 25% της συνολικής αξίας). Το 2019 γίνονται 50, το 2020 
γίνονται 25 και το 2021 μηδενίζονται οι πόντοι από αυτή τη νίκη. 
 
• Οι συνολικοί πόντοι που λαμβάνουν οι αθλητές σε ένα πρωτάθλημα είναι: 
* το σύνολο των πόντων συμμετοχών/νικών και θέσης σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω οι 
οποίοι πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή του πρωταθλήματος. 
*Ανάλογα με το επίπεδο του πρωταθλήματος/κυπέλλου η Τεχνική επιτροπή σε συνεργασία με 
την επιτροπή αγώνων μπορούν να μεταβάλλουν κατά μία βαθμίδα την αξία των αγώνων, για 
παράδειγμα ένα τοπικό κύπελλο με συντελεστή δύο (2) να μεταβληθεί σε ένα (1) ή τρία (3) 
 
• Οι συνολικοί πόντοι που λαμβάνουν οι αθλητές σε ένα πρωτάθλημα είναι: 
ΠΟΝΤΟΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 
1η θέση: 80 πόντοι 
2η θέση: 60 πόντοι 
3η θέση: 40 πόντοι 
5η θέση: 20 πόντοι 
7η θέση: 10 πόντοι 
Για κάθε νίκη: 10 πόντοι 
Συμμετοχή: 10 πόντοι 
 
ΑΞΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ/ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

10Χ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
4X ΕΛΟΚ OPEN SERIES 
2Χ ΤΟΠΙΚΑ ΚΥΠΕΛΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΖΩΝΩΝ 
3Χ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΕΛΟΚ)  »» 

Όπως αναμενόταν και όπως είναι φυσικό, το Σύστημα Κατάταξης Αθλητών-Αθλητριών 
ακολουθεί τους κανονισμούς της Παγκόσμιας και δεν αναφέρεται ούτε κατ’ ελάχιστο σε βαθμούς 
Νταν, αφού αυτοί είναι ανύπαρκτοι στην Παγκόσμια! 

Συνεπώς, πρέπει να είναι ανύπαρκτοι και στην ΕΛΟΚ, ενώ η επί 30 χρόνια εκμετάλλευσή 
τους αποτελεί κορυφαία αθλητική απάτη! 

Ακόμα περαιτέρω και αν εντρυφήσουμε στους εν λόγω κανονισμούς της ΕΛΟΚ, βλέπουμε 
ότι έχουν τροποποιηθεί για τους … ιθαγενείς, ώστε να αφήνουν και κανένα φράγκο στην Συμμορία 
του Γερόλυμπου ως κατωτέρω: 

1 Οι αγώνες Εγχρώμων και Μαύρων Ζωνών δεν υπάρχουν στην Παγκόσμια. Το μέτρο αυτό 
είναι καθαρά παράνομο και μόνο εισπρακτικό. 

2 Η αυθαίρετη αφαίρεση ή/και προσθήκη κατηγορίας από την Επιτροπή Αγώνων με την 
Τεχνική Επιτροπή (δηλαδή από τον Γερόλυμπο)! Το μέτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τιμωρία, για αφαίρεση ή πρόσθεση ψήφων σε συλλόγους, για απειλές ή/και εκβια-
σμούς, πράγματα κοινότατα και εντός της στρατηγικής χειραγώγησης της ΕΛΟΚ από τον 
Γερόλυμπο. 

3 Η μεγάλη διαφορά των πόντων στο είδος των αγώνων αποδεικνύει ότι οι αγώνες που 
πρέπει να μετράνε είναι μόνο οι πανελλήνιοι, ενώ οι άλλοι περιέχουν το «ψευτο-
φιλοδώρημα» των λίγων πόντων μόνο και μόνο για κίνητρο στις συμμετοχές, αφού ο 
σκοπός τους είναι μόνο εισπρακτικός. 

4 Ένα ίδιο «ψευτο-φιλοδώρημα» περιέχουν και οι «απλές συμμετοχές» 

Τελικό συμπέρασμα είναι ότι η Παγκόσμια WKF δεν έχει στυλ και Νταν και η ΕΛΟΚ τα 
δημιούργησε εν γνώσει της αυθαίρετα και τα διατηρεί παράνομα για την οικονομική εκμετάλλευση 
των αθλητών και των συλλόγων. 
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Ε1.2 – ISO – ΕΟΠΕΚ – KOI/H – ΗΚΟ – ISSO ΑΡΧΗ 
 

Με τις ανωτέρω βάσεις δεδομένες και οργανωμένες από την εποχή του 1994, οπότε ο 
Γερόλυμπος κυριάρχησε στην ΕΟΕ/ΕΛΟΚ δημιουργήθηκαν οι επόμενες ομοσπονδίες-μαϊμού 
ΕΝΤΟΣ της ΕΛΟΚ και υπό την πλήρη εκμετάλλευση του Γερόλυμπου! 

 

Πρώτη και καλύτερη ήταν η ISO (International 
Shito-ryu Organization), που δημιούργησαν το 1994 
οι Τσόγκας, Παπαδημητρόπουλος και Γερόλυμπος, 
μέλοι τότε του ΔΣ, ώστε να απορροφήσουν τους συλ-
λόγους του Ζαχόπουλου δίνοντας εύκολα Νταν στους 
προπονητές τους και χειραγωγώντας τις ψήφους τους 
με σκοπό να επικρατήσουν κυριαρχικά στην ΕΟΕΚ/ 
ΕΛΟΚ. 

Και το κατάφεραν! 

Οι Τσόγκας και Παπαδημητρόπουλος παρίστα-
ναν τους μεγάλους προπονητές και ο Γερόλυμπος τους έφερε συνεργάτη τον Σκωτσέζο Τόμι Μόρις, 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτητών της Παγκόσμιας και ταυτόχρονα ιδιοκτήτη της διεθνούς 
οργάνωσης Σίτο-ριου καράτε “Kobe Osaka International”!  

Μοιάζει με … τρένο, αλλά δεν είναι 
τρένο, είναι απάτη, διότι ο κύριος Μόρις με την 
οργάνωσή του έπιανε τα ανατολικά κράτη, 
που τότε είχαν μεσάνυχτα από καράτε, και με 
τις ψήφους των ανατολικών κρατών εξυπηρε-
τούσε τα συμφέροντά του στην Παγκόσμια! 
Αυτή η διπλή δραστηριότητα δεν έπρεπε να 
υπάρχει! Ευτυχώς, όμως, διότι δεν είμαστε 
μόνο οι Έλληνες! Είναι και οι ξένοι! 

To 1995, όταν ο Γερόλυμπος πρόσβα-
λε με τριτανακοπή το καταστατικό της ΠΟΠΚ 
για να αρπάξει και το παραδοσιακό καράτε, 
δημιούργησε ταυτόχρονα, για δήθεν αντίπαλο 
της ΠΟΠΚ στο Δικαστήριο, και την ψευδο-
ομοσπονδία ΕΟΠΕΚ με συλλόγους του 
Ζαχόπουλου και άλλους και με τους Τσόγκα, 
Παπαδημητρόπουλο και άλλους ως ιδρυτι-
κούς συλλόγους και τη γυναίκα του Εμμα-
νουέλα Ποντίδα - Γερολύμπου στην 
προσωρινή διοίκηση!  

Την ομοσπονδία αυτή μαϊμού την 
έφτιαξε κατά παραγγελία Γερόλυμπου ο δικη-
γόρος και μέλος του ΔΣ/ΕΟΕΚ Γιώργος 
Ιατρόπουλος! Μετά την αποτυχία του 
εγχειρήματος ο Γερόλυμπος πούλησε την 
ΕΟΠΕΚ στο Παγκράτιο!!! 

Την εποχή της ISO οι απατεώνες του 
καράτε της ΕΟΕΚ κυκλοφόρησαν και τα 
διπλώματα, όπως το δεξιά με την υπογραφή 
Γερόλυμπου παρακαλώ και γραμμένο στα 
αγγλικά παρακαλώ!!! 

Στη συνέχεια, όπως έχω ξαναγράψει, οι 
Τσόγκας και Γερόλυμπος με εργαλείο τους 
συλλόγους Σίτο-ριου του Τσόγκα άρπαξαν την ομοσπονδία του Χόκεϊ με αποτέλεσμα να 
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1995-0131-eopek.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1995-0131-eopek.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1995-0131-eopek-iatrop.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1995-0131-eopek-iatrop.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1995-0131-eopek-pagratio.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/1995-0131-eopek-pagratio.pdf
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συγκρουστούν μέχρι τις δικαστικές αίθουσες για τη θέση του αντιπροσώπου του Χόκεϊ στην 
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Στο Χόκεϊ επικράτησε ο Τσόγκας και στο καράτε ο Γερόλυμπος, ο 
οποίος έψαξε στη συνέχεια για άλλες ομοσπονδίες που θα του έδιναν πρόσβαση στην ΕΟΕ. 

Με αυτή τη σύγκρουση ο Τσόγκας έχασε τον Μόρις και την Kobe Osaka έμεινε και στράφηκε 
με τους συλλόγους του στην ομοσπονδία του Τερούο Χαγιάσι (φωτό), ο οποίος όμως του πέθανε 
γρήγορα και τον άφησε ξεκρέμαστο χωρίς ομοσπονδία-βάση του εξωτερικού! 

 
 

(Παρεμπιπτόντως, ο Τσόγκας προσπάθησε να αρπάξει το 2005 την ΠΟΠΚ, αλλά έφαγε 
πόρτα από εμένα!) 
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Στην ΕΛΟΚ το Σίτο-ριου έμεινε στα χέρια του Γερόλυμπου, ο οποίος έβαλε επικεφαλής τον 
τελείως άσχετο από καράτε αχυράνθρωπο Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο, τον οποίο έκανε μάλιστα 
και πρόεδρο της ΕΛΟΚ, ώστε να μπορέσει να αρπάξει την ομοσπονδία του Τριάθλου με συλλόγους 
καράτε και να μπει από εκεί αντιπρόσωπος στην ΕΟΕ!!!  

Και με μια τέτοια Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τέτοια Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, 
που είναι εξοπλισμένος ο Ελληνικός Αθλητισμός, το περίεργο θα ήταν να μην τα καταφέρει!!! 

Στην ΕΛΟΚ, λοιπόν, ο Παπαδημητρόπουλος έγινε πρόεδρος και ταυτόχρονα αρχηγός της 
ψευτο-οργάνωσης “Kobe Osaka International – Hellas”, φωτό και με κλικ εδώ! 

 
Το ότι ο Παπαδημητρόπουλος ήταν ο αχυράνθρωπος του Γερόλυμπου είναι γνωστότατο και 

αναδύεται ακόμα και από τις φωτογραφίες των Γενικών Συνελεύσεων της εποχής (2004), όπου 
είναι εμφανέστατοι ο άβουλος, άγευστος και άχρωμος από τη μια μεριά και ο Δικτάτορας από την 
άλλη! Τότε ο Παπαδημητρόπουλος ήταν ο Πρόεδρος (δηλαδή: η κεφαλή) της ΕΛΟΚ και ο Γερόλυ-
μπος ήταν απλά ο Επίτιμος Πρόεδρος (δηλαδή: ο μη έχων καμιά διοικητική θέση και ανάμειξη), αλλά 
στις Γενικές Συνελεύσεις ο πρώτος ήταν άδειο κουστούμι και ο δεύτερος πέρναγε τους 
απολογισμούς και μάλιστα με γκανγκστερικό ύφος!  

Στις φωτό αναδεικνύεται ποιος κρατάει τα γκέμια της ΓΣ! Ο Παπαδημητρόπουλος είναι απλή 
… γλάστρα, ενώ ο Γερόλυμπος δεν υπήρχε κανένας λόγος να βρίσκεται στο πάνελ της απόδοσης 
πεπραγμένων του ΔΣ. Και όμως, εμφανώς διευθύνει ο Γερόλυμπος! 
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2003-1206-shito-KobeOsaka.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2004-1024-kar.gr-DS-ekl-elok.pdf
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Η Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία της ΕΛΟΚ ήταν καλά στημένη από τον 
Γερόλυμπο, ώστε όλοι οι πραγματικά καλοί προπονητές καράτε δεν έφερναν καμιά αντίρρηση στις 
επιθυμίες του! Άλλωστε από τις επιθυμίες του έβγαζαν και αυτοί κάποιο μεροκάματο! 

Οι προσπάθειες του Γερόλυμπου να αρπάζει τα πάντα και να εξαπατά τους πάντες 
δημιούργησαν την “Kobe Osaka International – Hellas” (KOI-H) ως παρακλάδι της ομοσπονδίας 
του Μόρις με αποτέλεσμα να γεμίσει η χώρα με προπονητές-μαϊμούδες! 

Η KOI-Hellas έκανε κάθε χρόνο αγώνες υπό την ΕΛΟΚ και η απάτη των ψευτο-στυλ και των 
ψευτο-Νταν συνεχιζόταν απρόσκοπτα! Παράδειγμα οι κατωτέρω αγώνες με τη βοήθεια της 
Sportdata: 

 
Οι πολλές, όμως, ατασθαλίες στην ΕΛΟΚ και περί 

την ΕΛΟΚ έφεραν τον Παπαδημητρόπουλο σε κατά-
σταση … B.L.R. (προφέρεται μπι-ελ-αρ και στη γλώσσα 
του στρατού σημαίνει “σε κατάσταση αναγκαστικού 
παροπλισμού)”, ενώ από την άλλη μεριά χάλασαν οι σχέ-
σεις μεταξύ Γερόλυμπου και Μόρις! 

Έτσι, ο Παπαδημητρόπουλος άφησε την ΕΛΟΚ 
για να γλυτώσει τη ζωή του με δήθεν (?) εγκεφαλικό και 
ο Γερόλυμπος δημιούργησε εκ του μηδενός μια νέα 
άτυπη ομοσπονδία Σίτο-ριου, την International Shito-
ryu & Shotokan Organization (ISSO) και ένα νέο αστέρι 
ως αρχιεκπαιδευτή στο Σίτο-ριου: τον Παναγιώτη Χον-
δροματίδη! Ήταν η παλιά ISO με ένα “S” για το Σότοκαν 
ακόμα! Ήταν η φιλοσοφία του αρρωστημένου κατά την 
οποία, όταν κάτι του ερχόταν στραβά ή κάποιος τον 
κέρδιζε κάπου, τότε περνούσε στην αντεπίθεση αρπά-
ζοντας τα διπλάσια από πριν! 
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2003-1206-shito-KobeOsaka.pdf


22 
 

Η νέα αυτή ομοσπονδία μαϊμού και φάντασμα μαζί, διότι ήταν μόνο τέσσερεις λέξεις στον 
αέρα χωρίς συλλόγους, καταστατικό, ΔΣ και άλλη οργάνωση έπαιρνε στάδια από τους δημόσιους 
φορείς με μόνο αιτήσεις και υποστήριξη από την ΕΛΟΚ! Και οι ηλίθιοι αρμόδιοι του Δημοσίου τα 
έδιναν όλα χωρίς να ελέγχουν το παραμικρό!!! 

Όλοι οι ηλίθιοι υψηλόβαθμοι προπονητές και αξιόλογοι σύλλογοι του καράτε κοίταζαν με 
ανοιχτό το στόμα τον αεριτζή υψηλού επιπέδου να δουλεύει ψιλό γαζί τον κρατικό μηχανισμό και 
όλο τον κόσμο του καράτε χωρίς κανένας να αντιδρά! Να κάνει διαφημίσεις για την ISSO, να παίρνει 
στάδια για αγώνες, να κάνει σεμινάρια Σίτο-ριου και Σότοκαν χωρίς καμιά αρμοδιότητα και 
εξουσιοδότηση και να λειτουργεί την Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για χρόνια χωρίς 
έλεγχο και εποπτεία από την αρμοδίως υπεύθυνη ΓΓΑ! 

Και ας δούμε τις επόμενες παρατηρήσεις: 

 

Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε την προκήρυξη πρωταθλήματος Σίτο-ριου το 2012 (παράνομου 
διότι η ΕΛΟΚ δεν έχει στυλ), μέσω της SPORTDATA (παρανόμως διότι η Sportdata έχει σύμβαση 
μόνο με την ΕΛΟΚ), στο Στάδιο των Άνω Λιοσίων (παρανόμως διότι αυτό διατίθεται από τη ΓΓΑ 

μόνο για αληθινούς αγώνες της ΕΛΟΚ). Από τους αγώνες αυτούς προκύπτουν έσοδα που 
ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Δημοσίου και περνάνε στις τσέπες των διοργανωτών! 

 
 

Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε την προκήρυξη σεμιναριου Σότοκαν το 2013 με τους Ιάπωνα 
Τοσίο Γιαμάντα, άσχετο με την ΕΛΟΚ, Κέιβαν Γκάζι, δεξί χέρι του Γερόλυμπου στις απάτες και 
Ελπίδας Χριστοδούλου, επίσης το ίδιο! Το σεμινάριο είναι παράνομου, διότι η ΕΛΟΚ δεν έχει 

στυλ), γίνεται μέσω της SPORTDATA παρανόμως, διότι η Sportdata έχει σύμβαση μόνο με την 
ΕΛΟΚ, γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, αφού πρώτα εξασφάλισαν Στάδιο με παρέμβαση και 
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αίτημα της ΕΛΟΚ. Από τους αγώνες αυτούς προκύπτουν έσοδα που ξεφεύγουν από τον έλεγχο 
του Δημοσίου και περνάνε στις τσέπες των διοργανωτών! 

 
 

Κάπου κατά το 2016 παίχτηκε η αντιπροσώπευση της Ιαπωνικής Ομοσπονδίας Japan 
Karate Association (JKA) στην Ελλάδα για το παραδοσιακό στυλ του Σότοκαν. Η ομοσπονδία 
αυτή ήταν η πιο καλά οργανωμένη ομάδα καράτε στην Ελλάδα και ακόμα είναι!  

Η αντιπροσώπευση της JKA είχε αδρανήσει για πολλά χρόνια στα χέρια του Σταύρου 
Γούγουλα, ο οποίος ξαφνικά απεβίωσε! Για αυτή την αντιπροσώπευση εμφανίστηκαν τρεις 
μνηστήρες: 

Ο Νίκος Γούγουλας, γιός του εκλιπόντος Σταύρου Γούγουλα και αδιάφορος για το Σότοκαν, 
ο Τάσος Πανουσόπουλος, παλιός δάσκαλος του Σότοκαν και ενδιαφερόμενος, και ο γνωστός μας 
… Γερόλυμπος (όχι θα έλειπε!) φορώντας όπως πάντα προβιά 
προβάτου! Δηλαδή με μια νέα μαϊμού-οργάνωση δήθεν 
Σότοκαν, την οποία είχε βαφτίσει HKO! 

 Η HKO (Hellenic Karate Organization) έστειλε επιστολή 
στην JKA με ψευδή στοιχεία καθώς και πληροφορίες για 
την οργάνωσή της επίσης με τεράστια ψέματα.  

Η επιστολή παρουσίαζε ως  πρόεδρο τον Γερόλυμπο, γε-
νική γραμματέα τη συνεργό και  γυναίκα του Εμμανουέλα Ποντί-
δα-Γερολύμπου, πρόεδρο τεχνικής επιτροπής τον Κέιβαν Γκάζι 
και πρόεδρο επιτροπής διαιτητών τον Νικήτα Ζαρουχλιώτη.  

 Η δήλωση έδινε διεύθυνση του οργανισμού τη 
διεύθυνση του Πρακτορείου Ταξιδίων, που είχε ανοίξει ο 
Γερόλυμπος στο όνομα της Ελπίδας Χριστοδούλου για να 
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2016-yer-HKO-1epist.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2016-yer-HKO-1epist.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2016-yer-HKO-2dilosi.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1810/2016-yer-HKO-2dilosi.pdf
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παίρνει τα ταξίδια των αποστολών εξωτερικού της ΕΛΟΚ, δήλωνε πρόεδρο τη συνεργό-σύζυγο του 
Γερόλυμπου Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου, με γραμματέα τον αχυράνθρωπο Παναγιώτη 
Χονδροματίδη και αρχηγό-εκπαιδευτή τον άλλο αχυράνθρωπο Κέιβαν Γκάζι! Η δήλωση 
περιλάμβανε επίσης ότι η οργάνωση ήταν αναγνωρισμένη από την ΕΛΟΚ, από τη ΓΓΑ και από την 
ΕΟΕ, είχε 120 συλλόγους, 10.000 αθλητές καράτε και 600 μαύρες ζώνες!!! 

Και μόνο οι ασυμφωνίες μεταξύ επιστολής και δήλωσης είναι αρκετές για να τους απορρίψουν 
οι Ιάπωνες! 

Μας βγάζει το μάτι το καταφανέστατο και θρασύτατο παρακλάδι της Εγκληματικής Οργά-
νωσης με Δομή και Ιεραρχία να προσπαθεί να πάρει την αντιπροσώπευση της JKA στην Ελλάδα!!! 

Τελικά την αντιπροσώπευση της JKA την πήρε ο Τάσος Πανουσόπουλος και έφτιαξε την 
αστική εταιρεία JKA-Hellas, αλλά για αυτά και τη συνέχεια θα μιλήσουμε πιο κάτω! 

 

Στο μεταξύ, η ISSO εξελίχθηκε στην υπ’ αριθμόν ένα προσοδοφόρα απάτη της Εγκληματικής 
Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία διοργανώνοντας συνεχώς κάθε χρόνο αγώνες και σεμινάρια και 

απομυζώντας αθλητές, γονείς και συλλόγους για τις συμμετοχές τους σε παράνομες και 
αχρείαστες διοργανώσεις! Ενδεικτικά δίνουμε το Κύπελλο Σότοκαν του 2015, που ήταν όπως 

πάντα μια ιδιωτική οργάνωση με δημόσια έξοδα και με τα έσοδα στις τσέπες του Γερόλυμπου! Ας 
είναι καλά οι ηλίθιοι της ΓΓΑ!!! 

