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Καταχωρήσεις στο karate.gr

Αρχική
Διοργανώσεις

Επικαιρότητα

Π.Ο.Π.Κ.

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

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών
σας στο Facebook, Twitter, κτλ.!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
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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!!!

ΠΕ
ΡΣ

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

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

Επιχορ

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

Άλλα
έσοδα

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

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

Άλλα
έσοδα

Επιχορ

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

Άλλα
έσοδα

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

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

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

ΠΕ
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«Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» δεν στήνεται ξεκάρφωτα σε ένα
βουνό, μια πεδιάδα, ένα ξέφωτο ή … πάνω στο κύμα! Πριν από
αυτή στήνεται η «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία
για ξέπλυμα κάθε πρόσφορης ΑΠΑΤΗΣ» της προηγούμενης
οργάνωσης! Και όταν η Απάτη γίνεται «νόμιμη», δηλαδή με τη
βούλα του κράτους, τότε αποδίδει και σε βρώμικο χρήμα!
Οι αθλητικοί, λοιπόν, εγκληματίες υποθάλπονται από
την ίδια τη Δημόσια Υπηρεσία, η οποία είναι εντεταλμένη να
τους εποπτεύει και να απαγορεύει ή/και να εμποδίζει κάθε τους παρανομία! Αντί
αυτών, όμως, η αμαρτωλή αυτή Δημόσια Υπηρεσία επισημοποιεί το έργο τους,
νομιμοποιεί τις απάτες τους και τους διευκολύνει να περνάνε με τις ευλογίες της
στην επόμενη φάση του ίδιου εγκλήματος, που είναι η νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες!
Και αυτό το αθλητικό έγκλημα είναι διαχρονικό επί όλων
των κυβερνήσεων, πράγμα που αποδεικνύει ότι αποτελεί
«κτήμα και δραστηριότητα» των υπαλλήλων και των διευθυντών της ΓΓΑ, ενώ οι πολιτικοί προϊστάμενοι όλων των κυβερνήσεων απλά συμμετέχουν για το πρόσκαιρο του διορισμού
τους στις πολιτικές καρέκλες!!!
Η διαφθορά-διαπλοκή μεταξύ μονίμων υπαλλήλων και
διευθυντών από τη μια και πολιτικών προϊσταμένων από την
άλλη έχει αποδειχθεί περίτρανα με το πόρισμα και τις
καταγγελίες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο καταγράφονται περιγραφικά και συγκεκριμένα οι αμαρτωλές οικονομικές διευκολύνσεις από την πολιτική διοίκηση προς τους υπαλλήλους της ΓΓΑ, διευκολύνσεις που «έπαιρναν σαν αντάλλαγμα» τα πολιτικά ρουσφέτια στην
«Αυτοκρατορία του Ρουσφετιού»!
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Έχουν προηγηθεί τα άρθρα:
Εισαγωγή: Οι διαχρονικές Παρανομίες του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ ενδεικτικά και
περιληπτικά
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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 .............
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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) ............................................................
Κεφάλαιο Ε – Παραβιάσεις Δικαστικών Αποφάσεων και ΕΚΤΡΟΠΗ εκ του Σκοπού
Ε1 – Ψευδο-ομοσπονδίες δήθεν παραδοσιακών Στυλ εντός ΕΛΟΚ
Ε1.1 – Οι ΕΛΟΚ και WKF δεν έχουν παραδοσιακά στυλ και Νταν
Ε1.2 – ISO – ΕΟΠΕΚ – KOI/H – ΗΚΟ – ISSO6
E1.3 – WADO-ryu και WIKF
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Ε2 – Άτυπες ομοσπονδίες παραδοσιακών Στυλ περί την ΕΛΟΚ
Ε2.1 – Γκότζου-ριου (Goju-ryu) – Πέτρος Πάσης
Ε2.2 – Γκότζου-ριου (Goju-ryu) – Δημήτρης Τσακατάνης
Ε2.3 – Κυόκουσιν (Kyokushin) Γιώργος Κοσμίδης
Ε2.4 – Κυόκουσιν (Kyokushin) Γιάννης Στεφάνου
Ε2.5 – Σίντοκαν (Shidokan) Λήο Κατσούρας
Ε2.6 – Σότοκαν (Shotokan) Μπίκας-Κραβαρίτης-Γκουβούσης-Οτάκε
Ε2.7 – Σότοκαν SKIF-Hellas – Νικήτας Ζαρουχλιώτης
Ε2.8 – Σότοκαν JKA-Hellas – Τάσος Πανουσόπουλος
Ε3 – Άτυπες ομοσπονδίες παραδοσιακών Στυλ τελείως εκτός ΕΛΟΚ
Ε3.1 - Fudokan Ελλάδας – Σάββας Μαστραππάς
Ε3.2 – Ελληνικό Καράτε-ντο Σίτο-καϊ – Δημήτρης Ζεύκης
Ε3.3 – Greek Shito-ryu Karate.do Federation – Γιώργος Πελέκης
Ε4 –Εξεταστές & Νταν ΕΛΟΚ, Ψευδο-στυλ & Άτυπων Ομοσπονδιών
Ε4.1 – Τα διπλώματα ΝΤΑΝ ΟΛΩΝ στην Ελλάδα
Ε4.2 – Τα διπλώματα ΝΤΑΝ της παγκόσμιας WKF
E4.3 – Τα διπλώματα ΝΤΑΝ της παγκόσμιας ITKF
Ε4.4 – Τα διπλώματα ΝΤΑΝ της ΠΟΠΚ
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Σε αυτό το άρθρο:
Κεφάλαιο Ζ – Προνόμια της ΕΛΟΚ εκ του νόμου ........................................................................ 8
Ζ1 – Στέγη & Εξοπλισμός γραφείων ΕΛΟΚ & Γραμματειών Παγκόσμιας, Ευρωπαϊκής και
Βαλκανικής του Καράτε (παράνομα) .............................................................................................. 8
Ζ2 – Επιχορηγήσεις ΓΓΑ & ΕΟΕ (παράνομες)................................................................... 11
Ζ3 – Η Μισθοδοσία των Πέντε Υπαλλήλων, που απολύθηκαν παράνομα ...................... 16
Z4 – Δωρεάν χρήση ακριβών Σταδίων – Άδειες Αγώνων «υπό την αιγίδα» (παράνομα) .. 17
Z5 – Αξιολογήσεις & Επιχορηγήσεις Συλλόγων (παράνομες) ............................................ 22
Ζ6 – Μόρια στους αθλητές για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΤΕΙ (παράνομα) .................................... 23
Ζ7 – Προσλήψεις αθλητών σε δημόσιες υπηρεσίες ............................................................ 26
Ζ8 – Επαγγελματικό δίπλωμα Προπονητή από Σχολές Προπονητών (παράνομα) ........... 28
Ζ8.1 – Προηγούμενες Σχολές Προπονητών (παράνομες) ...................................... 28
Ζ8.2 – Ίδρυση & Λειτουργία της Σχολής Προπονητών του 2014 (παράνομα)......... 31
Ζ8.3 – Πρακτικά, Σχετικά και καταγγελίες Σχολής Προπονητών 2014 (παράνομα) 33
Ζ8.4 – Οι Δεκάδες παρανομίες της Σχολής Προπονητών 2014 ............................... 38
Ζ8.5 – Διαπλοκή Γκουβούση, Γερόλυμπου και ΓΓΑ! ................................................ 86
Ζ8.6 – Σχολές Εκπαιδευτών της ΕΛΟΚ (παράνομες) ............................................. 94
Θα συνεχιστεί στα Κεφάλαια:

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
Διοίκησης ΕΛΟΚ

Γενική
Συνέλευση

Διοικητικό Συμβούλιο
(Εκτελεστική Επιτροπή)

Εξελεγκτική
Επιτροπή

Γιώργος Γερόλυμπος
Κυρίαρχος Δικτάτορας
της ΕΛΟΚ
Δικαστική
Επιτροπή

Τεχνική
Επιτροπή

Επιτροπή
Διαιτησίας

Πειθαρχική
Επιτροπή
Διαιτησίας

Υψηλόβαθμοι
Τεχνικοί Καράτε
Τοπικές
Επιτροπές

Επιτροπές
Εξεταστών Νταν

Επιτροπή
Οργάνωσης
Αγώνων

Σχολές Προπονητών της ΓΓΑ
(επαγγελματικό δίπλωμα)

ΗΣ

Επιτροπές
της ΕΛΟΚ

Αρχηγοί δήθεν
Παραδοσιακών Στυλ

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

Κατά παράβαση
του καταστατικού

Απονομή
Βαθμών Νταν

Ψευδο-ομοσπονδίες
παροδοσιακών στυλ

"Θυγατρικές"
Επιχειρήσεις

Sportdata
(ηλεκτρονική διοργάνωση αγώνων)

Elpida Startours
ταξιδιωτικό πρακτορείο
Γερόλυμπου & συνεργατ.

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

Σχολές Προπονητών της ΓΓΑ
(επαγγελματικό δίπλωμα)

Αρπαγή & εκμετάλλευση άλλων
αθλ.ομοσπονδιών

Χόκεϊ
Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ
Στον Εσαγγελέα

Κέρλινγκ
Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ
Στον Εσαγγελέα???

Τρίαθλο
Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ
Στον Εσαγγελέα

Παγοδρομίες
Αφαιρέθηκε η ΕΑΑ
Στον Εσαγγελέα

Άλλες ασχολίες
του Γερόλυμπου

Γεν. Γραμ. στην
Παγκόσμια & Ευρωπαϊκή Καράτε

Πρόεδρος της
Βαλκανικής
Ομοσπονδίας Καράτε

Μέλος Οργανωτικής
Επιτροπής του
"Αθήνα 1997"

Μέλος Οργανωτικής
Επιτροπής του
"Αθήνα 2004"

Μέλος της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρ.

Αμοιβόμενο
μέλος της Διεθν. Επιτρ.
Μεσογειακών Αγώνων

Αμειβόμενο
μέλος SportAccord
Διεθν. Αθλητ. Οργάν.

Διδακτορικό μαϊμού
από ανύπαρκτο
Πανεπιστήμιο

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

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

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

Με την αντιπολίτευση του
ΚΙΜΕ σε εξέλιξη
στα Δικαστήρια

ΠΕ
Δικαστήρια
παλιά και
νέα σε εξέλιξη

Μόρια αθλητών για ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προσλήψεις αθλητών στο Δημόσιο

ΡΣ
ΙΔ

Προνόμια ΕΛΟΚ
συλλόγ. & αθλητ.

Αγώνες των ψευδο-παραδοσιακών
στυλ με κανονισμούς ΕΛΟΚ

Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε:
Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα χρήματος!
Με τη συνέργεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!
Μια μελέτη του Θύμιου Περσίδη

ΙΔ
ΗΣ

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

ΠΕ
ΡΣ

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.
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Κεφάλαιο Ζ – Προνόμια της ΕΛΟΚ εκ του νόμου

ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

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 παρόν Κεφάλαιο Ζ θα μελετήσουμε την παράνομη εκμετάλλευση από την ΕΛΟΚ των
προνομίων, που δίνει ο αθλητικός νόμος σε μια νόμιμη αθλητική ομοσπονδία, παρ’ όλο που η ΕΛΟΚ
είναι μια παράνομα λειτουργούσα αθλητική ομοσπονδία, χωρίς η εποπτεύουσα αρχή Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού να έχει πάρει είδηση τις χιλιάδες παρανομίες που διαπράττονται από την
ΕΛΟΚ καθημερινά ή, δυστυχώς με μεγαλύτερη πιθανότητα, αδιαφορώντας για αυτές, ή και ακόμα
χειρότερα, με τη συνεργασία κομβικών υπαλλήλων της ΓΓΑ σε αυτές τις παρανομίες!!!
Ζ1 – Στέγη & Εξοπλισμός γραφείων ΕΛΟΚ & Γραμματειών Παγκόσμιας, Ευρωπαϊκής και
Βαλκανικής του Καράτε (παράνομα)
ΑΡΧΗ
Η πρώτη διεύθυνση της ΕΟΕΚ από το 1986 (σημερινής ΕΛΟΚ) μέχρι το 1990 ήταν, ΔΩΡΕΑΝ
γιατί δεν είχε δεκάρα, το γραφείο του Γενικού της Γραμματέα Θύμιου Περσίδη, Ζαΐμη 38, στα
Εξάρχεια.
Το 1990 η ΕΟΕΚ αναγνωρίστηκε από τη
ΓΓΑ και το 1991 πήρε 5 εκατ. δρχ. σαν πρώτη
επιχορήγηση, οπότε και αναθάρρησε για να πάει
στο ενοίκιο στη διεύθυνση Αλέξη Παυλή 1, στους
Αμπελόκηπους.
Περί το 1995 ο Γερόλυμπος είχε επικρατήσει στην ΕΟΕΚ και «την μετακόμισε» στην οδό
Βυζαντίου 149, στην Καλογρέζα (Νέα Ιωνία?,
αριστερά, Β), ώστε να είναι πέντε λεπτά από το
σπίτι του στην Φιλοθέη (Α).
Περί το 2005 ο Γερόλυμπος με επιλογή
του «την μετακόμισε» στο ΟΑΚΑ (επόμενη
φωτό), μαζί με την έδρα του Κέρλινγκ και του
Τριάθλου για να έχει τα τρία μαγαζιά σε ένα μέρος
και να μην ταλαιπωρείται!
Τέλος, περί το 2010 αναγκάστηκε από την ΓΓΑ να μετακομίσει την ΕΛΟΚ στο Ολυμπιακό
Στάδιο των Άνω Λιοσίων μαζί με τα άλλα βαρέα αθλήματα.
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ΙΔ
ΗΣ

Από το 1995 μέχρι το 2013 μαζί με τα γραφεία της
ΕΛΟΚ ήταν και τα γραφεία της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής και της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε. Το
2013 εκδιώχθηκε ο Γερόλυμπος από την Παγκόσμια και
την Ευρωπαϊκή και την Βαλκανική του Καράτε.
Στο μεταξύ το Κέρλινγκ, που είχε ιδρύσει το 2001
με συλλόγους καράτε-ψευτοκέρλινγκ, ήταν τελείως
πεθαμένο και το είχε πάρει σπίτι του για να μην πληρώνει
νοίκι και όλο έλεγε στη ΓΓΑ, που έψαχνε την έδρα της
ομοσπονδίας για να κάνει έλεγχο, ότι βρισκόταν «υπό
μετακόμιση»! Και ο Διευθυντής Τμήματος Ομοσπονδιών
Τρύφωνας Ζαχαρόπουλος τον κάλυπτε!
Τελικά η ΓΓΑ αφαίρεσε την ειδική αθλητική αναγνώριση πρώτα από τους συλλόγους και μετά από την
ομοσπονδία του Κέρλινγκ τον Αύγουστο του 2014 ως
κατωτέρω, από το site της ΓΓΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΛΙΝΓΚ (Ε.Ο.ΚΕ.) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΑΘΛΗΜΑ****
Άγνωστη διεύθυνση!!! Άγνωστο τηλέφωνο, άγνωστο μέιλ!!!
**** Ανάκληση της χορηγηθείσας ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της
ομοσπονδίας με την επωνυμία "Ελληνική Ομοσπονδία Κέρλινγκ" και την υπαγωγή του
αθλήματος του Κέρλινγκ στην "Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων": ΑΔΑ: 6ΛΡΒΓΩΝΞ 22/8/2014

ΠΕ
ΡΣ

Αλλά και το Τρίαθλο, που είχε αρπάξει ο Γερόλυμπος το 2005-6 επίσης με συλλόγους καράτεψευτοτρίαθλου το είχε στρεβλώσει σε καραμπινάτη προσωπική αθλητική επιχείρηση, αφού από
τους 39 αρχικά συλλόγους μόνο οι 13 είχαν ειδική αθλητική αναγνώριση, αλλά και αυτοί δεν είχαν
καμιά δραστηριότητα από το 2007 μέχρι το 2016. Τελικά η ΓΓΑ αφαίρεσε την ειδική αθλητική
αναγνώριση πρώτα από την ομοσπονδία και μετά από τους συλλόγους του Τριάθλου τον Ιανουάριο
του 2016 ως κατωτέρω, από το site της ΓΓΑ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ (Ε.Ο.Τ) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜA
Λ. Κηφισίας 37 (Ανοικτό Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ), Μαρούσι, Τ.Κ. 151 23
Τηλέφωνο :210 6800615, Fax:210 680095, e-mail: info@triathlon-hellas.com,
http://http://www.triathlon-hellas.com
****Ανάκληση Αθλητικής Αναγνώρισης της Ομοσπονδίας "Ελληνική Ομοσπονδία
Τριάθλου" και υπαγωγή του αθλήματος του Τρίαθλου στην "Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου
Πένταθλου". ΑΔΑ: Ω04Χ4653Π4-ΡΦ6 8/1/2016

Από την ανωτέρω απόφαση της ΓΓΑ ξεχωρίζουμε τα αιτιολογικά της ανάκλησης της ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης της Ομοσπονδίας του Τριάθλου, διότι αποδεικνύουν την εγκληματική
αδιαφορία ή/και την ποινική συνέργεια υπαλλήλων και διευθυντών της ΓΓΑ σε μια πολυετή μαφιόζικη
εκμετάλλευση των επιχορηγήσεων της ομοσπονδίας και του αθλήματος:
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ΙΔ
ΗΣ
ΠΕ
ΡΣ
Από τις ανωτέρω αιτιάσεις της ΓΓΑ για την ανάκληση της αναγνώρισης της ομοσπονδίας του
Τριάθλου φαίνεται ο … ερωτικός δεσμός μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Ομοσπονδίας
Τριάθλου, δηλαδή Γερόλυμπου! Από το 2008 μέχρι το 2016 (9 χρόνια = 108 μήνες!!!) η ΓΓΑ
έστελνε … ερωτικές επιστολές στον Γερόλυμπο ότι θα τον … «αφήσει» και αυτός αδιαφορούσε
πεισματικά! Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσει κανείς τις επίμονες επιστολές σε πεισματικές μη απαντήσεις!!! Σε όλα αυτά τα χρόνιαη ΓΓΑ ποτέ δεν έκανε κανένα έλεγχο στην … «ομοσπονδία του» και
10

όλα αυτά τα χρόνια την επιχορηγούσε ??? Αν αυτό δεν είναι … εμμονικός έρωτας με την ανομία,
τότε τι άλλο είναι???
Σήμερα, που η ΓΓΑ έχει ήδη εντάξει την επίσημη ομοσπονδία Τριάθλου στο Πένταθλο,
ο Γερόλυμπος εξακολουθεί να λειτουργεί «τη δική του» Ομοσπονδία Τριάθλου και μάλιστα
κάνει χρυσές δουλειές από διοργανώσεις και διαφημίσεις!
Συνεπώς, θα πρέπει να ελεγχθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων που έπαιρναν οι ομοσπονδίες κέρλινγκ και τριάθλου από τη ΓΓΑ καθώς και ποιοι ακριβώς ανίκανοι, άχρηστοι
και διεφθαρμένοι υπάλληλοι και Διευθυντές τις υπέγραφαν όλα τα χρόνια της ψευδούς
ύπαρξης των δύο αυτών ομοσπονδιών!!!

ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

Αλλά ας γυρίσουμε στο Καράτε!
Επειδή ο Γερόλυμπος εκτός από αντιπρόεδρος, πρόεδρος και «Επίτιμος ΕκμεταλλευτήςΔικτάτορας» της ΕΛΟΚ ήταν και Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής του
Καράτε καθώς και πρόεδρος της Βαλκανικής, δίπλα στα γραφεία της ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ με τέσσερεις
υπαλλήλους στεγάζονταν και οι Γραμματείες της Παγκόσμιας, της Ευρωπαϊκής και της Βαλκανικής
με ενοίκια και μια υπάλληλο, που τα πλήρωνε μεν η ΓΓΑ. Τα έξοδα, όμως, των διεθνών
ομοσπονδιών θεωρούνταν δικαιολογημένα έξοδα, που πλήρωναν στον Γερόλυμπο αυτές οι τρεις
ομοσπονδίες!!! Και τα λεφτά στην τσέπη, ηλίθιοι της ΓΓΑ, διότι εσείς τα πληρώνατε!!!
Επί πλέον των ανωτέρω ενοικίων και υπαλλήλων τα γραφεία απαιτούσαν και τον κατάλληλο
εξοπλισμό σε γραφεία (έπιπλα), μικρο-εξοπλισμό και μικρο-συσκευές γραφείων, φωτοαντιγραφικά,
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (hardware) και λογισμικό (προγράμματα για ηλεκτρονικούς, software).
Όλα αυτά, ως περιουσία της ΕΛΟΚ, θα έπρεπε να καταγράφονται στο ειδικό Βιβλίο Υλικού
της ΕΛΟΚ! Αλλά τέτοιο Βιβλίο Υλικού ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!
Και ναι μεν τα μικρο-έπιπλα και μικρο-συσκευές είναι δύσκολο να ψευτο-αχρηστεύονται, ώστε
να αντικαθίστανται πριν την ώρα τους, οι υπολογιστές, όμως, και κυρίως το λογισμικό αποτελούν
αντικείμενα ενδελεχούς έρευνας σε ποια διαστήματα αντικαθίσταντο και κατά πόσο υπήρχε λόγος
να αντικατασταθούν, διότι αυτά δεν χαλάνε και ο χαρακτηρισμός «ακατάλληλο πλέον» αποτελεί
δικαιολογία διασπάθισης του δημόσιου χρήματος, όταν μάλιστα δεν καταγράφονται τα στοιχεία
αγοράς και ανάγκης αλλαγής!
Και ο κλέφτης της νύχτας μεν μπαίνει, παίρνει και χάνεται στο σκοτάδι χωρίς να αφήσει ίχνη!
Ο κλέφτης της ημέρας, όμως, απλά βάζει ένα τιμολόγιο στο Ταμείο και παίρνει τα λεφτά του
τιμολογίου πριν χτυπήσει το καμπανάκι του … ισολογισμού! Και ούτε γάτα ούτε ζημιά!
Κυρίως το λογισμικό της λογιστικής παρακολούθησης των οικονομικών της ΕΛΟΚ καθώς και
το λογισμικό της διεκπεραίωσης των αγώνων της αποτελούν αντικείμενα πολλαπλής αγοράς και
άρα ύποπτης εκμετάλλευσης!
Κατά πληροφορίες, η συνεργασία της ΕΛΟΚ με την Sportdata για την διεκπεραίωση των
αγώνων της άρχισε περιέργως πολύ κοντά στην ήδη πρόσφατη αγορά λογισμικού διεκπεραίωσης
των αγώνων της και άρα κάτι κρύβεται πίσω από αυτή τη συνεργασία! Κατά τις υποψίες μου η
Sportdata, που είναι και συνεργάτης της Παγκόσμιας, έχει κάνει συνεργασία απευθείας με τον
Γερόλυμπο, ο οποίος την κινεί στην Ελλάδα μέσω του εικονικού αντιπροσώπου Πέτρου Σκοπελίτη!
Συνεπώς, προστίθενται ακόμα μερικοί σοβαροί λόγοι, ώστε να ελεγχθούν τα παραστατικά
αγορών των υλικών, επίπλων, υπολογιστών και προγραμμάτων της ΕΛΟΚ, αλλά και της λειτουργίας
όλων αυτών!
Ζ2 – Επιχορηγήσεις ΓΓΑ & ΕΟΕ (παράνομες)

ΑΡΧΗ

Το πιο ζουμερό προνόμιο των αθλητικών ομοσπονδιών είναι οι επιχορηγήσεις από την ΓΓΑ,
οι οποίες ήταν υπέρ το δέον παχυλές, ήταν μονίμως ύποπτες, ήταν μονίμως ανέλεγκτες και
ευνοούσαν την αυτονόητη διαπλοκή μεταξύ υπαλλήλων ή/και πολιτικής ηγεσίας της ΓΓΑ και
μαφιόζων ομοσπονδιαρχών ή καρεκλοκένταυρων στις ομοσπονδίες!
Από τότε που ήμουν μέλος της ΕΟΕΚ και την επαφή με την ΓΓΑ την διαχειριζόταν ο Γερόλυμπος, οι προϋπολογισμοί της ΕΟΕΚ ζητούσαν από τη ΓΓΑ το υπερ-τεράστιο ποσό των 2xA
χρημάτων για να επιδείξει ο Διευθυντής του Οικονομικού της ΓΓΑ … στιβαρό «κόψιμο» των απαιτήσεων της ομοσπονδίας και να τις φέρει στο τεράστιο ποσό Α!!!
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Έτος

Καράτε
Άλλα
Επιχορ
έσοδα
???
???
???
???
???
346.295
504.475
455.000
460.000
530.000
???
580.000
???
520.000
???
400.000
???
350.000
???
350.000
113.841
118.550
116.656
150.000
171.134
37.500
210.754
0
306.603
0
280.981
0
311.089
0
352.032
0
???
0
???

Κέρλινγκ
Άλλα
Επιχορ
έσοδα

ΠΕ
ΡΣ

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

ΙΔ
ΗΣ

Με βάση τα επόμενα στοιχεία, που έχω στα χέρια μου, καταρτίστηκε ο επόμενος αυτών
προσεγγιστικός Πίνακας, όπου φαίνονται τεράστια ποσά να περιέρχονται κάθε χρόνο στην
προσωπική διαχείριση του Ζεύγους Γερολύμπου χωρίς κανένα έλεγχο από κανέναν!!!
2000 – 2002: Επιχορηγήσεις από ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ.
2004 – 2008α: Πρώτο Θέμα, επιχορηγήσεις από ΓΓΑ στις αθλητικές ομοσπονδίες.
2004 – 2008β: Πρώτο Θέμα, το ανωτέρω ειδικά για καράτε, κέρλινγκ, τρίαθλο.
2010 – 19/1/2010 - Μείωση των επιχορηγήσεων λόγω οικονομικής κρίσης με εργαλείο
την κατηγοριοποίησή τους με βάση τα αθλήματα, που καλύπτουν.
2010 – 21/1/2010 - Διαμαρτυρία της ΕΛΟΚ για την μείωση της επιχορήγησής της!
2012 – Στοιχείο επιχορήγησης ΕΛΟΚ από ΓΓΑ. (37.500)
2013 – Στοιχείο επιχορήγησης ΕΛΟΚ από ΓΓΑ. (2.000) Πιθανόν και άλλα ποσά.
2014 – Στοιχείο επιχορήγησης ΕΛΟΚ από ΓΓΑ. (6.000) Πιθανόν και άλλα ποσά.
2015 – Δεν έχω άλλα στοιχεία επιχορηγήσεων της ΕΛΟΚ από τη ΓΓΑ.
Αλλά πλέον η ΕΛΟΚ με ειδική στρατηγική έχει γίνει προσοδοφόρα επιχείρηση για το ζεύγος
Γερολύμπου, όπως αποδεικνύεται από τους απολογισμούς της στο Κεφάλαιο Β, Ενότητα Β5.
Με όλα αυτά τα στοιχεία συντάσσεται ο κατωτέρω προσεγγιστικός και ελλιπής ακόμα Πίνακας
και για τις τρεις ομοσπονδίες-μαγαζιά του Ζεύγους Γερολύμπου, ο οποίος Πίνακας τονίζεται
πλέον με έμφαση στον Πρόλογο κάθε Κεφαλαίου, διότι πρέπει να διερευνηθεί ως αντικείμενο
της «Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»:

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

Τρίαθλο
Άλλα
Επιχορ
έσοδα

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

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

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Ομοσπονδία του Τριάθλου!
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Αξίζει να δούμε το κύκνειο άσμα των αρπαχτών της ΕΛΟΚ από την ΓΓΑ, το οποίο εκφράζεται
με εκκωφαντικά ψεύδη απόγνωσης στην από 21/1/2010 επιστολή της ΕΛΟΚ προς τον ΓΓΑ:
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ΙΔ
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ΠΕ
ΡΣ
Στην ανωτέρω επιστολή ο Γερόλυμπος, διότι δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι την επιστολή την
συνέταξε το εγκεφαλικό ο Παπαδημητρόπουλος (!) ή ο τελευταίος τροχός της αμάξης ο Δημητριάδης
(!), ισχυρίζεται ψευδώς ότι:
Στο 2 - Η ΕΛΟΚ έχει 21.150 αθλητές, ενώ όλοι οι αθλητές όλων των αγώνων της δεν
ξεπερνούν τους 2.500.
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Στο 1 - Η ΕΛΟΚ έχει 249 σωματεία, ενώ στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συμμετέχουν 5060 σωματεία και στις Αρχαιρεσίες του 2008 συμμετείχαν 88 σωματεία!
Στο 4 - Οι επιτυχίες των εθνικών ομάδων ήταν πλαστές και διαρκούσαν όσο ο Γερόλυμπος
ήταν Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής. Σήμερα, που τον έχουν διώξει από
παντού, οι επιτυχίες των εθνικών ομάδων, και όχι μεμονωμένων αθλητών, είναι μηδενικές!
Για τα μετάλλια δεν έχω γνώμη, θα πρέπει να τα ελέγξω.
Στο 5 - Και μόνο ότι τον υποτιθέμενο έλεγχο των οικονομικών της ΕΛΟΚ τον κάνει
παρανόμως Ορκωτός Λογιστής και όχι η εκ του νόμου εντεταλμένη Εξελεγκτική Επιτροπή είναι
υπέρ-αρκετή ομολογία ότι γίνονται εκτεταμένες λαμογιές στα οικονομικά της ΕΛΟΚ!
Στο 6 – Η βία και η νοθεία ασκείται αποκλειστικά από τη διοίκηση της ΕΛΟΚ επί των
συλλόγων και των αθλητών.
Στο 7 - Κανένα κρούσμα ντόπινγκ σε μηδενικούς ελέγχους ντόπινγκ το ξέρει και η γάτα μας!
Στο 10 – Οι γραμματείες Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής φιλοξενούνται με έξοδα της ΓΓΑ και η
αντίστοιχη αποζημίωση για αυτές από τις Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή πάνε στην τσέπη του
ΓΕρόλυμπου.
Στο 11 – Ψευδέστατο τότε, ισχύει σήμερα με εξαπάτηση αυτών των χορηγών για αγώνες και
εκδηλώσεις εκτός των αρμοδιοτήτων της ΕΛΟΚ.
Τέλος, τα σχετικά έγγραφα, που συνοδεύουν την επιστολή, δεν αποδεικνύουν απολύτως
τίποτα. Η εξέλιξη, όμως, της ΕΛΟΚ και η λειτουργία της αποδεικνύουν μια Εγκληματική Οργάνωση
με Δομή και Ιεραρχία με σκοπό το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

ΠΕ
ΡΣ

Ακόμα, όμως, και όταν οι επιχορηγήσεις περιορίστηκαν στο ελάχιστο λόγω της οικονομικής
κρίσης, τα υπόλοιπα προνόμια της αποκλειστικότητας του αθλήματος από τις ομοσπονδίες
αποτελούν ένα χρυσοφόρο πακέτο εκμεταλλεύσιμων προϊόντων, όπως αποδεικνύεται από τα
έσοδα της ΕΛΟΚ μετά από τις σταδιακές μειώσεις των επιχορηγήσεων στον ανωτέρω Πίνακα, όπου
γίνεται φανερό, επίσης, ότι ο Γερόλυμπος είχε προνοήσει, ώστε να αντισταθμίσει την μείωση των
επιχορηγήσεων με αντίστοιχη προσοδοφόρα εκμετάλλευση νόμιμων και παράνομων προϊόντων
πώλησης του αθλήματος του καράτε!
Φυσικά στο Τρίαθλο ο Γερόλυμπος έχει βρει άλλη φόρμουλα εκμετάλλευσης τόσο επίσης
προσοδοφόρα, ώστε να έχει γαντζωθεί σε αυτό με νύχια και δόντια και να μην το αφήνει με τίποτα
παρά την ανάκληση της αναγνώρισης και τη δημιουργία εθνικής ομοσπονδίας μέσα στο πένταθλο!
Αντίθετα στο Κέρλινγκ του ήρθε κομματάκι δύσκολο και μάλλον το άφησε!!!
Οι επιχορηγήσεις της ΕΛΟΚ από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι μεν μικρές σε
σχέση με αυτές της ΓΓΑ, αλλά και αυτές αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης και θα πρέπει να
ελεγχθούν!
Ζ3 – Η Μισθοδοσία των Πέντε Υπαλλήλων, που απολύθηκαν (παράνομα)

ΑΡΧΗ

Μέσα στα προνόμια της ΕΛΟΚ ήταν και η ανάληψη από την ΓΓΑ της μισθοδοσίας των
τεσσάρων υπαλλήλων για την ΕΛΟΚ και μιας για τις Γραμματείες των Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής.
Όταν, όμως, μειώθηκαν οι επιχορηγήσεις και άρχισε να μην αφήνει κέρδος για τη Συμμορία
η λειτουργία της ΕΛΟΚ, τότε ο Γερόλυμπος προτίμησε να μην παίρνει τίποτα από τη ΓΓΑ, ώστε να
πέσει κάτω από το 50% η επιχορήγηση και να μην έχει καμιά υποχρέωση ελέγχου της ομοσπονδίας
από τη ΓΓΑ! Έτσι νομίζει, αλλά δεν είναι έτσι!
Με αυτή τη λογική απέλυσε τους πέντε υπαλλήλους, ώστε να μην παρακολουθείται από
αυτούς, διότι ήδη είχαν μια εμπειρία πολλών ετών στη λειτουργία της ΕΛΟΚ, ενώ ταυτόχρονα
αύξησε κάθε παράνομη και νόμιμη εκμετάλλευση κάθε στοιχείου της ομοσπονδίας: καρτών
αθλητών, συμμετοχών σε αγώνες και σε σεμινάρια, σχολές προπονητών και εκπαιδευτών,
παράνομα στυλ δήθεν παραδοσιακά, παράνομα Νταν, ταξίδια αποστολών ομάδων στο εξωτερικό
και ότι άλλο βάλει ο νους του ανθρώπου! Όλα αυτά, όμως, αποτελούν μεγάλα ρίσκα και
οπωσδήποτε θα γυρίσουν μπούμερανγκ στο κεφάλι του. Νομίζει ότι η ανυπαρξία της υπογραφής
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του σε έγγραφα αποτελεί τεκμήριο αθωότητας, αλλά κανένας δεν θα αναλάβει όλες τις ευθύνες της
Οργάνωσης για να τη γλυτώσει ο Γερόλυμπος! Ούτε η ίδια η γυναίκα του!
Το χρονικό της απόλυσης των πέντε υπαλλήλων απασχόλησε και τον τύπο και την
δικαιοσύνη. Οι πέντε υπάλληλοι υπέβαλλαν αγωγή και κάπου κέρδισαν και κάπου έχασαν, διότι τα
εργασιακά είναι χάος και η μεταξύ τους συνεννόηση μικρή! Μάρτυρας της ΕΛΟΚ στην αγωγή των
υπαλλήλων ήταν ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΛΟΚ Γιώργος Γερόλυμπος φυσικά και κανένας άλλος,
διότι δεν υπήρχε καταλληλότερος και πλέον αρμόδιος για την υπεράσπιση του μαγαζιού από τον
ιδιοκτήτη!
Δίνουμε εδώ 1) ένα σχετικό δημοσίευμα στο zougla.gr, 2) την απάντηση της ΕΛΟΚ και 3)
βοηθητικές ιδέες του Ε. Περσίδη για τις πρωτόδικες προτάσεις των υπαλλήλων:

ΙΔ
ΗΣ

Το δημοσίευμα στο site zougla.gr.
Η απάντηση της ΕΛΟΚ στο site zougla.gr.
Αντίκρουση της κατάθεσης του μάρτυρα Γερόλυμπου από τον παρόντα στη δίκη Ε.
Περσίδη για τις πρωτόδικες Προτάσεις των απολυμένων υπαλλήλων εκείνες τις ημέρες.

ΠΕ
ΡΣ

Z4 – Δωρεάν χρήση ακριβών Σταδίων – Άδειες Αγώνων «υπό την αιγίδα» (παράνομα)
ΑΡΧΗ
Η ΓΓΑ έχει παραχωρήσει στην ΕΛΟΚ το δικαίωμα να διοργανώνει αγώνες της αρμοδιότητάς της στο Ολυμπιακό Στάδιο των Άνω Λιοσίων και άλλα στάδια της χώρας.
Αγώνες της αρμοδιότητάς της σημαίνει: τους νόμιμα απαραίτητους αγώνες για την λειτουργία της με βάση τους κανονισμούς της παγκόσμιας, χωρίς να παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων
ομοσπονδιών και χωρίς να εκμεταλλεύεται εμπορικά τα στάδια και την σχετική αυτή διευκόλυνση!

Το Ολυμπιακό Στάδιο των Άνω Λιοσίων εξωτερικά
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Το εσωτερικό του Ολυμπιακού Σταδίου των Άνω Λιοσίων

Το εσωτερικό του Ολυμπιακού Σταδίου των Άνω Λιοσίων με τα στρώματα του καράτε

Από διαφημιστικό διοργάνωσης στο αναφερόμενο Στάδιο
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Η ΕΛΟΚ, όμως, και ο Γερόλυμπος κάνουν επί πολλά χρόνια καραμπινάτη εμπορική χρήση
του ανωτέρω Ολυμπιακού Σταδίου (και όλων των προηγούμενων) δημιουργώντας συνεχώς
παράνομες διοργανώσεις τελείως έξω από της αρμοδιότητες της ΕΛΟΚ μόνο και μόνο για να
εισρεύσει χρήμα στο ταμείο της ΕΛΟΚ και στη συνέχεια να οδεύσει προς γνωστή-άγνωστη
κατεύθυνση!
Κάθε χρόνο, από το 1995, γίνονταν σε δημόσια Στάδια παράνομοι αγώνες εκτός της
αρμοδιότητας της ΕΛΟΚ, όπως αναλύθηκε διεξοδικά στο Κεφάλαιο Δ!
Σαν υπενθύμιση δίνουμε ενδεικτικά τους επόμενους:
5/5/2016: Άδεια από την Περιφέρεια Αττικής για αγώνες Σίτο-ρίου στις 7 & 8 Μαΐου 2016
με αίτηση της ΕΛΟΚ. Παράνομοι διότι το στυλ Σίτο-ρίου δεν ανήκει στην ΕΛΟΚ, αλλά στην ΠΟΠΚ.
Και η ανακοίνωση μέσω της συμβεβλημένης μόνο με την ΕΛΟΚ Sportdata!

31/5/2016: Άδεια από την Περιφέρεια Αττικής για αγώνες Γουάντο-ρίου στις 11 & 12 Ιουνίου 2016 με αίτηση της ΕΛΟΚ στο όνομα δύο συλλόγων της. Παράνομοι διότι το στυλ Γουάντορίου δεν ανήκει στην ΕΛΟΚ, αλλά στην ΠΟΠΚ. Με κλικ εδώ δίνεται και το πρόγραμμα των
αγώνων!
Στη συνέχεια η ανακοίνωση μέσω της συμβεβλημένης μόνο με την ΕΛΟΚ Sportdata!
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24/11/2016: Άδεια από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για, προσέξτε θρασύτητα (!!!),
… Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σότοκαν Καράτε στις 24-27/11/2016 με αίτηση της ΕΛΟΚ στο
όνομα της ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ «Ελληνικής Οργάνωσης Καράτε»!!!
Μιλάμε για καραμπινάτους απατεώνες με την συνέργεια της ΓΓΑ!!!
15/2/2017: Άδεια από την Περιφέρεια Αττικής για αγώνες Διασυλλογικού Κυπέλλου
Σότοκαν Καράτε στις 18 & 19 Φεβρουαρίου 2017 με αίτηση της ΕΛΟΚ στο όνομα του συλλόγου
«Κέντρο Καράτε Σότοκαν Αμπελοκήπων» του απατεώνα βοηθού του Γερόλυμπου Κέιβαν Γκάζι.
Παράνομοι διότι το στυλ Σότοκαν δεν ανήκει στην ΕΛΟΚ, αλλά στην ΠΟΠΚ, και δεν μπορεί η ΕΛΟΚ
να κάνει αιτήσεις για αγώνες σε αυτό.
23/3/2017: Άδεια από την Περιφέρεια Αττικής για αγώνεςΚυπέλλου Σίτο-ρίου Καράτε στις
1 & 2 Απριλίου 2017 με αίτηση της ΕΛΟΚ στο όνομα του συλλόγου «Κρόνος Νικαίας» του απατεώνα
βοηθού του Γερόλυμπου και μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ Παναγιώτη Χονδροματίδη! Παράνομοι διότι το
στυλ Σίτο-ρίου δεν ανήκει στην ΕΛΟΚ, αλλά στην ΠΟΠΚ, και δεν μπορεί η ΕΛΟΚ να κάνει αιτήσεις
για αγώνες σε αυτό.
22/5/2017: Άδεια από την Περιφέρεια Αττικής για αγώνες Διασυλλογικού Κυπέλλου
Γουάντο-ρίου Καράτε στις 27 & 28 Μαΐου 2017 με αίτηση της ΕΛΟΚ στο όνομα δύο «συνεργατών»
συλλόγων του Γερόλυμπου εκ των οποίων ο ένας μάλιστα είχε διαγραφεί από την ΕΛΟΚ. Παράνομοι
διότι το στυλ Γουάντο-ρίου δεν ανήκει στην ΕΛΟΚ, αλλά στην ΠΟΠΚ, και δεν μπορεί η ΕΛΟΚ να
κάνει αιτήσεις για αγώνες σε αυτό.
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26/4/2017: Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας δίνει άδεια και αναλαμβάνει και κάποια
έξοδα και γεύματα για την απάτη της διοργάνωσης του «LEFKADA SUMMER CAMP & INTERNATIONAL STYLES KARATE CUP 2017» με την … έγκριση της ΕΛΟΚ! (###) Χώρα ηλιθίων!!!
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30/10/2017: Άδεια από την Περιφέρεια Αττικής για διεξαγωγή Αθλητικής Συνάντησης
Καράτε, για 4 και 5 Νοεμβρίου 2017 ενόψει του Κυπέλλου Έγχρωμων & Μαύρων Ζωνών.
Παράνομοι αγώνες, διότι η ΕΛΟΚ δεν έχει στυλ και άρα δεν διακρίνει σε ζώνες τους αθλητές της.
8/6/2018: Άδεια από την Περιφέρεια Αττικής για διεξαγωγή Αθλητικών Συναντήσεων
ΚΑΡΑΤΕ, ενόψει της Διασυλλογικής αγωνιστικής ημερίδας στυλ Wado Ryu Καράτε, στις 9 με 10
Ιουνίου 2018, με αίτημα συλλόγου, που «ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ», της ΕΛΟΚ. Παράνομοι διότι το
στυλ Γουάντο-ρίου δεν ανήκει στην ΕΛΟΚ, αλλά στην ΠΟΠΚ, αλλά και διότι δεν αναγράφεται ο
σύλλογος!
Σε όλα αυτά τα Στάδια και από το 1995 γίνεται χρήση στρωμάτων, ηλεκτρονικών πινάκων
αποτελεσμάτων αγώνων και άλλων υλικών, που αγοράζονται κάθε τόσο από την ΕΛΟΚ χωρίς να
καταχωρούνται σε Βιβλίο Υλικών, αφού τέτοιο δεν υπάρχει! Αυτό σημαίνει το αυτονόητο ότι αφού
το αθλητικό υλικό αγοράζεται χωρίς έλεγχο και παρακολούθηση, είναι πέραν του βέβαιου ότι πολλές
φορές καταλήγει σε φιλικούς συλλόγους ή/και πωλείται σε αυτούς σε τιμές ευκαιρίας!!!
Όπως γράψαμε και στο Κεφάλαιο Δ, Ενότητα Δ1.1 ενδεικτικά τα τελευταία ετήσια αγωνιστικά προγράμματα της ΕΛΟΚ (με κλικ) περιλαμβάνουν τις αντίστοιχες παράνομες διοργανώσεις:
2012 – Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει πέντε παράνομες διοργανώσεις.
2013 – Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει επτά παράνομες διοργανώσεις.
2014 – Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει εννιά παράνομες διοργανώσεις.
2015 – Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει επτά παράνομες διοργανώσεις.
2016 – Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει δέκα έξι παράνομες διοργανώσεις.
2017 – Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει εννιά παράνομες διοργανώσεις.
2018 – Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει οκτώ παράνομες διοργανώσεις.
Για να διοργανωθούν όλες αυτές οι παράνομες διοργανώσεις υποβλήθηκαν ψευδείς
βεβαιώσεις ή/και αιτήσεις της ΕΛΟΚ για τη χρήση των Σταδίων και για τις άδειες από τις Περιφέρειες,
ενώ ταυτόχρονα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των Σταδίων τα πλήρωνε το Δημόσιο, όταν
τα έσοδα από τις συμμετοχές των αθλητών πήγαιναν στην τσέπη του Γερόλυμπου!
Ας σημειωθεί τέλος ότι γνωρίζοντας η ΕΛΟΚ ότι παίζει με τη φωτιά διοργανώνοντας αγώνες
των ψευδο-στυλ καράτε διοργάνωνε πολλές φορές αυτούς τους αγώνες στο όνομα συλλόγων «υπό
την αιγίδα της ΕΛΟΚ»! Αλλά και αυτό αποτελεί παρανομία, διότι 1) ούτε οι σύλλογοι έχουν δικαίωμα
να διοργανώνουν τέτοιους αγώνες, όταν δεν είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, ενώ 2) το «υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ» αποτελεί πλάγια παράβαση των δικαιωμάτων
της ΠΟΠΚ εφόσον αναμιγνύεται και η ΕΛΟΚ!
Με τα ανωτέρω ενδεικτικά γίνεται φανερή η τεράστια εκμετάλλευση των δημοσίων
σταδίων καθώς και η κατά συρροή εξαπάτηση της ΓΓΑ και των δημόσιων υπηρεσιών από
τον Γερόλυμπο και την ΕΛΟΚ, δηλαδή από την «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και
Ιεραρχία με σκοπό το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»!!!

Ρεφρέν:
«Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» δεν στήνεται ξεκάρφωτα σε ένα
βουνό, μια πεδιάδα, ένα ξέφωτο ή … πάνω στο κύμα! Πριν από
αυτή στήνεται η «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία
για ξέπλυμα κάθε πρόσφορης ΑΠΑΤΗΣ» της προηγούμενης
οργάνωσης! Και όταν η Απάτη γίνεται «νόμιμη», δηλαδή με τη βούλα του κράτους,
τότε αποδίδει και σε βρώμικο χρήμα!
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Στο Κεφάλαιο αυτό αποκαλύπτουμε την κατά συρροή στυγνή και παράνομη εκμετάλλευση
των προνομίων της στέγης και υπαλλήλων, των επιχορηγήσεων, των εθνικών Σταδίων, των μορίων
και προσλήψεων στο Δημόδιο των αθλητών και των επαγγελματικών αδειών προπονητών καράτε,
που παρέχει η ΓΓΑ και το Κράτος γενικότερα στην ΕΛΟΚ ως αθλητική ομοσπονδία.
Την πλήρη ευθύνη την φέρει η ΓΓΑ, διότι δεν παρακολουθεί ούτε κατ’ ελάχιστο τα
τεκταινόμενα εντός της ΕΛΟΚ, αποδεικνύοντας ότι ο Γερόλυμπος προστατεύεται από ένα
ιδιόμορφο σύστημα αποδεδειγμένης διαπλοκής!!!
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 των «Παροχών Προνομίων χωρίς Έλεγχο» είναι διαχρονικό
επί όλων των κυβερνήσεων, πράγμα που αποδεικνύει ότι αποτελεί «κτήμα και δραστηριότητα» των
υπαλλήλων και των διευθυντών της ΓΓΑ, ενώ οι πολιτικοί προϊστάμενοι όλων των κυβερνήσεων
απλά συμμετέχουν για το πρόσκαιρο του διορισμού τους στις πολιτικές καρέκλες!!!
Η διαφθορά-διαπλοκή μεταξύ μονίμων υπαλλήλων και διευθυντών από τη
μια και πολιτικών προϊσταμένων από την άλλη έχει αποδειχθεί περίτρανα με το
πόρισμα και τις καταγγελίες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,
στο οποίο καταγράφονται περιγραφικά και συγκεκριμένα οι αμαρτωλές οικονομικές διευκολύνσεις από την πολιτική διοίκηση προς τους υπαλλήλους της ΓΓΑ,
διευκολύνσεις που «ζητούσαν σαν αντάλλαγμα» τα πολιτικά ρουσφέτια στην
«Αυτοκρατορία του Ρουσφετιού»!
Αν θέλαμε να θυμηθούμε στο εγγύς παρελθόν και στο παρόν ονόματα θα
μέναμε στους προηγούμενους Υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό και ΓΓΑ Κυριακή
Γιαννακίδου της Νέας Δημοκρατίας καθώς και στους τωρινούς υφυπουργό Σταύρο Κοντονή, ΓΓΑ
Ιούλιο Συναδινό και Υφυπουργό Γιώργο Βασιλειάδη της παρούσας τραγελαφικής κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ!!!
Κατά τα άλλα, το Πανέξυπνο και Πανίσχυρο και Παν-δίκαιο Κράτος πιάνει τον καφετζή στο
Μοναστηράκι που δεν έκοψε απόδειξη για τον καφέ!!!
Z5 – Αξιολογήσεις & Επιχορηγήσεις Συλλόγων (παράνομες)

ΑΡΧΗ

Μία από τις υποχρεώσεις της ΕΛΟΚ προς την ΓΓΑ ήταν και το να υποβάλει ετήσιες αξιολογήσεις για τους συλλόγους της, ώστε αυτοί να επιχορηγούνται από τη ΓΓΑ ιδιαίτερα. Και ναι μεν από
την οικονομική κρίση αυτό είναι μέτρο που έχει ατονήσει, αλλά πριν από αυτήν η ΕΛΟΚ είχε
σταματήσει παρανόμως πολύ νωρίτερα την υποβολή αυτής της ετήσιας έκθεσης, αφού
πρώτα την είχε στρεβλώσει, ώστε να ευνοούνται οι «πιστοί» σύλλογοι, που τα ψήφιζαν όλα χωρίς
αντίρρηση και να αποκλείονται όσοι σύλλογοι δεν υποτάσσονταν στον Δικτάτορα!
Προφανώς οι αξιολογήσεις συλλόγων, όταν γίνονταν αποτελούσαν μοχλό εύνοιας ή τιμωρίας
του Γερόλυμπου προς τους υπηκόους της ΕΛΟΚ, ενώ ταυτόχρονα ήταν κίνητρο για καλύτερη
δουλειά από τους προπονητές των συλλόγων.
Μια τέτοια αξιολόγηση βλέπετε με κλικ εδώ για το 1997, όπου στην ΕΛΟΚ των δήθεν
208 συλλόγων παρουσιάζουν ουσιαστική δραστηριότητα μόνο περί τους 90 και ελάχιστη
δραστηριότητα μόνον οι 127!
Και η σχετική επιστολή της ΕΛΟΚ προς τους συλλόγους!
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Ζ6 – Μόρια στους αθλητές για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΤΕΙ (παράνομα)