Στην επόμενη φωτό η πρώτη σελίδα της προκήρυξης. 

 
Στη διάθεση του Γερόλυμπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΛΟΚ/Sportdata!

 
 

Η απομύζηση έχει στόχο τους αθλητές της ΕΛΟΚ!
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http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2015-0414%20Kypelo-SHOTOKAN-isso.pdf
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Το τιμολόγιο των αγώνων για τα αγωνίσματα! Και το σπουδαιότερο: τα μαύρα λεφτά στο «μαύρο 
χέρι» του Γερόλυμπου και όχι στον «άσπρο» τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ! 

 
Ο Γερόλυμπος συνέχισε τις απάτες του με τις διοργανώσεις της ISSO «υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ», 

όπως έγινε με το μαϊμού-Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Shotokan στη Χαλκίδα το 2016 με 
άδεια από τους άσχετους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τους άσχετους του Δήμου 
Χαλκιδαίων!!! Όσο υπάρχουν ανεγκέφαλοι και κορόιδα τόσο αυξάνονται οι απατεώνες!!! 
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Η δράση της ISSO συνεχίστηκε αμέριμνα και απρόσκοπτα μέχρις ότου το www.karate.gr 
ανακάλυψε και δημοσίευσε φωτογραφίες ως κατωτέρω από τις απονομές μαϊμού-διπλωμάτων της 
ISSO στον σύλλογο «Θεοκλής ο Χαλκιδεύς» στην Εύβοια! Η Εύβοια σείστηκε για την μαϊμού-ISSO 
και ο Γερόλυμπος για να καθησυχάσει τους αδηφάγους συλλόγους, προπονητές και αθλητές των 
διπλωμάτων της ISSO δήλωσε την ISSO ως εταιρεία σε επιμελητήριο της Σκωτίας (?)!!!  

 
Απονομή μαϊμού-Νταν ISSO από τον Χονδροματίδη! 

Θύματα της απάτης: οι αθλητές/τριες του συλλόγου! 

 
Απονομή μαϊμού-Νταν ISSO από τον Χονδροματίδη! 

Θύματα της απάτης: οι αθλητές/τριες του συλλόγου! 

 
Απονομή μαϊμού-Νταν ΕΛΟΚ από την Ποντίδα! 

Θύματα της απάτης: οι αθλητές/τριες του συλλόγου! 

 
Απονομή μαϊμού-Νταν από τον Γερόλυμπο! 

Θύματα της απάτης: οι αθλητές/τριες του συλλόγου! 

 
Λόγος του Χονδροματίδη προς το νοήμον κοινό! 

Θύματα της απάτης: οι αθλητές/τριες του συλλόγου! 

 
Λόγος του Γερόλυμπου προς το νοήμον κοινό! 

Θύματα της απάτης: οι αθλητές/τριες του συλλόγου! 

Η International Shotokan Shitoryu Organization Limited  είχε αντικείμενο εργασιών τις 
διοργανώσεις αγώνων και εκδηλώσεων καράτε στα στυλ Σότοκαν και Σίτο-ριου και μετόχους τον 
Γερόλυμπο τη γυναίκα του και δυο ξένους μάλλον Πέρσες φίλους του γιού του Κέιβαν Γκάζι, που 
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μένει στην Αγγλία! Με αυτό τον τρόπο φανταζόταν ότι θα επισημοποιούσε τα μαϊμού διπλώματα 
που έδινε η ISSO στην Ελλάδα! 

Η δήλωση αυτής της εταιρείας στη Σκωτία του βγήκε ξινή του Γερόλυμπου, διότι οι δικηγόροι 
της αντιπολίτευσης του ΚΙΜΕ ανακάλυψαν την εταιρεία και αυτό χρησιμοποιήθηκε σε πολλές 
καταγγελίες εναντίον του, μεταξύ των οποίων και το αίτημα προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή 
να εκπέσει από το αξίωμα του εκπροσώπου της ΕΛΟΚ σε αυτήν (σιγά που θα τον διώχνανε!), με 
αποτέλεσμα άρον-άρον να την κλείσει με τις επόμενες δηλώσεις του: 
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Η εταιρεία μαζί με τα όνειρα του Γερόλυμπου έκλεισαν την 19/12/2017 αφήνοντας … ορφανά 
από έγκυρες υπογραφές χιλιάδες διπλώματα-μαϊμού των Σίτο-ριου και Σότοκαν, που είχαν 
μοσχοπουληθεί τα τελευταία 25 χρόνια (αφού η κάθε νέα δήθεν ομοσπονδία του Γερόλυμπου 
υποτίθεται ότι υποστήριζε και όλα τα διπλώματα όλων 
των προηγουμένων)!  

Ιδού το επίσημο κλείσιμο της εταιρείας με κλικ 
εδώ μαζί με την μαϊμού διεύθυνση που είχε δηλώσει η 
εταιρεία ως έδρα της!!! 

Λόγω της εταιρείας αυτής και συμμετοχής του 
Γερόλυμπου με φόρμα προπονητή σε σεμινάρια και 
εξετάσεις Νταν, όπως φαίνεται στις επόμενες φωτό,  η 
αντιπολίτευση τον πήρε στο κυνήγι όλο το 2017 και 2018 
και ακόμα τον τρέχει! 

Αρχαία Ελληνική τραγωδία έχει καταντήσει η εμμονή 
του Γερόλυμπου για μια «απόλυτα δική του» ομοσπονδία 
αποδεικνύουν το άνοιγμα και το κλείσιμο των ISO-ΕΟΠΕΚ-
KOI-Hellas-ISSO στο κύλισμα του χρόνου! Μπορεί πότε να 
γελάει και πότε να κλαίει ο ίδιος, αλλά την καταστροφή του 
καράτε με εξαπάτηση των ενδιαφερομένων και κυρίως των 
παιδιών την καταφέρνει αποκομίζοντας πάντα αξιόλογα 
οικονομικά οφέλη! 

Και μόνο από όλα τα προηγούμενα καθίσταται ηλίου 
φαεινότερο ότι όλες αυτές οι διοικητικές παρανομίες, οι 
διαδοχικές δημιουργίες ψευδο-ομοσπονδιών με επικεφαλής 
τους αχυράνθρωπους του Γερόλυμπου με ιδιαίτερη επιμονή 
και επί πολλά χρόνια συνεχώς, οι αγωνιστικές και άλλες 
διοργανώσεις με έξοδα δημόσιων σταδίων και με ανέλεγκτα 
έσοδα είχαν πάντα ένα και μόνο σκοπό: την στρατηγική και 

οργανωμένη μείωση των εξόδων για την ΕΛΟΚ και την αύξηση των μη ελεγχόμενων εσόδων της με 
έναν λογιστή του Γερόλυμπου να μαγειρεύει τους απολογισμούς, μια μεγάλη ομάδα «τυφλών» 
υπηκόων του να τους ψηφίζει και μια εγκληματική Δικαστική Επιτροπή να διαγράφει όσους 
διατύπωναν αντιρρήσεις!  

Μιλάμε, λοιπόν, για καραμπινάτη «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για 
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» με 25ετή συνεχή δράση και αντικείμενο τις επιχορηγήσεις της 
ΓΓΑ και, όταν αυτές σταμάτησαν, τα έσοδα μιας αθλητικής ομοσπονδίας της τάξεως των 200 
έως 300 χιλιάδων ευρώ το χρόνο! 

 
 

Και αν θέλετε να χορτάσετε οικονομικό έγκλημα περνώντας σε αριθμούς, τότε θα πρέπει να 
βάλουμε κάτω ένα-ένα όλα τα παραστατικά εσόδων και εξόδων της ΕΛΟΚ μαζί με τις διοικητικές 
δομές της! Και αν δεν έχετε ανθρώπους να την ελέγξετε, τότε έχω εγώ τρεις ανθρώπους, που 
μπορούν να την ελέγξουν και να σας υποβάλουν ένα συγκεντρωτικό πόρισμα!  

Αυτά προς τις υπηρεσίες της ΓΓΑ ή/και τις Εισαγγελικές Αρχές! 
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Το θλιβερό είναι πως σήμερα που γράφονται αυτά τα κείμενα η ίδια κατάσταση εξακολουθεί 
να υπάρχει εξελισσόμενη σε υπερθετικό βαθμό με τους αθλητικούς εγκληματίες αποθρασυσμένους, 
διότι μια ανίκανη και άχρηστη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μια ανίκανη αντιπολίτευση του 
ΚΙΜΕ δεν μπορεί να τους σταματήσει!  

 

 
 

Και η στρατηγική του μαστίγιου και του καρότου αποδίδει τα μέγιστα στην εγκληματική 
διοίκηση της ΕΛΟΚ, αφού τα στεγανά της διατηρούνται από τους ανήθικους υπηκόους του 
Γερόλυμπου, οι οποίοι αρκούνται σε άδειους τίτλους, που τους μοιράζει αφειδώς, όπως ενδεικτικά 
οι τίτλοι χωρίς νομιμότητα και χωρίς κανένα νόημα στις λεγόμενες Τοπικές Επιτροπές της ΕΛΟΚ! 

Στην επόμενη τοπική επιτροπή Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων οι πέντε της διοίκησης 
είναι προπονητές (παράνομο), όλοι οι άλλοι είναι προφανώς επίσης προπονητές, άλλοι είναι 
διαιτητές και εξεταστές Νταν μαζί (παράνομο), κτλ. κτλ. με τρόπο ώστε να αποτελούν ένα 
συνονθύλευμα αταίριαστων και παράνομων, όταν συμβαίνουν ταυτόχρονα, αρμοδιοτήτων, το οποίο 
μόνο έχει φύγει από τα όρια της λογικής απάτης και αποτελεί πλέον υπαρκτό τρελοκομείο!!! 

 

 
 

Ας δούμε στη συνέχεια τις «σεμιναριακές» δραστηριότητες του ζεύγους Γερολύμπου μετά 
των κολλητών συνεργατών του, όταν το www.karate.gr τους ξεμπρόστιασε τα διπλώματα-μαϊμού 
που έδιναν μέσω των ομοσπονδιών-μαϊμού, που δημιουργούσαν!  
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Από τις δημοσιεύσεις του www.karate.gr περί μη γνησιότητας, ακυρότητας και αναξιοπιστίας 

των Νταν Σίτο-ριου και Σότοκαν, που απονέμει το εξάμβλωμα της ISSO σε αθλητές συλλόγων της 

ΕΛΟΚ, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία για εκμετάλλευση των αθλητών και των γονέων τους, 

έφερε σε αμηχανία και προ διαμαρτυριών τους ιθύνοντες και απατεώνες της ISSO Γιώργο 

Γερόλυμπο, Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου, Παναγιώτη Χονδροματίδη, Κέιβαν Γκάζι και Ελπίδα 

Χριστοδούλου με αποτέλεσμα να προβούν σε περιοδεία ανά τους συλλόγους των κορόιδων για να 

επαναφέρουν τη χαμένη αξιοπιστία τους! 

Έτσι, ενδεικτικά, σας δίνουμε στις προηγούμενες δύο φωτό, όπως καταγγέλθηκαν από την 
αντιπολίτευση του ΚΙΜΕ (4/7/2017), τρία σεμινάρια για τεχνητή στήριξη του ηθικού των κορόιδων!  

 

Ένα στο Σχηματάρι την 11/12/2016, ένα στην Κέρκυρα την 28/1/2017 και ένα στο Αγρίνιο την 
2/5/2017 στα οποία δίδαξαν ΠΑΡΑΝΟΜΑ οι Γιώργος Γερόλυμπος, Εμμανουέλα Ποντίδα-
Γερολύμπου και Παναγιώτης Χονδροματίδης μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα συνεταιράκια στην 
ISSO μαζί με τα επίσης συνεταιράκια στην ISSO Κέιβαν Γκάζι και Ελπίδα Χριστοδούλου! 

Ας σημειώσουμε εδώ ότι το ΑΣΕΑΔ σε διαφορά μεταξύ ΕΛΟΚ και ΚΙΜΕ σχετικά με την 
νομιμότητα της εκλογής στο ΔΣ του αρχηγού του ΚΙΜΕ Γιώργου Μπίκα αποφάνθηκε ότι η εμφάνιση 
του τελευταίου σε σεμινάριο με φόρμα καράτε αποτελεί απόδειξη ότι εκτελούσε προπονητικό έργο! 
Αν αυτό ισχύει για τον Μπίκα, τότε θα πρέπει να ισχύει και για τον Γερόλυμπο και την Ποντίδα! 

Από τις προηγούμενες φωτό είναι φανερό ότι στη μεσαία στο Σχηματάρι την 11/12/2016 ο 
Χονδροματίδης πραγματικά διδάσκει τεχνικές καράτε στο σεμινάριο, ενώ οι αθλητές-μαθητές τον 
παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή! Κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ο Χονδροματίδης ήταν 
περαστικός, είδε φως και μπήκε ούτε ότι ο Χονδροματίδης έκανε την δική του προσωπική προπό-
νηση! Ο άνθρωπος δίδασκε τεχνικές καράτε και επομένως είναι παράνομο μέλος του 
ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

Το επόμενο σεμινάριο ήταν στην Κέρκυρα την 28/1/2017 και ήταν διήμερο, ενώ το 
παρακολούθησαν περισσότεροι από 70 αθλητές και δάσκαλοι, όπως πληροφορούν οι ίδιοι οι 
αοργανωτές της Κέρκυρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης! Για να παρακολουθήσουν «και 
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δάσκαλοι» σημαίνει ότι δίδασκαν σημαίνοντα πρόσωπα τεχνικές του καράτε! Ποια ήταν αυτά τα 
πρόσωπα? Ήταν οι Γερόλυμπος, Ποντίδα, Γκάζι και Χριστοδούλου! 

Στις φωτό αυτής και της επόμενης σελίδας βλέπουμε σε μεγαλύτερο μέγεθος την φωτό από 
το σεμινάριο στην Κέρκυρα! Φαίνονται καθαρότατα μέσα σε κόκκινους κύκλους από αριστερά οι 
διδάσκοντες: Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου, Ελπίδα Χριστοδούλου, Γιώργος Γερόλυμπος και 
Κέιβαν Γκάζι! Και φυσικά η συμμετοχή σε τέτοιου είδους σεμινάρια είναι με χρηματική αμοιβή!  

Η συμμετοχή των Γερόλυμπου και Ποντίδας σε τεχνικά σεμινάρια καράτε αποτελεί καρα-
μπινάτη απόδειξη ότι επιτελούν προπονητικό έργο και άρα δεν θα έπρεπε να βρίσκονται μέλη του 
ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

 

Η συμμετοχή της ομάδας Γερόλυμπου-Ποντίδας-Γκάζι-Χριστοδούλου στο σεμινάριο 
της Κέρκυρας αποδεικνύει για ακόμα μια φορά το ενεργό ενδιαφέρον τους να μην τους 
χαλάσουν η λειτουργία και τα έσοδα της Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για 
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος! 

Η ISSO του Γερόλυμπου είχε θεσπίσει και το «προϊόν» 
βεβαιώσεις μελών της ISSO για τους συλλόγους της, όπως 
είναι οι δύο βεβαιώσεις της επόμενης σελίδας! 

Η πρώτη είναι βεβαίωση, χωρίς ημερομηνία και με υπο-
γραφή του Chief Instructor Χονδροματίδη, ότι ο σύλλογος 
ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, που είναι ο σύλλογος του Χονδροματίδη, 
ήταν μέλος της διεθνούς ISSO καθώς και της … ελληνικής 
ISSO, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ούτε διεθνής 
ούτε ελληνική ISSO!  

Η δεύτερη είναι βεβαίωση, πάλι χωρίς ημερομηνία και 
πάλι με υπογραφή του Chief Instructor Χονδροματίδη, ότι ο 
σύλλογος ΠΑΝΗΜΑΘΙΑΚΟΣ Α.Σ. ΚΑΡΑΤΕ, που είναι ο σύλ-
λογος του Πανετσίδη, ήταν επίσης μέλος της διεθνούς ISSO 
καθώς και της … ελληνικής ISSO, ενώ στην πραγματικότητα 
δεν υπήρχε ούτε διεθνής ούτε ελληνική ISSO!  
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Επίσης στην δεύτερη βεβαίωση ο Πανετσίδης πριν την δημοσιεύσει είχε μαυρίσει το όνομα 
του Χονδροματίδη! Οι βεβαιώσεις αυτές της ISSO προς συλλόγους δήθεν μέλη της προφανώς και 
θα πληρώνονταν από τους συλλόγους προς την ISSO, αλλά η ιδέα κόλλησε στο κλείσιμο της ISSO. 

Σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο που όλοι όσοι έχουν διπλώματα των ομοσπονδιών-
φαντάσματα του Γερόλυμπου γνωρίζουν ότι τα διπλώματά τους κρέμονται από μια κλωστή, επειδή 
η ISSO εξαφανίστηκε από το κάδρο του καράτε! Αυτό το ξέρει και ο Γερόλυμπος και οπωσδήποτε 
προσπαθεί να γεννήσει κάποια άλλη ομοσπονδία στο εξωτερικό που να του λύσει το μεγάλο 
πρόβλημα! Και το μεγάλο πρόβλημά του είναι ότι: 1) όλα τα διπλώματα των ISO, KOI-Hellas και 
ISSO δεν έχουν υποστήριξη υπαρκτής ομοσπονδίας, 2) όλοι οι προπονητές συλλόγων της ISSO 
αυτό το γνωρίζουν, και 3) όλοι οι κάτοχοι διπλωμάτων-μαϊμού το γνωρίζουν! Αλλά ο Γερόλυμπος 
καθησυχάζει τους προπονητές και εκείνοι τους μαθητές τους! Απλά είναι ήδη ακυρωμένα!!! 

 

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

Στο Κεφάλαιο αυτό αποκαλύπτουμε τις αρπαχτές από την ίδρυση και λειτουργία εγκλη-
ματικών οργανώσεων-μαϊμού ως δήθεν ομοσπονδιών παραδοσιακού καράτε του Γερόλυμπου 
ΕΝΤΟΣ της ΕΛΟΚ, οι οποίες κάνουν διοργανώσεις αγώνων, σεμιναρίων, εξετάσεων και άλλων 
ευκαιριακών διοργανώσεων κατά αξαπάτηση ή/και συνέργεια της ΓΓΑ και της εκάστοτε Περιφέρειας, 
οι οποίες παρέχουν τα … Έξοδα για να οικειοποιείται η Εγκληματική Οργάνωση-Μαϊμού τα … 
Έσοδα σε αγώνες και διοργανώσεις για τις οποίες ούτε καν έχει το δικαίωμα να διοργανώνει!  
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Της ευκαιρίας δράττονται και άλλες ομοσπονδίες-μαϊμού ΠΕΡΙ την ΕΛΟΚ, που εξαπα-
τούν αθλητές/ γονείς πουλώντας τους … φύκια για διπλώματα παραδοσιακών στυλ καράτε! 

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 συμμε-
τέχουν 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»! 

 

E1.3 – WADO-ryu και WIKF ΑΡΧΗ 

Ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ Χρήστος Μπουλούμπασης ως μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ οφείλει να μην 
είναι τεχνικός του καράτε, δηλαδή οφείλει να μην είναι προπονητής, διαιτητής «δάσκαλος», τεχνικό 
μέλος άλλης ομοσπονδίας καράτε είτε πραγματικής είτε μαϊμούς! 

Ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ Χρήστος Μπουλούμπασης, όμως, κάνει σεμινάρια 
καράτε ανά την Ελλάδα, διδασκαλίες καράτε σε συλλόγους και άλλες προπο-
νητικού έργου εργασίες, όπως αποδείξαμε στο Κεφάλαιο Β! 

Για να εξασφαλίσει την επιτυχία όλων αυτών των δραστηριοτήτων του ο 
Μπουλούμπασης παρουσιάζεται ως κάτοχος του 8ου Νταν από την παγκόσμια 
WKF, το οποίο οπωσδήποτε είναι … δώρο του Γερόλυμπου για τις πολύτιμες 
υπηρεσίες του, όπως αποδεικνύεται και από την κατωτέρω διαφημιστική αφίσα 

για το OPEN KARATE SEMINAR την 18/5/2013! 
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Την προηγούμενη αφίσα έρχεται να συμπληρώσει και η καταχώρηση στην πλατφόρμα της 
Sportdata, η οποία τονίζουμε ότι έχει σύμβαση μόνο με την ΕΛΟΚ: 

 

 

ΠΕ
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ



37 
 

Ας δούμε, όμως, τι μας γράφει ο Χρήστος Μπουλούμπασης στην αφίσα και στην καταχώρηση 
της Sportdata: 

1) Το σεμινάριο ονομάζεται OPEN KARATE SEMINAR, ενώ ο Χρήστος Μπουλούμπασης δεν 
ξέρει ούτε γράμμα στην Αγγλική γλώσσα! 
2) Το σεμινάριο γίνεται την 18/5/2013, πράγμα που σημαίνει ότι έχει κάνει και άλλα 
τέτοια σεμινάρια τα προηγούμενα χρόνια και τα επόμενα χρόνια!  
3) Το σεμινάριο γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο των Άνω Λιοσίων. Δηλαδή στο 
στάδιο που έχει δώσει η ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ για τους αγώνες της κάνει ο Μπου-
λούμπασης προσωπικό ιδιωτικό σεμινάριο! 
4) Στο σεμινάριο εμπλέκεται και η Παγκόσμια Οργάνωση International Wado 
Karate Union (I.W.K.U.)!!!  Ποια είναι αυτή? Ψάχνουμε για την IWKU στο 
διαδίκτυο περιμένοντας να βρούμε μια παγκόσμια οργάνωση και βρίσκουμε τον 
απατεώνα πρόεδρο της ΕΛΟΚ να έχει ονομάσει έτσι τον σύλλογό του «ΕΙΡΗΝΗ» 

στον οποίο είναι προπονητής!!! Με κλικ στο επόμενο το βλέπετε: 
 

https://www.facebook.com/16thWIKFEuropeanChampionship2012Greece/ και σε φωτό: 

 
Στη φωτό από το Facebook βλέπετε παλιές φωτογραφίες του Μπουλούμπαση με τα παιδιά 
του και τον δάσκαλο Τατσούο Σουζούκι καθώς και συνεχείς δημοσιεύσεις για τις δραστη-
ριότητες της σχολής του Μπουλούμπαση!  

5) Στη συνέχεια βλέπουμε στην αφίσα το περίφημο Bouloubasis Cristos 8 dan WKF και 
θυμίζουμε εδώ ότι στην πρώτη ενότητα αυτού του άρθρου αποδείξαμε ότι τα Νταν, που δίνει 
η Παγκόσμια WKF, είναι κουρελόχαρτα μηδενικής τεχνικής αξίας για το καράτε! Και με ένα 
τέτοιο κουρελόχαρτο ο Μπουλούμπασης (και ο Αφεντικός του φυσικά!) στήνουν σεμινάριο!!! 

6) Η αφίσα είναι διατυπωμένη και στα Αγγλικά, ενώ ο Μπου-
λούμπασης δεν γνωρίζει Αγγλικά! Και τότε σε ποιους 
απευθύνεται η αφίσα??? Περιμένουν Ευρωπαίους?  
Αυτό αποτελεί κομπίνα του διοργανωτή του EVENT 

Γιώργου Γερόλυμπου για να ανεβάσει το prestige του Presi-
dent!!!  

7) Για άλλη μια φορά βλέπετε ό,τι γίνεται συνεχώς: ο 
Γερόλυμπος εισπράττει χωρίς να φαίνεται! 
Μιλάμε για Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και 

Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος! 
8) Η καταχώρηση του σεμιναριου και η προώθησή του μέσω 

της δικτυακής πλατφόρμας της Sportdata αποδεικνύει 
κατάφωρη χρήση των πόρων της ΕΛΟΚ για το προσω-
πικό ιδιωτικό σεμινάριο του Μπουλούμπαση, το οποίο φυσικά δεν είναι του Μπουλούμπαση 
αλλά είναι του Γερόλυμπου, ο οποίος στον Μπουλούμπαση θα δίνει ένα χαρτζιλίκι!!! 
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Συνεπώς, ο Μπουλούμπασης και ο 
Γερόλυμπος μαζί του και όλα τα μέχρι 
σήμερα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΛΟΚ, 
που είχαν μέλος τον Μπουλούμπαση ήταν 
παράνομα, διότι ο Μπουλούμπασης δεν 
έχει σταματήσει ποτέ να είναι προπονητής 
καράτε, πράγμα που αποτελεί κώλυμα για 
τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

Από την άλλη μεριά, ακόμα και τους 
ίδιους τους αθλητές του ο Μπουλούμπα-
σης τους εξαπατά ευθέως, διότι τους δη-
λώνει ότι έχει Οκτώ ΝΤΑΝ και έχει … 
φύκια!!! 

Εδώ ας τονίσουμε ότι η Πανια-
πωνική Ομοσπονδία Καράτε (Japan Kara-
te Federation – JKF), που είναι μέλος της 
Παγκόσμιας WKF περιλαμβάνει στους 
κόλπους της τις Διεθνείς Ομοσπονδίες 
των Στυλ Γουάντο-ριου, Γκότζου-ριου και 
Σίτο-ριου, οι οποίες ονομάζονται αντί-
στοιχα με το όνομα της μπροστά και το 
δικό τους στη συνέχεια.  

Δηλαδή, η διεθνής του Γουάντο-
ριου λέγεται “Japan Karate Federation– 
Wado-kai” και με αυτή την ονομασία 
εκδίδει τα διπλώματα Νταν που δίνει 
στους εκπαιδευόμενους στο Γουάντο-
ριου. Για παράδειγμα ένα τέτοιο δίπλωμα 
είναι και αυτό της δεξιά φωτό. 

Ερώτημα: Έχει 8 Νταν με τέτοιο δίπλωμα ο φίλος μας ο Μπουλούμπασης από την 
JKF-Wado-kai ή είναι καραμπινάτος απατεώνας???  Προφανώς δεν έχει, διότι αν είχε αυτό 
θα μας το έδειχνε και δεν θα επικαλείτο το κουρελόχαρτο της WKF! 

Και γεννιώνται τα ερώτηματα: έχει 7ο Νταν ο Μπουλούμπασης και αν ναι από ποιον? 

Έχει 6ο Νταν ο Μπουλούμπασης και αν ναι από ποιον? 

Έχει 5ο Νταν ο Μπουλούμπασης και αν ναι από ποιον? 

Έχει 4ο Νταν ο Μπουλούμπασης και αν ναι από ποιον? 

Και τα λοιπά??? Άρα είναι καραμπινάτος! 

Τα σεμινάρια του Μπουλούμπαση δίνουν και κυρίως παίρνουν από τα κορόιδα! Όπως αυτό 
που βρήκαμε σε δικτυακή ιστοσελίδα:  

« «  Μεγάλη συμμετοχή στο πρωτάθλημα Wado Ryu 

Karate, 10.06.2012 
Σε εξέλιξη βρισκόταν μέχρι αργά το απόγευμα 

(Κυριακή, 10.06.2012) το Ανοιχτό Διασυλλογικό Πρωτά-

θλημα Wado Ryu Karate που διεξάγεται στο κλειστό 

γυμναστήριο Μοσχάτου Αττικής, με την συμμετοχή... περισσό-

τερων από 400 αθλητών και αθλητριών (όλων των κατηγο-

ριών), από 26 συλλόγους. 

Οι αγώνες γίνονται ταυτόχρονα σε τρία τατάμι και εκτός 

από τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας «Wado International» 

παίρνουν μέρος ορισμένοι σύλλογοι Shotokan και Shito Ryu Karate. 
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Στη φωτογραφία: 

 

Από αριστερά διακρίνονται, Γρηγόρης Βόβλας 

(πρόεδρος ομοσπονδίας Wado International), 

Χρήστος Μπουλούμπασης (πρόεδρος Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Καράτε), Στέλιος Σκαρογιάννης 

(γεν. γραμματέας Wado International). 

 

Ας σημειώσουμε και εδώ ότι οι Μπου-
λούμπασης και Βόβλας ήταν μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, 
ενώ στο πρωτάθλημα WADO-RYU πήραν μέρος 
και άλλοι σύλλογοι άλλων στυλ! 

Θα μου πείτε, τι σόι Wado ήταν τότε! 

Απάντηση: Προφάσεις του Γερόλυμπου για να διοργανώνει αγώνες “Ο,ΤΙ 
ΝΑΝΑΙ” και να εισπράττει από τα κορόιδα! 

 

Ενδεικτικά βλέπετε, επίσης, στην επόμενη καταχώρηση της Sportdata το 
Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα WADO 2013! 

Είδαμε πριν 4-5 σελίδες το Σεμινάριο Μπουλούμπαση την 18/5/2013 και 
τώρα βλέπουμε το Διασυλλογικό Wado την16/6/2013!!! Το χρήμα εισρέει στις 

τσέπες του Γερόλυμπου με κάθε πρόφαση! 

 

 

 

Και συνέχεια: 
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Ακόμα μια απάτη της ΕΛΟΚ για τη 

διοργάνωση του διασυλλογικού Κυπέλ-
λου Wado-Ryu Καράτε, που διοργανώ-
νουν τα αθλητικά σωματεία «Σ.Ε.ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ» και «ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “Ο 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ”», σύμφωνα με την ΕΛ.Ο.Κ., 
που θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο 
Άνω Λιοσίων, είχε θύμα το αιώνιο θύμα: 
την Περιφέρεια Αττικής (όπου εργάζε-
ται και η κόρη του Μπουλούμπαση!) 

 
Με κλικ εδώ η άδεια που δόθηκε 

22/5/2017 μετά από παράνομες και 
ψευδείς βεβαιώσεις της ΕΛΟΚ!  

 

 

 

Ένα μικρό ψάξιμο, όμως, μας 
δίνει κατωτέρω από το δίκτυο ένα πρό-
σφατο σεμινάριο της WIKF-Hellas, δηλα-
δή ακόμα μιας άτυπης ομοσπονδίας 
Γουάντο –ριου από τον τεχνικό υπεύθυνο 
σενσέι Τζον Γουίκς, που διατηρεί επαφή 
με την παγκόσμια του Γουάντο-ρίου! 

Με την WIKF ο Μπουλούμπασης 
και οι δικοί του δεν έχουν καμιά απολύτως 

επαφή, την οποία όμως την έχουν άλλοι σύλλογοι Γουάντο-ρίου! Βρήκαμε τα επόμενα: 

 
Αυτά από το σύλλογο του Άγγελου Γκόργκα στη Γλυφάδα! 

Ακολούθησε και η επόμενη ανακοίνωση στο δίκτυο: 
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Α.Κ Αβάντες Ελυμνίων: Με επιτυχία το σεμινάριο και οι εξετάσεις 
Δημοσίευση: 07/07/2018 14:27 

 
 

Το σωματείο Α.Κ Αβάντες Ελυμνίων 

στη Λίμνη Ευβοίας, στο ξενοδοχείο 

Vateri 29, 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 

2018 διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία 

σεμινάρια, εξετάσεις Dan και 

εξετάσεις Kyu (εγχρώμων ζωνών).  

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
 

 

«Τo σεμινάριο διενήργησε ο Sensei Jon Wicks ( World Chief Instructor WIKF ) και έλαβαν μέρος 

147 αθλητές όλων των ηλικιών και όλων των επιπέδων . 

Επίσης ο Sensei διενήργησε και εξετάσεις Dan όπου έλαβαν μέρος με επιτυχία στις γραπτές και 

πρακτικές εξετάσεις οι Αλιβεριώτης Γεώργιος , Αντωνόπουλος Δημήτριος , Καβαράκα Γεωργία , 

Καβαράκας Αθανάσιος , Μηλιώτη Κων/να και Καραγκούνης Ιωάννης .  

O Sensei Wicks λόγω της οργανωτικής επιτυχίας του σεμιναρίου , του επιπέδου των αθλητών και 

της ομορφιάς της Βορείου Ευβοίας , μας έδωσε την ευκαιρία να οργανώσουμε για το 2019 Summer 

Course WIKF ( καλοκαιρινό Camp ) σε Εθνικό ή Διεθνές επίπεδο με την προϋπόθεση ότι θα 

μπορέσει ο τόπος μας και εμείς να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις μιας τέτοιας διοργάνωσης.   

 

Από το site της WIKF https://www.wikf.com/ (κάτω) βρίσκουμε ότι είναι πραγματικά 
παράρτημα της Japan Karate-do Wado-kai από την 10/2/2010 (προσοχή: και όχι 

νωρίτερα?) βάσει του εγγράφου της επόμενης σελίδας:  
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Και η έδρα της είναι στο Hartlepool της Αγγλίας: 

 

 

Αλλά ούτε από την WIKF βλέπουμε δίπλωμα Wado-ryu του Μπουλούμπαση! 

Συνεπώς  μάπα το καρπούζι ο «δάσκαλος»!  

 

Και παρ’ όλα αυτά οι αρπαχτές 
από τα σεμινάρια οργανώνονται 
με ψευδή στοιχεία με τα έξοδα να 

βαραίνουν το κράτος και τα έσοδα 
να … βαραίνουν τις τσέπες του 

Γερόλυμπου και του 
Μπουλούμπαση!!! 

 

 
Ε2 – Άτυπες ομοσπονδίες παραδοσιακών Στυλ  ΠΕΡΙ την ΕΛΟΚ ΑΡΧΗ 
 

Εκτός από τις «δικές τους» ψευτο-ομοσπονδίες, που είχαν δημιουργήσει ο Γερόλυμπους με 
τους πολύ κοντινούς του συνεργάτες μέσα στην ΕΛΟΚ, υπήρχαν και οι ήδη υπάρχουσες από πριν 
την επικράτησή του στη διοίκηση της ΕΛΟΚ «άτυπες ομοσπονδίες» για διάφορα στυλ καράτε, οι 
αρχηγοί ή οι διοικήσεις των οποίων υποτάχθηκαν στον Γερόλυμπο, διότι και τους διευκόλυνε να 
είναι ολόκληρες μέλη της ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα πουλούσαν πιο εύκολα το δικό τους προϊόν της 
εκμετάλλευσης! 

Φυσικά όσο πιο υποταγμένοι επιδεικνύονταν στον Δικτάτορα οι αρχηγοί των στυλ ή/και οι 
διοικήσεις τους τόσο πιο ευνοούμενοι ήταν! Αυτό το γνώριζαν πολύ καλά και γι’ αυτό επιδεικνύονταν 
όσο γινόταν … πιο υποταγμένοι! 

Όλοι, ανεξαιρέτως όλοι, των ΔΣ/ΕΛΟΚ, οι αρχηγοί των στυλ και οι προπονητές συλλόγων 
συμμετείχαν στην εκτεταμένη και καραμπινάτη εξαπάτηση των αθλητών, των συλλόγων και του 
Κράτους με τα Στυλ-μαϊμού και τα Νταν-μαϊμού μέσα στην ΕΛΟΚ και περί την ΕΛΟΚ! 

Τέλος, όταν λέμε «άτυπες ομοσπονδίες» εννοούμε «ομοσπονδίες» μόνο κατά τη φαντασία 
των απατεώνων που τις παρουσίαζαν έτσι στους μαθητές τους, δηλαδή χωρίς νόμιμα καταστατικά 

ΠΕ
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ



44 
 

και χωρίς διοικητικά συμβούλια και δημοκρατικές εκλογές, αλλά προσωπικές ιδιοκτησίες του ενός ή 
των 2-3 ή 4 υψηλόβαθμων του κάθε στυλ! Συνεπώς, μιλάμε για ομοσποδνίες-μαϊμούδες!!! 

 

Ε2.1 – Γκότζου-ριου (Goju-ryu) – Πέτρος Πάσης ΑΡΧΗ 

 

Ο Πέτρος Πάσης ήταν και είναι ο αρχηγός ενός κλάδου του Γκότζου-ριου 
στην Ελλάδα. Από το 1994 ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΟΚ 
ενώ ταυτόχρονα από το 1994 μέχρι σήμερα ήταν και είναι προπονητής και 
εξεταστής Νταν στο στυλ του. Προφανώς από το 1999, που άρχισε η ισχύς του 
νόμου 2725/1999 η παρουσία του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ ήταν πάντα παράνομη, 
αλλά η παρανομία αυτή ήταν συνήθως κοινή για τα 8 στα 11 μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ 
και γι’ αυτό όλοι κάλυπταν όλους! Συνεπώς, ο Πέτρος Πάσης ήταν και είναι 
μέλος της Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία! 

Ήταν από τους πρώτους που παρουσίασε μια ομοσπονδία-μαϊμού στο χώρο του καράτε! 
Ποτέ δεν έδειξε τα πραγματικά διπλώματά του και κυρίως στην εποχή μας, που το διαδίκτυο παρέχει 
με ευκολία αυτή τη δυνατότητα! Ήταν από τους πρώτους που πούλησαν την αυθεντικότητα του 
παραδοσιακού του στυλ στην εκμετάλλευση του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα σήμερα 
να μην έχει πλέον το δικαίωμα να λέγεται «δάσκαλος παραδοσιακού στυλ καράτε»! 

Ένας σωστός, ειλικρινής και διάφανος προπονητής καράτε, που δέχεται και αντέχει την 
κριτική της αλήθειας, αναρτά στο διαδίκτυο όλα του ανεξαιρέτως τα διπλώματα πεντακάθαρα για να 
εκτιμηθούν και να κριθούν από τους ειδικούς και δεν περιορίζεται μόνο στην πονηρή παρουσίαση 
σε γυαλιστερά κάδρα στους τοίχους της σχολής του για τους ανίδεους μαθητές και γονείς τους! 

Ο Πέτρος Πάσης αυτό δεν το έχει κάνει! 

Σήμερα παρουσιάζεται στον κατωτέρω ιστότοπο και με τους αντίστοιχους ισχυρισμούς του, 
οι οποίοι τίθενται στην κρίση σας: 

 

http://www.goju-ryu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=54:petros-

pasis&catid=35&Itemid=62 
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Από ότι ψάξαμε, ο Πέτρος Πάσης είναι μέλος της:  https://gojukai-europe.org/  
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Και ταυτόχρονα ΔΕΝ είναι μέλος της Ιαπωνικής Ομοσπονδίας του Γκότζου-ρίου με διεύθυνση: 

https://www.karatedo.co.jp/gojukai/english/index.html 

Σήμερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε ΔΕΝ αναγνωρίζει τα διπλώματα 
του Πέτρου Πάση αν δεν της υποβληθούν, ώστε να μπορέσει να τα εξετάσει, και πολύ περισσότερο 
ΔΕΝ αναγνωρίζει τα διπλώματα, τα οποία ο Πέτρος Πάσης έχει δώσει στους αθλητές-μαθητές του! 

   
Ε2.2 – Γκότζου-ριου (Goju-ryu) – Δημήτρης Τσακατάνης ΑΡΧΗ 
 

Ο Δημήτρης Τσακατάνης ήταν και είναι ο αρχηγός ενός άλλου κλάδου του Γκότζου-ριου στην 
Ελλάδα. Γνωστός ως αθλητής και προπονητής στο στυλ του από το 1994, ποτέ δεν ασχολήθηκε με 
θέσεις στη διοίκηση της ΕΛΟΚ προτιμώντας να παραμείνει καθαρά προπονητής. 

Ποτέ δεν έδειξε τα πραγματικά δι-
πλώματά του και κυρίως στην εποχή μας, 
που το διαδίκτυο παρέχει με ευκολία αυτή 
τη δυνατότητα! Ήταν από τους πρώτους 
που πούλησε την αυθεντικότητα του παρα-
δοσιακού του στυλ στην εκμετάλλευση του 
Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα 
σήμερα να μην έχει πλέον το δικαίωμα να 
λέγεται «δάσκαλος παραδοσιακού στυλ 
καράτε»! 

Ένας σωστός, ειλικρινής και διάφα-
νος προπονητής καράτε, που δέχεται και 
αντέχει την κριτική της αλήθειας, αναρτά 
στο διαδίκτυο όλα του ανεξαιρέτως τα 
διπλώματα πεντακάθαρα για να εκτιμηθούν 
από τους ειδικούς και δεν περιορίζεται μόνο 
στην πονηρή παρουσίαση σε γυαλιστερά 
κάδρα στους τοίχους της σχολής του για τους ανίδεους μαθητές και γονείς τους! 

Ο Δημήτρης Τσακατάνης αυτό δεν το έχει κάνει! 

Σήμερα παρουσιάζεται στον κατωτέρω ιστότοπο και με τους αντίστοιχους ισχυρισμούς του, 
οι οποίοι τίθενται στην κρίση σας, αλλά και στη δική μου. Και κατά τη δική μου κρίση θα χαρακτηρίσω 
ως σκουπίδια όσους τίτλους του αποδεικνύονται πραγματικά για τα σκουπίδια!  
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Τα επόμενα γράφονται από τον/την gojuryu.gr 

Ο Αθλητικός Σύλλογος "J.K.F GojuKai Αθήνας", ιδρύθηκε το 1991 και από τότε έως σήμερα, έχει μία 

πλούσια ενεργό δράση στο χώρο των πολεμικών τεχνών. 

Είναι αναγνωρισμένος από την Γ.Γ.Α. (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) με φίλαθλη ιδιότητα, μέλος 

της ΕΛ.Ο.Κ. (Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε) καθώς και της J.K.F. Goju Kai (Japan Karate Federation) . 

Στο σύλλογο λειτουργούν καθημερινά τμήματα παραδοσιακού και αγωνιστικού Καράτε και επίσης 

τμήματα αυτοάμυνας Krav Maga. 

Στόχος του συλλόγου είναι να δημιουργήσει αθλητές με ήθος, πειθαρχία, αυτοπεποίθηση και αυτό το έχει 

καταφέρει ο προπονητής με την σωστή δουλειά που γίνεται από τον ίδιο παντρεύοντας την παράδοση 

(πολεμική τέχνη) με την εξέλιξη (άθλημα) σε ένα ζεστό και οικείο περιβάλλον. 

Οι αθλητές του συλλόγου κατά το πέρας των χρόνων έχουν καταφέρει να προσκομίσουν στον Σύλλογο 

σωρεία μεταλλίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αφού πολλοί από αυτούς είναι μέλη της εθνικής ομάδας 

Καρατε.   Το αποκορύφωμα των επιτυχιών του συλλόγου ήταν το Χρυσό Παγκόσμιο μετάλλιο που κατακτή-

θηκε στα Κάτα Νεων Γυναικών το 2007.  

Το μεγάλο γεγονός για τον σύλλογο ήταν όταν η Ιαπωνική Ομοσπονδία Καράτε (Japan Karate Federa-

τion) έδωσε την άδεια της στον κύριο Τσακατάνη Δημήτρη και εκπαιδευτή του συλλόγου για  την αποκλει-

στικότητα της Οργάνωσης στην Ελλάδα. 