ΑΡΧΗ

Τα μόρια στους αθλητές για τις εισαγωγές τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ ήταν εξαρχής παράνομα και
χρειάστηκαν 20 χρόνια για να αποφανθεί σχετικά το ΣτΕ μετά από προσφυγή γονέων, των οποίων
τα παιδιά έμειναν έξω από ΑΕΙ-ΤΕΙ πράγμα παράνομο, διότι διαφοροποιεί την ισότητα των πολιτών
απέναντι στην εκπαίδευση.
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Οι εγγραφές αθλητών καράτε με βεβαίωση της ΕΛΟΚ στους Πίνακες της ΓΓΑ είναι πολλές και
πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά από προσφυγή γονέα, αποφάσισε ότι το μέτρο αυτό
είναι παράνομο, διότι αδικούνται οι άλλοι υποψήφιοι! Θα το δούμε αυτό πιο κάτω!
Σε πρόσφατο δικαστήριο της ΕΛΟΚ ακούστηκε, μάλλον από τον μόνιμο μάρτυρα της ΕΛΟΚ
Γιώργο Γερόλυμπο, ότι η ΕΛΟΚ δεν έχει καμιά ανάμιξη στη μοριοδότηση των αθλητών, διότι αυτή
γίνεται αυτόματα από τη ΓΓΑ βάσει νόμου! Αυτό είναι ψευδέστατο, διότι η ΕΛΟΚ είναι εκείνη που
συντάσσει τους πίνακες των πρώτων θέσεων των αθλητών και τους υποβάλει στη ΓΓΑ για την
αυτόματη εφαρμογή του σχετικού νόμου! Συνεπώς η απάτη εδώ αρχίζει και τελειώνει στην κλήρωση
και την διαιτησία των αγώνων!
Απόδειξη για αυτό είναι η «υποχρέωση και ευγνωμοσύνη» που νιώθουν μερικοί γονείς για
την εύνοια στα παιδιά τους, ώστε να γίνονται υποχείρια του Γερόλυμπου μπαίνοντας μαϊμούαντιπρόσωποι άσχετων με αυτούς συλλόγων ή κινδυνεύοντα μέλη του αμφιλεγόμενου ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Εδώ ας δούμε, πάλι ενδεικτικά, διότι δεν έχω τους συνολικούς πίνακες της ΓΓΑ, τι παρατηρήσεις προκύπτουν για κάθε μια από τις επόμενες λίγες με κλικ αποφάσεις της ΓΓΑ:
2014-0725a-Γιακουμίδης-Δρίβας-Τσολακίδου Ειρ
Ο Γιακουμίδης είναι Βασίλειος του Ιάκωβου, δηλαδή γιός του επιλεγμένου από τον Γερόλυμπο Ιάκωβου Γιακουμίδη ως πιστού και υπάκουου μέλους για το ΔΣ/ΕΛΟΚ στις τελευταίες εκλογές
αυτή την ταραγμένη εποχή για την ΕΛΟΚ! Ο Γιακουμίδης εκφράζει έτσι την ευγνωμοσύνη του για
τον Γερόλυμπο και ελπίζει εις … ανώτερα!
Τσολακίδου ίδιο επώνυμο με τον Πρόδρομο Τσολακίδη, Διευθυντή της ΓΓΑ, που ευνοεί
κατάφωρα τον Γερόλυμπο! Συγγένεια ή συνωνυμία?
2014-0725a-Γιακουμίδης-Κολιού-Δρίβας-Καρβουνιάρης
Γιακουμίδης και πάλι! Επαναλαμβάνω τα ως άνω!
2014-0804b-Τσολακίδου Σταυρ.-Σκάκι
Τσολακίδου στο σκάκι τώρα, αλλά το ερώτημα παραμένει! Απλά είναι για άλλο άθλημα!
2016-0408a-Στυλιανόπουλος Γ
2016-0411a-Στυλιανοπούλου Ζ
Στυλιανόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη και Στυλιανοπούλου Ζωή του Ιωάννη! Δεν πιστεύω να
είναι παιδιά του πολυ-εργαλείου του Γερόλυμπου Ιωάννη Στυλιανόπουλου, 5 ΝΤαν (ή 6?)!
2016-0512a-Σερεμετάκης
2016-0512a-Σερεμετάκης-Καραϊσαλίδης-Γιακουμίδης
Σερεμετάκης Μιχαήλ του Κυριάκου, δύο φορές, και πάλι Γιακουμίδης!!! Πρόκειται για το νέο
στυλοβάτη του Γερόλυμπου ως μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ από τις εκλογές του 2016 και μετά αστυνομικό
Κυριάκο Σερεμετάκη!
2016-0525a-Βρούτσης
Πρόκειται για την κόρη του πρώην υπουργού εργασίας Γιάννη Βρούτση, ο οποίος από
ευγνωμοσύνη ή/και συνεργασία είχε προσλάβει και την κόρη του Γερόλυμπου στο γραφείο του και
είχε πείσει τον Ανδριανό να δώσει εντολή να θεωρηθούν νόμιμες οι παράνομες εξετάσεις της Σχολής
Προπονητών 2014 ακριβώς δύο μέρες πριν πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά τον Ιανουάριο του 2015!!!
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2016-0718a-Σκοπελίτη Μ.Κ
Καλά, αν δεν πάρουν μόρια τα παιδιά του Πέτρου Σκοπελίτη, βιτρίνα του Γερόλυμπου στην
Sportdata, αντιπρόεδρου του συλλόγου του Μπουλούμπαση και μαϊμού-αντιπροσώπου διάφορων
συλλόγων στις εκλογές της ΕΛΟΚ, τότε ποιος θα πάρει!!!
2017-0525b-Λάππας-Χαλκιάς-Τσαγκάρη
Κάποιο πουλάκι μου είχε πει ότι το «Τσαγκάρη» είναι το όνομα της κόρης μιας υπαλλήλου
της ΓΓΑ, που ήταν μέλος της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Προπονητών του 2014! Ισχύει?
2017-0531c-Χατζηλιάδου
2017-0726c-Χατζηλιάδου
Για αυτήν δεν έχω κάτι να πω, διότι είναι γνωστή και διεθνής πρωταθλήτρια!
Τελικό συμπέρασμα είναι ότι παρατηρείται αναμφισβήτητη διασύνδεση μεταξύ των μοριοδοτουμένων αθλητών και των στυλοβατών αχυράνθρωπων του Γερόλυμπου! Το πράγμα θέλει περαιτέρω μελέτη και ανάλυση!
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Η Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τις μοριοδοτήσεις των αθλητών
δίνεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ως κάτωθι:

<<< ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,

ΕΛΛΑΔΑ 23.03.2018

Απόφαση - βόμβα του ΣτΕ για την εισαγωγή αθλητών στα ΑΕΙ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥΤΕΣ:
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Παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, η ρύθμιση που επιτρέπει
την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ της προτίμησής τους καθ’ υπέρβαση
του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το ανώτατο δικαστήριο με πρόεδρο, την αντιπρόεδρο Μαρία Καραμανώφ και εισηγητή τον
σύμβολο Επικρατείας Γεώργιο Τσιμέκα, έκρινε αντισυνταγματικές τις σχετικές ρυθμίσεις, ενώ με
την απόφαση της Ολομελείας υποχρεώνεται το υπουργείο Παιδείας να εγγράψει ως υπεράριθμο στην
Ιατρική Σχολή υποψήφιο των πανελλαδικών εξετάσεων του 2016-17 ο οποίος δεν εισήχθη, καθώς
την θέση του κατέλαβε συνυποψήφιός του αθλητής με λιγότερα μόρια από εκείνον.
Ειδικότερα, η Ολομέλεια αποφάνθηκε ότι η διάκριση που θεσπίζει το άρθρο 34 του νόμου υπέρ
των αθλητών υποψηφίων, που έχουν επιτύχει τις προβλεπόμενες από το νόμο διακρίσεις, δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος και, συγκεκριμένα, από την ανάγκη παροχής κινήτρων
στους ασχολούμενους με τον αθλητισμό, για την ανάπτυξη του οποίου οφείλει να μεριμνά η Πολιτεία.
Όμως η διάταξη του άρθρου αυτού (34 του νόμου 2009 του 1992 ) για τους αθλητές κρίθηκε
ότι αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ορθολογικής
οργανώσεως της παρεχομένης εκπαιδεύσεως, σε συνδυασμό με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας μέτρου/σκοπού, κατά το μέρος που προβλέπουν:
α) την πριμοδότηση αθλητών ακόμα και για επιτυχίες σε αθλητικούς αγώνες ήσσονος σημασίας,
β) την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή αθλητών στις Ανώτατες Σχολές στο δυσανάλογα υψηλό
ποσοστό του 4,5% των προβλεφθεισών θέσεων, το οποίο παρίσταται αυθαίρετο και
γ) την εισαγωγή διακριθέντος αθλητή σε Σχολή της προτίμησής του, εφόσον συγκεντρώσει
αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη
συγκεκριμένη Σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων του
από τις αθλητικές του διακρίσεις.
Και είναι αντισυνταγματικές σημειώνεται στην απόφαση οι ρυθμίσεις αυτές, καθώς υπερακοντίζουν τον δημοσίου συμφέροντος σκοπό που υπηρετεί η διάταξη (προαγωγή του αθλητισμού)
λόγω, αφ’ ενός του επιβαλλόμενου με αυτές σημαντικού περιορισμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση των λοιπών υποψηφίων φοιτητών που δεν είναι αθλητές και, αφ’ ετέρου, της σημαντικής
υποχώρησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων πρόσβασης την οποία συνεπάγονται.
Μειοψηφία όμως 8 συμβούλων εξέφρασε την άποψη ότι η καθ’ υπέρβαση εισαγωγή αθλητών
είναι ανεκτή μόνο σε Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), όχι όμως στα ΑΕΙ και
ΤΕΙ, στα οποία «παρέχεται εκπαίδευση σε επιστημονικούς τομείς όπου η ιδιότητα του υποψηφίου ως
αθλητή δεν ασκεί επίδραση.
Παράλληλα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι δεν συνάδουν με την αρχή της αξιοκρατίας οι
νομοθετικές διατάξεις που παραλείπουν να προβλέψουν διακριτές θέσεις κατά την εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, έκρινε
ότι ο επιβαλλόμενος προφορικός τρόπος εξέτασης τους λόγω μαθησιακών δυσκολιών, οποίες διαπιστώνονται κατόπιν σχετικής διαγνώσεως από τα αρμόδια, συνιστά τρόπο εξέτασης προσαρμοσμένο
στις ανάγκες τους ώστε να καθίσταται αντικειμενικώς δυνατή η επίδοσή τους στις εξετάσεις με ίσους
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όρους προς τους λοιπούς υποψηφίους και να τους παρέχεται έτσι ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης στα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά τον λόγο της προσωπικής αξίας και ικανότητας. >>>
Ζ7 – Προσλήψεις αθλητών σε δημόσιες υπηρεσίες
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Και αυτό είναι προφανώς παράνομο, διότι διαφοροποιεί την ισότητα των πολιτών απέναντι
στην αγορά εργασίας, η οποία είναι της ίδιας υφής με την εκπαίδευση!
Κάτι, όμως, πρέπει να δώσει το Κράτος στους αθλητές, διότι αν δεν δώσει τότε θα αδειάσει
ο αθλητισμός της χώρας! Και επειδή το Κράτος δεν έχει τίποτα να δώσει, δίνει στους αθλητές τα …
δικαιώματα των συνομηλίκων τους!
Και αυτό το προνόμιο της ΕΛΟΚ αποτελεί αντικείμενο εμπορευματοποίησης από τον Γερόλυμπο, αλλά και μοχλό επιβράβευσης προς του υπάκουους και τιμωρίας προς τους αντίπαλους,
όπως και κάθε ζητούμενη ενέργεια από την ΕΛΟΚ από την απλή εγγραφή ενός νέου συλλόγου και
τις κάρτες των αθλητών του μέχρι την πιο απλή βεβαίωση από την ομοσπονδία!
Με κλικ εδώ βλέπετε μια σχετική απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
για θέσεις, που καταλαμβάνονται από αθλητές στη δημόσια διοίκηση και τα κυριότερα σημεία της
απόφασης στις δύο επόμενες φωτογραφίες:
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Ζ8 – Επαγγελματικό δίπλωμα Προπονητή από Σχολές Προπονητών (παράνομα)
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Η ΓΓΑ είναι ο υπεύθυνος φορέας της ειδικής αρμοδιότητας να εκδίδει και απονέμει διπλώματα
εμπειρικού προπονητή για όλα τα αθλήματα με την εξ αυτού άδει ασκήσεως επαγγέλματος. Μια
παράλογη κατάσταση, διότι οι σπουδαστές της Σωματικής Αγωγής στα Πανεπιστήμια σπουδάζουν
4 και 5 χρόνια για να πάρουν την ίδια άδεια από τη ΓΓΑ, ενώ οι εμπειρικοί προπονητές παίρνουν
ένα δίπλωμα και την άδεια από την ΓΓΑ σε τρεις εβδομάδες μέχρι τρεις μήνες με το ίδιο δικαίωμα
να προπονούν σε ένα άθλημα!!!
Από την άλλη μεριά ο «θεσμός» κλείνει την ανάγκη για έστω εμπειρικούς προπονητές σε
κάθε χωριό της Ελλάδας, που δεν πήγαιναν οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων.
Οι Σχολές Προπονητών της ΓΓΑ διοικούνται συνήθως από πενταμελείς Επιτροπές Διοίκησης
με τρία μέλη υπαλλήλους της ΓΓΑ, εκ των οποίων το ένα είναι ο πρόεδρος, και από δύο μέλη της
αντίστοιχης ομοσπονδίας, εκ των οποίων το ένα είναι ο Διευθυντής. Στις σχολές αυτές θεωρία
διδάσκουν συνήθως επιστήμονες άλλων υπηρεσιών της ΓΓΑ και πρακτική έμπειροι προπονητές της
ομοσπονδίας, ενώ τα έξοδά τους τα πληρώνουν οι υποψήφιοι ανταποδοτικά, δηλαδή μόνο
αυτά και τίποτα άλλο!
Ζ8.1 – Οι Σχολές Προπονητών της ΕΛΟΚ (παράνομες)

ΑΡΧΗ

Όλες οι Σχολές Προπονητών, ακόμα και η πρώτη, ήταν παράνομες, διότι εκτός των άλλων:

α) ζητούσαν ως προϋπόθεση κάποιο Νταν από τους υποψηφίους, ενώ η ΕΛΟΚ δεν είχε ποτέ
Νταν, ενώ ταυτόχρονα από τη δεύτερη Σχολή και μετά ζητούσαν την προϋπόθεση των Νταν βάσει
του εκάστοτε παράνομου Εσωτερικού Κανονισμού, ενώ η ΕΛΟΚ ΔΕΝ έχει Νταν και ταυτόχρονα ο
κάθε Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΛΟΚ δεν είχε ΠΟΤΕ εγκριθεί από τη ΓΓΑ, όπως αποδείξαμε στο
Κεφάλαιο Α, Ενότητα Α2.2, και
β) οι προϋποθέσεις εμπειρίας στο άθλημα και Νταν ανά Εσωτερικό Κανονισμό διέφεραν
ανάλογα με τους πελάτες του Γερόλυμπου, όπως βλέπουμε στον επόμενο Πίνακα.
Η συμμετοχή ως υποψηφίου σε Σχολή Προπονητών και το δίπλωμα με την άδεια
άσκησης επαγγέλματος είναι κορυφαία προϊόντα εκμετάλλευσης προς εύνοια ή τιμωρία!
Στην πρώτη Σχολή Προπονητών Καράτε του 1992 ήμουν εγώ ο Διευθυντής και πέρασαν οι
80 πρώτοι προπονητές καράτε με τα πτυχία τους να έχουν τις υπογραφές του Προέδρου της
Επιτροπής Διοίκησης και του Διευθυντή της Σχολής, όπως τα επόμενα:
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Με βάση τα ημερομηνιακά δεδομένα Εσωτερικών Κανονισμών
και Σχολών Προπονητών έχουμε τον Πίνακα:
Εσωτερικοί Κανονισμοί
ΕσΚαν
Έγκριση
Προϋποθέσεις
Ημ/νία ΓΣ
ΓΓΑ
ΣχοΠρο

9.2.1994
(17 μήνες
μετά)

Γ-2D/Β-4D/Α-5D
Δημοτ/Γυμν/Λύκ
25/30/35 ετών
2/2/2 ΠροπΠείρα

ΙΔ
ΗΣ

Πρώτος
12.9.1992

Ίδρυση και προϋποθέσεις Σχολών Προπονητών
Σχολή
Προϋποθέσεις
Έναρξη
Πρόσκλησης
Πρώτη
Νταν: Γ-2D/Β-4D
26.10.1992
Απολυτήριο: 0/0
(παράνομη)
Ηλικίες: Γ-25/Β-30
Εμπειρία: 0/0

Δεύτερη
25.2.1995
(παράνομη)
Τρίτη
1.9.1997
(παράνομη)

ΠΟΤΕ
(παράνομ)

Τρίτος
11.10.2003

ΠΟΤΕ
(παράνομ)

Γ-1D/Β-3D/Α-4D
Δημοτ/Λυκ/Λύκ
25/30/35 ετών
0/2/2 ΠροπΠείρα
Γ-1D/Β-3D/Α-4D
Δημοτ/Λυκ/Λύκ
25/30/35 ετών
0/2/2 ΠροπΠείρα

ΠΕ
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Δεύτερος
10.8.2000

Τέταρτος
21.2.2009

Πέμπτος
6.2.2016

ΠΟΤΕ
(παράνομ)

13.12.2017
(23 μήνες
μετά)

Νταν: Γ-2D
Απολυτήριο: Δημοτ
Ηλικία: 25
Εμπειρία: 2ετή ΠροπΠείρα
Νταν: Γ-2D
Απολυτήριο: Δημοτ
Ηλικία: 25
Εμπειρία: 2ετή ΠροπΠείρα

Τέταρτη
1.9.2001
(παράνομη)

Νταν: Γ-1D
Απολυτήριο: Δημοτ
Ηλικία: 25
Εμπειρία: 0 έτη ΠροπΠείρα

Πέμπτη
5.7.2014
(παράνομη)

Νταν: Γ-1D
Απολυτήριο: Λύκειο
Ηλικίες: 23 μέχρι 50 ετών
Εμπειρία: 5ετή ενεργή
συμ/χή στο καράτε

Γ-2D/Β-3D/Α-4D
Δημοτ/Λυκ/Λύκ
23/30/35 ετών
0/2/2 ΠροπΠείρα

Γ-2D/Β-4D/Α-6D
Δημοτ/Λυκ/Λύκ
23/30/35 ετών
0/2/3 ΠροπΠείρα
Οι αποφάσεις ίδρυσης των Σχολών Προπονητών της ΕΟΕ/ΕΛΟΚ είναι οι επόμενες:
26/10/1992 - Πρώτη Σχολή Προπονητών
25/2/1995 - Δεύτερη Σχολή Προπονητών
1/9/1997 - Τρίτη Σχολή Προπονητών
1/9/2001 - Τέταρτη Σχολή Προπονητών
5/7/2014 - Πέμπτη Σχολή Προπονητών
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Από τον Πίνακα παρατηρούμε ότι:
1) Η Πρώτη Σχολή έγινε χωρίς να υπάρχει Εσωτερικός Κανονισμός, ενώ στις προϋποθέσεις
των υποψηφίων φαίνονται ότι απαιτούντο: για δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας 2 Νταν, για Β΄
κατηγορίας 4 Νταν, απολυτήρια δεν έγραφε και ηλικίες για Γ΄ 25 χρονών και για Β΄ 30
χρονών. Ήταν προφανώς παράνομη, διότι η ΕΟΕΚ διαχειριζόταν τότε βαθμούς Νταν, ενώ
το καράτε που κάνει και είναι το ίδιο με αυτό της Παγκόσμιας, της οποίας είναι μέλος, δεν
είχε ποτέ βαθμούς Νταν.
2) Την 9/2/1994 εγκρίθηκε ο πρώτος Εσωτερικός Κανονισμός
της ΕΟΕΚ από τη ΓΓΑ, ο οποίος ήταν παράνομος, διότι
κατά τα οριζόμενα σε αυτόν η ΕΟΕΚ διαχειριζόταν
βαθμούς Νταν, ενώ το καράτε που κάνει και είναι το ίδιο με
αυτό της Παγκόσμιας, της οποίας είναι μέλος, δεν είχε ποτέ
βαθμούς Νταν. Σε αυτόν ορίζονταν: 2 Νταν για δίπλωμα Γ΄
κατηγορίας, 4 Νταν για Β΄ κατηγορίας, 5 Νταν για Α΄
κατηγορίας, μόρφωση δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου αντίστοιχα, και από 2 έτη προπονητική εμπειρία για όλους (???)!
3) Επομένως, και οι δύο επόμενες Δεύτερη και Τρίτη Σχολές Προπονητών ήταν παράνομες,
διότι έθεταν παράνομες προϋποθέσεις στους υποψηφίους, αφού η ΕΟΕΚ δεν έχει Νταν.
4) Ακολούθησαν οι δεύτερος και τρίτος Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ, οι οποίοι
ήταν επίσης καραμπινάτα παράνομοι, όπως αποδείξαμε στο Κεφάλαιο Α, Ενότητα Α2.2,
διότι εκτός των άλλων ποτέ δεν εγκρίθηκαν από τη ΓΓΑ! Σε αυτούς κατέβηκαν κατά ένα
τα Νταν για τις τρεις κατηγορίες προπονητών!
5) Η Τέταρτη Σχολή Προπονητών έγινε με βάση τον Τρίτο (μη εγκεκριμένο) Εσωτερικό
Κανονισμό και ήταν για όλους τους παραπάνω λόγους παράνομη!
6) Στη συνέχεια ο Γερόλυμπος έσπειρε και ο Τέταρτος Εσωτερικός Κανονισμός φύτρωσε σε
ΓΣ της ΕΛΟΚ, ο οποίος δεν εγκρίθηκε ποτέ από τη ΓΓΑ, και
7) Βάσει αυτού έγινε και η Πέμπτη Σχολή Προπονητών Καράτε, παράνομη και αυτή για
όλους τους παραπάνω λόγους!!! Σε αυτήν, τα διπλώματα προπονητών τα απένειμε ο
ανεκδιήγητος Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιος Συναδινός, ο οποίος με
ιδιαίτερη επιμονή παράκαμψε εκατοντάδες παρανομίες και πλαστογραφίες της ΕΛΟΚ και
των υποψηφίων και καμάρωνε που έδινε τα διπλώματα-μαϊμού!!!
8) Τέλος, ο Πέμπτος Εσωτερικός Κανονισμός πέρασε από τη Γενική Συνέλευση της ΕΛΟΚ
την 6/2/2016 και εγκρίθηκε από τον … τυφλοπόντικα της ΓΓΑ Ιούλιο Συναδινό την
13/12/2017, δηλαδή 23 μήνες μετά την ΓΣ της ΕΛΟΚ, πράγμα που αποτελεί καραμπινάτη
εκδούλευση από τον Συναδινό προς τον Γερόλυμπο και την ΕΛΟΚ εις βάρος των δικαιωμάτων της ΠΟΠΚ!
Ο προηγούμενος Πίνακας και οι άνω παρατηρήσεις αποδεικνύουν
τη στενή συνεργασία των ηλιθίων της ΕΛΟΚ και ΓΓΑ! Άντε να τα βάλει
κανείς με τέτοιο στρατό ηλιθίων!!!
Και την καραμπινάτη απόδειξη της ηλιθιότητας των ηλιθίων
απογειώνει η ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε του
2014, η οποία αποτελεί μνημείο παρανομιών και ηλιθιότητας και την
οποία θα μελετήσουμε στα επόμενα με λεπτομέρειες!!!
Ζ8.2 – Ίδρυση & Λειτουργία της Σχολής Προπονητών του 2014

ΑΡΧΗ

Η Σχολή Προπονητών Καράτε του 2014 αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για το τι
συνέβαινε πάντα στις Σχολές Προπονητών της ΕΛΟΚ «υπό την αιγίδα της ΓΓΑ»! Και λέμε
«αντιπροσωπευτικό», διότι ναι μεν το απόστημα των εκτεταμένων παρανομιών των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ
δεν έσπασε, αλλά τουλάχιστον διαπιστώθηκε, εντοπίστηκε και καταγγέλθηκε με τρόπο που για
πρώτη φορά θα φτάσει στις αίθουσες των δικαστηρίων!
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Σε αυτή την ενότητα θα δώσουμε τα τυπικά της ίδρυσης και λειτουργίας της, στην επόμενη
θα δώσουμε τα Πρακτικά της Επιτροπής και τα Σχετικά τους έγγραφα και στην μεθεπόμενη το
τεράστιο πακέτο των παρανομιών των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!!!
Εκθέτουμε, λοιπόν, κατωτέρω τους νόμους και τις αποφάσεις για την ίδρυση και λειτουργία
της Σχολής Προπονητών Καράτε 2014:
Και ας αρχίσουμε με την ανακοίνωση της ΕΛΟΚ, όπως τη δημοσίευσε στο site της την
26/7/2013:
<<< ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Δημοσιεύθηκε 26 Ιουλίου 2013 [11.25]

Ιδρυση Σχολης Προπονητων Καρατε

1.
2.
3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμης σχολής
κάτοχοι μαύρης ζώνης 1 DAN ΕΛ.Ο.Κ, τούτου βεβαιωμένου από την ΕΛ.Ο.Κ.
τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο άθλημα, τούτου βεβαιωμένου από το δελτίο αθλητή
και την ΕΛ.Ο.Κ.
ελάχιστη ηλικία 23 έτη
Ο χώρος καθώς και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα θα ανακοινωθούν μετά
και την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διεργασιών και τον αντίστοιχο
συντονισμό από μέρους της επιτροπής
διοίκησης. >>>
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Σας ενημερώνουμε ότι σύντομα η ΕΛ.Ο.Κ., θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις για την
έναρξη λειτουργίας της σχολής προπονητών Γ' κατηγορίας, το πρόγραμμα σπουδών, την
θεματολογία των μαθημάτων καθώς και τους υπεύθυνους ανά μάθημα.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν από τους συλλόγους στους οποίους ανήκουν οι
υποψήφιοι και φυσικά οι τελευταίοι θα πρέπει να είναι ενεργά μέλη (ανανεωμένο δελτίο για
το έτος 2013) της ΕΛ.Ο.Κ. και με τη σχετική εμπειρία του βοηθού εκπαιδευτή.

Συνεχίζουμε με τον σχετικό με τις Σχολές νόμο 4170/11.7.2013 και στην φωτό δεξιά
το κομμάτι που μας ενδιαφέρει.
29/7/2013 – Πρώτη επιστολή ΕΛΟΚ
προς ΓΓΑ για την οργάνωση της Σχολής.
24/10/2013 – Δεύτερη επιστολή ΕΛΟΚ
προς ΓΓΑ για την οργάνωση της Σχολής.
Η Απόφαση Ίδρυσης της Σχολής
από τον Υφυπουργό Αθλητισμού.
Το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε η ανωτέρω
Απόφαση.
Η Απόφαση αντικατάστασης της
συνταξιοδοτούμενης Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης Αθηνάς-Ευαγγελίας Αξαρλή
από τον Δημήτρη Καραστάθη της ΓΓΑ.
Το ΦΕΚ της ανωτέρω Απόφασης.
Το Γενικό Ημερομηνιακό Πρόγραμμα της Σχολής.
Το συνολικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Σχολής, το οποίο δινόταν κατά τμήματα.
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Ο Τελικός Πίνακας Υποψηφίων της Σχολής, όπως δόθηκε από την ΕΛΟΚ.
Οι 37 Κομμένοι από Απουσίες. Μερικοί με εντολή Γερόλυμπου στον Διευθυντή.
Οι 32 Κομμένοι στα Πρακτικά με εντολή Γερόλυμπου στους διδάσκοντες-εξεταστές!!!
Οι 171 Επιτυχόντες στις Εξετάσεις (κατά την ΕΛΟΚ) με όσα στοιχεία μπόρεσα να μαζέψω
για αυτούς ταξινομημένοι εδώ κατά αύξοντα αριθμό και εδώ κατά κωδικό δελτίου αθλητή!
Οι 131 Επιτυχόντες με σωστά δελτία αθλητή κατά Α/Α, (κατά τη γνώμη μου) κατά ΔελτίοΑθλ.!
Ζ8.3 – Πρακτικά, Σχετικά και Καταγγελίες της Σχολής Προπονητών 2014
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Λόγω των δημοσιευμάτων μου δέχθηκα μήνυση μεταξύ των άλλων και από τον Δημητριάδη
γι’ αυτό και ζήτησα με Εισαγγελική παραγγελία τα Πρακτικά της Σχολής προπονητών.
Εδώ απλά παραθέτω τα Πρακτικά της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής καθώς και τα Σχετικά
τους έγγραφα στα οποία θα παραπέμπουμε κατά την ανάλυση των παρανομιών της Σχολής από
την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ στην επόμενη Ενότητα!
19/6/2014 – Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
30/6/2014 – Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
7/7/2014 – Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
12/7/2014 – Πρακτικό 4 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
18/7/2014 – Πρακτικό 5 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
και μετά από δύο μήνες κατά τους οποίους η Σχολή λειτουργούσε ΧΩΡΙΣ Διοίκηση!
18/9/2014 – Πρακτικό 6 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
15/10/2014 – Πρακτικό 7 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
13/1/2015 – Πρακτικό 8 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
15/1/2015 – Πρακτικό 9 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
Στο τέλος του Πρακτικού 9 υπάρχει η καταγγελία Κοσμίδη για την απειλητική φράση του
Μπουλούμπαση «Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δέχθηκα την απειλητική φράση από τον
Διευθυντή της Σχολής “Θα σου δείξω εγώ από τώρα και στο εξής”».
15/1/2015 – Πόρισμα επί των δημοσιευμένων καταγγελιών του www.karate.gr για παρανομίες κατά την Ίδρυση και Λειτουργία της Σχολής Προπονητών. Σημειωτέων ότι τα άρθρα του
www.karate.gr πήγαιναν με email στην ΓΓΑ, στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στη
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης!
21/1/2015 – Πρακτικό 10 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
23/1/2015 – Πρακτικό 11 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής με την σημείωση του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης Δημήτρη Καραστάθη στην υπογραφή του: «Με εντολή Υφυπουργού
– Το Πόρισμα δεν συνδέεται με το κύρος των εξετάσεων»
Περνάνε μήνες και μήνες και μήνες, ώσπου βλέπουμε …
1/7/2015 – Πρακτικό 12 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής.
1/7/2015 – Αξιόλογη Εισήγηση Γιώργου Κοσμίδη συνημμένη στο Πρακτικό 12, η οποία
δίνεται στην επόμενη φωτό!
Συνημμένα Έγγραφα στο Πρακτικό 12  (1, 2) --- (5.6) –- (7) --- (11).
Μαζί με το Πρακτικό 12 έλαβα και έναν Πίνακα των 171, από τους 240, υποψηφίων,
που πέρασαν τη Σχολή χωρίς να κοπούν από απουσίες ή στα πρακτικά με πρόχειρες
σημειώσεις πάνω του ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους.
Αυτόν τον Πίνακα θα τον δούμε πιο κάτω.
Γενικά η ατμόσφαιρα στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής ήταν τεταμένη
λόγω του γενικότερου κλίματος στη διοίκηση και λειτουργία της ΕΛΟΚ. Ο μόνος που ανέλαβε τις
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ευθύνες του από όλους τους καραμπινάτους προπονητές που πέρασαν ως παράνομα μέλη από το
ΔΣ/ΕΛΟΚ ήταν ο Γιώργος Κοσμίδης, ο οποίος ομολόγησε σε συνεδρίαση της Επιτροπής ότι
τα καταγγελλόμενα από τον Περσίδη στο www.karate.gr περί συμμετοχής προπονητών στο ΔΣ ήταν
αληθή. Στο Πρακτικό 12 ο Κοσμίδης έκανε την επόμενη εισήγηση, που θα έλυνε πολλά προβλήματα.

Και ο Γιώργος Κοσμίδης δεν έμεινε μόνο σε αυτή την εισήγηση, αλλά την έκανε και πράξη
υποβάλλοντας Μηνυτήρια Αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου (23/1/2015), η οποία
στάλθηκε στη συνέχεια στη Εισαγγελία Πρωτοδικών, αυτή την εποχή (ΟΚΤ-2018) έχουν ήδη
εξεταστεί και εξετάζονται ακόμα μάρτυρες, έχει συσχετιστεί η υπόθεση με άλλες καταγγελίες για την
ΕΛΟΚ και αναμένεται να φθάσει στις αίθουσες των δικαστηρίων … αμπαλαρισμένη σε μπουκέτο για
ολόκληρη την Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!
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Γι’ αυτό σκίζομαι και εγώ, δουλεύοντας μέρα-νύχτα να προλάβω να διατυπώσω όλα
τα στοιχεία, που έχω στα χέρια μου για διευκόλυνση των Εισαγγελέων και Δικαστών!!!
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Παρ’ όλα τα ανωτέρω, όπως γράφεται και στο τελευταίο Πρακτικό 12 της Επιτροπής
Διοίκησης της Σχολής, στην τελευταία αυτή συνεδρίαση … κατέβηκαν τα … τανκς! Στην
πραγματικότητα κατέβηκαν τα … βλήματα για τανκς και επέβαλαν το δικό τους χαβά της διαπλοκής, όπως φαίνεται από τις ενότητες:

Η ανωτέρω διοικητική παρέμβαση του Συναδινού με την ενίσχυση του δικηγόρου Καλούδη,
η οποία ήταν καραμπινάτη διαπλοκάρα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού με την ΕΛΟΚ για το
χατήρι του Γερόλυμπου, ήταν υπεύθυνη για την «ολοκλήρωση» της Σχολής Προπονητών με:
1) αποδοχή όλων των ευνοούμενων του Γερόλυμπου,
2) όλων των θυμάτων της εκδίκησης του Γερόλυμπου,
3) όλων των ψευδών δικαιολογητικών, που υπέβαλε η ΕΛΟΚ,
4) όλων των πλαστογραφιών της ΕΛΟΚ και άλλων
5) όλων των ευνοιών των εξετάσεων,
6) όλων διαρροών των θεμάτων προς τον Δημητριάδη και από αυτόν προς όποιους ήθελε,
7) και άλλων πολλών που θα προσπαθήσω να αναπτύξω στα επόμενα!
Ευτυχής ο κλόουν αναπληρωτής γυμναστής, που μας παίζει τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μαζί με τον αχυράνθρωπο του Γερόλυμπου Χρήστο Μπουλούμπαση και τη γυναίκα του
Δικτάτορα Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου, αφού παράβηκε το νόμο με την κομματική του
προσωπικότητα έδωσε τα διπλώματα σε ειδική τελετή, που του οργάνωσαν για τόνωση του
κομματικού του προφίλ οι Γερολυμπικοί κατά τα επόμενα, ενώ κατά το επί χρόνια ακολουθούμενο
τυπικό σε τις ομοσπονδίες πρωτόκολλο έπρεπε να τα απονείμει ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Διοίκησης της Σχολής, που τα υπογράφει κιόλας!
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Ρεφρέν:
«Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» δεν στήνεται ξεκάρφωτα σε ένα
βουνό, μια πεδιάδα, ένα ξέφωτο ή … πάνω στο κύμα! Πριν από
αυτή στήνεται η «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία
για ξέπλυμα κάθε πρόσφορης ΑΠΑΤΗΣ» της προηγούμενης
οργάνωσης! Και όταν η Απάτη γίνεται «νόμιμη», δηλαδή με τη
βούλα του κράτους, τότε αποδίδει και σε βρώμικο χρήμα!
Στο Κεφάλαιο αυτό αποκαλύπτουμε την κατά συρροή στυγνή και
παράνομη εκμετάλλευση των προνομίων της στέγης και υπαλλήλων, των επιχορηγήσεων, των
εθνικών Σταδίων, των μορίων και προσλήψεων στο Δημόδιο των αθλητών και των επαγγελματικών
αδειών προπονητών καράτε, που παρέχει η ΓΓΑ και το Κράτος γενικότερα στην ΕΛΟΚ ως αθλητική
ομοσπονδία.
Την πλήρη ευθύνη την φέρει η ΓΓΑ, διότι δεν παρακολουθεί ούτε κατ’ ελάχιστο τα
τεκταινόμενα εντός της ΕΛΟΚ, αποδεικνύοντας ότι ο Γερόλυμπος προστατεύεται από ένα
ιδιόμορφο σύστημα αποδεδειγμένης διαπλοκής!!!
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
των «Παροχών Προνομίων χωρίς
Έλεγχο» είναι διαχρονικό επί όλων των κυβερνήσεων, πράγμα που αποδεικνύει ότι αποτελεί
«κτήμα και δραστηριότητα» των υπαλλήλων και των διευθυντών της ΓΓΑ, ενώ οι πολιτικοί
προϊστάμενοι όλων των κυβερνήσεων απλά συμμετέχουν για το πρόσκαιρο του διορισμού τους στις
πολιτικές καρέκλες!!!
Η διαφθορά-διαπλοκή μεταξύ μονίμων υπαλλήλων και διευθυντών από τη
μια και πολιτικών προϊσταμένων από την άλλη έχει αποδειχθεί περίτρανα με το
πόρισμα και τις καταγγελίες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,
στο οποίο καταγράφονται περιγραφικά και συγκεκριμένα οι αμαρτωλές οικονομικές διευκολύνσεις από την πολιτική διοίκηση προς τους υπαλλήλους της ΓΓΑ,
διευκολύνσεις που «ζητούσαν σαν αντάλλαγμα» τα πολιτικά ρουσφέτια στην
«Αυτοκρατορία του Ρουσφετιού»!
Αν θέλαμε να θυμηθούμε στο εγγύς παρελθόν και στο παρόν ονόματα θα
μέναμε στους προηγούμενους Υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό και ΓΓΑ Κυριακή
Γιαννακίδου της Νέας Δημοκρατίας καθώς και στους τωρινούς υφυπουργό Σταύρο Κοντονή, ΓΓΑ
Ιούλιο Συναδινό και Υφυπουργό Γιώργο Βασιλειάδη της παρούσας τραγελαφικής κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ!!!
Κατά τα άλλα, το Πανέξυπνο και Πανίσχυρο και Παν-δίκαιο Κράτος πιάνει τον καφετζή στο
Μοναστηράκι που δεν έκοψε απόδειξη για τον καφέ!!!
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Ζ8.4 – Οι Δεκάδες παρανομίες της Σχολής Προπονητών 2014

ΑΡΧΗ

Μεταφέρω εδώ την καταγγελία μου της παράνομης Σχολής Προπονητών Καράτε
όπως υποβλήθηκε στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
(περί την 25/6/2015).
Θέμα: Η παράνομη ίδρυση και λειτουργία Σχολής Προπονητών Καράτε, που έχει αναχθεί σε
μείζον δημόσιο σκάνδαλο στο χώρο του αθλήματος λόγω του πλήθους των παρανομιών της!

ΙΔ
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(Από την καταγγελία αυτή στο από 25/6/2015 δημοσίευμά μου στο www.karate.gr έχουν
παραληφθεί όσα έχουν προηγηθεί στις προηγούμενες ενότητες εδώ!)

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Επιθεωρητή,

Επειδή στον αθλητισμό γίνονται, ως γνωστόν, σημεία και τέρατα καταγγέλλω στα επόμενα
την παράνομη ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε 2014 από την άσχετη με το
γνωστικό αντικείμενο του καράτε και παραπαίουσα Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) προς
χάριν της καθ' όλα παράνομης Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛΟΚ) για τις δικές σας ενέργειες
λόγω αρμοδιότητας:

1) προς ακύρωση και επανάληψη της Σχολής ή

2) προς συνέχιση και λήξη υπό νόμιμες συνθήκες!

ΠΕ
ΡΣ

Στα επόμενα πιθανότατα να βρεθούν παρανομίες για διερεύνηση ακόμα και από εισαγγελέα.
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Το ιστορικό των Σχολών Προπονητών Καράτε της ΓΓΑ.
Επειδή οι πανεπιστημιακές σχολές γυμναστών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες
των συλλόγων των διαφόρων αθλημάτων για προπονητές, ο αθλητικός νόμος 2725/1999 και οι
τροποποιήσεις του έχουν προβλέψει την ίδρυση και λειτουργία "Σχολών Εμπειρικών Προπονητών"
για τα διάφορα αθλήματα σε συνεργασία της ΓΓΑ και των ομοσπονδιών, ώστε να καλύπτονται κατά
το δυνατόν οι προπονητικές ανάγκες των συλλόγων. Βεβαίως, ενώ ο νόμος αρχικά άλλα πρόβλεπε
και τελικά άλλα εφαρμόζονται έχει αποκατασταθεί μια μεσοβέζικη ημινόμιμη κατάσταση αποδεκτή
από όλους, η οποία όμως πολλές φορές στρεβλώνεται λόγω άγνοιας ή/και αδιαφορίας της ΓΓΑ από
τη μια και συγκεκριμένων στόχων και σκοπών των ομοσπονδιών και αυτών που τις ελέγχουν από
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την άλλη. Οι Σχολές αυτές διοικούνται από πενταμελή Επιτροπή Διοίκησης, με τρία μέλη από τη
ΓΓΑ, εκ των οποίων το ένα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής, και δύο από την ομοσπονδία, όπου το
ένα είναι ο Διευθυντής.
Στην προκειμένη περίπτωση της ΕΛΟΚ, εκτός των κατωτέρω, που θα αναπτυχθούν,
παίζουν ρόλο και οι κατά το παρελθόν ιδρυθείσες Σχολές Προπονητών Καράτε. Είναι σκόπιμο,
λοιπόν, να αναφερθούν οι αποφάσεις όλων των μέχρι σήμερα Σχολών, που λειτούργησαν με
συνεργασία των ΓΓΑ και ΕΛΟΚ, που είναι οι επόμενες:
Οι παρανομίες κατά την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε χωρίζονται στα
επόμενα Μέρη και Ενότητες:
Μέρος Ι

ΠΕ
ΡΣ

Α – Οι παρανομίες 1 έως 3 πριν από την ίδρυση της Σχολής!

B - Οι παρανομίες 4 έως 15 της απόφασης ίδρυσης της Σχολής
Μέρος ΙΙ

Γ – Οι παρανομίες 16 έως 18 κατά τη λειτουργία της Σχολής

Δ - Οι παρανομίες 19 έως 23 υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων!
Ε - Οι παρανομίες 24 έως 30 κατά των αδικούμενων υποψηφίων!
Ζ - Οι παρανομίες 31 έως 35 που διαπράττουν οι διδάσκοντες!
Μέρος ΙΙΙ

Η - Οι παρανομίες 36 έως 39 των εξετάσεων της Σχολής!

Θ - Οι παρανομίες 40 έως 41 στα αποτελέσματα της Σχολής!

Ι - Οι παρανομία 42 στον Οικονομικό Απολογισμό της Σχολής!

Κ - Οι παρανομίες 43 έως 53 στο Πρακτικό 12 της Επιτροπής!

Τα Πρακτικά και το Πόρισμα της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής
Η παρούσα καταγγελία συντάχθηκε στα Μέρη της κατά την εξέλιξη της λειτουργίας της
Σχολής Προπονητών Καράτε από τον Ιούλιο 2014 μέχρι τον Ιούνιο 2015. Στο μεταξύ, όμως,
μερικά άτομα από το ΔΣ/ΕΛΟΚ υπέβαλαν έγκληση εναντίον μου για συκοφαντική δυσφήμηση για
δημοσιεύματά μου στο www.karate.gr με ψευδείς καταγγελίες. Με προοπτική να ασκήσω και εγώ
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ένδικα μέσα εναντίον τους ζήτησα με εισαγγελική παραγγελία τα Πρακτικά της Επιτροπής
Διοίκησης της υπό διερεύνηση Σχολής, τα οποία προσθέτουν τις δικές τους εξηγήσεις στα τεκταινόμενα κατά τη λειτουργία αυτής της Σχολής Προπονητών, τα οποία παρέλαβα την 23/6/2015
και τα οποία μνημονεύονται εδώ ως δημόσια έγγραφα για ένα θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος που
ταλανίζει επί ένα χρόνο το χώρο και τον κόσμο του δημόσιου αθλήματος του καράτε.
Οι επιβεβαιώσεις και διασταυρώσεις των καταγγελιών μου από τα Πρακτικά θα
προστίθενται στα σχετικά σημεία των επομένων.
Παράλληλα, μετά τα πολλά μου δημοσιεύματα για τις παρανομίες της ΕΛΟΚ και της Σχολής
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και την αποστολή αυτών προς τους βουλευτές και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, ο
υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός είχε δώσει εντολή στην Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής, από την
8-9-14 (προκύπτει εκ του Πρακτικού 9/15-1-15), όπως καταγράφεται και στο Πρακτικό
7/15-10-14, να ελέγξει τις καταγγελίες στο από 25/6/2015 δημοσίευμά μου (###) στο
www.karate.gr η Επιτροπή αυτή, μετά από 7ωρη συνεδρίαση την 25/9/14 και δύο επόμενες
συνεδριάσεις της Επιτροπής, είχε καταλήξει στο Πόρισμα της 15-01-2015 (με κλικ εδώ). Το
Πόρισμα, όμως, αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ για τρεις βασικούς λόγους, εκτός των άλλων επί
μέρους λόγων:
Πρώτον, διότι, όπως ομολογείται και στο Πόρισμα, για ό,τι δεν είχε ιδίαν άποψη η Επιτροπή
υιοθετούσε την άποψη του ... Διευθυντή της Σχολής Χρήστου Μπουλούμπαση,

Δεύτερον, διότι η συγκεκριμένη Επιτροπή πραγματικά δεν έχει αρμοδιότητα να κρίνει όλες

ΠΕ
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μου τις καταγγελίες, πράγμα που το εκμεταλλεύτηκε κιόλας πέραν του δέοντος (!), αφού πολλές
από αυτές εντάσσονται στις αρμοδιότητες και ευθύνες της ΓΓΑ και των Διευθύνσεών της, και αυτές
έπρεπε να ασχοληθούν, πράγμα που δεν έγινε, και
Τρίτον, διότι στο Πόρισμα είναι διάχυτη η προσπάθεια από τους έχοντες την πλειοψηφία

υπαλλήλους της ΓΓΑ να απαλλαγεί η ΓΓΑ από τις ευθύνες της!!!
Κατά το πρώτο, ο Διεθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης είναι εν προκειμένω

διπλά κατηγορούμενος: και ως Πρόεδρος της ΕΛΟΚ και ως Διευθυντής της Σχολής Προπονητών!
Πού ακούστηκε ένας "δικαστής", όπως λειτουργεί εδώ η Επιτροπή, να κρίνει μια υπόθεση και όπου
δεν έχει ο ίδιος γνώμη να υιοθετεί τη γνώμη του κατηγορούμενου??? Πολύ πρωτότυπο!!!
Τα άλλα δύο είναι δημοσιο-υπαλληλικά! Και η ΓΓΑ είναι ένοχη εν προκειμένω, αφού δεν

αναλαμβάνει τις ευθύνες της για να καθαρίσει το χώρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε!
Συνεπώς, για τις αριθμημένες παρανομίες του δημοσιεύματος 1 - 2 - 3 - 11 - 21 - 22 η

Επιτροπή ΔΕΝ απάντησε, αλλά είναι ευθύνη της ΓΓΑ να επιληφθεί αυτών των παρανομιών πράγμα
που ΔΕΝ το έκανε.

Οι αποδοχές ή αντικρούσεις των καταγγελιών μου από το Πόρισμα θα δίνονται κατωτέρω
στα αντίστοιχα σημεία, όπως και οι απαντήσεις μου σε αυτές.
Τα Πρακτικά και το Πόρισμα της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής (με κλικ στα κουτάκια)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Πόρισ

10

11

12

19/6/14 30/6/14 7/7/14 12/7/14 18/7/14 18/9/14 15/10/14 13/1/15 15/1/15 15/1/15 21/1/15 23/1/15 1/7/15
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Μέρος Ι
Α – Οι παρανομίες 1 έως 3 πριν από την ίδρυση της Σχολής!
1) Τη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “έτρεξε” εν γνώσει
της ΓΓΑ ένα παράνομο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΟΚ, που ήδη έπρεπε να εκπέσει με απόφαση
του Υφυπουργού Αθλητισμού! Παράνομο λόγω πολλαπλών παραβιάσεων της αθλητικής και
φορολογικής νομοθεσίας, πάντα ... υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!! Συνεπώς, όλες οι αποφάσεις και της
ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ για την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε αποτελούν δέσμη
πολλαπλών παρανομιών και άρα είναι νομικά άκυρες!!!
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Οι επί σειρά ετών παραβιάσεις της αθλητικής και της φορολογικής νομοθεσίας από τα
εκάστοτε μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ είναι αναρίθμητες! Από νοθευμένες εκλογές, λειτουργία παράνομων
μη δηλωμένων και φορολογούμενων παρα-ομοσπονδιών, διοργανώσεις αγώνων και σεμιναρίων με
κέρδη για τα μέλη και τους ευνοούμενους των μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ μέχρι ύποπτες προμήθειες
υλικού (δεν υπάρχει Βιβλίο Αρχείου Υλικού, κτλ.) και οικονομικά ύποπτα
ταξίδια των αθλητικών αποστολών στο εξωτερικό, και άλλα, περιγράφονται δε
εκτενέστατα σε δημοσιεύματά μου στο www.karate.gr, μερικά από τα οποία
υπενθυμίζονται και κατωτέρω.