 

Βιογραφικό Σημείωμα Δασκάλου 

Γράφτηκε από τον/την gojuryu.gr                                           

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ο Δημήτρης Τσακατάνης γεννήθηκε το 1959, στο Αγρίνιο. 

Το 1980 ήρθε σε πρώτη επαφή με το Καράτε και συγκεκριμένα με το Goju Ryu. 

Προπονητής /Εκπαιδευτής του ήταν ο Πέτρος Αποστολάκης. Συμμετείχε σε 

πολλούς αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Το 1988 στη Γερμανία ο TOKIO FUNASAKO τον προήγαγε σε μαύρη ζώνη 1ο 

DAN. 

Το 1990 ανοίγει την δική του σχολή. 

Το 1993 αποκτά το 2ο DAN IKGA. 

Το 1998 έδωσε εξετάσεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε για το 3ο DAN και ταυτόχρονα γίνεται 

γραμματέας της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ, θέση που κατείχε 

μέχρι το 2013. 

Το 2003 αποκτά το 4ο DAN J.K.F. GOJUKAI. 

Το 2013 αποκτά το 5ο DAN (SEIWAKAI) και 5ο DAN WKF (WORLD KARATE FEDERATION). 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Τα τελευταία χρόνια είναι Εθνικός Διαιτητής (REFEREE A ΣΤΟ KUMITE, JUDGE A ΣΤΑ KΑΤΑ) και 

Βαλκανικός Διαιτητής (JA KUMITE, JB KATA). Επίσης και Μεσογειακός. 

Όλοι οι βαθμοί του είναι αναγνωρισμένοι απο την WKF (World Karate Federation). 

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με τον Goshi Yamaguchi 8ο DAN IKGA, με τον Ingo de Jonk 7ο DAN 

IKGA και με τον Leo Lipinski 7ο DAN JKF GOJUKAI-8ο DAN SEIWAKAI. Επίσης Seiichi Fujiwara 

Hanshi 8o Dan JKF Gojukai. 

Πολλοί αθλητές του είναι μέλη της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας και έχουν κερδίσει πολλά μετάλλια στα 

Βαλκάνια, στην Ευρώπη αλλά και Παγκόσμια. 

Είναι προπονητής Εθνικών Ομάδων. 

Είναι Τεχνικός Υπεύθυνος της οργάνωσης JAPAN KARATE FEDERATION GOJU KAI για την Ελλάδα. 

Είναι διπλωματούχος προπονητής Γ.Γ.Α. έχει 5ο Dan SEIWAKAI και 5ο DAN WKF. 

Είναι διπλωματούχος εξεταστής Κατηγορίας Β’ GKF (GREEK KARATE FEDERATION).»»» 

 

Στα ανωτέρω δημοσιεύματα του Δημήτρη Τσακατάνη θα προσθέσω και τα επόμενα δύο 
έγγραφα από 29/5/2005 το ένα και από 15/3/2007 το άλλο, που αποδεικνύουν την αυθεντικότητα 
της σύνδεσής του με το παραδοσιακό Γκότζου-καϊ της Ιαπωνίας και ταυτόχρονα την προδοσία του!  
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Αυτό είναι και προσόν, αλλά και τεράστια ενοχή, διότι είναι από τους πρώτους που πούλησαν 
την αυθεντικότητα του παραδοσιακού του στυλ στην εκμετάλλευση του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ 
με αποτέλεσμα σήμερα να μην έχει πλέον το δικαίωμα να λέγεται «δάσκαλος παραδοσιακού στυλ 
καράτε»! Ο ίδιος νομίζει ότι η υποταγή του στον Γερόλυμπο είναι το ίδιο με τη συμμετοχή της 
Ιαπωνικής του Goju-kai στην Πανιαπωνική, που είναι μέλος της WKF, αλλά δυστυχώς δεν είναι το 
ίδιο, όπως θα δούμε πιο κάτω! 

 

ΠΕ
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ



49 
 

 

 

Συνεπώς ο Τσακατάνης έχει πραγματικά αληθινή σύνδεση με την “JKF Goju-kai”! 
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Από τους δημοσιευμένους στο Facebook ισχυρισμούς του Τσακατάνη θεωρούμε για τα 
σκουπίδια τους επόμενους: 

1) «… το έχει καταφέρει ο προπονητής με την σωστή δουλειά που γίνεται από τον ίδιο 

παντρεύοντας την παράδοση (πολεμική τέχνη) με την εξέλιξη (άθλημα) σε ένα ζεστό και οικείο 

περιβάλλον. 

Όχι «παντρεύοντας», αλλά πουλώντας την παράδοση στον Γερόλυμπο! 

2) Το μεγάλο γεγονός για τον σύλλογο ήταν όταν η Ιαπωνική Ομοσπονδία Καράτε (Japan Karate 

Federation) έδωσε την άδεια της στον κύριο Τσακατάνη Δημήτρη και εκπαιδευτή του 

συλλόγου για  την αποκλειστικότητα της Οργάνωσης στην Ελλάδα. 

Όχι η Ιαπωνική Ομοσπονδία Καράτε, αλλά το Γκότζου-καϊ, που έχει ενταχθεί σε αυτήν. 
3) Το 3ο Νταν του Τσακατάνη από την ΕΛΟΚ είναι για τα σκουπίδια, διότι η ΕΛΟΚ δεν έχει 

Νταν και δεν μπορεί να δίνει Νταν! Το ίδιο ισχύει για όσα Νταν από την ΕΛΟΚ έχει δώσει ο 
Τσακατάνης στους μαθητές του. 

4) Το 5ο Νταν του Τσακατάνη από την WKF είναι για τα σκουπίδια, διότι η WKF δεν δίνει 
Νταν κατόπιν εξετάσεων. 

5) Βαλκανικός Διαιτητής (JA KUMITE, JB KATA). 
Σε ποιους Βαλκανικούς είναι διαιτητής? Σε αυτούς από τους οποίους έχουν διώξει την 
Ελλάδα, διότι έκλεψε το Ταμείο ο Γερόλυμπος? 

6) Έχει 5ο Dan SEIWAKAI και 5ο DAN WKF. 
Για τη γνησιότητα των Νταν του Τσακατάνη τον προκαλούμε να τα δημοσιεύσει όλα στο 
διαδίκτυο! 

7) Είναι διπλωματούχος εξεταστής Κατηγορίας Β’ GKF (GREEK KARATE FEDERATION). 

Αυτό κι αν είναι σκουπίδι! 

Σήμερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε ΔΕΝ αναγνωρίζει τα διπλώματα 
Νταν του Δημήτρη Τσακατάνη αν δεν της υποβληθούν, ώστε να μπορέσει να τα εξετάσει, και πολύ 
περισσότερο ΔΕΝ αναγνωρίζει τα διπλώματα Νταν, τα οποία ο Δημήτρης Τσακατάνης ή/και η ΕΛΟΚ 
έχουν δώσει στους αθλητές-μαθητές του! 

Θα μου πείτε: Μεγάλα Λόγια? Ποιος δεν αναγνωρίζει τα διπλώματα της JKF Goju-kai! 

Θα σας απαντήσω: ΟΧΙ, δεν είναι μεγάλα λόγια, είναι η πραγματικότητα με βάση τα εθνικά 
μας δικαιώματα και τους νόμους της χώρας μας, διότι: 

1) Η χώρα μας έχει νόμιμη εθνική ομοσπονδία αποκλειστικά παραδοσιακού καράτε, η οποία 
είναι η ανώτατη αρχή στο ειδικό θέμα απονομής και πιστοποίησης διπλωμάτων παραδο-
σιακού καράτε στα πλαίσια των νόμων της χώρας μας και των αποφάσεων των Δικαστη-
ρίων της χώρας μας! Έχετε αντίρρηση? ΟΧΙ! 

2) Αυτή δεν ήταν ποτέ και δεν είναι σήμερα η ΕΛΟΚ, αλλά είναι η ΠΟΠΚ από την ημερομηνία 
της ίδρυσής της, δηλαδή τον Ιανουάριο του 1995! Έχετε αντίρρηση? ΟΧΙ! 

3) Εφόσον η χώρα μας έχει εθνική ομοσπονδία παραδοσιακού καράτε, καμιά ομοσπονδία 
του εξωτερικού, όποια και αν είναι αυτή δεν νομιμοποιείται να την υποκαθιστά, δηλαδή  
να κάνει εξετάσεις και να δίνει διπλώματα παραδοσιακού καράτε μέσα στην Ελλάδα! 
Έχετε αντίρρηση? ΟΧΙ! 

4) Και φυσικά, ούτε οι Μεξικάνικες, ούτε οι Κογκολέζικες, ούτε οι Σκωτσέζικες, ούτε οι Κινέ-
ζικες, ούτε οι Γιαπωνέζικες! Έχετε αντίρρηση? 
Προφανώς και ΟΧΙ, διότι αν ίσχυε το αντίθετο, τότε θα πήζαμε στα διπλώματα-
μαϊμούδες από κάθε καρυδιάς καρύδι!!! 

5) Συνεπώς, όσα διπλώματα παραδοσιακού καράτε (εσωτερικού ή/και εξωτερικού) απο-
κτήθηκαν από Έλληνες κατοίκους Ελλάδας πριν από τον Ιανουάριο του 1995, θα πρέπει 
να πιστοποιηθούν από την ΠΟΠΚ για τη γνησιότητά τους. Έχετε αντίρρηση? ΟΧΙ! 

6) Όσα αποκτήθηκαν από Έλληνες κατοίκους εξωτερικού, που τελικά ήρθαν στην Ελλάδα, 
θα πρέπει να πιστοποιηθούν από την ΠΟΠΚ για τη γνησιότητά τους. Έχετε αντίρρηση? 
ΟΧΙ! 

7) Όσα αποκτήθηκαν από Έλληνες κατοίκους εσωτερικού μετά τον Ιανουάριο του 1995 και 
εκδόθηκαν από ομοσπονδίες άλλης χώρας, θα υποβληθούν στην ΠΟΠΚ για εξέταση και 
πιστοποίηση κατά περίπτωση. Έχετε αντίρρηση? ΟΧΙ! 
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 Στην τελευταία περίπτωση ανήκει και ο Δημήτρης Τσακατάνης! Έχετε αντίρρηση? Απαντή-
στε εσείς! 

 Και για να μην επαναλαμβάνομαι: τα ίδια ισχύουν και για όλους τους επόμενους που 
θα μελετήσουμε! 

 

Ε2.3 – Κυόκουσιν (Kyokushin) Γιώργος Κοσμίδης ΑΡΧΗ 

 

Ο Γιώργος Κοσμίδης ήταν πάντα παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, διότι 
ήταν πάντα προπονητής και μάλιστα αρχηγός του Κυόκουσιν Καράτε του 
ιδρυτή Μασουτάτσου Ογιάμα! 

Το Κυόκουσιν είναι στυλ πλήρους επαφής, άρα δεν είναι παραδοσιακό, 
ενώ από κάποτε και μετά το Κυόκουσιν το πήρε ο Γιάννης Στεφάνου και ο 
Κοσμίδης μετέπεσε στο … Σινκυόκουσιν καράτε, το οποίο και αυτό είναι 
πλήρους επαφής! Τι σου είναι οι Γιαπωνέζοι! Για όλους έχουν ένα παραμύθι! 

Δεν θα ασχοληθούμε με τον Κοσμίδη και το στυλ αυτό του καράτε, διότι 
δεν είναι παραδοσιακό και δεν μας αφορά! Όλα, όμως, τα Νταν που έδωσε η ΕΛΟΚ σε μαθητές-
αθλητές του Κυόκουσιν είναι άχρηστα, αλλά και αυτό δεν μας ενδιαφέρει, διότι έτσι κι αλλιώς τα Νταν 
της ΕΛΟΚ είναι άχρηστα! 

Το όλο, όμως, στυλ του Κοσμίδη, οι αγώνες του και τα σεμινάριά του αποτελούσαν αντικείμενα  
παράνομων διοργανώσεων και στυγνής εκμετάλλευσης από τον Γερόλυμπο με τη συγκατάθεση του 
Κοσμίδη μέχρι που ο τελευταίος συγκρούστηκε μαζί του στο τέλος της Σχολής Προποητών του 2014! 

Ενδεικτικά και από το διαδίκτυο βλέπετε κατωτέρω τις ιστοσελίδες του Κοσμίδη σχετικά με το 
Κυόκουσιν!  

Στην:  https://www.facebook.com/greekkyokushinkai.karate/ 

 

 

 

Και στην:  https://www.facebook.com/people/Shihan-George-Kosmidis/100010036479589  
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Η συμμετοχή του Κυόκουσιν αρχικά και του Σινκυόκουσιν στη συνέχεια του Γιώργου Κοσμίδη 
στην ΕΛΟΚ αποδεικνύει περίτρανα ότι Η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΝΤΑΝ! (Ξελαρυγγιάστικα να 
το φωνάζω!) 

   
Ε2.4 – Κυόκουσιν (Kyokushin) Γιάννης Στεφάνου ΑΡΧΗ 
 

Ο Γιάννης Στεφάνου κατάφερε να πάρει την αντιπροσώπευση της 
ομοσπονδίας (σωστότερα της επιχείρησης) των κληρονόμων του Μας Ογιάμα στην 
Ελλάδα και είναι ένας από τους απόλυτα υποταγμένους στον Γερόλυμπο! 

Και αυτός δεν μας ενδιαφέρει, διότι το στυλ του είναι πλήρους επαφής και 
άρα δεν είναι παραδοσιακό! Παρ’ όλα αυτά, όμως, ο Γιάννης Στεφάνου διαπράττει 
όλες τις παρανομίες ψευτο-αγώνων και ψευτο-διπλωμάτων της ΕΛΟΚ! 

Η παρουσία του στο δίκτυο είναι η επόμενη σχετικά φτωχή: 

    

Η συμμετοχή του Κυόκουσιν του Γιάννη Στεφάνου στην ΕΛΟΚ αποδεικνύει περίτρανα ότι Η 
ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΝΤΑΝ!  
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Ε2.5 – Σίντοκαν (Shidokan) Λήο Κατσούρας ΑΡΧΗ 

 

Το Σίντοκαν καράτε των Λήο Κατσούρα και συζύγου του 
Γεωργίας Αϊστρατή είναι στυλ ενός μαθητή του Ογιάμα και 
παράγωγο του Κυόκουσιν. Είναι και αυτό στυλ πλήρους 
επαφής και άρα όχι παραδοσιακό! Συνεπώς δεν μας ενδια-
φέρει παρά μόνο κατά το μέρος του που έχει παραδοθεί στον 
Γερόλυμπο για εκμετάλλευση με όλες τις παρανομίες των 
αγώνων και των Νταν της ΕΛΟΚ! 

Η παρουσία του στο δίκτυο είναι καλή, αλλά και αυτή δεν 
μας αφορά:  http://www.shidokanhellas.gr/Public/Entry01.Asp  

Και σε αυτή την περίπτωση η συμμετοχή του Σίντοκαν στην ΕΛΟΚ αποδεικνύει περίτρανα ότι 
Η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΝΤΑΝ!  

 
 

Ε2.6 – Σότοκαν (Shotokan) Μπίκας-Κραβαρίτης-Γκουβούσης-Οτάκε ΑΡΧΗ 

 

Χοχοχο! 

Και ερχόμαστε στο πιο καλά οργανωμένο στυλ καράτε στην Ελλάδα! Ήταν το πιο καλά 
οργανωμένο όσο έρχονταν Ιάπωνες δάσκαλοι στην Ελλάδα και στη συνέχεια οι Έλληνες μεγάλοι 
μάστερ μας τα κάνανε μπάχαλο! 

Από πάντα οι προπονητές του στυλ Σότοκαν Γιώργος Μπίκας, Άρης 
Κραββαρίτης, Κώστας Γκουβούσης και Τετσούο Οτάκε είχαν μια αστική 
εταιρεία  με την οποία κάλυπταν τις διοργανώσεις των σεμιναρίων, των αγώνων 
και των εξετάσεων! 

Από τον Οκτώβριο του 2009 η αστική εταιρεία άλλαξε το καταστατικό της 
και το όνομά της σε Πανελλήνια Ένωση Φίλων Σότοκαν Καράτε (ΠΕΦΣΚ) με 
διαχειριστή τον Γιώργο Μπίκα και διεύθυνσή της αυτήν του σπιτιού του! Παρ’ όλο 
που ή όλη δομή της αστικής εταιρείας καθώς και το αντικείμενο των εργασιών 
της, αλλά και οι δραστηριότητες του Γιώργου Μπίκα ήταν καθαρότατα 

ΠΕ
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ

http://www.shidokanhellas.gr/Public/Entry01.Asp
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2009-1024-PEFSK-idrisi.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1809/2009-0922-Bikas.pdf


54 
 

προπονητικές στο καράτε, ο ίδιος είχε πάντα το θράσος να θέλει να είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και 
μάλιστα ονειρευόταν την καρέκλα του προέδρου!!! 

Από την άλλη μεριά οι ανωτέρω τέσσερεις κύριοι βρέθηκαν από τα 4-5 στα 7-8 Νταν 
εκδοθέντα από ποιόν? Από την ΠΕΦΣΚ? 

Παράλληλα, οι ανωτέρω τέσσερεις κύριοι γέμισαν τους συλλόγους με Νταν των μαθητών 
τους εκδοθέντα από ποιόν? Από την ΠΕΦΣΚ? 

Μα η ΠΕΦΣΚ είναι μια ιδιωτική εταιρεία και άσχετα αν είναι μη κερδοσκοπική ή όχι στην ουσία 
πουλάει καράτε «συσκευασμένο» σε σεμινάρια και διπλώματα στους πελάτες της! Ποια εθνική 
πιστοποίηση έχουν αυτά τα διπλώματα, ώστε να είναι εθνικά κατοχυρωμένη η αξιολόγησή τους? 
ΚΑΜΙΑ!!! 

Συνεπώς, σε πρώτη φάση ας θυμίσουμε ότι ένας σωστός, ειλικρινής και διάφανος προπο-
νητής καράτε, που δέχεται και αντέχει την κριτική της αλήθειας, αναρτά στο διαδίκτυο όλα του 
ανεξαιρέτως τα διπλώματα πεντακάθαρα για να εκτιμηθούν και να κριθούν από τους ειδικούς και 
δεν περιορίζεται μόνο στην πονηρή παρουσίαση σε γυαλιστερά κάδρα στους τοίχους της σχολής 
του για τους ανίδεους μαθητές και γονείς τους! 

Αυτό οι ανωτέρω αυτό-αποκαλούμενοι μάστερς δεν το έχουν κάνει! 

Και ας δούμε ενδεικτικά μερικές από τις δραστηριότητες της ΠΕΦΣΚ! 

 

Προπόνηση και εξετάσεις για Νταν από την ΠΕΦΣΚ την 6/12/2015.  Για τι είδους Νταν! 

 

 

 

ΠΕ
ΡΣ
ΙΔ
ΗΣ



55 
 

Σεμινάριο ΠΕΦΣΚ την 24/4/2016. Ο προπονητής Μπίκας θέλει να είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

 

 

 

Παρά τις καθαρά προπονητικές του δραστηριότητες ο Γιώργος Μπίκας είχε την απαίτηση να 
ηγηθεί της αντιπολίτευσης του ΚΙΜΕ οραματιζόμενος την καράκλα του Προέδρου της ΕΛΟΚ! 
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Προπόνηση και εξετάσεις για Νταν από την 
ΠΕΦΣΚ την 11/12/2016.  Για τι είδους Νταν! 

Προπόνηση και εξετάσεις για Νταν από την ΠΕΦΣΚ την 
16/12/2017.  Για τι είδους Νταν! 

 

Προπόνηση και εξετάσεις για Νταν από την ΠΕΦΣΚ την 27/5/2018.  Για τι είδους Νταν! 

 

Όπως είναι προφανές, σήμερα, η εθνικά αρμόδια για τα Νταν στο παραδοσιακό καράτε 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε ΔΕΝ αναγνωρίζει τα διπλώματα που έχουν 
απονείμει στους εαυτούς τους οι Μπίκας, Κραββαρίτης, Γκουβούσης και Οτάκε, όπως δεν 
αναγνωρίζει προφανώς και όποια διπλώματα έχουν από την ΕΛΟΚ ή/και από την Παγκόσμια WKF, 
αν δεν της υποβληθούν, ώστε να μπορέσει να τα εξετάσει, και πολύ περισσότερο ΔΕΝ αναγνωρίζει 
τα διπλώματα, τα οποία οι Μπίκας, Κραββαρίτης, Γκουβούσης και Οτάκε ή/και η ΠΕΦΣΚ ή/και η 
ΕΛΟΚ έχουν δώσει στους αθλητές-μαθητές των εν λόγω κυρίων! 

 

Ε2.7 – Σότοκαν SKIF-Hellas – Νικήτας Ζαρουχλιώτης ΑΡΧΗ 

 

Η Shotokan Karate International Federation (SKIF) είναι μια διεθνής, και όχι παγκόσμια, 
ιδιωτική ομοσπονδία του Χιροκάζου Καναζάβα! Διεθνής σημαίνει ότι ως μέλη της έχει συλλόγους (ή 
clubs, όπως τα λένε οι ξένοι) σε πολλά κράτη, αλλά δεν απαιτεί τα μέλη της να είναι εθνικές 
ομοσπονδίες, όπως απαιτούν οι πραγματικά παγκόσμιες ομοσπονδίες! Επί πλέον, η «ομοσπονδία» 
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αυτή δεν είναι δημοκρατική με ισότιμα δικαιώματα για τα μέλη 
της και εκλογές για τη διοίκησή της, αλλά ανήκει σε έναν 
άνθρωπο και την οικογένειά του (ίσως και συνεταίρους), 
όπως οι επιχειρήσεις! Συνεπώς, είναι μια επιχείρηση! Με το 
έξυπνο αυτό σχήμα η μαμά-SKIF πουλάει καράτε και 
διπλώματα στα παιδιά-SKIF σε όλο τον κόσμο! 

Η SKIF-Hellas είναι ο κλάδος της SKIF στην Ελλάδα και 
άρα είναι ένα παρακλάδι μιας ιδιωτικής επιχείρησης! Το 
ελληνικό αυτό παρακλάδι της SKIF παριστάνει ότι είναι 
αθλητική ομοσπονδία, αλλά προφανέστατα κάτι τέτοιο δεν 
ισχύει, διότι δεν πληρούνται οι διατάξεις του αθλητικού νόμου 
2725/1999! Μπορεί οι σύλλογοι-μέλη της SKIF-H να είναι 
μέλη της ΕΛΟΚ στο μοντέρνο καράτε, αλλά η ίδια η SKIF-H 
δεν έχει νομική οντότητα εντός της Ελλάδας! 

Την SKIF-Hellas την έφτιαξε ο Γιώργος Παναγιωτίδης 
(απεβίωσε) και την ενέργειά του αυτή την εξαφάνισαν οι 
σημερινοί διαχειριστές της Νικήτας Ζαρουχλιώτης και Κέιβαν 
Γκάζι από το ιστορικό της «ομοσπονδίας» τους με τη νέα 
τους ιστοσελίδα για την SKIF-Hellas http://skifhellas-
greece.gr/index.html, όταν ακόμα και στην παλαιότερή της 
http://www.skif.gr/ την είχαν περιλάβει σωστά! 

Η  αλήθεια, όμως, για την ιστορία της SKIF-H είναι γραμμένη από το ΔΥΝΑΜΙΚΟ Νο 89, ΝΟΕ 
1993 (κλικ εδώ ή/και στην εικόνα του δεξιά) και ταιριάζει με την δημοσιευμένη στην παλιά 
ιστοσελίδα της SKIF-H. Την εξής: 

 

Περιληπτικά: Το 1987 μια ομάδα συλλόγων με αρχηγό τον Γιώργο Παναγιωτίδη ίδρυσαν την 
«Ελληνική Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε» (ΕΟΠΚ) και έγιναν μέλος της Παγκόσμιας 
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International Traditional Karate Federation (ITKF) του Χιντετάκα Νισιγιάμα. Εκείνα ατα χρόνια 
έρχονταν συχνά για σεμινάρια και διδασκαλία στη σχολή του Παναγιωτίδη οι αδελφοί Γιόργκα.  

Αλλά ο Νισιγιάμα ήθελε να επιβάλει στην ΕΟΠΚ ως αρχηγό τους τον 
Σέρβο Βλάντιμιρ Γιόργκα, πράγμα που δεν δέχθηκε η ΕΟΠΚ. Έτσι η 
ΕΟΠΚ αφήνει το 1990 την ITKF και εγγράφεται το 1992 για λίγο στην 
Kobe Osaka του Τόμυ Μόρις με το Σίτο-ριου. Μετά από το πρωτάθλημα 
της Kobe Osaka στη Γλασκόβη το Μάρτιο του 1992 οι άνθρωποι της 
ΕΟΠΚ, όλοι στο στυλ Σότοκαν, απογοητεύονται, αφήνουν την ομοσπον-
δία του Μόρις. Στο μεταξύ είχε έρθει στην Ελλάδα ο Κέιβαν Γκάζι από την 
Ιταλία και έφερνε για σεμινάρια τον Τοσίο Γιαμάντα, που ανήκε στην 
ιδιωτική ομοσπονδία του Καναζάβα. Ο Γιαμάντα έφερε σε επαφή την 
ΕΟΠΚ με τον Καναζάβα με τελικό αποτέλεσμα η ΕΟΠΚ να γίνει μέλος της 
SKIF του Καναζάβα το Νοέμβριο του 1992. 

Από τότε η ΕΟΠΚ δεν είναι ομοσπονδία με βάση το νόμο 
2725/1999, ενώ ταυτόχρονα λέει τον εαυτό της και SKIF-Hellas!  

Σήμερα η SKIF-H περιλαμβάνει περί τους 30 
συλλόγους, που είναι όλοι (μάλλον) μέλη της ΕΛΟΚ, 
το επιτελείο διοίκησης της δίνεται στον επόμενο 

πίνακα και τεχνικοί ανώτεροι είναι οι Νικήτας Ζαρουχλιώτης και Κέιβαν Γκάζι 
και οι δύο πιόνια του Γερόλυμπου, όπως και ολόκληρη η SKIF-H! 

Οι αγώνες της (π.χ. παγκόσμιοι 2009) πατρονά-
ρονται από τον Γερόλυμπο και μάλιστα ο σύλλογος του 
Γκάζι χρησιμοποιείται για να παίρνει ο Γερόλυμπος 
άδειες για αγώνες τελευταία, που το www.karate.gr του 
έβγαλε με αποδεικτικά στοιχεία τις καραμπινάτες παρανομίες του στη φόρα! 

Σαν στυλ η SKIF-H έχει το Σότοκαν του Καναζάβα, αλλά το κακό με αυτούς 
είναι ότι είναι παρακλάδι στην Ελλάδα της ιδιωτικής επιχείρησης του Καναζάβα! 

Λειτουργούν αρκετά οργανωμένα ως υπόδουλοι του Γερόλυμπου με το 
επιτελείο του πίνακα δεξιά και μάλιστα ο Κέιβαν Γκάζι είναι κυριολεκτικά και 

εμφανέστατα «εργαλείο» για κάθε δουλειά του Δικτάτορα! Έτσι, οι σύλλογοί τους ευθύνονται πακέτο 
και καραμπινάτα για τις εγκρίσεις των παράνομων 
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΛΟΚ για 
διαγραφές συναδέλφων συλλόγων, για εγκρίσεις 
παράνομων απολογισμών, για τις νοθείες στις εκλογές 
και γενικά για κάθε παρανομία του Γερόλυμπου, την 
οποία υλοποιεί με πλειοψηφία συλλόγων μέσα στην 
ΕΛΟΚ. Ο Κέιβαν Γκάζι έδωσε υλικό το γιό του και τη 
φίλη του Ελπίδα Χριστοδούλου στον Γερόλυμπο για τη 
δημιουργία της ομοσπονδίας-μαϊμούς ISSO, την 
αρπαγή της ομοσπονδίας του Τριάθλου και την 
εκμετάλλευσή του με εκλογές μαϊμού και άλλα πολλά. 

Σε αντάλλαγμα ο Γερόλυμπος 
προωθεί την SKIF-H σε νέους συλ-
λόγους Σότοκαν αυξάνοντας τη 
δύναμή του και εκμεταλλευόμενος 
φυσικά κάθε διοργάνωσή της, όπως 
στις επόμενες σελίδες. 

Στην SKIF-H ανήκει και το 
διαμάντι αστυνομικός Γιώργος Καρ-
βούνης, που όχι μόνο ήταν προ-

πονητής και ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, αλλά και 
έπαιρνε ως προπονητής χρήματα του δημοσίου και συκοφαντούσε συλλόγους για να πετύχει ο 
Γερόλυμπος τη διαγραφή τους από την ΕΛΟΚ! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σωτήρης Τζανάκος  

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

Keyvan Ghazi 

Νικήτας 

Ζαρουχλιώτης 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Παναγιώτης Λιβανός 

Μάρκος Γεωργιάδης 

Ιωσήφ Ξανθόπουλος 

Βάσω Καλογερά 

Γιώργος Καρβούνης 

ΓιώργοςΖαρουχλιώτης 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

Μάρκος Γεωργιάδης 

Φώτης Λεκκάκος 

Ελπίδα Χριστοδούλου 

ΓιώργοςΖαρουχλιώτης 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Παναγιώτης Γατίδης  

Ζαχαρίας Γιαπιτζάκης 
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Άνω σεμινάριο στο SOLAR Κέρκυρας και στις επόμενες δύο φωτό το περυσινό με 
Γερόλυμπο, Γερολύμπου, Χριστοδούλου και Γκάζι να μοιράζουν καθρεφτάκια στους ιθαγενείς!!! 

Σήμερα, η SKIF-H είναι μια ομάδα συλλόγων εξαρτώμενη για την τεχνική του καράτε και τους 
βαθμούς Νταν από την ιδιωτική επιχείρηση του Χιροκάζου Καναζάβα, ενώ κανένας από τους 
μικρούς και μεγάλους Έλληνες «δασκάλους» της δεν αναρτά τα διπλώματά του στο δίκτυο να τα  
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δούμε όλοι! Ποια εθνική πιστοποίηση έχουν τα δικά τους διπλώματα καθώς και των μαθητών τους, 
ώστε να είναι εθνικά κατοχυρωμένη η αξιολόγησή τους? ΚΑΜΙΑ!!! 

Συνεπώς, σε πρώτη φάση ας θυμίσουμε ότι ένας σωστός, ειλικρινής και διάφανος προπο-
νητής καράτε, που δέχεται και αντέχει την κριτική της αλήθειας, αναρτά στο διαδίκτυο όλα του 
ανεξαιρέτως τα διπλώματα πεντακάθαρα για να εκτιμηθούν και να κριθούν από τους ειδικούς και 
δεν περιορίζεται μόνο στην πονηρή παρουσίαση σε γυαλιστερά κάδρα στους τοίχους της σχολής 
του για τους ανίδεους μαθητές και γονείς τους! 

Αυτό οι ανωτέρω αυτό-αποκαλούμενοι μάστερς δεν το έχουν κάνει! 

Όπως είναι προφανές, σήμερα, η εθνικά αρμόδια για τα Νταν στο παραδοσιακό καράτε 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε ΔΕΝ αναγνωρίζει τα διπλώματα που έχουν οι 
δάσκαλοι και μαθητές της SKIF-H, όπως δεν αναγνωρίζει προφανώς και όποια διπλώματα έχουν 
από την ΕΛΟΚ ή/και από την Παγκόσμια WKF, αν δεν της υποβληθούν, ώστε να μπορέσει να τα 
εξετάσει! 

 

Ε2.8 – Σότοκαν JKA-Hellas – Τάσος Πανουσόπουλος ΑΡΧΗ 

 

Είναι πολύ λυπηρό σωστές αρχές να έχουν λανθασμένες καταλήξεις! 

Αναφέρομαι στους πιστούς της Japan Karate Association 
(JKA) του Σότοκαν καράτε, η οποία στα πρώτα βήματα του καράτε 
στη χώρα μας έστελνε δασκάλους επί πολλά χρόνια στην Ελλάδα 
με κυριότερο τον Κεϊνοσούκε Ενοέντα δεξιά στο εξώφυλλο του 
φοβερού περιοδικού ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Νο 70! 

Όταν έπαψε να έρχεται ο Ενοέντα, την αντιπροσώπευση 
της JKA την ανέλαβε αρχικά ο Τετσούο Οτάκε και στη συνέχεια ο 
Γιώργος Σανιώτης χωρίς καμιά ανάπτυξη, όπως θα περιμέναμε. 

Ο Σανιώτης έδωσε την αντιπροσώπευση στον Σταύρο Γού-
γουλα, ο οποίος δεν έκανε τίποτα απολύτως, και φθάσαμε στις 
μέρες μας, οπότε αναπτύχθηκε από διάφορους το ενδιαφέρον 
πάλι για την JKA με τελική κατάληξη, μετά από συγκρουόμενες 
αιτήσεις στις οποίες πήρε μέρος και ο Γερόλυμπος με την Εμμα-
νουέλα και τον Γκάζι με τις γνωστές απάτες τους! 

Οι Ιάπωνες της JKA επισκέφθηκαν 4-5 φορές την Ελλάδα 
και αποφάσισαν να ορίσουν αντιπροσώπους της JKA τον Τάσο 
Πανουσόπουλο, 6 Νταν JKA, και τον γιό του Σταύρο Γούγουλα τον Νίκο Γούγουλα! 

Σήμερα η JKA-Hellas διοικείται από επιτελείο τεχνικών και διοικητικών και θα τους βρείτε στο 
https://www.jkahellas.gr/el/ ! 

Όλα μέχρις εδώ σωστά και τώρα το λάθος: 

Η JKA-Hellas υπέκυψε στις ορέξεις του Γερόλυμπου και παρά το ότι Γερόλυμπος και Πανου-
σόπουλοι πατέρας και γιός βρίσκονται σε σφοδρή δικαστική αντιδικία από όταν ο Πανουσόπουλος 
ήταν ενταγμένος στο ΚΙΜΕ, Γερόλυμπος (πονηρή αλεπού) και Πανουσόπουλος συνθηκολόγησαν! 
Έτσι, το ΚΙΜΕ έχασε έναν υποστηρικτή και ο Γερόλυμπος πήρε ακόμα ένα υπήκοο! Αιτία της 
κωλοτούμπας Πανουσόπουλου ήταν ο Σπύρος Δρακόπουλος, ο οποίος διεκδικούσε την JKA-Hellas 
και υποδαύλισε τον Πανουσόπουλο στο ΚΙΜΕ, του οποίου ΚΙΜΕ τα μέλη κοιμούνται όρθια!  

Αλλά η συμμαχία αυτή θεωρώ ότι δεν θα αντέξει! Η δικαστική αντιδικία τρέχει και είναι 
σοβαρή, ενώ οι ορέξεις του Γερόλυμπου δεν έχουν φραγμούς! Θα δούμε! 

 

Η JKA-H είχε ορισμένες δραστηριότητες σε σεμινάρια, προπονήσεις και εξετάσεις Νταν, 
όπως ενδεικτικά οι επόμενες: 
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3 Δεκεμβρίου 2017, Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο Shotokan karate από τους 
Τάσος Πανουσό¬που¬λος και Ιωάννης Σιάχρας που πραγματοποιήθηκε σήμερα 3-12-2017 

στο κλειστό γυμναστήριο Κορίνθου. 

 

Η άποψή μου είναι ότι η JKA-Hellas έχει πέσει στα καλά χέρια των τεχνικών Τάσου Πανουσό-
πουλου (Αθήνα), Νίκου Αντωνόπουλου (Ρόδος) και Γιάννη Σιάχρα (Κόρινθος), αλλά έχει πάρει 
λανθασμένη κατεύθυνση! Όταν θα έρθει η στιγμή θα ενημερωθεί κατάλληλα η JKA για το τι συμβαίνει 
πραγματικά με τις ομοσπονδίες καράτε στην Ελλάδα! 

Έξω από όλα αυτά η JKA-Hellas σήμερα καλύπτεται από μια φτωχή αστική εταιρεία πράγμα 
παράνομο αφού το άθλημα καράτε διοικείται βάσει του αθλητικού νόμου, η οποία δεν είναι του 
ύψους και της σοβαρότητας του Σότοκαν της JKA, που θέλουν να φτιάξουν, και φυσικά έχει τις 
περιορισμένες δυνατότητες, που έχει και η αστική εταιρεία των Μπίκα, Κραββαρίτη, Γκουβούση και 
Οτάκε! 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε ΔΕΝ αναγνωρίζει τα διπλώματα Νταν της 
JKA-Hellas δασκάλων και μαθητών, αν δεν της υποβληθούν όλα, ώστε να μπορέσει να τα εξετάσει, 
και πολύ περισσότερο ΔΕΝ αναγνωρίζει τα διπλώματα Νταν, τα οποία τους έχει δώσει ή θα τους 
δώσει πιθανότητα η ΕΛΟΚ! 

 

Θα μου πείτε: Μεγάλα Λόγια? Ποιος δεν αναγνωρίζει τα διπλώματα της JKA! 

Θα σας απαντήσω: ΟΧΙ, δεν είναι μεγάλα, είναι η πραγματικότητα με βάση τα εθνικά μας 
δικαιώματα και τους νόμους της χώρας μας, διότι: 
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1) Η χώρα μας έχει νόμιμη εθνική ομοσπονδία αποκλειστικά παραδοσιακού καράτε, η οποία 
είναι η ανώτατη αρχή στο ειδικό θέμα απονομής και πιστοποίησης διπλωμάτων παραδο-
σιακού καράτε στα πλαίσια των νόμων της χώρας μας και των αποφάσεων των Δικαστη-
ρίων της χώρας μας! Έχετε αντίρρηση? ΟΧΙ! 

2) Αυτή δεν ήταν ποτέ και δεν είναι σήμερα η ΕΛΟΚ, αλλά είναι η ΠΟΠΚ από την ημερομηνία 
της ίδρυσής της, δηλαδή τον Ιανουάριο του 1995! Έχετε αντίρρηση? ΟΧΙ! 

3) Εφόσον η χώρα μας έχει εθνική ομοσπονδία παραδοσιακού καράτε, καμιά ομοσπονδία 
του εξωτερικού, όποια και αν είναι αυτή δεν νομιμοποιείται να την υποκαθιστά, δηλαδή  
να κάνει εξετάσεις και να δίνει διπλώματα παραδοσιακού καράτε μέσα στην Ελλάδα! 
Έχετε αντίρρηση? ΟΧΙ! 

4) Και φυσικά, ούτε οι Μεξικάνικες, ούτε οι Κογκολέζικες, ούτε οι Σκωτσέζικες, ούτε οι Κινέ-
ζικες, ούτε οι Γιαπωνέζικες! Έχετε αντίρρηση? 
Προφανώς και ΟΧΙ, διότι αν ίσχυε το αντίθετο, τότε θα πήζαμε στα διπλώματα-
μαϊμούδες από κάθε καρυδιάς καρύδι!!! 

5) Συνεπώς, όσα διπλώματα παραδοσιακού καράτε (εσωτερικού ή/και εξωτερικού) απο-
κτήθηκαν από Έλληνες κατοίκους Ελλάδας πριν από τον Ιανουάριο του 1995, θα πρέπει 
να πιστοποιηθούν από την ΠΟΠΚ για τη γνησιότητά τους. Έχετε αντίρρηση? ΟΧΙ! 

6) Όσα αποκτήθηκαν από Έλληνες κατοίκους εξωτερικού, που τελικά ήρθαν στην Ελλάδα, 
θα πρέπει να πιστοποιηθούν από την ΠΟΠΚ για τη γνησιότητά τους. Έχετε αντίρρηση? 
ΟΧΙ! 

7) Όσα αποκτήθηκαν από Έλληνες κατοίκους εσωτερικού μετά τον Ιανουάριο του 1995 και 
εκδόθηκαν από ομοσπονδίες άλλης χώρας, θα υποβληθούν στην ΠΟΠΚ για εξέταση και 
πιστοποίηση κατά περίπτωση. Έχετε αντίρρηση? ΟΧΙ! 

 Στην τελευταία περίπτωση ανήκει και η JKA-Hellas! Έχετε αντίρρηση? Απαντήστε εσείς! 

 

Ε3 – Άτυπες ομοσπονδίες παραδοσιακών Στυλ τελείως εκτός ΕΛΟΚ ΑΡΧΗ 

 

Ε3.1 - Η Fudokan Ελλάδας – Σάββας Μαστραππάς ΑΡΧΗ 

 

Ο γνωστός στους Έλληνες Σέρβος δάσκαλος Ίλια Γιόργκα, αδελφός του Βλάντιμιρ Γιόργκα, 
προέδρου της European Traditional Karate Federation (ETKF), είχε εδώ και χρόνια δημιουργήσει το 
στυλ Fudokan-Shotokan από το γνωστό Shotokan με μοντέρνες παραλλαγές! 

Με βάση αυτό το στυλ ο Ίλια Γιόργκα είχε ιδρύσει διεθνή ομοσπονδία, η οποία όμως κατά 
περίεργο λόγο κάθε 4-6 χρόνια άλλαζε ονόματα! Σήμερα, η ομοσπονδία του Ίλια Γιόργκα είναι αυτή 
που βλέπετε στο site http://www.fudokaninfo.com/official-wff-information και το καράτε αυτής λέγεται 
Fudokan! 

 

Η προηγούμενη διεθνής ομοσπονδία, που ανήκε ο Ίλια Γιόργκα με το Fudokan-Shotokan, ήταν 
η WTFSKF με πρόεδρο τον Άιονελ Μπάρα, την οποία θα βρείτε στο site https://wtokf.org/index.php. 

 

 

Στην Ελλάδα η Fudokan του Ίλια Γιόργκα αντιπροσωπεύεται σε όλη της την πιστότητα από 
τον Σάββα Μαστραππά με τον Ελληνικό κλάδο της Fudokan σαν άτυπη ομοσπονδία και αριθμεί 
αρκετούς συλλόγους! Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο site 

https://www.facebook.com/pg/fudokankarateshotokanhellas.karate/posts/ 
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Στην προηγούμενη Fudokan-Shotokan είχε εγγραφεί και η Fudokan-Shotokan Ελλάδας, από 

ότι αποδεικνύει η επιστολή του Προέδρου της Χαράλαμπου Δούρου προς τον πρόεδρο Ionel Bara 

της WTFSKF (World Traditional Fudokan Shotokan Karate Federation) με το αίτημα διαγραφής 

της κατωτέρω! 
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Τα περίεργα με τον Ίλια Γιόργκα είναι ότι αλλάζει συχνά ονομασίες στην ομοσπονδία του, 
άλλαξε το αντικείμενό της ομοσπονδίας του από Fudokan-Shotokan σε απλό Fudokan (ίσως αυτό 
ήταν θέμα νομικών δικαιωμάτων, που του τα πήραν άλλοι) και αλλάζει συχνά συνεργασίες στο 
εξωτερικό! 