Για αυτά τα δημοσιεύματα, τα οποία διαβάζει όλος ο κόσμος του
καράτε, δεν δέχθηκα ποτέ καμιά αγωγή ή μήνυση!

ΠΕ
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17/2/2014 - Προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού: Κύριε Ανδριανέ, πού πάνε τα
λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων που δίνει επί είκοσι χρόνια η ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ για δημιουργία και
συντήρηση ενός ιστότοπου με μηδενικό περιεχόμενο???
19/2/2014 Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα απο τη
ΔΕ/ΕΛΟΚ και η πανηγυρική τους αθώωση από το ΑΣΕΑΔ.
2/3/2014 - ΕΛΟΚ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Ακόμα μια μεγαλειώδης Απάτη των Πολιτικών!

5/3/2014 - ΕΛΟΚ-ΓΓΑ: Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια
εκτεταμένη φοροδιαφυγή!
10/3/2014 - Σας φτύνουνε και λέτε … «βρέχει»! Εκτεταμένη ΝΟΘΕΙΑ στις εκλογές
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε - ΕΛΟΚ!
19/3/2014 - Ο Καραγκιόζης … Βεζύρης! Ποιοι Καραγκιόζηδες διοικούν τον Αθλητισμό της χώρας?
24/3/2014 - "Φοροδιαφυγή Καράτε" υπό την ... "Αιγίδα" της Γ. Γ. Αθλητισμού!!!

3/4/2014 - Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι Απολογισμοί
της ΕΛΟΚ: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση! Αδικαιολόγητα ποσά,
ποαθλητικών αποστολών στο εξωτερικό) πολλές ασάφειες, καμιά διευκρίνηση!
14/4/2014 - Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι
Ετήσιοι Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση!
Αδικαιολόγητα ποσά, πολλές ασάφειες, καμιά διευκρίνηση! Μέρος Πρώτο - Μέρος
Δεύτερο.
16/4/2014 - Kαταγγελία της ΕΛΟΚ στην Εφορία από γονείς αθλητών!!!

24/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με αίτημα έκπτωσής του!!!
5/5/2014 - Καταγγελία της ΕΛΟΚ στη Εφορία και στο ΣΔΟΕ!!!

Εδώ θεωρείται σκόπιμο να παραθέσουμε τα ενεργά στη Σχολή μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ:
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Οι Μπουλούμπασης - Βόβλας - Πάσης - Καρβούνης - Χονδροματίδης Κοσμίδης είναι άπαντες κάτοχοι διπλώματος προπονητή από τη ΓΓΑ, διδάσκουν
καράτε στο σύλλογό τους, σε άλλους συλλόγους, σε σεμινάρια που τους οργανώνει
η ΕΛΟΚ και ακόμα και σε αυτή την υπό κρίση Σχολή Προπονητών και συνεπώς
ΕΙΝΑΙ "επαγγελματίες προπονητές" μη έχοντες δικαίωμα να είναι αντιπρόσωποι
συλλόγων προς την ΕΛΟΚ, να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέσεις Διοικητικού
Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής και να εκλεγούν σε αυτές τις θέσεις. Για
να είναι μέλη του ΔΣ όχι μόνο δεν έπρεπε να ασχολούνται με τη διδασκαλία του καράτε αλλά έπρεπε
με βεβαία ημερομηνία ΝΑ ΕΙΧΑΝ υποβάλει προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δήλωση
αποποίησης της ιδιότητας του προπονητή προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για τις ανωτέρω
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διοικητικές θέσεις στην ομοσπονδία! Εφόσον τέτοια δήλωση ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ υποβάλει,
τότε αποκρύπτουν την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή και καταλαμβάνουν ταυτόχρονα
μια θέση στη διοίκηση της ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα να χειραγωγούν το άθλημα και
να οδηγούν μια αθλητική ομοσπονδία σε εξ ορισμού συνεχή εξαπάτηση της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!!!
Τα ανωτέρω αποδεικνύονται στο άρθρο μου

5/3/2014 - ΕΛΟΚ-ΓΓΑ: Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς
η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή! , όπου
αποδεικνύεται ότι οι εν λόγω κύριοι κάνουν σεμινάρια
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καράτε σε όλη την Ελλάδα και άρα πληρώνονται με "μαύρο χρήμα" πράγμα που
απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο 2725/1999!!!

Εκ των ανωτέρω άρθρων μου στο www.karate.gr προκύπτει ότι η ΕΛΟΚ:

α) διενεργεί νοθευμένες εκλογές με εικονικούς αντιπροσώπους συλλόγων,

β) κατηγορεί ψευδώς, τιμωρεί και εξοντώνει τους αντιφρονούντες συλλόγους και άτομα με
παράνομες δικαστικές επιτροπές,
γ) δεν αναρτά αποφάσεις και απολογισμούς στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ούτε τους
δίνει στις γενικές συνελεύσεις,
δ) διοικείται παράνομα από προπονητές καράτε,

ε) υποθάλπει την φοροδιαφυγή όλων των μελών του ΔΣ αυτής,
ζ) υποθάλπει την φοροδιαφυγή πολλών άλλων προπονητών καθώς και
η) υποθάλπει τη φοροδιαφυγή 4-5 ομοσπονδιών-μαϊμού δήθεν για τα στυλ

καράτε, οι οποίες λειτουργούν ως φαντάσματα υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ, έξω από τους
καταστατικούς σκοπούς της και χωρίς καταστατικά και φορολογική οντότητα, και άλλα!!!
Σε τελική ανάλυση, προκύπτει ότι η εθνική ομοσπονδία ΕΛΟΚ είναι στην ουσία και λειτουργεί
ως "μαγαζί του Γιώργου Γερόλυμπου" με τον ίδιο ως αφανή επιχειρηματία!!!
Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι
εποπτεύει τη σύννομη λειτουργία των αθλητικών ομοσπονδιών και αδρανεί παρά τις πολυετείς
καταγγελίες!
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Εάν η ΓΓΑ τηρούσε τον αθλητικό νόμο, τότε έπρεπε ο Υφυπουργός Αθλητισμού να είχε
επιβάλει την έκπτωση του ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Συνεπώς, ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός ήταν ευθέως διαπλεκόμενος με το
στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Γερόλυμπο, που είναι ο δικτάτορας και εκμεταλλευτής της
ΕΛΟΚ, αφού πρώτα έπρεπε να "καθαρίσει" το καθεστώς λειτουργίας της ΕΛΟΚ και μετά να δώσει
το πράσινο φως για την ίδρυση Σχολής Προπονητών Καράτε, πράγμα που ΔΕΝ έκανε! !
Επομένως, η ΕΛΟΚ είναι μια επί είκοσι χρόνια παράνομα λειτουργούσα Ομοσπονδία και άρα
η ΓΓΑ έδωσε άδεια για Σχολή Προπονητών σε μια παράνομη αθλητική ομοσπονδία!

Ιούλιο Συναδινό!
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Φυσικά σήμερα με την νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η υποχρέωση τήρησης της νομιμότητας
βαραίνει τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Σταύρο Κοντονή και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ.
2) Επιπρόσθετα, τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ Εμμα-

νουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου και Γιώργος Κοσμίδης, οι
οποίοι με την απόφαση ίδρυσης της Σχολής Προπονητών
ορίστηκαν ως εκπρόσωποι της ΕΛΟΚ στην Επιτροπή

Διοίκησης της Σχολής, είναι μέλη της παράνομης διοίκησης

της ΕΛΟΚ και επομένως κάθε συμμετοχή τους σε κάθε
απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής είναι
νομικά εκ των προτέρων άκυρη, ενώ ο δεύτερος παραδέχθηκε ότι ήταν και είναι εν ενεργεία προπονητής!
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3) Η ΓΓΑ ενημερωνόταν από εμένα καθημερινά με emails για όλα αυτά από το karate.gr,

όπως αποδεικνύεται από το άρθρο: 5/2/2014 "Δείξε το σεβασμό σου στον αντίπαλο με το ...
Κινέζικο Μαρτύριο της Σταγόνας!" και άρα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν τα γνώριζε! Άλλωστε
η δουλειά της είναι να "εποπτεύει" τη σύννομη λειτουργία των αθλητικών ομοσπονδιών!
Συνεπώς, η ΓΓΑ γνώριζε όλα τα ανωτέρω και δεν δικαιολογείται να μην ελέγξει πρώτα την

αλήθεια τους και μετά, αν δεν αληθεύουν, να ιδρύσει τη Σχολή Προπονητών Καράτε.
Σε όλα μου τα δημοσιεύματα το πρόσωπο του κυρίου Γιώργου Γερόλυμπου ήταν κυρίαρχο σε

κάθε ενέργεια της ΕΛΟΚ και της Σχολής. Είχα τονίσει τόσο πολύ την κυριαρχία του στη ΕΛΟΚ και
τη Σχολή, ώστε η σύζυγός του κα Ποντίδα-Γερολύμπου, όταν συζητήθηκαν στην Επιτροπή
Διοίκησης οι καταγγελλόμενες παρανομίες για τις ΕΛΟΚ και Σχολή Προπονητών, έσπευσε να
εξαιρέσει το όνομα του συζύγου της από το Πόρισμα για τις καταγγελίες με το επιχείρημα ότι "έχει
ξεκινήσει νομική διαδικασία για την υπόθεση και εκκρεμεί δικαστική απόφαση", όπως γράφεται στο
Πρακτικό 9/15-1-15, σελ. 2 μέση. Αυτό, όμως, ήταν ψευδές, διότι δεν υπήρχε καμιά απολύτως
νομική ενέργεια του Γερόλυμπου εδώ και δυό χρόνια εναντίον μου και αν υπήρχε, έπρεπε να
κατατεθεί από την ψευδέστατη Γερολύμπου στην Επιτροπή, πράγμα που δεν έγινε! Η μόνη νομική
ενέργεια εναντίον μου ήταν μια παιδαριώδης έγκληση για συκοφαντική δυσφήμηση από τους Μπουλούμπαση, Γερολύμπου και Δημητριάδη, που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Αθηνών την 4/3/2015!
Στο Πόρισμα, στον αριθ. (7), αναφέρεται η ψευδής δήλωση της Ποντίδα-Γερολύμπου ότι
σχετικά με τις καταγγελίες μου για τον άνδρα της εκκρεμεί δικαστική απόφαση, αλλά ακόμα και αν
εκκρεμεί, αυτό δεν είναι λόγος να μην ελέγχεται ο Γερόλυμπος για τις πράξεις του!
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B - Οι παρανομίες 4 έως 15 της απόφασης ίδρυσης της Σχολής Προπονητών Καράτε
15768/28-5-2014 του Υφυπουργού Αθλητισμού!
Πριν από κάθε ερευνητικό σχόλιο πρέπει να τονίσουμε την παρατήρηση ότι η προηγούμενη
Σχολή Προπονητών Καράτε είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2001, δηλαδή πριν 13 χρόνια,
πράγμα απαράδεκτο για μια ομαλά λειτουργούσα ομοσπονδία και για ένα ομαλά εξελισσόμενο άθλημα,
με ευθύνη και της ΕΛΟΚ, αλλά και της ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι την ... "εποπτεύει"!!! Αυτό αποτελεί
ισχυρή ένδειξη ότι η παράληψη εκπαίδευσης νέων προπονητών επί 13 χρόνια αποτελεί εκμετάλ-
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λευση της ομοσπονδίας και του αθλήματος από τους παλιούς προπονητές! Ταυτόχρονα και από το
1999, που ισχύει ο αθλητικός νόμος, ο οποίος επιτάσσει ο κάθε σύλλογος να έχει επαγγελματία
προπονητή, οι σύλλογοί-μέλη της ΕΛΟΚ κατά την πλειοψηφία τους παρανομούσαν, διότι δεν είχαν
προπονητή με κατατιθέμενη σύμβαση στην αρμόδια εφορία!
Εισαγωγικά, ας υπενθυμίσουμε ότι το δίπλωμα προπονητή από τη ΓΓΑ είναι ένα σοβαρότατο
επαγγελματικό προσόν, αλλά και ανάληψη ευθύνης, το οποίο θα πρέπει να δίδεται από τη ΓΓΑ
τηρουμένων όλων των προϋποθέσεων ικανότητας, αξιοκρατίας, διαφάνειας και δικαίου! Επομένως,
την τελική ευθύνη πληρότητας των προϋποθέσεων και άψογης λειτουργίας της Σχολής Προπονητών για την ηθική και σύννομη απόδοση αυτού του προσόντος στους δικαιούχους την έχει η ΓΓΑ!
Η υπό διερεύνηση Σχολή Προπονητών Καράτε ιδρύθηκε με την Απόφαση 15768/28-52014 του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανού, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
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1593Β/17.6.2014 (και έγινε νόμος του κράτους), ενώ τροποποιήθηκε με την Τροποποίηση του
ΦΕΚ Β2385/8.9.2014.
Ας σημειωθεί εδώ ότι κάθε άθλημα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες όσον αφορά στην ιστορία

του εντός και εκτός Ελλάδος, την τεχνική του και τους ανθρώπους του, πράγματα που το κάνουν
τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα αθλήματα. Αν προσθέσουμε σε αυτά και το ότι τα εξ ανατολής
προερχόμενα αθλήματα των μαχητικών τεχνών έχουν και μια ιδιόμορφη φιλοσοφία και εκπαίδευση,
τότε θα κααταλάβουμε πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη "ειδικού" στη ΓΓΑ για να παρακολουθεί την
εξέλιξη μιας ομοσπονδίας, στην οποία έχει εμπιστευθεί τη διοίκηση ενός αθλήματος και την επιχορηγεί από το 1991! Στη ΓΓΑ, όμως, δεν υπάρχει ούτε ένας υπάλληλος που να έχει έστω και την
παραμικρή ιδέα του τι είναι το καράτε! Νομίζουν ότι το καράτε είναι γιαπωνέζικο ... ποδήλατο!!! Και
το αντιμετωπίζουν ως γιαπωνέζικο ... ποδήλατο δίνοντάς το τελείως ανεύθυνα στον Γιώργο Γερόλυμπο να κάνει ... βόλτες!!!
4) Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής βασίστηκε, όπως αναφέρεται, βασίστηκε στην επόμενη
αλληλογραφία μεταξύ ΓΓΑ και ΕΛΟΚ:
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Το παράνομο, όμως, ΔΣ/ΕΛΟΚ, το οποίο απομυζά την ομοσπονδία, είναι τελείως αναξιόπιστο ως προς κάθε του δήλωση, οπότε εάν τα υπό (4) και (5) έγγραφα είναι απατηλά και
αναληθή (αυτό αποδείχθηκε εκ των υστέρων από ελέγχους) και η ΓΓΑ τα αποδέχθηκε, τότε
προκύπτει διαπλοκή μεταξύ ΕΛΟΚ και υπαλλήλων της ΓΓΑ και άρα τα έγγραφα αυτά πρέπει να
δοθούν στη δημοσιότητα βάσει του νόμου περί Διαύγειας στη δημόσια διοίκηση, πράγμα που δεν
έχει γίνει και άρα εξ αυτού προκύπτει παρανομία! Οι μαθητές της Σχολής Προπονητών Καράτε
και οι σύλλογοι από τους οποίους προέρχονται έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν το περιεχόμενο των

προϋποθέσεων συμμετοχής!
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ανωτέρω επιστολών υπό (4) και (5), ώστε να είναι βέβαιοι ότι δεν πέφτουν θύματα
εκμετάλλευσης από τις αμαρτωλές ΕΛΟΚ και ΓΓΑ! Υπάρχει το ενδεχόμενο με τις επιστολές αυτές
η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ να εξαπατούν συλλόγους και αθλητές του καράτε ως προς την αλήθεια των
5) Ποιες είναι οι κατά το (6) υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό στο άθλημα?
Πόσους ενεργούς συλλόγους έχει η ΕΛΟΚ, πόσοι προπονητές έχουν πτυχίο της ΓΓΑ και πόσοι από
αυτούς απασχολούνται με νόμιμες συμβάσεις σε συλλόγους? Γιατί άργησε 13 χρόνια να λειτουργήσει
η Σχολή Προπονητών Καράτε? Αν αυτά δεν απαντηθούν δημοσίως, τότε η λειτουργία της Σχολής
με 250 € συμμετοχή κατ’ άτομο και περί τα 240 άτομα συμμετέχοντες αποτελεί ύποπτη ενέργεια
του ΔΣ/ΕΛΟΚ με τη συνενοχή της αμαρτωλής ΓΓΑ! Από όσα είναι γνωστά οι ενεργοί σύλλογοι της
ΕΛΟΚ είναι 100 (ψηφίζουν 80) και οι μέχρι πριν από την ελεγχόμενη Σχολή προπονητές με δίπλωμα
ΓΓΑ είναι περίπου 200!
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6) Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής (28-5-2014) ορίζει την επόμενη πενταμελή Επιτροπή
Διοίκησης της Σχολής από τρεις υπαλλήλους της ΓΓΑ και δύο αντιπροσώπους της ΕΛΟΚ, ενώ το
πρόγραμμα των μαθημάτων από 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων και 120 ώρες πρακτικών
ορίστηκε να διαρκέσει από 12-7-2014 μέχρι 19-10-2014.

Οι από την ΕΛΟΚ προτεινόμενοι ως μέλη της Επιτροπής Διοίκησης Εμμανουέλα ΠοντίδαΓερολύμπου (υπό έλεγχο ως προς τη νομιμότητά της ως μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ) και Γιώργος
Κοσμίδης, θυμίζουμε, είναι μέλη της παράνομης διοίκησης της ΕΛΟΚ και επομένως κάθε συμμετοχή
τους σε κάθε απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής είναι εκ των προτέρων άκυρη!
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Εκ των υστέρων ο Γιώργος Κοσμίδης παραδέχθηκε ότι είναι επαγγελματίας προπονητής
καράτε και άρα παράνομο μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Αυτό ακυρώνει τη σύνθεση της Επιτροπής
Διοίκησης της Σχολής Προπονητών, της οποίας ορίστηκε μέλος κατά εξαπάτηση της ΓΓΑ από την
ΕΛΟΚ, διότι καθαρά "τεχνικός" ανέλαβε "διοικητική θέση" κατά παράβαση και του γράμματος και
του πνεύματος του αθλητικού νόμου! Και όλοι στο ΔΣ της ΕΛΟΚ το γνώριζαν αυτό. Συνεπώς, η
Επιτροπή Διοίκησης γίνεται 4μελής και άρα ΔΕΝ πληρούταν ο νόμος ίδρυσής της.
Επιπρόσθετα των ανωτέρω, η Ποντίδα-Γερολύμπου είχε δύο "κολλητά" της πρόσωπα ως
μαθητές της Σχολής παράνομα, ο Κοσμίδης την κόρη του παράνομα, η Μαραγκού την κόρη της
παράνομα και ο Διευθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης τον γιό του, ενώ στη Σχολή
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συμμετείχαν ως υποψήφιοι προπονητές και δύο μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ επίσης παράνομα. Αλλά αυτά
θα τα δούμε στις συμμετοχές των υποψηφίων προπονητών.
7) Την 24-7-2014, όμως, παραιτήθηκε ΞΑΦΝΙΚΑ η πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης
της Σχολής κα Αθηνά-Ευαγγελία Αξαρλή, όπως αναφέρεται στο (3) της με κλικ εδώ απόφασης
της ΓΓΑ και δημοσιευμένης στο ΦΕΚ Β2385/8.9.2014 (με κλικ εδώ) (και επόμενη φωτό)
τροποποίησης της αρχικής απόφασης, αφήνοντας ακέφαλη την Επιτροπή Διοίκησης και άρα
ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ.
Ο "εγκέφαλοι" της ΓΓΑ, που συνέταξαν

την απόφαση ίδρυσης της Σχολής, δεν προνόησαν να βάλουν "αναπληρωματικούς" στην Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής και έτσι έμεινε η
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Σχολή να τρέχει παράνομα από την "επιχείρηση"
ΕΛΟΚ και μόνον!!! Αυτό σημαίνει ότι για έναν
ακόμα λόγο έπαψε αυτόματα να πληρούταν ο
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ για την ίδρυση και
λειτουργία της Σχολής! Και όμως η Σχολή
συνέχισε να λειτουργεί χωρίς διοίκηση και άρα
χωρίς καμιά παρακολούθηση για τη νομιμότητα
της λειτουργίας της!!!
Ακούστηκε η άποψη ότι η παραίτηση της

Αξαρλή δεν επηρεάζει τη λειτουργία της
Σχολής, διότι η Επιτροπή Διοίκησης μπορεί να
συνεχίσει να λειτουργεί "ως συλλογικό όργανο".
Αυτό αποτελεί "δημοσιο-υπαλληλικό σόφισμα",
ενώ η πραγματικότητα είναι ότι το διάστημα αυτό
υπήρχε πραγματικό "κενό διοίκησης"! Γεγονός
είναι ότι με την παραίτηση της Αξαρλή και την
παράνομη συμμετοχή του Κοσμίδη, ήδη η Επιτροπή Διοίκησης "λειτουργούσε" με τρία άτομα
κατά παράβαση του νόμου, που την θέλει
πενταμελή! Θυμίζω ότι η Επιτροπή Διοίκησης:
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"1. Εγκρίνει το πρόγραμμα σπουδών.
2. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία
της σχολής και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά
την εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από το Διευθυντή, η
επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην επικύρωση των αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες
επιτυχόντων και αποτυχόντων (συντάσσοντας σχετικό πρακτικό)."
Όλα αυτά τυπικά ΔΕΝ γίνονταν!
Αλλά και στην πραγματικότητα η Επιτροπή ΔΕΝ λειτουργούσε, διότι:
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α) για να λειτουργήσει έπρεπε ο Πρόεδρός της να συγκαλέσει συνεδρίαση και άρα για να
συνεδριάσει έπρεπε να έχει πρόεδρο, πρόσωπο που δεν είχε,
β) ο Καραστάθης μπήκε ως νέος πρόεδρος στη θέση της πρώην προέδρου Αξαρλή διοριζόμενος αναγκαστικά με δημοσίευση στο ΦΕΚ την 8/9/2014 και συνεπώς η θέση ΔΕΝ καλυπτόταν αλλιώς με νόμιμο τρόπο,
γ) η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης με την Αξαρλή πρόεδρο της Σχολής
έγινε την 18/7/2014 και η πρώτη με τον Καραστάθη πρόεδρο έγινε την 18/9/2014, δηλαδή για
δύο μήνες η Επιτροπή Διοίκησης ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ! «Καλημέρα» δεν είπαν μεταξύ τους!!!
δ) στο μεταξύ τα μαθήματα της Σχολής συνεχίζονταν στο Στάδιο των Άνω Λιοσίων! Ποτέ
δεν μετέβη η Επιτροπή Διοίκησης στους χώρους των μαθημάτων της Σχολής Προπονητών να
διαπιστώσει επί τόπου την ομαλή διεξαγωγή τους, ούτε στο διάστημα του "κενού διοίκησης", ούτε
πριν ούτε μετά!
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ε) κατά το "από Αξαρλή μέχρι Καραστάθη" διάστημα "κενού διοίκησης" έγιναν "96 ώρες

μαθημάτων (σχεδόν τα μισά) επί τέσσερα τμήματα" στους μαθητές της Σχολής ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, που να παρακολουθεί τη λειτουργία της!