Ακόμα και ο Παναγιώτης Δρακόπουλος, όταν ήταν πρόεδρος της ΠΟΠΚ το 1996, έδινε 
διπλώματα στο Fudokan-Shotokan! Καλά αυτός έδινε ό,τι ήθελε! 

Με δεδομένα όλα αυτά, θεωρώ ότι το Καράτε της Fudokan δεν μπορεί να θεωρηθεί παρα-
δοσιακό, αφού δεν έχει ευθεία σχέση με τις Ιαπωνικές ομοσπονδίες του Σότοκαν, ενώ το Fudokan 
είναι μια τελείως σύγχρονη έννοια, αλλά από την άλλη μεριά τα διπλώματα της Fudokan-Shotokan 
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τα αναγνώριζαν ο Νισιγιάμα και η ITKF! Ίσως πάλι αυτό το τελευταίο να ήταν πολιτικό παιχνίδι, 
επειδή πρόεδρος της ETKF ήταν ο αδελφός του Ίλια Γιόργκα, ο Βλάντιμιρ, και η ITKF ήθελε ενίσχυση 
σε χώρες! Αυτοί οι Γιόργκα πάλι έπαιζαν σε δύο ταμπλό: στην ITKF και στη Fudokan! 

Ανεξάρτητα από όλα αυτά, ο Σάββας Μαστραππάς 
προέρχεται από το Shotokan της JKA, διατηρεί χαμηλό 
προφίλ, ασχολείται καθαρά με το παραδοσιακό καράτε, 
όπως αυτός το εννοεί και δεν έχει επαφές με την ΕΛΟΚ! 
Έτσι τουλάχιστον δείχνει! 

Φέρνει πολύ συχνά τον Ίλια Γιόργκα στην Ελλάδα 
για σεμινάρια, προπονήσεις και εξετάσεις. 

Το βέβαιο είναι ότι δεν έχει καμιά σχέση με τις όποιες 
ατασθαλίες και παρανομίες γίνονται μέσα στην ΕΛΟΚ, 
διότι διατηρείται χρόνια εκτός αυτής! 

Από την άλλη μεριά μας προβληματίζουν η συνερ-
γασίες του με την Ελπίδα Χριστοδούλου, η οποία είναι 
αποδεδειγμένα εργαλείο του Γερόλυμπου και του Κέιβαν 
Γκάζι, οι οποίοι είναι από τα κεντρικά πρόσωπα της 
Εγκληματικής Συμμορίας, που λυμαίνεται την ΕΛΟΚ! 

Για τα διπλώματα της Fudakan ή/και της Fudokan-
Shotokan δεν μιλάμε καθόλου, διότι θα πρέπει να τα 
δούμε ή αυτούσια ή δημοσιευμένα και μετά να τα πιστο-
ποιήσουμε! 

 

Ε3.2 – Ελληνικό Καράτε-ντο Σίτο-καϊ – Δημήτρης Ζεύκης ΑΡΧΗ 

 

Πρόκειται για το αυθεντικό Σίτο-καϊ απόλυτα και καθαρά συνδεδεμένο με την αντίστοιχη 
Ιαπωνική Ομοσπονδία του Σιτο-καϊ, την Japan Karate Federation Shito-kai, όπως δείχνουν και τα 
διπλώματα και του ιδρυτή του Ελληνικού κλάδου Δημήτρη Ζεύκη και των μαθητών του, τα οποία 
έρχονται κατευθείαν από την Ιαπωνική Ομοσπονδία! Πληροφορίες στο site http://www.shitokai.gr/ . 

 
Η αυθεντικότητα της Hellenic Karatedo Shitokai αποδεικνύεται από το επόμενο από 25/8/ 

1996 πιστοποιητικό αντιπροσώπευσης της παγκόσμιας του Σίτο-ριου στην Ελλάδα με αριθμό 311 
και όπως θα δούμε 311-1: 

Σάββας Μαστραππάς, Ίλια Γιόργκα 
και Χάρης Δούρος 

Σάββας Μαστραππάς, Ίλια Γιόργκα 
και Χάρης Δούρος 
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Συνεπώς, η Hellenic Karatedo Shitokai είναι μια άτυπη ομοσπονδία στην Ελλάδα από το 
1996, κλάδος της Ιαπωνικής αντίστοιχης ομοσπονδίας του Σίτο-καϊ, η οποία μαζί με τον αρχηγό της 
εκπαιδευτή Δημήτρη Ζεύκη έχει κυριολεκτικά δολοφονηθεί από τον αθλητικό εγκληματία Γιώργο 
Γερόλυμπο, ο οποίος αρνείται επί χρόνια την εγγραφή της στην ΕΛΟΚ, διότι τότε θα αποκα-
λύπτονταν όλες οι μαϊμούδες του Σίτο-ριου της ΕΛΟΚ. Οι κατά καιρούς αρχηγοί του Σίτο-ριου της 
ΕΛΟΚ Τσόγκας, Παπαδημητρόπουλος και Χονδροματίδης ήταν κατά καιρούς μαθητές του Δημήτρη 
Ζεύκη! 

Αυτό αποτελεί ακόμα μια απόδειξη της Δομής και Ιεραρχίας της Εγκληματικής Οργάνω-
σης, που διαχειρίζεται την ΕΛΟΚ: κρατάνε εκτός τα αυθεντικά στυλ για να επιβάλουν τις 
απάτες τους με τους ασταθείς ευκαιριακούς εκπαιδευτές-μαϊμούδες! 

Για τα διπλώματα Νταν της HKS θα μιλήσουμε στην ενότητα των διπλωμάτων Νταν πιο κάτω. 
Η ΠΟΠΚ θα τα πιστοποιήσει, όταν τα δει όλα! 

 

Ε3.3 – Greek Shito-ryu Karate-do Federation – Γιώργος Πελέκης ΑΡΧΗ 

 

Ακόμα ένας συστηματικά αδικούμενος από την ΕΛΟΚ δάσκαλος του Σίτο-ριου καράτε είναι ο 
Γιώργος Πελέκης και αυτός για τον ίδιο λόγο, δηλαδή για να μην θιγούν τα προσωπικά συμφέροντα 
του Γερόλυμπου με το μαϊμού Σίτο-ριου που έχει στο τσεπάκι του! Να δούμε τι θα κάνουν όλοι αυτοί 
που έχουν πάρει διπλώματα από το μαϊμού-Σίτο-ριου του Γερόλυμπου, όταν αποκαλυφθεί ότι όλα 
αυτά τα διπλώματα είναι για τα σκουπίδια!!! 

Ο Γιώργος Πελέκης, όπως δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του στο Facebook, φέρνει συχνά τον 
Ελληνο-αυστραλό Κώστα Κάσση, μάστερ του Σίτο-ριου από την Αυστραλία για σεμινάρια και 
εξετάσεις και η άτυπη ομοσπονδία του βρίσκεται τελείως εκτός ΕΛΟΚ! 
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Ο Γιώργος Πελέκης διοργανώνει σεμινάρια και εξετάσεις είτε μόνος του είτε με τον Κον Κάσση, 
ως κατωτέρω: 

 

«Στις 10 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα για 8η συνεχή χρονιά το Σεμινάριο 
Μαύρων Ζωνών από τον Γιώργο Πελέκη, επίσημο εκπρόσωπο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 

Shito-ryu Karate-do στην Ελλάδα...» 
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Ο Γιώργος Πελέκης έχει και αυτός διαπιστευτήριο αντιπροσώπευσης της Ιαπωνικής του Σίτο-
ρίου, ως κατωτέρω, με αριθμό 311-2 και λήξη την 30/9/2016, εκτός και αν το ανανέωσε! 

 

Τέλος, ο Γιώργος Πελέκης δεν συμμετέχει σε καμιά από τις αθλητικές και οικονομικές ατα-
σθαλίες της ΕΛΟΚ, του Γερόλυμπου και της Συμμορίας του, αφού έχει συγκρουστεί πολλές φορές 
με τους διοικούντες την ΕΛΟΚ και τον Γερόλυμπο και έχει παρανόμως διαγραφεί ο σύλλογός του 
από την ΕΛΟΚ! 

Τα διπλώματα, που δίνει, θα τα δούμε πιο κάτω και η ΠΟΠΚ θα πιστοποιεί τέτοια διπλώματα 
εφαρμόζοντας τους γενικούς και αμερόληπτους κανόνες πιστοποίησης! 

 

Ε4 –Εξεταστές & Νταν ΕΛΟΚ, Ψευδο-στυλ & Άτυπων Ομοσπονδιών ΑΡΧΗ 

 

Εδώ αρχίζει ακόμα μια τεράστια και εκτεταμένη απάτη της Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή 
και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικού χρήματος! Η Απάτη των Εξεταστών και των Νταν! 

Η πρώτη εξέταση των διπλωμάτων όλων των κατόχων διπλωμάτων καράτε της ΕΟΕΚ είχε 
γίνει το 1992 από εμένα πριν λειτουργήσει η πρώτη σχολή προπονητών της ΕΟΕΚ τότε. Αν θυμάμαι 
καλά είχα ελέγξει περί τα 250 ή 350 διπλώματα από πρώτο μέχρι πέμπτο Νταν και είχα απορρίψει 
περί τα 80 με 100! 
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Από τα στοιχεία που έχω, το Δεκέμβριο του 1994 η ΕΟΕΚ έκανε εξετάσεις για Νταν με την 
πρόσκληση της 28/11/1994! Μελετάμε την πρόσκληση και κρατάμε τα επόμενα στοιχεία: 

 

 

Είναι φανερό ότι οι περιορισμοί δεν είναι αντικειμενικοί, διότι οι «κριτές» της ΕΛΟΚ μπορούν κατά 
τις επιθυμίες τους ή τα συμφέροντά τους να θεωρήσουν όποια ομοσπονδία θέλουν «γνωστή σε 

παγκόσμια κλίμακα» και όποια θέλουν «όχι γνωστή»! 

 

 

Με τις χρεώσεις αυτές αποδεικνύεται ότι τα Νταν φέρνουν λεφτά! Εντύπωση κάνει ΓΙΑΤΙ τα 
εξέταστρα είναι όλα τα ίδια και τα διπλώματα, αφού όλα είναι ένα χαρτί με δύο υπογραφές και μια 

καταχώρηση στο Μητρώο Νταν της ΕΟΕΚ, έχουν πολύ διαφορετικές χρεώσεις?  

 

Στην πρόσκληση για εξετάσεις Νταν της 21/11/2005 παρατηρούμε τα εξής: 

 
Εδώ η ΕΛΟΚ κάνει διάκριση των εξετάσεων κατά στυλ! Αλλά η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΥΛ κατά την 

αναγνώρισή της από τη ΓΓΑ και άρα ήδη αποδεικνύεται ότι έχει εκτραπεί από το Σκοπό της!!! 

Επιπρόσθετα έχουν βγει οι τελεσίδικη Απόφαση του Εφετείου και η αμετάκλητη Απόφαση του 
Αρείου Πάγου, που έχουν δικαιώσει την ΠΟΠΚ από το 1995, και άρα η ΕΛΟΚ δεν έχει κανένα 

δικαίωμα επί των παραδοσιακών στυλ!  

 

Εδώ βλέπουμε τις χρεώσεις της ΕΛΟΚ για τα Νταν! 
Το 1994 η χρέωση για το πρώτο Νταν ήταν 10.000 δρχ. 
τα εξέταστρα και 5.000 δρχ. το δίπλωμα = 15.000 δρχ. 
για τα δύο! Τώρα είναι 60 ευρώ επί 340 δρχ. = 20.400 και 
τα δύο!  

Αντίστοιχα για το 5ο Νταν ήταν 10.000 + 25.000 δρχ 
= 35.000 δρχ., ενώ τώρα είναι 120 ευρώ Χ 340 δρχ.  = 
40.800 δρχ.!!! Ακρίβυνε φαίνεται η ζωή για τον … Γερόλυμπο, αφού παρά του ότι έγιναν περις-
σότεροι οι εξεταζόμενοι, αυξήθηκε και το κόστος των διπλωμάτων!!! 

 

Ακολουθούν και άλλες εξετάσεις, όπως το 2009! 
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Στην πρόσκληση για εξετάσεις Νταν της 16/12/2013, όπου φαίνονται και τα έντυπα αιτήσεων 
χωριστά για 1ο και χωριστά για τα επόμενα Νταν ΕΛΟΚ και τα πράγματα είναι πιο καλά οργανωμένα 
και πιο «προσοδοφόρα» για τη Συμμορία που λυμαίνεται την ΕΛΟΚ, παρατηρούμε: 

 

 
 

 

Οι διαφορές είναι πλέον τεράστιες, πράγμα που αποδεικνύει ότι όχι μόνο οι εξετάσεις Νταν 
είναι μια μεγάλη απάτη σε βάρος των αθλητών και των συλλόγων, αλλά γίνεται και μια απόλυτη 
εκμετάλλευση ακόμα και της απάτης μέχρι την οικονομική εξόντωση των ενδιαφερομένων, διότι τα 
μεγάλα ποσά είναι απαγορευτικά, και μάλιστα σε εποχή οικονομικής κρίσης! 

Την πρόσκληση την «υπογράφουν», αλλά ΔΕΝ την υπογράφουν, οι Μπουλούμπασης και 
Δημητριάδης! 

Στην πρόσκληση της 13/1/2014, έχουμε ένα νέο φρούτο αρμέγματος!  

Σχολές Εξεταστών και Εκπαιδευτών, πράγματα παράνομα και τα δύο! Η σχολή Εξεταστών 
είναι προφανώς παράνομη, διότι, αφού η ΕΛΟΚ δεν έχει Νταν, προφανώς δεν έχει και Εξεταστές 
Νταν! Η σχολή Εκπαιδευτών είναι και αυτή παράνομη, διότι δεν υπάρχει η έννοια του εκπαιδευτή 
στην ΕΛΟΚ! Εκπαιδευτής είναι ότι λέει η λέξη, δηλαδή αυτός που εκπαιδεύει, δηλαδή ο προπονητής 
της Σχολής Προπονητών της ΓΓΑ που έχει σύμβαση με τον σύλλογο, και αν η λέξη «εκπαιδευτής» 
έχει επιλεγεί για τον λεγόμενο «συνοδό των αθλητών στους αγώνες», τότε αποτελεί καραμπινάτη 
απάτη διότι ετυμολογικά έχει άλλη έννοια και με αυτή την έννοια εξαπατώνται οι ενδιαφερόμενοι και 
πληρώνουν ενώ εξαπατώνται και οι τυχόν αρχές που κάνουν ελέγχους στα γυμναστήρια ! 

     
Συνεπώς, με αυτή την απατηλή πρόσκληση η ΕΛΟΚ διενεργεί σεμινάριο «εκπαιδευτών», οι 

οποίοι θα παριστάνουν τους ψευτο-προπονητές σε συλλόγους χωρίς δίπλωμα προπονητή από τη 
ΓΓΑ!!! Έτσι δικαιολογείται και το αυξημένο παράβολο των 150 ευρώ! Τρομερή απάτη! 

 

Ότι γράψαμε για την προηγούμενη πρόσκληση για εξετάσεις Νταν ισχύει και για την από 
25/4/2014 την οποία πάλι ΔΕΝ υπογράφουν οι Μπουλούμπασης και Δημητριάδης! 

Το ίδιο ισχύει και για την από 9/12/2015 πρόσκληση για εξετάσεις Νταν, την οποία τώρα την 
υπογράφουν ο Μπουλούμπασης και η γυναίκα του Γερόλυμπου Ποντίδα! Άρα ο Δημητριάδης 
πρόσεχε που έβαζε την υπογραφή του, ενώ η Ποντίδα είναι πιο ριψοκίνδυνη! 
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Και το ίδιο ισχύει με την πρόσκληση της 21/12/2015 με κλικ εδώ, στην οποία παρατηρούμε: 

 

 
Με τα γνωστά λογικά και νομικά επιχειρήματα αποδεικνύεται ότι η ανωτέρω Σχολή είναι παράνομη 

και άκυρη, ενώ η ΕΛΟΚ δεν έχει δικαίωμα να διοργανώνει τέτοιες Σχολές! 

 

 
Από αυτή την ενότητα φαίνεται η αισχρή εκμετάλλευση που γίνεται εις βάρος των προπονητών και 
των συλλόγων, αλλά και η δικές τους συμμετοχή στην παρανομία, ώστε να εκμεταλλεύονται τους 

αθλητές των συλλόγων τους! 

 

 
Τέλος, διαβάζοντας το πρόγραμμα βλέπουμε ότι με τρεις ώρες «διδασκαλίας» και με επιβάρυνση 

150 ευρώ το κεφάλι, η Σχολή μετατρέπει τους απλούς προπονητές τεχνικού καράτε σε 
ειδικευμένους εξεταστές παραδοσιακού καράτε, δηλαδή τελείως άλλου αθλήματος, οι οποίοι 

θα εξετάζουν αθλητές σε συλλόγους τεχνικού καράτε και θα τους δίνουν το πρώτο Νταν στο 
παραδοσιακό καράτε! Μιλάμε για τρελοκομείο χωρίς κάγκελα!!! 

Και τα λεφτά στο χέρι και όχι στην Τράπεζα!!! 
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Με την από 21/11/2017 
πρόσκληση της ΕΛΟΚ έγιναν οι 

εξετάσεις της 2/12/2017. 

Αυτή την πρόσκληση δεν την 
υπογράφει κανένας, διότι έχουν 

προηγηθεί οι αποκαλύψεις και τα 
σχόλια του www.karate.gr! 

 

Δεξιά δίνουμε τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων Νταν της ανωτέρω 

πρόσκλησης και παρατηρούμε: 

Στους 29 που πέρασαν, οι 2 πήραν 
6ο Νταν και είναι οι πιστοί του 

Γερόλυμπου! 

 

5 πήραν 4ο Νταν, 
2 πήραν 3ο Νταν,  
3 πήραν 2ο Νταν 

και 17 πήραν 1ο Νταν! 
 

12 πήραν Νταν στο Σότοκαν, 4 
πήραν στο Γουάντο-ριου, 12 στο 
Σίτο-ριου και 1 στο Γκότζου-ριου! 

 

Είναι λυπηρό να υπάρχουν τόσα 
κορόιδα, που να αισχροκερδούν ο 

Γερόλυμπος και η Συμμορία του εις 
βάρος τους. 

   

 

Από όλες τις παράνομες εξετάσεις 
για Νταν τις ΕΛΟΚ πιστοποιείται 

πλέον ότι οι διοικήσεις της μαζί με 
τον αρχι-γκάνγκστερ Γερόλυμπο 

παίζανε κορώνα-γράμματα την 
ύπαρξή της προκειμένου να 

απομυζήσουν οικονομικά οφέλη 
από τους αθλητές και τους 

συλλόγους! 

 

 

 

 

 

Και τέλος, ας δώσουμε και τους Πίνακες των Εξεταστών Α΄ και Β΄ κατηγορίας της ΕΛΟΚ 
με κλικ εδώ στους οποίους πίνακες έχουμε σημειώσει όσους υπήρξαν ή/και υπάρχουν ακόμα μέλη 
του ΔΣ/ΕΛΟΚ κατά παράβαση του αθλητικού νόμου! 
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Ε4.1 – Τα διπλώματα ΝΤΑΝ ΟΛΩΝ στην Ελλάδα ΑΡΧΗ 

 

Εδώ και για να απαντήσουμε σε απορίες και ερωτήματα ξεχωρίζουμε τα διπλώματα με αξία 
από τα διπλώματα-μαϊμούδες! 

Δίνονται εδώ οι Κανονισμοί (Αναγνώρισης) Βαθμών Νταν της WKF με την Αίτηση 25/9/2018! 

 

(υπογραμμίζονται οι φαιδρότητες!) 

         
  Κανονισμός Βαθμών ΝΤΑΝ της WKF 
 
Προοίμιο 

Όλες οι Εθνικές Ομοσπονδίες της WKF έχουν το δικαίωμα να ζητούν 
διπλώματα WKF για βαθμούς Dan μέχρι και το 7ο Dan, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για την ηλικία και το διάστημα από την τελευταία αξιολόγηση 
που καθορίζεται από τους κανόνες του WKF. Όσοι επιθυμούν τα διπλώματα WKF για το βαθμό 
τους έως και το 7ο Dan πρέπει να το ζητήσουν μέσω της Εθνικής Ομοσπονδίας τους. 

Για κάθε βαθμό πάνω από αυτό, εναπόκειται στην Εθνική Ομοσπονδία να εκδίδει 
υψηλότερο Dan για τα επιτεύγματά τους στο εθνικό επίπεδο - αλλά οι βαθμοί αυτοί δεν είναι 
αναγνωρισμένοι από την WKF. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Εκτελεστική Επιτροπή της WKF 
μπορεί με δική της πρωτοβουλία να απονείμει βαθμό Dan πάνω από τον 7ο Dan για εξαιρετική 
συνεισφορά στο διεθνές καράτε και την WKF, αλλά κατά κανόνα η WKF δεν εκδίδει βαθμούς WKF 
Dan πάνω από τον 7ο Dan βάσει συστάσεων ή αιτημάτων από τις εθνικές ομοσπονδίες ή ιδιώτες. 

 
1. Το σύστημα των Βαθμών Dan 

 
3.1 Το σύστημα των Βαθμών Dan βασίζεται στην αναγνώριση της προσωπικής ανάπτυξης 

ως ασκούμενους, τεχνικούς, εκπαιδευτές και παρουσιαστές του καράτε. Για βαθμούς 
υψηλότερους από το 7ο Dan ο βαθμός είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς του 
ατόμου στο καράτε πέρα από την προσωπική του ανάπτυξη. 
 

3.2 Οι Εθνικές Ομοσπονδίες (NF) μπορούν μόνο να απονείμουν ή να πιστοποιήσουν 
Βαθμούς Dan για μέλη της Εθνικής Ομοσπονδίας τους. 

 
3.3 Στην WKF υπάρχουν τρεις κατηγορίες βαθμών Dan: 

 
• Βαθμοί από τον 1ο μέχρι και τον 7ο Dan που δόθηκαν από μια εθνική ομοσπονδία. Αυτοί 
μπορεί να αναγνωριστούν από την WKF μετά από αίτηση της Εθνικής Ομοσπονδίας, όπου 
το πιστοποιητικό έγκρισης θα εκδοθεί από τον Πρόεδρο της WKF με την υπογραφή του 
Προέδρου της εθνικής ομοσπονδίας. 
• Βαθμοί 8ου Dan και άνω απονεμηθέντες από την Εθνική Ομοσπονδία για επιτεύγματα 
καράτε σε εθνικό επίπεδο. Αυτοί δεν είναι αναγνωρισμένοι από το WKF ή απαιτούν 
εγγραφή τους στην WKF. Το ισχύον πιστοποιητικό εκδίδεται από την Εθνική Ομοσπονδία. 
• Βαθμοί 8ου Dan και άνω απονέμονται από την Eκτελεστική Eπιτροπή της WKF (EC) για 
επιτεύγματα καράτε σε διεθνές επίπεδο. Το ισχύον πιστοποιητικό εκδίδεται από το WKF. 
 

2. Γενικές απαιτήσεις 
 

2.1 Για τους Βαθμούς Dan στην WKF ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις ηλικίας και χρόνου: 
 1ο Dan (shodan) Ελάχιστη ηλικία 15 ετών, Ελάχιστη εκπαίδευση 3 ετών 
 2ο Dan (nidan) Ελάχιστη ηλικία 17 ετών, Ελάχιστο 2 χρόνια από το 1ο Dan 
 3ο Dan (sandan) Ελάχιστη ηλικία 20 ετών, Ελάχιστο 3 χρόνια από το 2ο Dan 
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 4ο Dan (yondan) Ελάχιστη ηλικία 24 ετών, Ελάχιστο 4 έτη από τον 3ο Dan 
 5ο Dan (godan) Ελάχιστη ηλικία 29 ετών, Ελάχιστο 5 χρόνια από τον 4ο Dan 
 6ο Dan (rokudan) Ελάχιστη ηλικία 35 ετών, Ελάχιστο 6 χρόνια από τον 5ο Dan 
 7ο Dan (Nanadan) Ελάχιστη ηλικία 42 ετών, Ελάχιστο 7 χρόνια από τον 6ο Dan 
 8ο Dan (hachidan) Ελάχιστη ηλικία 50 ετών, Ελάχιστο 8 χρόνια από τον 7ο Dan 
 9ο Dan (kyudan) Βραβεύθηκε για εξαιρετικό επίτευγμα ζωής για το καράτε 
 10ο Dan (Judan) Απονεμήθηκε για εξαιρετικό επίτευγμα ζωής για το καράτε  
  

3. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
  
3.1 Πιστοποίηση βαθμών που δίνονται από εθνικές ομοσπονδίες: 
  
Η WKF πιστοποιεί τους Βαθμούς Dan από τον 1ο Dan (shodan) έως τον 7ο Dan (nanadan) 

με την παραλαβή της αίτησης που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας των 
αιτούντων και την αποστολή του ισχύοντος τέλους όπως ορίζεται από την WKF. 

Η Εθνική Ομοσπονδία πρέπει να υποβάλει την αίτησή της σε επίσημο επιστολόχαρτο στο 
γραφείο του Προέδρου της WKF με πίνακα των υποψηφίων και δηλώνοντας τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

 • Τίτλος (κύριος ή κυρία) 
 • Όνομα (όπως πρέπει να αναγράφεται στο δίπλωμα) 
 • Επώνυμο (όπως πρέπει να αναγράφεται στο δίπλωμα) 
 • Βαθμός Dan που θα αναγνωριστεί 
 • Ημερομηνία προηγούμενου Βαθμού Dan της WKF 
 • Ημερομηνία γέννησης 
 • Ταχυδρομική διεύθυνση της Εθνικής Ομοσπονδίας 
  
Υπογράφοντας την αίτηση, η Εθνική Ομοσπονδία βεβαιώνει ότι ο αιτών έχει εκπληρώσει 

τις απαιτήσεις της Εθνικής Ομοσπονδίας και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε. 
Η WKF δεν πιστοποιεί τιμητικούς Βαθμούς  Dan που απονέμονται από μια Εθνική Ομο-

σπονδία. 
Η ευθύνη για τη διατήρηση των κατάλληλων στάνταρντ για την έγκριση ή την απονομή των 

Βαθμών Dan εναπόκειται στις εθνικές ομοσπονδίες. Σε περίπτωση που μια Εθνική Ομοσπονδία 
δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις αναγνώρισης, η Ομοσπονδία μπορεί να υποβληθεί στην 
άρνηση της πιστοποίησης της για τους Βαθμούς Dan. 

 
3.2 Βαθμοί 8ου Dan και άνω απονέμονται από την Εθνική Ομοσπονδία: 
 
Εφαρμόζονται οι κανόνες και η διαδικασία εφαρμογής της Εθνικής Ομοσπονδίας. Οι 

βαθμοί υψηλότεροι από τον 7ο Dan μπορούν να απονεμηθούν από μια εθνική ομοσπονδία για 
προσφορά στην ανάπτυξη του καράτε στο πλαίσιο της Εθνικής Ομοσπονδίας, αλλά δεν είναι 
αναγνωρισμένοι από την WKF. 

Παρόλο που οι βαθμοί πάνω από τον 7ο Dan που απονέμονται από μια Εθνική 
Ομοσπονδία και δεν υπόκεινται στην έγκριση ή την πιστοποίηση της WKF, η Εθνική Ομοσπονδία 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της WKF όσον αφορά τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των 
βαθμών όπως δόθηκαν από την WKF. 

 
3.3 Βαθμοί 8ου Dan και άνω απονεμηθέντες από την εκτελεστική επιτροπή της WKF: 
 
Από καιρό σε καιρό η WKF θα απονέμει υψηλότερους Βαθμούς Dan, 8ου Dan και άνω, σε 

άτομα για την προσφορά τους στο διεθνές καράτε. Οι Βαθμοί αυτοί απονέμονται από την 
εκτελεστική επιτροπή της WKF (EC). 

Ο πρόεδρος μιας ηπειρωτικής ή εθνικής ομοσπονδίας, ο πρόεδρος της WKF ή 
οποιοδήποτε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της WKF μπορεί να προτείνει έναν  υποψήφιο 
για βαθμό 8ου Dan ή άνω.  
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Η πρόταση πρέπει να διατυπωθεί εγγράφως στην Εκτελεστική Επιτροπή της WKF, 
αναφέροντας τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αναγνώριση (βλ. 3.1 άνω) συν το ιστορικό 
βαθμολογίας των ατόμων και τη συγκεκριμένη προσφορά των υποψηφίων στο διεθνές καράτε. 
Δεν υπάρχει χρέωση τελών για την αίτηση αυτής της κατηγορίας. 

Η WKF EC θα αξιολογήσει όλες τις αιτήσεις. Αν δεν υπάρξει αντίρρηση από κάποιο μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο αιτούμενος Βαθμός Dan θα εγκριθεί. 

 
4. Διπλώματα 

  
4.1 Οι υποψήφιοι των οποίων οι Βαθμοί  Dan έχουν αναγνωριστεί από την WKF, θα λάβουν 

το ισχύον δίπλωμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο της WKF και τον Πρόεδρο της Εθνικής 
Ομοσπονδίας τους. 

 
4.2 Τα διπλώματα που χορηγούνται από την Εθνική Ομοσπονδία για τον 8ο Βαθμό Dan 

και άνω χορηγούνται μόνο από την Εθνική Ομοσπονδία. 
  
4.3 Τα άτομα στα οποία έχει απονεμηθεί Βαθμός Dan από την Εκτελεστική Επιτροπή της 

WKF θα λάβουν δίπλωμα που θα υπογράψει η WKF. 
  

a. Τα διπλώματα που χάνονται ή καταστρέφονται μπορούν να αντικατασταθούν από 
την WKF με αίτηση της Εθνικής Ομοσπονδίας, η οποία υποβάλλει δεύτερη αίτηση, 
επισημαίνοντας ότι υποβάλλεται με σκοπό την απόκτηση αντίγραφου διπλώματος 
και καταβάλλοντας το σχετικό τέλος που καθορίζεται από την WKF. 

 

 

Θα μου πείτε: Μεγάλα Λόγια? Ποιος δεν αναγνωρίζει τα διπλώματα της WKF! 

Θα σας απαντήσω: ΟΧΙ, δεν είναι μεγάλα, είναι η πραγματικότητα με βάση τα εθνικά μας 
δικαιώματα και τους νόμους της χώρας μας, διότι: 

1) Η χώρα μας έχει νόμιμη εθνική ομοσπονδία αποκλειστικά παραδοσιακού καράτε, η 
οποία είναι η ανώτατη αρχή στο ειδικό θέμα απονομής και πιστοποίησης διπλωμάτων παραδο-
σιακού καράτε στα πλαίσια των νόμων της χώρας μας και των αποφάσεων των Δικαστηρίων της 
χώρας μας! Έχετε αντίρρηση? ΟΧΙ! 

2) Αυτή δεν ήταν ποτέ και δεν είναι σήμερα η ΕΛΟΚ, αλλά είναι η ΠΟΠΚ από την 
ημερομηνία της ίδρυσής της, δηλαδή τον Ιανουάριο του 1995! Έχετε αντίρρηση? ΟΧΙ! 

3) Εφόσον η χώρα μας έχει εθνική ομοσπονδία παραδοσιακού καράτε, καμιά 
ομοσπονδία του εξωτερικού, όποια και αν είναι αυτή δεν νομιμοποιείται να την υποκαθιστά, δηλαδή  
να κάνει εξετάσεις και να δίνει διπλώματα παραδοσιακού καράτε μέσα στην Ελλάδα! Έχετε 
αντίρρηση? ΟΧΙ! 

4) Και φυσικά, ούτε οι Μεξικάνικες, ούτε οι Κογκολέζικες, ούτε οι Σκωτσέζικες, ούτε οι 
Κινέζικες, ούτε οι Γιαπωνέζικες! Έχετε αντίρρηση? 

Προφανώς και ΟΧΙ, διότι αν ίσχυε το αντίθετο, τότε θα πήζαμε στα διπλώματα-
μαϊμούδες από κάθε καρυδιάς καρύδι!!! 

5) Συνεπώς, όσα διπλώματα παραδοσιακού καράτε (εσωτερικού ή/και εξωτερικού) απο-
κτήθηκαν από Έλληνες κατοίκους Ελλάδας πριν από τον Ιανουάριο του 1995, θα πρέπει να 
πιστοποιηθούν από την ΠΟΠΚ για τη γνησιότητά τους. Έχετε αντίρρηση? ΟΧΙ! 

6) Όσα αποκτήθηκαν από Έλληνες κατοίκους εξωτερικού, που τελικά ήρθαν στην 
Ελλάδα, θα πρέπει να πιστοποιηθούν από την ΠΟΠΚ για τη γνησιότητά τους. Έχετε αντίρρηση? 
ΟΧΙ! 

7) Όσα αποκτήθηκαν από Έλληνες κατοίκους εσωτερικού μετά τον Ιανουάριο του 1995 
και εκδόθηκαν από ομοσπονδίες άλλης χώρας, θα υποβληθούν στην ΠΟΠΚ για εξέταση και 
πιστοποίηση κατά περίπτωση. Έχετε αντίρρηση? ΟΧΙ! 

8) Και θα πούμε και άλλα πιο κάτω! 
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Τα δύο πάνω-κάτω αυτά διπλώματα της ΕΟΕΚ και όλα τα όμοιά τους είναι για τα 
σκουπίδια και αποτελούν εξαπάτηση των αθλητών, διότι τα Νταν είναι βαθμός 

αξιολόγησης στα παραδοσιακά στυλ καράτε και η ΕΟΕΚ δεν έχει στυλ καράτε και δεν είχε 
ποτέ το δικαίωμα να διενεργεί εξετάσεις και να απονέμει διπλώματα Νταν στα 

παραδοσιακά στυλ καράτε! 
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Και τα δύο, άνω και επόμενο, αυτά διπλώματα της ΕΟΕΚ και όλα τα όμοιά τους είναι για τα 
σκουπίδια και αποτελούν εξαπάτηση των αθλητών, διότι τα Νταν είναι βαθμός 

αξιολόγησης στα παραδοσιακά στυλ καράτε και η ΕΟΕΚ δεν έχει στυλ καράτε και δεν είχε 
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ποτέ το δικαίωμα να διενεργεί εξετάσεις και να απονέμει διπλώματα Νταν στα 
παραδοσιακά στυλ καράτε! 
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Το ανωτέρω δίπλωμα Νταν της ΕΛΟΚ αποτελεί ειδική περίπτωση πλαστού διπλώματος, διότι 
εκδόθηκε χωρίς εξετάσεις της κατόχου του και υποβλήθηκε το 2014 στη ΓΓΑ για να συμμετάσχει η 
κολλητή του ζεύγους Γερολύμπου κυρία Αικατερίνη Πριοβόλου στη Σχολή Προπονητών της ΓΓΑ 

του 2014! Ας σημειωθεί ότι αν ήταν γνήσιο θα έπρεπε να είχε εξετάσει την εν λόγω κυρία ο … 
Άγιος Βασίλης μια και μόνον αυτός φέρνει τέτοια δώρα ανήμερα την Πρωτοχρονιά του 2012!!! 
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Και το άνω και τα δύο επόμενα διπλώματα της ΕΟΕΚ και όλα τα όμοιά τους είναι για τα 
σκουπίδια και αποτελούν εξαπάτηση των αθλητών, διότι τα Νταν είναι βαθμός 

αξιολόγησης στα παραδοσιακά στυλ καράτε και η ΕΟΕΚ δεν έχει στυλ καράτε και δεν είχε 
ποτέ το δικαίωμα να διενεργεί εξετάσεις και να απονέμει διπλώματα Νταν στα 

παραδοσιακά στυλ καράτε! 
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Το άνω δίπλωμα της ISO και όλα τα όμοιά του είναι για τα σκουπίδια και αποτελούν 
εξαπάτηση των αθλητών, διότι τα Νταν είναι βαθμός αξιολόγησης στα παραδοσιακά στυλ 

καράτε και η ISO δεν είχε ποτέ το δικαίωμα να διενεργεί εξετάσεις και να απονέμει 
διπλώματα Νταν στο παραδοσιακό στυλ Σίτο-ριου καράτε, διότι απλούστατα ήταν νομικά 
ανύπαρκτη! Δυστυχώς δεν βρήκα διπλώματα της KOI-Hellas να γελάσουμε και με αυτά! 
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Από την ανωτέρω διαδικτυακή ανακοίνωση του συλλόγου «Θεοκλής ο Χαλκιδεύς» και από την 
κάτω φωτογραφία των μικρών παιδιών, που ασκούνται στο καράτε περιμένοντας να αξιολογηθούν 

οι κόποι τους με τις έγχρωμες ζώνες και τα Νταν των εξετάσεων του συλλόγου και της ΕΛΟΚ 
γίνεται φανερό το μέγεθος της απάτης στις ευαίσθητες ψυχές των μικρών παιδιών! Σε αυτά τα 

παιδιά και σε άλλα παρόμοιας ηλικίας έχουν δοθεί διπλώματα-μαϊμούδες της ΕΛΟΚ, όπως 
΄προηγήθηκαν καθώς και διπλώματα-μαϊμούδες της ISSO  του ζεύγους Γερολύμπου και του 

μαϊμού-Chief Instructor της ISSO Παναγιώτη Χονδροματίδη!!! 

Αναλογιστείτε το είδος και το μέγεθος της απάτης σε αυτόν και σε άλλους παρόμοιους συλλόγους! 
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Το άνω δίπλωμα της ISO, τα τρία επόμενα και όλα τα όμοιά τους είναι για τα σκουπίδια και 
αποτελούν εξαπάτηση των αθλητών, διότι τα Νταν είναι βαθμός αξιολόγησης στα 

παραδοσιακά στυλ καράτε και η ISSO δεν είχε ποτέ το δικαίωμα να διενεργεί εξετάσεις και 
να απονέμει διπλώματα Νταν στο παραδοσιακό στυλ Σίτο-ριου καράτε, διότι απλούστατα 

ήταν και είναι νομικά ανύπαρκτη! 
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Αυτό είναι ένα δίπλωμα της Japan Karate Federation – Wado-kai από το διαδίκτυο! 

Δίνει τέτοια διπλώματα ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ Χρήστος Μπουλούμπασης, ο οποίος εκτός από 
πρεδρος της ΕΛΟΚ είναι και προπονητής και αρχηγός συστήματος ??? Αν όχι, τότε τα διπλώματα 

που δινει ο Μπουλούμπασης είναι μαϊμού και ο ίδιος είναι απατεώνας!!! 
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Ένα καλό και πρόσφορο παράδειγμα για 
τη μελέτη διπλωμάτων Νταν αποτελούν τα 
διπλώματα του Δημήτρη Τσακατάνη! 

Η ιεραρχία των βαθμών Νταν εφαρμό-
στηκε για πρώτη φορά από τον ιδρυτή του 
Σότοκαν καράτε Γκιτσίν ΦΟΥΝΑΚΟΣΙ το 1924 
στην Ιαπωνία με σκοπό να δείχνει την τεχνική 
κατάρτιση του ασκούμενου στο καράτε καθώς και 
την εκτίμηση και το σεβασμό που του οφείλονται 
για την εξέλιξή του. Στην ουσία οι βαθμοί Νταν σε 
ένα μαχητικό άθλημα αποτελούν τμήμα της 
Ιαπωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και δεν 
μπορούν να διασύρονται από κανένα με την 
στρέβλωση του χαρακτήρα τους και την 
απαξίωσή τους. Κάθε τέτοια προσπάθεια 
αποδεικνύει έλλειψη σεβασμού στο παραδοσιακό 
καράτε, αλλά και την παντελή έλλειψη στοιχειώ-
δους νοημοσύνης, διότι είναι μια προσπάθεια 

καταδικασμένη να αποτύχει! 

Τα επόμενα δύο διπλώματα είναι τα διπλώματα 4ου και 5ου Νταν, που πήρε ο Δημήτρης 
Τσακατάνης από τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας WKF (βλέπε και ανωτέρω φωτό)! 

Όπως αποδείξαμε και όπως διατυπώνει σαφώς στους κανονισμούς της, η WKF δεν έχει Νταν 
και δεν δίνει Νταν μετά από εξετάσεις παρά μόνο δίνει ένα χαρτί αναγνώρισης του Νταν κάποιου 
μέλους κάποιας εθνικής ομοσπονδίας, αφού του το έχει δώσει πρώτα η ομοσπονδία του!  

Αλλά η λέξη και η έννοια «ΝΤΑΝ» σημαίνει καθαρά και μόνο ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ! Συνε-
πώς, την τεχνική αξιολόγηση με εξετάσεις την κάνει η εθνική ομοσπονδία και μετά από αίτησή της 
η WKF δίνει μια βεβαίωση ότι δέχεται και αναγνωρίζει αυτή την αξιολόγηση. 

Συνεπώς το χαρτί αναγνώρισης, που δίνει η WKF, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 
και άρα το Νταν, που γράφει πάνω του ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΤΑΝ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΪΜΟΥ-ΝΤΑΝ! 
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Δηλαδή, ό,τι Νταν δώσει η εθνική ομοσπονδία και ζητήσει την αναγνώριση από την WKF, αυτή θα 
την δώσει χωρίς κανένα έλεγχο της αξιοπιστίας του Νταν! Συνεπώς, το χαρτί αυτό δεν έχει καμιά 

τεχνική αξία, ενώ η λέξη Νταν έχει μόνο τεχνική αξία και τίποτα άλλο! 

Δηλαδή, η Παγκόσμια σου λέει: σου αναγνωρίζω το Νταν χωρίς να ξέρω αν το αξίζεις! 

 

Κατωτέρω βλέπουμε και διπλώματα εξεταστών του τρελοκομείου, που λέγεται ΕΛΟΚ! 
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Είναι κρίμα για τον Τσακατάνη, που δεν έχει καταλάβει ακόμα την έννοια των επόμενων δύο 
βεβαιώσεων για τις οποίες έχει προσπαθήσει πολύ! 
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Κάτω βλέπουμε περίπου τα διπλώματα του Σίντοκαν, αλλά όπως είπαμε δεν μας ενδιαφέρουν, 
διότι το Σίντοκαν δεν είναι παραδοσιακό καράτε!