Και έτσι φθάσαμε στο σημείο από την παραίτηση της Αξαρλή την 24-7-2014 μέχρι το
διορισμό του αντικαταστάτη της Δημήτρη Καραστάθη την 8-9-2014 να γίνουν, χωρίς καμιά
επίβλεψη από την Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής, "96 (από τις 200) διδακτικές ώρες επί τέσσερα
τμήματα" από τους "επιχειρηματίες" της ΕΛΟΚ, όπως ήθελαν αυτοί, με όποιο πρόγραμμα ήθελαν,
με όποιους διδάσκοντες ήθελαν, στις οποίες παρέδιδαν μαθήματα προπονητικής στους υποψήφιους προπονητές ακόμα και μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, που βάσει του αθλητικού νόμου:
α) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ την ιδιότητα του προπονητή αφού είναι μέλη ΔΣ, ενώ ταυτόχρονα

β) κατέλαβαν έμμισθη θέση ως διδάσκοντες στη Σχολή κατά παράβαση πάλι του αθλητικού
νόμου κατά τον οποίο υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ΕΛΟΚ ως μέλη ΜΟΝΟ
του ΔΣ και ΜΟΝΟ αμισθί!!! Μάλιστα, είναι τόσο μεγάλο το θράσος τους, ώστε μαθήματα στη Σχολή
επιχείρησε να παραδώσει ο και άμισθος πρόεδρος της ΕΛΟΚ και διορισμένος ... άμισθος Διευθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης!!! Και μάλιστα θέλησε να πουλήσει το βιβλίο του «Το
Παραμύθι του Καράτε», αλλά του το έκοψε το www.karate.gr !
Γίνεται φανερό πλέον ότι μετά την αντικατάσταση της Αξαρλή, ο Δημήτρης Καραστάθης
χωρίς να γνωρίζει την ιστορία και το χώρο του καράτε καλείται να διεκπεραιώσει ένα δύσκολο έργο,
που ήδη βρίσκεται εκτός ελέγχου:
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α) να ολοκληρώσει και να "κλείσει" νόμιμα μια Σχολή Προπονητών παράνομης και αναξιόπιστης ομοσπονδίας,
β) με μαθητές που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά από αυτήν την παράνομη και αναξιόπιστη
ομοσπονδία,
γ) που ιδρύθηκε με παράνομη απόφαση της ΓΓΑ,
δ) που ήδη λειτούργησε εκτός νόμου για το μισό της χρονικό διάστημα, και
ε) που δημιούργησε παράνομες καταστάσεις κατά τη λειτουργία της.
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Στο Πόρισμα, στον αριθ. (8), διατυπώνεται η άποψη ότι η παραίτηση της Αξαρλή δεν
επηρεάζει τη λειτουργία της Σχολής, διότι η Επιτροπή Διοίκησης μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί
"ως συλλογικό όργανο". Έχω απαντήσει πιο πάνω: Πότε λειτούργησε? Πότε έβγαλε νέο πρόεδρο?
Γιατί χρειάστηκε τροποποίηση στο ΦΕΚ για να λειτουργήσει? Κάτι δεν μας λένε καλά!
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8) Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής ορίζει:

Ο οριζόμενος ως Διευθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης, πρόεδρος της ΕΛΟΚ,

είναι παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, διότι δεν είναι τίποτα άλλο από ένας στυγνός επιχειρηματίας
του καράτε, που εκμεταλλεύεται την ομοσπονδία.
Αρχηγός της παρα-ομοσπονδίας του Γουάντο-ρύου καράτε (βλέπετε άρθρο με κλικ εδώ)
διοργανώνει σεμινάρια και αγώνες της οργάνωσης καράτε, που διευθύνει υπό μορφή άτυπης και
φορολογικά αδήλωτης οργάνωσης, πάντα με οικονομικά οφέλη, ενώ ταυτόχρονα διδάσκει ως
προπονητής στο σύλλογό του! Όλα αυτά με την παρότρυνση, βοήθεια και κάλυψη του Γιώργου
Γερόλυμπου, ... Γενικού Δικτάτορα της ΕΛΟΚ, ο οποίος ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στις
αίθουσες της Σχολής παρόλο που δεν είναι ενεργό μέλος της ΕΛΟΚ.!!!
Συνεπώς, ο Χρήστος Μπουλούμπασης λειτουργεί ως αχυράνθρωπος του Γερόλυμπου και
παραβιάζει προκλητικά επί σειρά ετών και την αθλητική και την φορολογική νομοθεσία!!!
Τον παράνομο αυτόν και κρυφό επιχειρηματία Χρήστο Μπουλούμπαση η ΕΛΟΚ πρότεινε και
η ΓΓΑ αποδέχθηκε ως Διευθυντή της Σχολής Προπονητών!
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9) Στη συνέχεια η απόφαση ίδρυσης της Σχολής δίνει ευχέρεια στην ΕΛΟΚ να την
χρησιμοποιήσει για εκβιασμό και τρομοκρατία συλλόγων και αθλητών με τα επόμενα:

ΠΕ
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ΙΔ
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Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής ορίζει:

ενώ το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013 ορίζει:
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Η πρώτη παράγραφος της δεύτερης ενότητας της απόφασης ("Οι γενικές και ειδικές ... κτλ.")
θα ήταν παραδεκτή μόνον για "Άγιες" αθλητικές ομοσπονδίες! Για την ΕΛΟΚ είναι επιεικώς
απαράδεκτη! Η παράγραφος αυτή εξασφαλίζει μια απόλυτη εξουσία στην ΕΛΟΚ να ευνοήσει, να
αδικήσει και να τρομοκρατήσει τους αθλητές και τους συλλόγους κατευθύνοντας τις γενικές και
ειδικές προϋποθέσεις έτσι ώστε να ευνοούν όποιους θέλει το ΔΣ/ΕΛΟΚ και να εμποδίζουν τους
αντιφρονούντες! Ιδίως όταν τα μέλη της διοίκησης της ΕΛΟΚ έχουν άμεσα προσωπικά οικονομικά
συμφέροντα με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα της Σχολής!
Με την ανωτέρω παράγραφο, προφανώς δίνεται η ευχέρεια να διαστρεβλώνεται η ισότιμη
και αντικειμενική αντιμετώπιση όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων προπονητών, πράγμα που
καθιστά αντικειμενικά αντισυνταγματική αυτή την παράγραφο. Είναι προφανές ότι η ΕΛΟΚ είχε τη
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δυνατότητα να συγκεντρώσει εκ των προτέρων όλους τους δικούς της "ευνοούμενους υποψηφίους"
και να προσαρμόσει τις προϋποθέσεις στα προσόντα τους, πράγμα που φυσικά και έκανε!
Η Απόφαση όμως έχει ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και αποτελεί νόμο του κράτους! Καθ' ένας
που ΔΕΝ πληροί τις προϋποθέσεις ΔΕΝ μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα της Σχολής! Εδώ
εμφανίζεται πάλι η ΕΛΟΚ να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί "ελαστικά" ή και πλαστά πιστοποιητικά (ακόμα και δικής της έκδοσης) από δικούς της ευνοούμενους, ενώ μπορεί να "κόψει"
τη συμμετοχή αντιφρονούντων για ψύλλου πήδημα! Και αυτά έκανε!

Ήδη, μέχρι σήμερα 16-10-2014 (που γράφηκε για πρώτη φορά αυτό το άρθρο), που
τελείωσαν τα μαθήματα της Σχολής, και πριν τις παράνομες εξετάσεις των 18,19-10-2014 είχαν
δημιουργηθεί πολλά άλυτα προβλήματα ως προς τη νομιμότητα των δικαιολογητικών των μαθητών
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και την λειτουργία της Σχολής. Συνεπώς, παρανόμως και κατά παράβαση καθήκοντος η ΓΓΑ δεν
επέβλεψε στις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Σχολή.
Ήδη από διαδοχικούς ελέγχους των δικαιολογητικών των υποψηφίων προπονητών

βρέθηκαν πολλά που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, τα περισσότερα εκ των οποίων αποτελούν
βεβαιώσεις της ΕΛΟΚ!
Από τα ανωτέρω αποσπάσματα της Απόφασης Ίδρυσης και του ΦΕΚ κρατάμε και το
σοβαρότατο «Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου
καθορίζεται στο ποσό των 250,00 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά, κτλ.».
Ως συνήθως, ο Νονός της Ημέρας Γιώργος Γερόλυμπος από το συνολικό ποσό των
59.000 ευρώ, που συγκεντρώθηκε, αφού πρώτα διόγκωσε τα έξοδα στις 48.229 ευρώ,
κράτησε και τα υπόλοιπα 59.000 – 48.229 = 10.771 ευρώ παραβαίνοντας το νόμο και
υπεξαιρώντας τις οικονομίες των υποψηφίων σε εποχή οικονομικής κρίσης!
10) Στη συνέχεια η απόφαση ορίζει ως ειδικά προσόντα για την παρακολούθηση της Σχολής

μερικά απαράδεκτα στοιχεία:
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Εκ των ανωτέρω το (Α) είναι αυτονόητο.
Στο (Β), το κάτω όριο ηλικίας είναι προφανέστατα αντιαθλητικό και επικίνδυνο για τους
επόμενους λόγους:
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Απαιτείται ηλικία τουλάχιστον 23 ετών και σε συνδυασμό με το (1) “κάτοχοι μαύρης ζώνης
1 νταν ΕΛΟΚ”, που απαιτεί μόνο 2-3 χρόνια εκπαίδευσης, «δίνει» δυνατότητα διπλώματος
εμπειρικού προπονητή σε παιδάκια που βρίσκονται στα πρώτα βήματα της αθλητικής τους καριέρας,
διότι μόλις έχουν συμπληρώσει 2-3 χρόνια προπόνησης στο άθλημα και ΔΕΝ έχουν καμιά εμπειρία.
Είναι γνωστό σε όλους ότι το καράτε ΑΡΧΙΖΕΙ από το πρώτο νταν! Πώς θα γίνει προπονητής ένας
23 ετών με πρώτο νταν? Δεν μπορεί ένας γονιός να εμπιστευτεί το ανήλικο παιδί του σε έναν τόσο
νέο “προπονητή” με μηδενική πείρα! Αν συμβεί ένας σοβαρός τραυματισμός ή ένας θάνατος αθλητή,
ό μη γέννητο, στην προπόνηση ενός τέτοιου προπονητή, τότε θα έχουμε καραμπινάτο ποινικό
αδίκημα για τη διοίκηση της ΕΛΟΚ που έθεσε αυτή την προϋπόθεση, αλλά και για την ΓΓΑ, που την
δέχθηκε!!!
Σε όλες τις προηγούμενες Σχολές προπονητών η ελάχιστη ηλικία ήταν τα 25 χρόνια και το
ελάχιστο νταν το 2ο πλην εκείνης του 2001, που ήταν το 1ο και κακώς μάλιστα. Επ' αυτού θα
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πρέπει να προσθέσουμε ότι όσο αναπτύσσεται το άθλημα τόσο η εμπειρία των προπονητών θα
πρέπει να έχει ψηλότερα στάνταρντ. Η υπό διερεύνηση, όμως, Σχολή προπονητών είχε ως μέτρο
δημιουργίας της 1) την προώθηση των ευνοούμενων από τη Διοίκηση της ΕΛΟΚ και 2) την ...
είσπραξη των εκ 250 € διδάκτρων όσο το δυνατόν περισσοτέρων συμμετεχόντων, διότι λογαριασμός
δεν αποδίδεται πουθενά.
Ταυτόχρονα, η μικρή ανωτέρω ηλικία δημιούργησε συνθήκες περαιτέρω εμπορευματοποίησης από τους διοικούντες την ΕΛΟΚ του διπλώματος του εμπειρικού προπονητή. Δηλαδή, δέκα
μέρες πριν από την έναρξη της Σχολής οπωσδήποτε μερικοί "δάσκαλοι" πήραν τους καφεζωνάδες
τους και τους έδωσαν ψευδο-μαύρη ζώνη 1 νταν για να τους βάλουν στη Σχολή Προπονητών, πάντα
με το αζημίωτο βέβαια, τους έδωσε και η ΕΛΟΚ μια ψευδο-βεβαίωση για "πενταετή ενασχόληση με
το άθλημα" με το αζημίωτο βέβαια και νάτοι οι φερέλπιδες μελλοντικοί προπονητές! Στα ανωτέρω
ας τονίσω σαν δεδομένο ότι οι πρωταθλητές των πανελλήνιων αγώνων είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία
και έχουν 2-3-4 νταν! Δηλαδή έχουν ήδη κατά πολύ ανώτερα προσόντα, ενώ είναι απλοί αθλητές!
Επί πλέον των ανωτέρω, κατά τη λειτουργία της Σχολής δημιουργήθηκε και η απάτη της

λεγόμενης "Αίτησης Θεραπείας", η οποία αποτελεί εναλλακτικό τρόπο να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι
που ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ!!!
Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι με το κάτω ηλικιακό όριο του περιορισμού (Β) οι ΕΛΟΚ και ΓΓΑ
ευνόησαν με ευκαιριακά νταν ή/και με Αιτήσεις Θεραπείας τους δικούς τους και εμπόδισαν πολλούς
αντιφρονούντες προς το ΔΣ/ΕΛΟΚ να συμμετέχουν στη Σχολή Προπονητών.
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11) Το άνω όριο ηλικίας στο (Β) είναι παράνομο και αντισυνταγματικό διότι αποκλείει την
ισότιμη πρόσβαση στη Σχολή Προπονητών σε όσους είναι άνω των 50 χρόνων! Είναι προφανώς
παράνομο να αποκλείονται οι άνω των 50 ετών, αφού όλα αυτά τα 13 προηγούμενα χρόνια χωρίς
Σχολή Προπονητών πολλά γυμναστήρια ήδη είχαν παράνομους επαγγελματίες προπονητές, οι
οποίοι σήμερα είναι άνω των 50 ετών, ενώ όλοι οι αυτοαποκαλούμενοι "προπονητές των προπονητών" και "προπονητές των πρωταθλητών", αλλά και παράνομα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ Μπουλούμπασης, Κοσμίδης, Βόβλας, Πάσης, όλοι οι διδάσκοντες στη Σχολή κτλ. κτλ., εκτός από παράνομοι
είναι και εξηντάρηδες!
Σε όλες τις προηγούμενες Σχολές Προπονητών Καράτε ποτέ δεν είχε τεθεί άνω ηλικιακό
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όριο! Αυτό και μόνο αποτελεί αιτία ακύρωσης της Σχολής!!!
Και να προστεθεί σε αυτά ότι λόγω της πλήρους ανικανότητας της ΓΓΑ και της ΕΛΟΚ επί
13 χρόνια δεν είχε λειτουργήσει σχολή προπονητών καράτε! Συνεπώς, αυτά τα 13 χρόνια δεκάδες
προπονητές πέρασαν το σημερινό όριο των 50 ετών διδάσκοντας παράνομα χωρίς δίπλωμα
καθημερινά καράτε σε συλλόγους και άρα το όριο των 50 ετών στην ουσία γίνεται για αυτούς όριο
των 50 - 12 = 38 ετών! Δημιουργήθηκε έτσι μια φοβερή αδικία με ευθύνη των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ και
με θύματα όλους αυτούς!
Είναι φανερή η εξόντωση των παλαιών, που γνωρίζουν το ποιόν του Γερόλυμπου, και η
προώθηση "νέων υποτακτικών" στη μηχανή εκμετάλλευσης του αθλήματος.

Επιβεβαίωση των ανωτέρω από τα Πρακτικά: Στο Πρακτικό 1/19-6-14 η πρόεδρος της
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Επιτροπής Αθηνά Αξαρλή διατυπώνει και οι όλοι οι άλλοι συμφωνούν ότι το ανώτερο όριο ηλικίας
πρέπει να καταργηθεί με επόμενη τροποποίηση της απόφασης. Αυτό επιβεβαιώνεται και στο
Πρακτικό 2/30-6-14 και στο Πρακτικό 3/7-7-14, όπου γράφεται ότι έχει ενημερωθεί και η ηγεσία
της υπηρεσίας σχετικά! Στο Πρακτικό 6/18-9-14 ομολογείται η αδιαφορία της Επιτροπής και η
κακοδιοίκηση της ΓΓΑ με το ότι στην τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης της Σχολής ... ξεχάστηκε
η κατάργηση του άνω ορίου ηλικίας!

Τιμωρία των "πλαστών εγγράφων" από τα Πρακτικά: Στο Πρακτικό 4/12-7-14 η πρόε-

δρος προτείνει και όλοι αποδέχονται ότι "η Επιτροπή θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο των
δικαιολογητικών των υποψηφίων και στην περίπτωση πλαστότητας οι εν λόγω θα αποβληθούν από
τη Σχολή και θα απωλέσουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε σχολή στο μέλλον"! Εδώ η
Επιτροπή μετατρέπεται σε "τυφλό δήμιο" που ρίχνεται σε συγκέντρωση ανθρώπων και κόβει πέντε
κεφάλια στην τύχη!!! Η σωστή αντιμετώπιση θα ήταν να ελεγχθούν αντικειμενικά όλα ανεξαιρέτως
τα δικαιολογητικά, να κοπούν από τη Σχολή όσοι δεν έχουν πληρότητα και ... να τιμωρηθεί η ΕΛΟΚ
για τα δικαιολογητικά που αυτή πλαστογράφησε, διότι είναι έγκλημα και το έκανε εν γνώσει της!
Στο Πόρισμα, στον αριθ. (5), αναφέρεται ότι δεν ήταν έργο της Επιτροπής τα γενικά και
ειδικά κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων προπονητών στη Σχολή. Θα
διαφωνήσω, διότι η Επιτροπή είναι "το μάτι και το αυτί" της Διεύθυνσης, ώστε να διορθωθούν τα
λάθη και να αποκατασταθεί η νομιμότητα και ήδη από τα ανωτέρω Πρακτικά αποδεικνύεται ότι στην
Επιτροπή είχε συζητηθεί η κατάργηση του άνω ηλικιακού ορίου των 50 ετών, ενώ στην τροποποίηση
της απόφασης την 8/9/2014 αυτό ξεχάστηκε ή δεν περιλήφθηκε εσκεμμένα, αφού ήδη είχε περάσει
μεγάλο χρονικό διάστημα και η Σχολή λειτουργούσε χωρίς Επιτροπή Διοίκησης.
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Στο Πόρισμα, στον αριθ. (9) και στον αριθ. (12), υπενθυμίζω ότι μόνο με την εμπειρία
ενός ανθρώπου που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, τους τρόπους πλαστογράφησης της αλήθειας
και τους τρόπους ελέγχου σε βάθος θα αποκαλυφθούν όλες οι παρανομίες στα δικαιολογητικά των
συμμετεχόντων! Πρώτον, όσο η Επιτροπή ψάχνει τα δικαιολογητικά τόσο βρίσκει παρανομίες και
αν ψάξω εγώ τα δικαιολογητικά θα βρω και άλλες παρανομίες!
12) Στο (Γ) ζητείται απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμο για προπονητές
καράτε Γ΄ κατηγορίας! Γιατί? Θα διδάξουν ορθογραφία και έκθεση?
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Για ρωτήστε τον διευθυντή της σχολής και τους διδάσκοντες τα πρακτικά μαθήματα: έχουν
όλοι απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμο? Αν δεν έχουν όλοι, τότε πώς θέλουν
απαραίτητα απολυτήριο από τους μαθητές τους? Υπάρχουν δεκάδες αθλητές καράτε με απλή
βασική εκπαίδευση πολύ καλύτεροι από πολλούς με διδακτορικά, επειδή έχουν ταλέντο, έχουν
καλύτερη σωματική δομή, έχουν δώσει περισσότερο χρόνο ή αγαπάνε περισσότερο το άθλημα! Γιατί
θα πρέπει να τους θάψουμε στερώντας τους μια εξέλιξη στη ζωή τους, που θα ήθελαν και θα
απέδιδαν περισσότερο από πολλούς άλλους! Και γιατί θα πρέπει να στερήσουμε το ίδιο το άθλημα
από την προσφορά τους? Επειδή το θέλουν ο Γερόλυμπος και οι αχυράνθρωποί του??? Ακόμα και
οι ήδη υπάρχοντες προπονητές Β΄ κατηγορίας ΔΕΝ έχουν όλοι απολυτήριο λυκείου και μερικοί
τέτοιοι "μπουμπούνες" διδάσκουν στη παρούσα Σχολή μάλιστα!!!
Σε όλες τις προηγούμενες Σχολές Προπονητών είχαν γίνει δεκτοί και όλοι όσοι είχαν απολυτήριο της βασικής εκπαίδευσης.
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Και αυτός ο περιορισμός είναι αντισυνταγματικός και αποτελεί αιτία ακύρωσης της Σχολής!
13) Τα κριτήρια της αποδοχής των υποψηφίων προπονητών είναι τα επόμενα:

"1. Να είναι κάτοχοι Μαύρης Ζώνης 1ου Βαθμού (DAN) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε
(ΕΛ.Ο.Κ.),
2. Να έχουν τουλάχιστον 5ετή ενεργή συμμετοχή στο άθλημα του Καράτε και να προτείνονται
από ενεργό σύλλογο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.), τούτο βεβαιωμένο από την
οικεία Ομοσπονδία."
Τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν την απόλυτη "φασιστο-κωμωδία"!!! Και τα δύο είναι απόλυτα
"μη αντικειμενικά" και εξαρτώνται από το ΔΣ/ΕΛΟΚ και τον Γερόλυμπο! Είναι φανερό ότι όποιος
είναι αντίθετός τους κατά τον οποιονδήποτε τρόπο είναι και περιττό να πλησιάσει τη Σχολή
Προπονητών, ενώ αντίθετα οι "δικοί τους" θα ευνοηθούν, όπως και έγινε!
Με τα παραπάνω κριτήρια, η ΕΛΟΚ δεχόταν όποιους αυτή ήθελε στη Σχολή Προπονητών,
αφού δεν είχε ορίσει "ισότιμα" νταν μαύρης ζώνης αφενός και κρατούσε στα χέρια της τις βεβαιώσεις "5ετούς ενεργούς αθλητικής συμμετοχής" στα χέρια της! Σε αυτά τα κριτήρια έγιναν και τα
περισσότερα παρατράγουδα στους ελέγχους της Επιτροπής Διοίκησης.
Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθεί πόσους αθλητές πέρασαν οι διοικούντες την ΕΛΟΚ από
εξετάσεις (κρυφές ή φανερές) και έβαλαν να πληρώσουν για πρώτο Νταν ΕΛΟΚ το τελευταίο
διάστημα με κερασάκι τη σχολή προπονητών, αφού πρώτα βέβαια τους έβαλαν να πληρώσουν για
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το ίδιο νταν στα στυλ κατά τη γνωστή απάτη "πρώτα πάρε το νταν του στυλ και μετά δίνεις για το
ίδιο νταν και στην ΕΛΟΚ"!
Προφανώς, λοιπόν, και για αυτό το λόγο μπήκε το πρώτο Νταν ως ελάχιστο! Για να
αυγατίσουν τα 250άρια και τις εξετάσεις για πρώτα νταν!!! Μιλάμε για πρωτοφανή απάτη από τον
Γερόλυμπο και τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, οι οποίοι απομυζούν συλλόγους, αθλητές και γονείς αθλητών
κατά τον πλέον επαχθή και προκλητικό τρόπο!!!
ΤΑ ΝΤΑΝ (δηλαδή, βαθμοί επιπέδου τεχνικής κατάρτισης) ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΡΑΜΠΙ-
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ΝΑΤΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ της ΕΛΟΚ, διότι, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ έχει Νταν, αφού ΔΕΝ έχει ούτε στυλ καράτε
ούτε ιεραρχία! Εξ ορισμού η Παγκόσμια στην οποία ανήκει δέχεται όλα τα στυλ, όπως και να είναι
αυτά, και άρα ΔΕΝ υπάρχει η ιεραρχία των Νταν!!! Πώς ζητάνε Νταν ΕΛΟΚ ως κριτήριο αυτοί οι
απατεώνες???
Αυτό το βασικό χαρακτηριστικό του αθλήματος του Καράτε ΔΕΝ το γνωρίζουν στη ΓΓΑ?
Συνεπώς, αυτό το κριτήριο αποτελεί μια τεράστια απάτη, την οποία χρησιμοποιεί επί χρόνια
η ΕΛΟΚ για να αρμέγει αθλητές και συλλόγους με δήθεν εξετάσεις Νταν ΕΛΟΚ, αφού πρώτα οι
αθλητές πρέπει να πάρουν με εξετάσεις Νταν από τις αθλητικά και φορολογικά παράνομες παραομοσπονδίες και μετά από την ΕΛΟΚ, υπό την ... αιγίδα πάντα της ΓΓΑ!!!

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, υπάρχουν δεκάδες ομοσπονδίες καράτε διεθνώς με διπλώματα
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ανώτερα της ΕΛΟΚ σε στάνταρ ποιότητας και άρα, αν η ΕΛΟΚ είχε Νταν, τότε θα έπρεπε να είχε
πίνακα ομοσπονδιών, των οποίων αναγνωρίζει τα διπλώματά τους! Η αναγνώριση ισότιμων
διπλωμάτων γίνεται για όλη την ακαδημαϊκή εκπαίδευση σχολών και πανεπιστημίων και η ΕΛΟΚ
αποτελεί το μοναδικό απάνθισμα των "κοινωνικών σπουδών", ώστε να μην υπάρχουν άλλα ισότιμα
πτυχία με τα δικά της σε όλο τον κόσμο??? Η απάτη εξάρτησης είναι αυτονόητη!
Επομένως τα ανωτέρω δύο κριτήρια, που ελέγχονται απόλυτα από την ΕΛΟΚ, κρύβουν και
τις περισσότερες παρανομίες της με καθαρή την ευθύνη των μελών του ΔΣ της ΕΛΟΚ για αυτές!
14) Ειδικότερα στο κριτήριο (2) ζητείται οι υποψήφιοι να έχουν βεβαίωση της ΕΛΟΚ ότι
έχουν τουλάχιστον "5ετή ενεργή αθλητική συμμετοχή σε ενεργό σύλλογο της ΕΛΟΚ", χωρίς να
διευκρινίζεται η έννοια "αθλητική συμμετοχή"!
Αλλά τι είναι η "5ετής ενεργή αθλητική ενασχόληση με το καράτε της ΕΛΟΚ"?

Προφανώς, είναι το να "παίρνει κανείς πέντε χρόνια μέρος σε αγώνες καράτε ως αθλητής
συλλόγου-μέλους της ΕΛΟΚ"!
Και ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ:

Το να γυμνάζεται δέκα χρόνια στο καράτε χωρίς να παίρνει μέρος σε αγώνες της ΕΛΟΚ,
Το να έχει κάρτα αθλητή αλλά να έχει πάρει μια-δυο φορές μέρος σε αγώνες της ΕΛΟΚ,
Το να έκανε καράτε για πέντε χρόνια πριν δέκα χρόνια στην Αυστραλία,
Και για μερικές άλλες περιπτώσεις, αφού η ΕΛΟΚ αναγνωρίζει μόνο το δικό της καράτε και
κανένα άλλο!
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Συνεπώς, η 5ετής ενεργή αθλητική συμμετοχή αποδεικνύεται από συμμετοχές στους
αγώνες της ΕΛΟΚ τα τελευταία 5-7 χρόνια και από τίποτα άλλο.
Το κριτήριο αυτό αποτελεί ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ !!! Τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ
έχουν ξεφύγει πλέον από το περιβάλλον της έστω και στυγνής εκμετάλλευσης του αθλήματος και
της ομοσπονδίας και έχουν περάσει στη στρατηγική της "δικτατορίας της τρομοκρατίας"! Και μόνο
αυτό αποδεικνύει την επιδίωξη πλήρους ελέγχου και εξάρτησης των υποψηφίων και των συλλόγων
τους από την ΕΛΟΚ και τον Γερόλυμπο και νομικά μπορεί να αποτελέσει αρκετό σημείο αναφοράς
για ακύρωση της σχολής λόγω μη αντικειμενικών αλλά ελεγχόμενων όρων συμμετοχής!

ΙΔ
ΗΣ

Όπως απεδείχθη και εκ των υστέρων, ακριβώς όπως είχα προβλέψει εκ των προτέρων, με
βάση το κριτήριο αυτό έχουν εκδοθεί πολλές πλαστές βεβαιώσεις "5ετούς ενεργού αθλητικής
ενασχόλησης" από την ΕΛΟΚ, ενώ θα είναι το ίδιο πολλές και οι περιπτώσεις των παράνομα μη
δεκτών υποψηφίων! Και πάλι θεωρώ ότι ο μέχρι σήμερα έλεγχος δεν είναι ακριβής!
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15) Μια μέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής, την 11-7-2014, αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ ο Τελικός Πίνακας Υποψηφίων Προπονητών της Σχολής.

Ο ανωτέρω πίνακας δόθηκε στη δημοσιότητα από την αναξιόπιστη ΕΛΟΚ. Η διοίκηση της

Σχολής Προπονητών έπρεπε να δώσει με διαφάνεια στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής ή απόρριψης από τη Σχολή, αφού αφορούν άμεσα στο συμφέρον του κάθε
υποψήφιου, και όχι να μείνουν στο συρτάρι των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, ώστε να ευνοούν ή να αδικούν
όποιον αυτοί θέλουν!!!
Αν ήθελε κάποιος να παρακολουθήσει τη Σχολή Προπονητών και δεν του επετράπη να λάβει
μέρος, επειδή α) δεν είχε απολυτήριο λυκείου, ή β) δεν είχε Νταν ΕΛΟΚ, ή γ) ήταν κάτω των 23
ετών, ή δ) ήταν άνω των 50 ετών, τότε αυτός ο κάποιος θα ήθελε να γνωρίζει αν κάποιος σαν κι
αυτόν παρουσίασε πλαστό απολυτήριο λυκείου ή αν η ΕΛΟΚ δικαιολόγησε ψευδώς άλλες ελλείψεις
άλλων υποψηφίων! Επίσης, θα ήθελε να γνωρίζει αν ένα-ένα όλα τα δικαιολογητικά είναι αληθή και
εύλογα!
Για λόγους, λοιπόν, διαφάνειας των διαδικασιών έπρεπε να δοθούν στη δημοσιότητα τα πλήρη
στοιχεία προϋποθέσεων των υποψηφίων, αλλά και αυτά της προαγωγής τους σε Νταν και των
συλλόγων από τους οποίους προέρχονται, μέχρι και αν αυτοί οι σύλλογοι είναι ενεργοί, έχουν την
απαραίτητη ειδική αθλητική αναγνώριση και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους στην ΕΛΟΚ!!! Είναι
πολλές οι προϋποθέσεις νομιμότητας που πρέπει να πληρούνται και πρέπει οι συνθήκες πρέπει να
να είναι ΙΔΙΕΣ για όλους!!!
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Επιπρόσθετα, κάθε "Αίτημα Θεραπείας" (έμπνευση της ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ) δεν υποβάλλεται
για να γίνει αποδεκτός ο υποψήφιος, όταν του λείπει κάποια "προϋπόθεση", αλλά γίνεται για να
καλυφθεί κάποια ασάφεια ή αοριστία της απόφασης ίδρυσης της Σχολής. Αν το "Αίτημα Θεραπείας"
γίνεται για να γίνουν δεκτοί εκ πλαγίου υποψήφιοι που ήδη ΔΕΝ έχουν τις προϋποθέσεις ή τα
κριτήρια, ή απουσίασαν επειδή δεν μπορούσαν να φύγουν από τη δουλειά τους ή ... γέννησαν ή είχαν
... λουμπάγκο και δεν πήγαν στα πρακτικά μαθήματα, τότε αποτελεί παράνομη αποδοχή των
συγκεκριμένων υποψηφίων και θα πρέπει να απορριφθούν εκ των υστέρων!!! Και αυτό διότι για
όλους τους άλλους υποψηφίους, που ΔΕΝ γνώριζαν την πλάγια οδό του "Αιτήματος Θεραπείας"
ισχύει ο κανόνας της απόρριψης!
Ειδικότερα θα υπάρχουν οπωσδήποτε στρεβλώσεις στα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις
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Θεραπείας καθώς και ψευδείς και πλαστές δηλώσεις ως προς:
α) Τις ημερομηνίες γέννησης των υποψηφίων!
β) Τα απολυτήρια Λυκείου ή ισότιμα!

γ) Τα διπλώματα μαύρης ζώνης πρώτου νταν από την ΕΛΟΚ ή ισότιμα!

δ) Την τουλάχιστον 5ετή ενεργή συμμετοχή στο άθλημα του καράτε με βεβαίωση της
ΕΛΟΚ και την πρότασή τους από ενεργό σύλλογο της ΕΛΟΚ!

Τονίζουμε εδώ ότι τα δύο τελευταία είναι καραμπινάτα παράνομα και τα δύο, αλλά ακόμα
και αν ήταν νόμιμα έχουν ήδη καταστρατηγηθεί εξόφθαλμα από τις ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, αφού βεβαίωση
5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής στο άθλημα του καράτε πήραν και ΔΥΟ μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ,
πράγμα που απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο, ενώ ταυτόχρονα μπήκαν στους υποψήφιους άτομα
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από συλλόγους, οι οποίοι εγγράφηκαν τελευταία στην ΕΛΟΚ και άρα για τα μέλη τους δεν μπορεί να
μετρηθεί η «5ετής αθλητική ενασχόληση»!!!
Στο Πόρισμα, στον αριθ. (9) και στον αριθ. (12), υπενθυμίζω ότι μόνο με την εμπει-

ρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, τους τρόπους πλαστογράφησης της
αλήθειας και τους τρόπους ελέγχου σε βάθος θα αποκαλυφθούν όλες οι παρανομίες στα
δικαιολογητικά των συμμετεχόντων! Όσο η Επιτροπή ψάχνει τα δικαιολογητικά τόσο βρίσκει
παρανομίες και αν ψάξω εγώ τα δικαιολογητικά θα βρω ακόμα περισσότερες!
Συνεπώς, πριν καν αρχίσει η Σχολή Προπονητών τα μαθήματά της και με ευθύνη του
υφυπουργού αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού και της ΓΓΑ και κατά τα πρώτα της βήματα, ήδη
έχουμε τις επόμενες εκτεταμένες και καραμπινάτες παρανομίες:
α) την παράνομη ίδρυση μιας Σχολής Προπονητών Καράτε,
β) προς χάρη μιας παράνομης ομοσπονδίας (ΕΛΟΚ) με ένα παράνομο ΔΣ,
γ) με παράνομους εκπροσώπους της ΕΛΟΚ,

δ) με παράνομες προϋποθέσεις συμμετοχής, πολλές καλυπτόμενες με ψευδή και πλαστά
δικαιολογητικά,
ε) που ήδη λειτούργησε παράνομα για το μισό της χρονικό διάστημα, από 31-7-2014 μέχρι
8-9-2014,
ζ) που δημιούργησε αλυσιδωτές αδικίες και παράνομες καταστάσεις κατά τη λειτουργία της.
56

Και επιπρόσθετα η ΓΓΑ έχει απόλυτη αδυναμία να εντοπίσει όλες αυτές τις παρανομίες:
α) λόγω έλλειψης ειδικών για το άθλημα του καράτε, δυνάμενων να εντοπίσουν και αποκαλύψουν τις απάτες της ΕΛΟΚ,
β) λόγω συγκάλυψης των παρανομιών της ΕΛΟΚ, αφού μαζί με αυτές της ΕΛΟΚ αποκαλύπτονται και δικές της ευθύνες,
γ) λόγω διαπλοκής υπαλλήλων της με τον Γιώργο Γερόλυμπο, οι οποίοι τον αφήνουν ανενόχλητο να λυμαίνεται επί χρόνια τρεις εθνικές ομοσπονδίες: του καράτε, του κέρλινγκ και του
τρίαθλου!
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Μέρος ΙΙ

Γ – Οι παρανομίες 16 έως 18 κατά τη λειτουργία της Σχολής

16) Πρώτη και κύρια παρανομία κατά την έναρξη λειτουργίας της Σχολής και ερώτημα
προς τη ΓΓΑ είναι: Τι δουλειά έχει ο δικτάτορας της ΕΛΟΚ Γιώργος Γερόλυμπος, εν γνώση της
ΓΓΑ κυρίαρχος επίσης του κέρλινγκ και πρόεδρος του τρίαθλου, χωρίς να έχει καμιά θεσμική θέση
στο ΔΣ της ΕΛΟΚ, να κάνει τις συνεννοήσεις για τη λειτουργία της Σχολής και τι δουλειά έχει να
παρευρίσκεται στους χώρους της λειτουργίας της Σχολής καθ' όλες τις ώρες λειτουργίας της, να
επιβλέπει τη λειτουργία της και να απειλεί με απόρριψη όσους αυτός δεν συμπαθεί???

Συνεπώς ο Γερόλυμπος "Εισηγείται", "Έχει την ευθύνη", "Τροποποιεί", "Ασκεί πειθαρχική
εξουσία", "Υποβάλλει πίνακα αποτελεσμάτων", κτλ., κρυπτόμενος πίσω από τα ονόματα των
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αχυρανθρώπων του Μπουλούμπαση, Ποντίδας-Γερολύμπου.

Τουτέστιν “τρομοκρατεί”! Δηλαδή η Σχολή Προπονητών Καράτε αποτελεί μια πλήρως

διαστρεβλωμένη και παράνομη κατάσταση υπό τον δικτάτορα της ΕΛΟΚ Γιώργο Γερόλυμπο εν
γνώση της διαπλεκομένης με αυτόν Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!!!
Αν τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ ισχυρίζονται ότι με απόφασή τους επιτρέπουν στον Γιώργο

Γερόλυμπο, ο οποίος είναι τιμωρημένος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία με αποβολή από κάθε
χώρο κάθε διοργάνωσης της Παγκόσμιας και κάθε ομοσπονδίας-μέλους της, να παρακολουθεί
τις συνεδριάσεις του ΔΣ, τότε ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ πιο τρανταχτή απόδειξη ότι ο Γερόλυμπος έχει όλα
τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ στο τσεπάκι του!!!
17) Ξαναδίνουμε το διορισμό της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, ώστε να εντοπίσουμε
τις παραβιάσεις του νόμου:
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Θυμίζουμε ότι η Πρόεδρος της Σχολής και υπάλληλος της ΓΓΑ κα Αθηνά-Ευαγγελία
Αξαρλή έδωσε την οριστική παραίτησή της, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, στη ΓΓΑ την
Τετάρτη 24-7-2014, και άρα αυτομάτως τέθηκε εκτός υπηρεσίας και δεν είχε κανένα δικαίωμα
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ανάμειξης σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της Σχολής μετά την ημερομηνία αυτή, διότι προφανώς
δεν ήταν πλέον υπάλληλος της ΓΓΑ. Παρ’ όλα αυτά η κα Αξαρλή, την Δευτέρα 4-8-2014, δηλαδή
10 ημέρες μετά την παραίτησή της:
α) Συγκάλεσε παρανόμως συνεδρίαση της

Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής ως πρόεδρός
της, αντιποιούμενη ενσυνείδητα την ιδιότητα της
υπαλλήλου της ΓΓΑ, ενώ πλέον δεν την είχε,
β) Πραγματοποίησε παρανόμως τη συνεδρίαση αυτή, αντιποιούμενη ενσυνείδητα παρανόμως την ιδιότητα της υπαλλήλου της ΓΓΑ, και
γ) Αντιποιούμενη επίσης ενσυνείδητα
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παρανόμως την ιδιότητα της υπαλλήλου της ΓΓΑ
και παρανόμως βασισμένη σε ψευδείς κατηγορίες
του διευθυντή Χρήστου Μπουλούμπαση και του
ψευδομάρτυρα Παναγιώτη Χονδροματίδη, μελους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και διδάσκοντα στη Σχολή,
ΜΕ ΔΟΛΟ απευθυνόμενες στο μαθητή της Σχολής Γιώργο Πελέκη "κατά παραγγελία του Γιώργου Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ", τιμώρησε τον
Γιώργο Πελέκη με δύο ημέρες αποβολής από τα
μαθήματα της Σχολής γνωρίζοντας ότι με την
τιμωρία αυτή αυτός θα έχανε το δικαίωμα παρακολούθησης της Σχολής, διότι και μόνο με τις 18
ωρών απουσίες αυτών των δύο ημερών υπερέβαινε το όριο του 5% (= 10 ώρες) των επιτρεπομένων απουσιών!!! Έτσι, ο Πελέκης θα έχανε

άδικα τη Σχολή και τα 250 ευρώ!
Δούλευε η Αθηνά Αξαρλή για τον Γερόλυμπο ή όχι? Τα ανωτέρω την Τρίτη 5-8-2014
και άρα κάθε άρνηση ή διαστρέβλωσή τους είναι μεθοδευμένες από την ΕΛΟΚ και τη ΓΓΑ.
Από τότε και παρά την επίμονη απαίτηση του Πελέκη να πάρει τη σχετική με την τιμωρία
του Απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης κανείς δεν του την είχε δώσει μέχρι την 14-10-2014, διότι
κανείς δεν την υπέγραφε, διότι προφανώς ήταν παράνομη!
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Η Σχολή Προπονητών Καράτε από την 30/7/2014 συνέχισε προφανώς παρανόμως τη
λειτουργία της χωρίς Επιτροπή Διοίκησης μέχρι την 8-9-2014, οπότε δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
Β2385/8.9.2014 (με κλικ εδώ) ο διορισμός του Δημήτρη Καραστάθη (άνω φωτό) σε αντικατάσταση
της Αθηνάς Αξαρλή! Την παράνομη ως άνω συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής για
την τιμωρία του Πελέκη προφανώς θα θέλουν να κρύψουν εκ των υστέρων οι ΕΛΟΚ και ΓΓΑ! Ας
ευχηθούμε ο Δημήτρης Καραστάθης να βρει λύσεις στα προβλήματα, που "κληρονόμησε"!
Στο Πόρισμα, στον αριθ. (6), αναφέρεται ότι ο Μπουλούμπασης είχε την αρμοδιότητα να
τιμωρήσει τον Πελέκη και αυτό έκανε, ενώ η Αξαρλή δεν αναμίχθηκε. Αυτά στα χαρτιά! Στην
πραγματικότητα η Αξαρλή κάλεσε συνεδρίαση στο Στάδιο Άνω Λιοσίων την 4/8/2014, αφού ήδη
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είχε παραιτηθεί από την 30/7/2014, και πρότεινε μία ημέρα τιμωρία για τον Πελέκη, ενώ ο
Μπουλούμπασης επέμενε στις δύο ημέρες, ώστε ο Πελέκης να χάσει τη Σχολή λόγω απουσιών. Η
απόφαση αυτή επίτηδες δεν δόθηκε ποτέ στον Πελέκη και αυτός παρακολούθησε όλη τη Σχολή
μέχρι την ημέρα των εξετάσεων, οπότε ο Γερόλυμπος έβαλε τη γυναίκα του και τον Μπουλούμπαση να εμποδίσουν τον Πελέκη να πάρει μέρος στις εξετάσεις και βρέθηκαν όλοι στο
Αστυνομικό Τμήμα των Άνω Λιοσίων! Η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια.

18) Ένας δεύτερος λόγος για το παράνομο της τιμωρίας του Πελέκη είναι ότι στις αρμοδιότητες του Διευθυντή της Σχολής, ορίζεται ότι ο Διευθυντής της Σχολής «Ασκεί πειθαρχική
εξουσία και έχει το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων κατά περίπτωση.» Επίσης, στις Υποχρεώσεις
των Σπουδαστών πιο κάτω αναφέρεται σαφώς ότι «2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των
σπουδαστών που παρακολουθούν τη Σχολή , συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από
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τον διευθυντή της.»

Συνεπώς, η επιβολή κυρώσεων ΔΕΝ ανήκει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διοίκησης,
αλλά σε εκείνες του Διευθυντή της Σχολής και άρα για ακόμα ένα λόγο η συνεδρίαση της Επιτροπής
Διοίκησης και η τιμωρία του Γιώργου Πελέκη από αυτήν ήταν παράνομες και άρα άκυρες!
Δ - Οι παρανομίες 19 έως 23 υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων!

19) Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής ορίζει:
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Πώς πιστοποιείται η αμερόληπτη και αληθινή καταγραφή των παρουσιών στα θεωρητικά και
τα πρακτικά μαθήματα, όπου “παρουσία” σημαίνει φυσικά “συμμετοχή” και όχι παρουσία στο
κυλικείο, ούτε από μακριά στην παρέα του Μπουλούμπαση, ούτε να υπογράφει άλλος αντί άλλου!!!
Ο διευθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης είναι τελείως αναξιόπιστος για την εποπτεία
αυτής της δουλειάς, όπως θα δούμε και πιο κάτω! Καραμπινάτο παράδειγμα: μέχρι να καταγγελθεί
η συμπεριφορά του από το www.karate.gr επέτρεπε στην έγκυο κόρη του Γιώργου Κοσμίδη να
βάζει παρουσίες, ενώ ήταν αυτονόητο ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ!!! Συνεπώς, εκ των προτέρων είναι γνωστό ότι τα αποτελέσματα της Σχολής θα
αλλοιωθούν και με εργαλείο τον παράγοντα των παρουσιών!

ΙΔ
ΗΣ

Ας επαναλάβουμε εδώ ότι η Επιτροπή Διοίκησης ουδέποτε εμφανίστηκε επί τόπου κατά τη
λειτουργία της Σχολής! Στο μισό της διάρκειας των μαθημάτων δεν λειτουργούσε και στο άλλο μισί
απαξιούσε εκτελώντας σαφέστατα πλημμελώς τα καθήκοντά της.

Στο Πόρισμα, στον αριθ. (13) η Επιτροπή προβληματίζεται, επειδή αποκαλώ τον Διευθυντή της Σχολής και πρόεδρο της ΕΛΟΚ Χρήστο Μπουλούμπαση "αναξιόπιστο" σχετικά με την
ορθή τήρηση των παρουσιών! Μα αυτό αποδεικνύεται από όλες σχεδόν τις ενέργειές του!
20) Ανάμεσα στους μαθητές της Σχολής περιλαμβάνονται και τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ
Μανώλης Δημητριάδης και Ηλίας Γκουβούσης, γενικός γραμματέας της ΕΛΟΚ ο πρώτος και
Έφορος Υλικού ο δεύτερος! Για τους δύο αυτούς κυρίους η ΕΛΟΚ (δηλαδή οι ίδιοι!) έχει εκδώσει
πιστοποιητικό "5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής στο άθλημα του καράτε"! Ως τι? Κάθονταν
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στην καρέκλα της ΕΛΟΚ στις συνεδριάσεις του ΔΣ και αυτό πιάνεται ως συμμετοχή? Ξεσκόνιζαν
στα γραφεία της ΕΛΟΚ και αυτό πιάνεται ως συμμετοχή? Έκαναν ... αέρα στον Γερόλυμπο και αυτό
πιάνεται ως συμμετοχή??? (Το πιθανότερο!)

Αλλά αν οι δύο αυτοί κύριοι ήταν πέντε χρόνια αθλητές και πρέπει τα πέντε τελευταία (διότι

αν ήταν αθλητές τα πέντε πριν από τα τελευταία πέντε, τότε το έχουν ξεχάσει το καράτε), τότε
βάσει του αθλητικού νόμου 2725/1999 παρανόμως κατείχαν θέσεις στο ΔΣ/ΕΛΟΚ και
αντιστρόφως! Επειδή, όμως και οι δύο ανωτέρω ήταν ενεργά μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ έπεται ότι ΔΕΝ
μπορούν να είναι μαθητές της Σχολής Προπονητών!!! Και αντιστρόφως, από τη στιγμή που έκαναν
αίτηση για την παρακολούθηση της Σχολής, αυτομάτως μετατράπηκαν σε "αθλητές-υποψήφιους
προπονητές" και ήδη έπρεπε να εκπέσουν από τις θέσεις τους στο ΔΣ/ΕΛΟΚ!
Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής έχει την άποψη ότι η απόφαση ίδρυσης δεν αποκλείει ρητά

τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ από το να είναι υποψήφιοι προπονητές! Αλλά εγώ έχω ακριβώς την αντίθετη
άποψη και θεωρώ ότι η διπλή υπόσταση του μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ αφενός και του υποψήφιου
προπονητή αφετέρου αντίκειται στον αθλητικό νόμο, διότι σε όλη την έκταση του αθλητικού νόμου
είναι απόλυτα διάχυτο το ότι όταν είσαι υποψήφιος για μια θέση ή αρμοδιότητα αυτόματα αποποιείσαι
κάθε ασυμβίβαστο με αυτή τη θέση ή αρμοδιότητα!
Ειδικότερα, ο Μανόλης Δημητριάδης είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ για δεύτερη
τετραετία. Επομένως, είναι α) μέλος της διοίκησης της ΕΛΟΚ από το 2008 και άρα β) κολλητός
συνεργάτης της διοίκησης της Σχολής και συνεπώς υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ των ιδιοτήτων
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του αυτών και της ιδιότητάς του ως αθλητή και μαθητή της Σχολής! Συνεπώς, θα έπρεπε να υπήρξε
αθλητής έξι-οκτώ χρόνια πριν από την έναρξη της Σχολής.
Άλλωστε, είναι προφανής η πλεονεκτική θέση του έναντι όλων των άλλων υποψηφίων και
μετέπειτα μαθητών της Σχολής την οποία και προφανώς εκμεταλλεύεται! Αν ήθελε να γίνει
προπονητής θα έπρεπε πρώτα να παραιτηθεί από γεν. γραμματέας της ΕΛΟΚ! Εφόσον δε παρέμεινε
γενικός γραμματέας της ΕΛΟΚ αυτόματα ΔΕΝ μπορεί να είναι και μαθητής της Σχολής
Προπονητών. Αυτό αποτελεί εξαπάτηση όλου του καράτε!
Επιπρόσθετα, δεν μπορεί ο Δημητριάδης να είναι γενικός γραμματέας της ΕΛΟΚ και να
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του ... στέλνουν οι διδάσκοντες με μέιλ τα θέματα να τα δώσει στον Διευθυντή!!! Τα πήρε ο
Δημητριάδης, τα έδωσε στον Μπουλούμπαση (και αυτός στον γιό του, που ήταν μαθητής και
όπου αλλού ήθελε), στην Ποντίδα (και αυτή όπου ήθελε) και στον Γερόλυμπο (και αυτός στον
Ηλία Γκουβούση και όπου αλλού ήθελε!!!
Μόνο εγώ δεν τα πήρα, να πάω να γράψω να γίνω … προπονητής καράτε!!!

Δεν μπορεί να καταγγέλλει άτομα και συλλόγους στη Δικαστική Επιτροπή και να είναι
μάρτυρας για τη διαγραφή τους από την ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα να παριστάνει τον μαθητή της Σχολής
ισότιμο με τους άλλους!!!

Επίσης, θέμα αποτελεί και η βεβαίωση της 5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής του
Δημητριάδη με ποιο φαιδρό το σημείο ότι την ...
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υπογράφει ο ίδιος! Με δεδομένο ότι η βεβαίωση αυτή
κατέληξε παράνομα να είναι το απλό δελτίο του αθλητή
στην ΕΛΟΚ και άρα πλαστογραφείται εύκολα από τον
γενικό της γραμματέα, και με δεδομένο ότι ο
Δημητριάδης είναι

γενικός γραμματέας

για δύο

τετραετίες, γεννάται το ερώτημα πότε έπαιρνε μέρος
σε αγώνες της ΕΛΟΚ για πέντε συνεχή χρόνια ως
αθλητής και σε ποιους αγώνες αποδεδειγμένα? Και
αυτό αποτελεί εξαπάτηση όλου του κόσμου του καράτε!
Αν η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής δέχθηκε

τη βεβαίωση 5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής
του Δημητριάδη, τότε θα πρέπει να το αιτιολογήσει
επαρκώς!