 

Γέλιο πολύ έχουν και τα επόμενα διπλώματα, που δίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φίλων 
Σότοκαν Καράτε, η οποία δεν ξέρει να γράψει ούτε το όνομά της σωστά! Όσοι έχετε τέτοια 

πετάξτε τα! Πρώτοι οι μέτοχοι της εταιρείας! Είναι όλα Μαϊμού-Γίγας ή King Kong! 
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Και ερχόμαστε στα διπλώματα, που δίνει η SKIF-Hellas του Καναζάβα! Το επόμενο είναι το 7ο 
Νταν (Nana-Dan) του Γιώργου Παναγιωτίδη! Και το πιο κάτω ένα 5ο Νταν (Go-Dan) από την Χιλή! 
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Επαναλαμβάνω εδώ την αναγνώριση της Hellenic Karatedo Federation του Δημήτρη Ζεύκη 
από την World Shito-ryu Karate-do Federation με αριθμό 311 το 1996! 
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Δίπλωμα 5ου Νταν της World Shito-ryu Karate-do Federation 
στο μαθητή του Ζεύκη Γιώργο Ζαϊμάκη. 
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Δίπλωμα 6ου Νταν για τον Δημήτρη Ζεύκη από την Παγκόσμια του Σίτο-ριου. 
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Δίπλωμα 5ου Νταν για τον Ζέρβα Γκίκα από την Παγκόσμια του Σίτο-ριου. 
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Δίπλωμα 4ου Νταν για τον Γιώργο Πελέκη από την Παγκόσμια του Σίτοριου την 13.12.2012. 
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Δίπλωμα 5ου Νταν για τον Γιώργο Πελέκη από τον Σόκε Κενέι Μαμπούνι την 8.4.2013! 
Απαράδεκτο, διότι δεν έχει περάσει το μεσοδιάστημα των 5 ετών από την απόκτηση του 

4ου Νταν την 13.12.2012! 

 

Τα διπλώματα που δίνει ο Γιώργος Πελέκης με προσυπογραφή του Κον Κάσση. Πιθανο-
λογείται χωρίς να είναι απόλυτα βέβαιο ότι το έντυπο είναι της Παγκόσμιας του Σίτο-ριου! 
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Ε4.2 – Τα διπλώματα ΝΤΑΝ της παγκόσμιας WKF ΑΡΧΗ 

 

Επαναλαμβάνουμε και εδώ το καλό και 
πρόσφορο παράδειγμα για τη μελέτη διπλωμάτων 
Νταν, που αποτελούν τα διπλώματα του Δημήτρη 
Τσακατάνη, αλλά και το επεκτείνουμε σε διπλώματα 
διεθνούς απήχησης! 

Ξαναλέμε ότι η ιεραρχία των βαθμών Νταν 
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τον ιδρυτή του 
Σότοκαν καράτε Γκιτσίν ΦΟΥΝΑΚΟΣΙ (αριστερά) το 
1924 στην Ιαπωνία με σκοπό να δείχνει την τεχνική 
κατάρτιση του ασκούμενου στο καράτε καθώς και 
την εκτίμηση και το σεβασμό που του οφείλονται για 
την εξέλιξή του.  

Στην ουσία οι βαθμοί Νταν σε ένα μαχητικό 
άθλημα αποτελούν τμήμα της Ιαπωνικής πολιτιστι-
κής κληρονομιάς και δεν μπορούν να διασύρονται 
από κανένα με την στρέβλωση του χαρακτήρα τους 
και την απαξίωσή τους. Κάθε τέτοια προσπάθεια 
αποδεικνύει έλλειψη σεβασμού στο παραδοσιακό 
καράτε, αλλά και την παντελή έλλειψη στοιχειώδους 
νοημοσύνης, διότι είναι μια προσπάθεια καταδικα-
σμένη να αποτύχει! 

Μεγάλοι μάστερς του παραδοσιακού καράτε 
έχουν αναπτύξει ομοσπονδίες, έχουν διδάξει σε 
χιλιάδες μαθητές-αθλητές και χαίρουν άκρας 
εκτίμησης αγγίζοντας πολλές φορές τα όρια του 
θρύλου μεταξύ των οπαδών του παραδοσιακού 
καράτε! 

Μεταξύ αυτών και από τους πολύ γνωστούς είναι οι μάστερς Μασατόσι Νακαγιάμα, Χιντετάκα 
Νισιγιάμα και Χιροκάζου Καναζάβα του Σότοκαν καράτε χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε και 
άλλους γνωστότατους μάστερς απόπ το ίδιο ή/και άλλα στυλ. 

     

Όλοι αυτοί οι μάστερς έχουν διδάξει χιλιάδες μαθητές τους και έχουν υπογράψει και δώσει 
χιλιάδες διπλώματα Νταν μετά από αξιολογικές εξετάσεις χιλιάδων μαθητών τους! 

 Αντίθετα, τα επόμενα δύο διπλώματα είναι τα διπλώματα 4ου και 5ου Νταν, που πήρε ο 
Δημήτρης Τσακατάνης από τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας WKF Αντόνιο Εσπίνος (βλέπε και κατω-
τέρω φωτό)! Αυτά δεν είναι διπλώματα κ. Εσπίνος! Είναι κατάντια για σένα και για  την WKF! 
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 Όπως αποδείξαμε και όπως διατυπώνει 
σαφώς στους κανονισμούς της, η WKF δεν έχει 
Νταν και δεν δίνει Νταν μετά από εξετάσεις παρά 
μόνο δίνει ένα χαρτί αναγνώρισης του Νταν 
κάποιου μέλους κάποιας εθνικής ομοσπονδίας, 
αφού του το έχει δώσει πρώτα η ομοσπονδία του!  

Αλλά η λέξη και η έννοια «ΝΤΑΝ» σημαίνει 
και εμπεριέχει καθαρά και μόνο ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟ-
ΛΟΓΗΣΗ! Συνεπώς, την τεχνική αξιολόγηση με 
εξετάσεις την κάνει η εθνική ομοσπονδία και μετά 
από αίτησή της η WKF δίνει μια βεβαίωση ότι δε-
χεται και αναγνωρίζει αυτή την αξιολόγηση χωρίς 
να την κρίνει η ίδια. 

Συνεπώς το χαρτί αναγνώρισης, που 
δίνει η WKF, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 
και άρα το Νταν, που γράφει πάνω του ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΝΤΑΝ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΪΜΟΥ-ΝΤΑΝ! 

Δηλαδή, ό,τι Νταν δώσει η εθνική ομο-
σπονδία και ζητήσει την αναγνώριση από την WKF, αυτή θα την δώσει χωρίς κανένα έλεγχο της 
αξιοπιστίας του Νταν! Συνεπώς, το χαρτί αυτό με την υπογραφή του Εσπίνος δεν έχει καμιά 
απολύτως τεχνική αξία ακριβώς διότι η λέξη Νταν έχει μόνο τεχνική αξία και τίποτα άλλο! 

Δηλαδή, η Παγκόσμια σου λέει: σου αναγνωρίζω το Νταν χωρίς να ξέρω αν το αξίζεις! 

Τώρα καταλάβατε, πιστεύω, ποια είναι τα γνήσια διπλώματα Νταν και ποια τα Μαϊμού!  

Επομένως, οι Έλληνες κολλητοί του Γερόλυμπου, που τους έφερνε διπλώματα-
μαϊμού από την Παγκόσμια με υπογραφή Εσπίνος, τώρα κόπηκε αυτό λόγω καρατόμησης 
Γερόλυμπου από την Παγκόσμια, έπαιρναν ένα δίπλωμα-μαϊμού από την ΕΛΟΚ και με αυτό 
τους έφερνε ο Γερόλυμπος την ανώτερη-μαϊμού από την WKF! Και παρίσταναν τους 
μεγάλους δασκάλους  ο Μπουλούμπασης, ο Τσακατάνης και όλοι οι άλλοι ηλίθιοι με «διπλώ-
ματα-μαϊμού από την WKF” και έκαναν σεμινάρια για τους ιθαγενείς ως μεγάλοι δάσκαλοι σε 
στάδια του Δημοσίου με τα έσοδα δικά τους πλην το … ποσοστό του Γερόλυμπου!!! 

 

Το επόμενο δίπλωμα Νταν του Δημήτρη Τσακατάνη φέρει την υπογραφή του Αντόνιο 
Εσπίνος, Προέδρου της WKF και του Χρήστου Μπουλούμπαση, προέδρου της ΕΛΟΚ!  

Το αναγνωρίζετε για γνήσιο τεχνικό δίπλωμα Νταν στο Σίτο-ριου??? 
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Εκτός όλων των ανωτέρω, ένα ακόμα ενδεικτικό στοιχείο της εκμετάλλευσης και μόνο για 
εισπρακτικούς λόγους της έκδοσης τέτοιων μαϊμουδένιων διπλωμάτων από τον πρόεδρο 

της παγκόσμιας Αντόνιο Εσπίνος για να εισπράττει 200 έως 400 ευρώ από τα κορόιδα 
είναι και η παντελής έλλειψη του στυλ για το οποίο εκδίδεται το δίπλωμα!!! Συνεπώς αυτά 
τα διπλώματα της παγκόσμιας δεν είναι τίποτα άλλο από αυτόγραφα του celebrity Antonio 

Espinos και δεν έχουν καμιά σχέση με το καράτε! 

Τέτοια διπλώματα μπορεί να μας υπογράψει και η celebrity Lady GAGA! 
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Τα τρία προηγούμενα είναι δύο διπλώματα της Παγκόσμιας για κορόιδα της Ινδικής Ομοσπονδίας 
Καράτε και ένα της Ινδικής συμπερασματικά από σύγκριση των υπογραφών! Και το κάτω είναι 
κάποιας ομοσπονδίας κάποιας μη αναγραφόμενης χώρας! Συνεπώς, δεν είναι μόνο οι Έλληνες 
βλήματα στο καράτε, αλλά και οι ξένοι δεν γράφουν την χώρα της ομοσπονδίας τους! Άλλωστε 

ούτε στο δίπλωμα έχει προβλεφθεί τέτοιος χώρος για τη χώρα της εθνικής ομοσπονδίας! 
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Το ξεφτέρι ο άνω πρόεδρος υπέγραψε κάτω από τη γραμμή υπογραφής και κανένας δεν γράφει 
τη χώρα της ομοσπονδίας του! 
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Μέχρι σήμερα, Οκτώβριος 2018, θα έχει ξεπεράσει τα 20.000 διπλώματα ο Πρόεδρος! 
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Το ανωτέρω παλαιότερο είναι «μαϊμού της μαϊμούς», διότι τότε δεν βάζανε ημερομηνίες! 
Με τον ίδιο αύξοντα αριθμό μπορεί να έχουν πουληθεί και … 10 διπλώματα!!! 
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E4.3 – Τα διπλώματα ΝΤΑΝ της παγκόσμιας ITKF ΑΡΧΗ 

 

Όπως όλες οι παγκόσμιες ομοσπονδίες, έτσι και η παγκόσμια του παραδοσιακού καράτε 
International Traditional Karate Federation (ITKF) δεν έχει δικαίωμα να διενεργεί εξετάσεις και 
να δίνει βαθμούς Νταν σε άτομα-μέλη συλλόγων εθνικών ομοσπονδιών, ούτε να κάνει σεμινάρια 
διδασκαλίας παραδοσιακού καράτε! Αυτά είναι δουλειές των εθνικών ομοσπονδιών. Η δουλειά της 
κάθε παγκόσμιας είναι να διοικεί το σύνολο των εθνικών ομοσπονδιών στον τομέα της διοργάνωσης 
και διεκπεραίωσης των πάσης φύσεως παγκόσμιων αγώνων όλων των κατηγοριών των αθλητών 
και τίποτα άλλο! 

Με βάση αυτό τον κανόνα, η ITKF δεν είχε ποτέ δικαίωμα να δίνει Νταν! Παρ’ όλα αυτά και 
επειδή ο Πρόεδρός της ήταν ο θρύλος του καράτε Χιντετάκα Νισιγιάμα είχε επικρατήσει να κάνει 
περιοδείες για την ανάπτυξη του παραδοσιακού καράτε και να διδάσκει, οπότε οι εξετάσεις για Νταν 
ήταν ένα φυσικό επόμενο, το οποίο θα μπορούσαμε να δεχθούμε μέσα σε λογικά πλαίσια. 

Ειδικά, όμως, για την Ελλάδα και μετά τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας 
μας ότι η ΠΟΠΚ καλύπτει αποκλειστικά αυτή το παραδοσιακό καράτε από τον Ιανουάριο του 1995, 
κάθε απονομή ή/και κατάταξη ή/και αναγνώριση Νταν παραδοσιακού καράτε, πράγμα που σημαίνει 
σε κάποιο από τα τέσσερα παραδοσιακά στυλ Γκότζου-ριου, Σίτο-ριου, Σότοκαν και Γουάντο-ριου, 
είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα και δικαίωμα της ΠΟΠΚ και κανενός άλλου! Ούτε της ITKF! 

Με αυτά τα δεδομένα ας μελετήσουμε ποια διπλώματα Νταν της ITKF μπορούν να θεωρηθούν 
γνήσια και ποια όχι! 

Σε πρώτη φάση αποδεκτά ως γνήσια πρέπει να γίνουν τα διπλώματα της ITKF, που έχουν 
δοθεί πριν από την ίδρυση της ΠΟΠΚ τον Ιανουάριο του 1995! 

Στη συνέχεια, είναι η ΠΟΠΚ που απονέμει μετά από εξετάσεις τα ελληνικά διπλώματα 
παραδοσιακού καράτε. Και αυτά τα διπλώματα, όσα έχουν απονεμηθεί τηρουμένων των άρθρων 
του καταστατικού της ΠΟΠΚ, θα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του προέδρου και του γραμματέα 
της ΠΟΚ καθώς και τη γνήσια σφραγίδα της ΠΟΠΚ!  

Με βάση αυτό το σκεπτικό, το οποίο αναλύεται κατωτέρω σε Πρακτικό του ΔΣ/ΠΟΠΚ, η ΠΟΠΚ:  

1)   Θεωρεί γνήσια τα διπλώματα του 2ου Νταν/26.4.1984/ITKF του Γιώργου Παναγιω-
τίδη, του 3ου Νταν/29.3.1987/ITKF, αλλά με ισχύ από την 27.4.1987, ώστε να έχει 
περάσει το μεσοδιάστημα των 3 ετών από την απόκτηση του 2ου Νταν, και του 4ου 
Νταν/24.12.1988/ITKF, αλλά με ισχύ από την 28.4.1991, ώστε να έχει περάσει το 
μεσοδιάστημα των 4 ετών από την απόκτηση του 3ου Νταν! Και άλλα όμοιά τους! 

2) Θεωρεί άκυρα όλα τα διπλώματα, όσα έδωσε ο πρώτος πρόεδρος της Παναγιώτης 
Δρακόπουλος σε μαθητές του σε έντυπα, που τύπωσε ο ίδιος εν αγνοία της ΠΟΠΚ, κρυφά 
από την ΠΟΠΚ, χωρίς την υπογραφή του τότε γραμματέα της ΠΟΠΚ Θύμιου Περσίδη και 
χωρίς την γνήσια σφραγίδα της ΠΟΠΚ. 

3) Θεωρεί άκυρα όλα τα διπλώματα, που πήρε ο Παναγιώτης Δρακόπουλος από την ITKF 
από την ίδρυση της ΠΟΠΚ την 30/1/1995 και μετά, διότι η κάθε σχετική αίτηση προς την 
ITKF έπρεπε να γίνει τότε και με την υπογραφή του γραμματέα της ΠΟΠΚ Θύμιου 
Περσίδη, πράγμα που δεν έγινε! 

4) Θεωρεί άκυρα όλα τα διπλώματα, που δόθηκαν στο όνομα της ΠΟΠΚ χωρίς να μπουν 
στο ταμείο της αποδεδειγμένα τα παράβολα για τις εξετάσεις και την έκδοσή τους και 
χωρίς να έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Νταν τα ονόματα των κατόχων! 
 

Η ανάλυση του ανωτέρω σκεπτικού δίνεται στα με κλικ εδώ Πρακτικό 2/16.6.2007 Α και 
Πρακτικό 2/16.6.2007 Β. 

Η ανωτέρω κατάσταση εντός της ΠΟΠΚ δημιούργησε πολυετή δικαστική σύγκρουση μεταξύ 
Παναγιώτη Δρακόπουλου και Θύμιου Περσίδη με αποτέλεσμα στο αστικό να κερδίσει ο Παναγιώτης 
Δρακόπουλος, με αναμενόμενη ακόμα απόφασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από 
προσφυγή του Θύμιου Περσίδη, και στο ποινικό να κερδίσει ο Θύμιος Περσίδης! 
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Δίπλωμα 2ου Νταν από την IAKF αρχική ονομασία της ITKF για τον Γιώργο Παναγιωτίδη. Λείπει η 
υπογραφή του Νισιγιάμα, αλλά υπογράφει ο Βλάντιμιρ Γιόργκα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής! 
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Δίπλωμα 3ου Νταν από την ITKF για τον Γιώργο Παναγιωτίδη. Ισχύει από 27/4/1987. 
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Δίπλωμα 4ου Νταν από την ITKF για τον Γιώργο Παναγιωτίδη. Ισχύει από 28/4/1991. 

Υπογράφουν ο Νισιγιάμα και ο γραμματέας Κρόου! 
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Δίπλωμα 4ου Νταν του Γιουγκοσλάβου Dorde Coran LOZO από την ITKF την 1/8/1997. 

Υπογράφουν ο Νισιγιάμα, ο Γιόργκα και ο Κρόου! 
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Δίπλωμα 5ου Νταν του Γιουγκοσλάβου Dorde Coran LOZO από την ITKF την 2/8/2002! 
Τηρείται το μεσοδιάστημα των 5 ετών! Υπογράφουν Νισιγιάμα, Γιόργκα και Κρόου! 
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 Από τα ελληνικά διπλώματα-μαϊμού, που έδινε δήθεν από την ΠΟΠΚ ο Παναγιώτης 
Δρακόπουλος! Ερευνώνται και σχολιάζονται στο ανωτέρω Πρακτικό της ΠΟΠΚ! 

Δίπλωμα άλλα αντί άλλων: υπογράφει ο Δρακόπουλος ως εξεταστής και ως πρόεδρος! 
Απονέμεται για το στυλ Shotokan – Fudokan, το οποίο ΔΕΝ έκανε η ΠΟΠΚ!!! 
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Από τα διπλώματα του Παναγιώτη Δρακόπουλου! 
Ερευνώνται και σχολιάζονται στο ανωτέρω Πρακτικό της ΠΟΠΚ! 

  

 
Ε4.4 – Τα διπλώματα ΝΤΑΝ της ΠΟΠΚ ΑΡΧΗ 

 
Τα διπλώματα παραδοσιακού καράτε της ΠΟΠΚ είναι τα μόνα που θα πρέπει να αναγνωρί-

ζονται από κάθε δημόσια ελληνική αρχή, διότι το παραδοσιακό καράτε θεωρείται άθλημα και η 
ανάπτυξη και διάδοσή του καλύπτεται από τον αθλητικό νόμο. Ταυτόχρονα, η ΠΟΠΚ είναι η μόνη 
αθλητική ομοσπονδία, η οποία βάσει νόμου, καταστατικού και αποφάσεων δικαστηρίων 
καλύπτει και έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για το παραδοσιακό καράτε, το οποίο αποτελείται από 
τα παραδοσιακά στυλ Γκότζου-ριου, Σίτο-ριου, Σότοκαν και Γουάντο-ριου. 

Η ΠΟΠΚ διατηρεί επαφές με τις Ιαπωνικές Ομοσπονδίες των παραδοσιακών στυλ, εφαρμόζει 
τους κανονισμούς των εξετάσεών τους και διατηρεί την παράδοση στην ανάπτυξη των παραδο-
σιακών στυλ στην Ελλάδα! 

Με βάση αυτές τις αρχές, η ΠΟΠΚ διενεργεί για τα μέλη των συλλόγων-μελών της εξετάσεις 
απονομής και κατάταξης βαθμών Νταν καθώς και πιστοποιεί βαθμούς Νταν άλλων ομοσπονδιών 
στα παραδοσιακά στυλ τα οποία καλύπτει! Για τους βαθμούς αυτούς Νταν της ΠΟΠΚ οι υποψήφιοι 
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αξιολογούνται ως προς την τεχνική τους κατάρτιση με τον βαθμό Νταν, που τους αναλογεί, το στυλ 
στο οποίο τους αναλογεί ο βαθμός αυτός καθώς και την ημερομηνία από την οποία ισχύει τηρου-
μένων των απαραίτητων μεσοδιαστημάτων! 

 

Συνεχίζεται στα επόμενα Κεφάλαια! 

 

 
 

 

 

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

 

Στο Κεφάλαιο αυτό αποκαλύπτουμε τις αρπαχτές από την ίδρυση και λειτουργία εγκλη-
ματικών οργανώσεων-μαϊμού ως δήθεν ομοσπονδιών παραδοσιακού καράτε του Γερόλυμπου 
ΕΝΤΟΣ της ΕΛΟΚ, οι οποίες κάνουν διοργανώσεις αγώνων, σεμιναρίων, εξετάσεων και άλλων 
ευκαιριακών διοργανώσεων κατά αξαπάτηση ή/και συνέργεια της ΓΓΑ και της εκάστοτε Περιφέρειας, 
οι οποίες παρέχουν τα … Έξοδα για να οικειοποιείται η Εγκληματική Οργάνωση-Μαϊμού τα … 
Έσοδα σε αγώνες και διοργανώσεις για τις οποίες ούτε καν έχει το δικαίωμα να διοργανώνει!  

Της ευκαιρίας δράττονται και άλλες ομοσπονδίες-μαϊμού ΠΕΡΙ την ΕΛΟΚ, που εξαπα-
τούν αθλητές και γονείς πουλώντας τους … φύκια για διπλώματα παραδοσιακών στυλ 
καράτε! 

 

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 συμμε-
τέχουν 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»! 
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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 αφιέρωμα 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. 
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