Θυμίζω εδώ ότι η παρούσα καταγγελία στον

Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης έγινε την
25/6/2015 και το τελευταίο Πρακτικό της Επι-

τροπής Διοίκησης, που έδωσε τα διπλώματα μετά
από την πιεστική παρέμβαση του ΓΓΑ Ιούλιου Συναδινό γράφηκε την 1/7/2015. Συνεπώς,
αυτό το τελευταίο Πρακτικό θα μελετηθεί ιδιαίτερα στο τέλος!
Ακόμα ειδικότερα για τον Μανόλη Δημητριάδη στο Πόρισμα αναφέρεται ότι η ΕΛΟΚ βεβαίωσε την 5ετή αθλητική συμμετοχή του με την ύπαρξη δελτίου αθλητή από το 2006 χωρίς να
αναφέρει αν έλαβε μέρος σε αγώνες και ποιους, ενώ και ο ίδιος στα σχετικά του έγγραφα στη μήνυσή
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του εναντίον μου αναφέρει ότι "Αιτήθηκα την εγγραφή μου στην ΕΛΟΚ την 11/5/2006 οπότε και
έλαβα αριθμό μητρώου 16659. .... Το έτος 2007 διέκοψα την αγωνιστική μου δραστηριότητα
διατηρώντας την ταυτότητα μέλους της ΕΛΟΚ, ως κάτοχος DAN, ώστε να έχω δικαίωμα να
λαμβάνω μέρος στις εξετάσεις βαθμών DAN της ΕΛΟΚ." Εξ αυτών είναι προφανές ότι ο Δημητριάδης δεν είχε την απαιτούμενη «5ετή ενεργή αθλητική ενασχόληση»!
Στη συνέχεια, το 2008 ο Μανόλης Δημητριάδης έβαλε υποψηφιότητα και εκλέχθηκε στο
ΔΣ/ΕΛΟΚ και άρα θα έπρεπε να είχε αποποιηθεί της αθλητικής του ιδιότητας ένα χρόνο πριν από
την υποψηφιότητά του. Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ ήταν 2008-2012 και 2012-2016!
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Επομένως, ο κύριος Μανόλης Δημητριάδης από το 2006 μέχρι το 2007 ήταν ΔΥΟ ΜΟΝΟ
ΧΡΟΝΙΑ αθλητής και αυτά αν τα πάρουμε οκόκληρα!!! Συνεπώς, όχι μόνο δεν πρέπει να πάρει
δίπλωμα ο Δημητριάδης κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, αλλά πρέπει να
τιμωρηθεί παραδειγματικά, διότι ως Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ και μαζί με όλους τους άλλους
του ΔΣ/ΕΛΟΚ αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!!!
Αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν πρόκειται για απλή αναξιοπιστία του ΔΣ της ΕΛΟΚ, αλλά
για "Συμμορία του Γερόλυμπου με όλα τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ"!!!
Στο Πόρισμα, στον αριθ. (14) η Επιτροπή ρωτάει την ΕΛΟΚ για τον Δημητριάδη σχετικά
με την 5ετή ενεργή αθλητική του συμμετοχή και ικανοποιείται όταν παίρνει την απάντηση ότι
"συμμετείχε σε εξετάσεις για νταν (2006, 2008, 2012) κτλ." Μα αυτό ΔΕΝ είναι "αθλητική
συμμετοχή", αλλά προσωπική εκγύμναση! Έτσι γυμνάζομαι και εγώ! "Αθλητική συμμετοχή" είναι το
να κατεβαίνει σε αγώνες της ΕΛΟΚ, πράγμα που ο Δημητριάδης ΔΕΝ έκανε!
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Ο Ηλίας Γκουβούσης είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, Έφορος Υλικού, και ταυτόχρονα μαθητής

της Σχολής Προπονητών. Μα είναι αυτονόητο ότι η συμμετοχή του ως μαθητή στη Σχολή
Προπονητών ισοδυναμεί με την ιδιότητα του αθλητή για την οποία, για την ισοτιμία και ίση
μεταχείριση των αθλητών, ισχύει το ασυμβίβαστο μεταξύ αυτής και της οποιασδήποτε διοικητικής
θέσης. Συνεπώς, ισχύει επίσης το ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του υποψήφιου προπονητή και
της οποιασδήποτε διοικητικής θέσης! Αυτό αποτελεί απόπειρα εξαπάτησης όλου του καράτε!
Ως προς την βεβαίωση της 5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής του Γκουβούση σε
αγώνες της ΕΛΟΚ, αυτή θα πρέπει να αποδειχθεί για διάστημα εκτός της θητείας του στο
ΔΣ/ΕΛΟΚ! Αν η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής δέχθηκε την βεβαίωση 5ετούς ενεργού
αθλητικής συμμετοχής του Γκουβούση, τότε θα πρέπει να το αιτιολογήσει επαρκώς με τους αγώνες
συμμετοχής του!

Στο Πόρισμα, στον αριθ. (14) αναφέρεται ότι δεν απαγορεύεται από πουθενά μέλος του

ΔΣ να φοιτήσει στη Σχολή Προπονητών. Επαναλαμβάνω ότι, όταν ο αθλητικός νόμος αναφέρει
κωλύματα για διοικητικές θέσεις στον αθλητισμό, τα κωλύματα αυτά είναι διττά: 1) εφαρμόζονται
στους υποψήφιους για τις θέσεις, αλλά και 2) λειτουργούν αντίστροφα ως λόγοι έκπτωσης από τις
θέσεις, όταν τις καταλαμβάνουν αποκρύπτοντας το κώλυμα που έχουν.
Συνεπώς, εφόσον ο Γκουβούσης δεν μπορούσε να υποβάλει αίτηση ως αθλητής για τη
Σχολή Προπονητών. Αλλά ο Γκουβούσης ήταν ο γιός του Κώστα Γκουβούση, προπονητή του
Φιλαθλητικού Συλλόγου Σκάλας, ο οποίος είχε δώσει εν λευκώ την αντιπροσώπευση του
συλλόγου του από το 1992 μέχρι το 2015 στον Γιώργο Γερόλυμπο!
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21) Στο (101) του πίνακα υποψηφίων η Κοσμίδου Ευδοξία του Γεωργίου:
Είναι η κόρη του Γιώργου Κοσμίδη, τέως Α' Αντιπροέδρου, και μέλους της Επιτροπής
Διοίκησης της Σχολής! Η συμμετοχή της κόρης του Κοσμίδη στη Σχολή προπονητών αποτελούσε
ακόμα μια αδιάσειστη απόδειξη της διαφθοράς και διαπλοκής μεταξύ ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, διότι από τον
Διευθυντή της Σχολής Χρήστο Μπουλούμπαση της επιτράπηκε να παρακολουθήσει τη Σχολή, ενώ
προφανώς δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τα πρακτικά μαθήματα, αφού ήταν έγκυος στον έβδομο
μήνα της!!!
Τελικά το κατάλαβε και η ίδια και αποχώρησε από τη Σχολή.
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22) Στο (144) του πίνακα υποψηφίων ο Μερμυγκούσης Κωνσταντίνος:

Κατά αρχικές πληροφορίες ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος από το όριο των 50 ετών και όμως
του επιτράπηκε να παρακολουθήσει ολόκληρη τη Σχολή! Γιατί? Έκανε αίτημα θεραπείας και του
κόψατε ένα χρόνο? Δηλαδή με αίτημα θεραπείας ανατρέπουμε τις προϋποθέσεις? Οι άλλοι που
έμειναν απέξω ακριβώς για ένα χρόνο τι γίνονται?
Τελικά και μετά από τις αποκαλύψεις του www.karate.gr δεν του επιτρέψανε να δώσει
εξετάσεις με αποτέλεσμα να χάσει το χρόνο του και 4000 ευρώ έξοδα να έρχεται από την Χίο, ενώ
στην πραγματικότητα είχε αδικηθεί κατάφορα από το άνω όριο ηλικίας!
23) Ένα νέο πρόβλημα προκύπτει που θέλει διασάφηση: Μπορούν εν ενεργεία ή μη εν
ενεργεία διαιτητές να γίνουν μαθητές της Σχολής Προπονητών και να πάρουν δίπλωμα
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προπονητή??? Μπορούν να είναι ταυτόχρονα διαιτητές και προπονητές???

Η άποψή μου είναι πως ΟΧΙ!!! Και αυτό, διότι σε κάθε άθλημα ομαδικό ή ατομικό ο διαιτητής

είναι "δικαστής των αγώνων" και το σώμα των διαιτητών αποτελεί ένα ιδιαίτερο σώμα τελείως
ανεξάρτητο και μη έχον καμιά επαφή με τους αθλητές, τους προπονητές και τους συλλόγους, ώστε
να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες χειραγώγησης των αποτελεσμάτων των αγώνων! Θα μου
πείτε: για την ΕΛΟΚ αυτά είναι ψιλά γράμματα! Θα σας απαντήσω ότι δεν είναι καθόλου ψιλά, αλλά
είναι πολύ χοντρά!!! Αν κάποιοι είναι ταυτόχρονα διαιτητές και προπονητές, τότε α) ως προπονητές
θα μπορούν να κοουτσάρουν τους αθλητές τους, οπότε ο αντίπαλος αθλητής θα βλέπει σαν κόουτς
(συνοδός και υποστηρικτής κατά τη διάρκεια του αγώνα) του αντιπάλου του κάποιον που τον είχε ή
θα τον έχει διαιτητή σε άλλο του αγώνα, πράγμα απαράδεκτο, και β) η "επαφή" διαιτητών και
προπονητών" θα διογκώσει το όργιο (και τώρα γίνεται βέβαια) "δώσε αυτόν τον αγώνα στον δικό
μου για να δώσω εγώ τον άλλο στον δικό σου"!!!
Κάποτε θα πρέπει να σταματήσουν οι στημένοι αγώνες για να βγαίνουν πρωταθλητές με

στόχο θέσεις σε δημόσιες υπηρεσίες και μόρια για ανώτερες και ανώτατες σχολές! Ακόμα και στους
πρόσφατους αγώνες των 4,5-10-2014 τρεις διαιτητές, οι Γκορέζης, Πανετσίδης και Στυλιανόπουλος, που έχουν ήδη διαιτητεύσει σε πολλές διοργανώσεις, έλαβαν επίπληξη ή/και τιμωρία για
μεροληπτική διαιτησία μετά από έκρηξη παραπόνων από προπονητές και συλλόγους παρά τις
αντίθετες δημοσιεύσεις της ΕΛΟΚ για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα της http://www.elok.gr/index
.php/2011-11-06-16-15-42/173-enimerosi-panellinio-efibon-2014 για να φτιάξει τη σημερινή
αδιόρθωτη και διάτρητη εικόνα ... σουρωτήρι που έχει δημιουργήσει!
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Δεν υπάρχει πιο σιχαμερό πράγμα από το να κλέβεις τη νίκη από έναν αθλητή που μόχθησε
χρόνια για να την φτάσει και να την δίνεις σε έναν δικό σου αθλητή επειδή σου πληρώνει μηνιάτικα!
Και δυστυχώς αυτό γινόταν επί πολλά χρόνια! Συνεπώς, οι ενεργοί διαιτητές πρέπει να κοπούν από
τη Σχολή Προπονητών!!!
Μετράμε, λοιπόν, από τον Πίνακα Υποψηφίων Προπονητών της Σχολής Καράτε και κατά
πληροφορίες που έχω διαιτητές είναι οι:
α) Στο 11 ο Θεόδωρος Αμπατζής, (αυτό υπό έλεγχο)
β) Στο 27 ο Παναγιώτης Γατίδης, (αυτό είναι βέβαιο)
γ) Στο 69 ο Γιώργος Καμπανός, (αυτό είναι βέβαιο)
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δ) Στο 96 η Αγαθή Κολοβού, (αυτό είναι βέβαιο)

ε) Στο 122 η Παναγιώτα Λιάσκου, (αυτό υπό έλεγχο)
ζ) Στο 128 ο Διονύσης Μαθιός, (αυτό είναι βέβαιο)

η) Στο 149 η Δανάη Μονεμβασίου, (αυτό είναι βέβαιο)
θ) Στο 150 ο Γιάννης Μοσχόβας, (αυτό είναι βέβαιο)

ι) Στο 192 η Σπυριδούλα Πιθαμίτση, (αυτό υπό έλεγχο)
κ) Στο 195 η Αικατερίνη Πλατή, (αυτό υπό έλεγχο)
λ) Στο 220 η Ευαγγελία Τζίμα, (αυτό είναι βέβαιο)
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Από τα προηγούμενα ναι μεν έπεται ότι οι ανωτέρω διαιτητές θα πρέπει να κοπούν από τη

Σχολή Προπονητών, αλλά ότι ακόμα και όσοι μέχρι σήμερα ξεγλίστρησαν και έχουν και τις δύο
ιδιότητες του προπονητή και του διαιτητή θα πρέπει να διαλέξουν μία και να αποποιηθούν της άλλης
απαραιτήτως!!! Από τη μελέτη των δικαιολογητικών των υποψηφίων είμαι βέβαιος ότι προκύπτουν
και άλλες παράνομες συμμετοχές!
Ε - Οι παρανομίες 24 έως 30 κατά των αδικούμενων υποψηφίων!

Στον αρχικό Πίνακα Απορριπτόμενων από την ΕΛΟΚ (δεν περιλαμβάνεται) παρατηρούμε:

24) Στο (2) του πίνακα απορριπτόμενων ο Γατσούλης Σταμάτης: Προέρχεται από το
Παραδοσιακό Καράτε! Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε και αν είναι δίκαιο?
25) Στο (3) του πίνακα απορριπτόμενων η Δέδε Αγγελική: Με σύλλογο που έχει δώσει

πολλούς αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ! Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε και αν είναι δίκαιο?
26) Στο (7) του πίνακα απορριπτόμενων η Καραμπουγιούκ Ελισσάβετ: Αθλήτρια με δελτίο
από το 1994! Πρωταθλήτρια επανειλημμένα σε Πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες, με τρίτο νταν
και με προπονητική πείρα πολλών ετών! Παράνομα και άδικα έχει αποκλεισθεί από τη Σχολή
Προπονητών! Έτσι αμείβει η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ τους αθλητές που δίνουν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι
από τη ζωή τους στον αθλητισμό? Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε και αν είναι δίκαιο?
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27) Στο (9) του πίνακα απορριπτόμενων ο Μαστρογιαννάκος Θεόδωρος: Με σύλλογο που
έχει δώσει πολλούς αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ! Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε και αν
είναι δίκαιο?
28) Στο (10) Μουρούτσος Κωνσταντίνος: Παλιός καρατέκα που έκανε Σότοκαν καράτε στην
Ελλάδα, Γαλλία και Ιαπωνία και ήδη προπονεί επαγγελματικά εδώ και χρόνια! Γιατί απορρίπτεται?
Έκανε αίτηση θεραπείας, αλλά πότε θα απαντηθεί αυτή?
Αφού η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ κατέληξαν στην απόρριψη όλων των ανωτέρω για κάποιους λόγους
ή ελλείψεις προϋποθέσεων, θα πρέπει αντίστοιχα να είναι και οι δυό τους το ίδιο αυστηροί στην
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κρίση των λαθών, των παραλήψεων και των παρανομιών, που οι ίδιες διέπραξαν κατά την ίδρυση
και λειτουργία της Σχολής, τα οποία λάθη, παραλήψεις και παρανομίες τους οδηγούν απαρέγκλιτα
στην ακύρωση της Σχολής Προπονητών!!!

29) Θέλουμε να δημοσιοποιηθεί κάθε αίτημα θεραπείας καθώς και οι απαντήσεις της ΓΓΑ
σε αυτά! Πιστεύουμε ότι όλα τα αιτήματα θεραπείας που έγιναν δεκτά παρακάμπτουν παράνομα τις
προϋποθέσεις ή/και τα κριτήρια!
30) Στο (2) των όσων έκαναν Αίτημα Θεραπείας είναι ο Μουλαβασίλης Δημήτρης.
Ο αθλητής αυτός ανήκει στο σύλλογο του Χρήστου Μπουλούμπαση, διευθυντή της Σχολής,
και οι γονείς του είναι φίλοι του ζεύγους Γερόλυμπου με τη μητέρα του αθλητή να είναι κολλητή της
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Ποντίδα-Γερολύμπου. Το πρόβλημα του Μουλαβασίλη, για το οποίο έγινε αίτημα θεραπείας είναι
το ότι είναι ένα χρόνο μικρότερος από το απαιτούμενο! Και αναρωτιέται κανείς: πώς θα
“θεραπεύσει” η Επιτροπή Διοίκησης αυτή την “ασθένεια” του Μουλαβασίλη? Θα τον μεγαλώσουν
δια μαγείας κατά ένα χρόνο? Θα αποδείξουν ότι είναι … δισέγγονο κάποιου Μάστερ του Καράτε και
τον έχει ανάγκη το Ελληνικό καράτε? Δεν υπάρχει τρόπος να ενταχθεί στα όρια του νόμου με νόμιμη
αιτιολογία, αλλά μόνο με μια τρελή αιτιολογία αδικώντας όλους τους άλλους αθλητές που δεν πήγαν
στη Σχολή επειδή ήταν κάτω των 23 ετών!
Και αυτά τα λέω, γιατί στο μεταξύ ο Μουλαβασίλης … παρακολουθούσε ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ τα
μαθήματα της Σχολής, ενώ σε άλλους δεν έχει επιτραπεί αυτό! Πώς είχαν εξαπατήσει το παιδάκι
και τους γονείς του ότι θα “θεραπεύσουν” την ηλικία του? Είναι προφανές ότι τους έπεισε η κυρία
Ποντίδα-Γερολύμπου η ... Θαυματουργή!
Ζ - Οι παρανομίες 31 έως 35 που διαπράττουν οι διδάσκοντες!

Λίγες μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής η ΕΛΟΚ ανακοίνωσε το Γενικό

Πρόγραμμα της Σχολής, όπως δίνεται εδώ με κλικ, και

Μια μέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα μόνο για
τον μήνα Ιούλιο, όπως δίνεται εδώ με κλικ.
Ακολούθησε το πρόγραμμα για τον Αύγουστο, όπως δίνεται εδώ με κλικ!
Και στη συνέχεια για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο!
Με το συνολικό ωρολόγιο πρόγραμμα να συγκεντρώνεται εδώ!
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31) Πρώτο και βασικό κενό είναι η παντελής έλλειψη των βιογραφικών των διδασκόντων!
Ποιοι είναι, ποιος τους ξέρει, μήπως ανάμεσα σε αυτούς που αξίζουν υπάρχει και αυτό που λένε
"κατιμάς"? Μήπως καταστρατηγούνται άρθρα του αθλητικού νόμου? Έχουν τα τυπικά προσόντα να
διδάξουν? Έχουν τα ουσιαστικά προσόντα να διδάξουν? Εκτός από τους πανεπιστημιακούς των
θεωρητικών μαθημάτων, οι κύριοι των πρακτικών έχουν αυτό που λένε “επάρκεια”. Υπάρχουν
προγράμματα διδασκαλίας θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων? Ζητάνε απολυτήριο λυκείου από
τους μαθητές, έχουν τέτοιο οι διδάσκοντες? Ζητάνε ποινικό μητρώο από τους μαθητές, ζήτησαν
και από τους δασκάλους ή εκμεταλλεύονται ακόμα και την εχεμύθεια τη δική μας?
Στο Πόρισμα, στον αριθ. (18) αναφέρεται ότι η Επιτροπή αφέθηκε στις διαβεβαιώσεις
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του Διευθυντή της, δηλαδή του πιο αναξιόπιστου προσώπου της Σχολής!
32) Από το πλήρες Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Σχολής βλέπουμε την παράνομη συμμετοχή
μεταξύ των διδασκόντων των κατωτέρω μελών και μη του ΔΣ/ΕΛΟΚ Χρήστου Μπουλούμπαση,
Γιώργου Κοσμίδη, Γρηγόρη Βόβλα, Πέτρου Πάση, Παναγιώτη Χονδροματίδη και Κώστα Γκουβούση!
Πώς μπορούν οι εκ του νόμου άμισθοι διοικητικοί και μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ να μετατρέπονται σε
έμμισθους "προπονητές προπονητικής" σε Σχολή Προπονητών, πράγμα που απαγορεύεται από τον
αθλητικό νόμο 2725/1999, και αυτό εν γνώσει της ΓΓΑ???

Αλλά γιατί να μη μπορεί να γίνεται αυτό, αφού επί χρόνια οι ανωτέρω και άλλοι ήταν
ταυτόχρονα α) προπονητές με σύμβαση ή "μαύρη πληρωμή" στους συλλόγους τους, β) προπονητές
σε σεμινάρια προς μαθητές πολλών συλλόγων γ) αντιπρόσωποι των συλλόγων τους ή και άλλων,
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και δ) υποψήφιοι στις εκλογές και μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ!!!

Μπουλούμπασης,
παράνομο μέλος
ΔΣ, διότι
προπονητής!

Βόβλας,

Χονδροματίδης,

Πάσης,

παράνομο μέλος ΔΣ, παράνομο μέλος ΔΣ,
διότι προπονητής!
διότι προπονητής!

παράνομο μέλος
ΔΣ, διότι
προπονητής!

Κοσμίδης,
παράνομο
μέλος ΔΣ.
Προπονητής,
παραιτήθηκε!

Γκουβούσης,
ούτε καν απλός
προπονητής!

Είναι αυτονόητο ότι οι ανωτέρω κάτοχοι διπλώματος προπονητή από τη ΓΓΑ, Μπουλούμπασης - Βόβλας – Πάσης – Χονδροματίδης Κοσμίδης – (και Καρβούνης μέλος ΔΣ, όχι
διδάσκων στη Σχολή), πρέπει να θεωρηθούν "επαγγελματίες προπονητές" μη έχοντες δικαίωμα
να είναι αντιπρόσωποι συλλόγων προς την ΕΛΟΚ και να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέσεις
Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, διότι έπρεπε με βεβαία ημερομηνία ΝΑ ΕΙΧΑΝ
υποβάλει προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (εκδούσα αρχή) την άδεια άσκησης επαγγέλματος
μαζί με δήλωση παραίτησης από την ιδιότητα του προπονητή προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα
για τις ανωτέρω διοικητικές θέσεις στην ομοσπονδία! Εφόσον δεν κατέθεσαν την άδεια τους και
τέτοια δήλωση ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ υποβάλει, τότε αποκρύπτουν την άσκηση του επαγγέλματος του
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προπονητή και καταλαμβάνουν ταυτόχρονα μια θέση στη διοίκηση της ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα να
χειραγωγούν το άθλημα και να οδηγούν μια αθλητική ομοσπονδία σε εξ ορισμού συνεχή εξαπάτηση
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!!!
Καμιά βεβαίωση της ΕΛΟΚ για αυτούς δεν πρέπει να γίνει δεκτή από τη ΓΓΑ, διότι
προφανώς ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΟΚ!!! Συνεπώς, όλοι αυτοί οι κύριοι έχουν συστήσει μια
«Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» για να
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εκμεταλλεύονται την ΕΛΟΚ, τους συλλόγους της και το Καράτε.

Το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Χονδροματίδης διδάσκει τους υποψήφιους προπονητές!

Η ΓΓΑ έχει ενημερωθεί για το καθεστώς που επικρατεί στο καράτε με το άρθρο μου
5/3/2014 - ΕΛΟΚ-ΓΓΑ: Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη
φοροδιαφυγή! , όπου αποδεικνύεται ότι όλοι οι ανωτέρω έχουν δικούς τους συλλόγους και
ταυτόχρονα κάνουν σεμινάρια καράτε σε όλη την Ελλάδα και άρα παίρνουν τα λεφτά "μαύρα"!!! Είναι
προφανές ότι ΔΩΡΕΑΝ παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας σε σεμινάρια δεν υπάρχει με βάση τη
φορολογική νομοθεσία!
Πώς διδάσκουν σε σεμινάρια και στη Σχολή Προπονητών, όταν με υπεύθυνη δήλωσή τους
"δεν υφίσταται για αυτούς κανένα από τα κωλύματα του νόμου 2725/1999 και του άρθρου 9 του
καταστατικού της ΕΛΟΚ", την οποία δήλωση έδωσαν στην ΕΛΟΚ, όταν πήραν μέρος στις εκλογές
ως υποψήφιοι ΔΣ!
Πώς μπορεί τα μέλη του ΔΣ να απαγορεύεται να πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους στην
ομοσπονδία (άρθρο 3, §6, του 2725/1999) και οι ανωτέρω να πληρώνονται ως διδάσκοντες στη
Σχολή προπονητών της ομοσπονδίας? Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ελεγχθεί ο οικονομικός
απολογισμός με τις αμοιβές όλων ανεξαιρέτως των διδασκόντων στη Σχολή Προπονητών για το
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σύννομο των αμοιβών για παροχή υπηρεσιών, την απόδοση ΦΠΑ, την απόδοση ασφαλιστικών
εισφορών και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων!
Τέλος, από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα έπεται ο επόμενος Πίνακας και από αυτόν αποδεικνύεται ότι οι Βόβλας - Κοσμίδης - Πάσης - Χονδροματίδης - Μπουλούμπασης αυτόματα με την
ανάληψη θέσεων διδασκόντων στη Σχολή ήδη βρίσκονται υπό έμμισθη σύμβαση με τη Σχολή
Προπονητών και την ΕΛΟΚ, αφού αυτή πληρώνει και αυτή κρατάει τα ρέστα (!) ως "προπονητές
υποψηφίων προπονητών"! Δεν καταλαβαίνω ποια άλλη απόδειξη χρειάζεται για να πιστοποιηθεί η
παροχή υπηρεσιών προπονητή καράτε από αυτούς προς τη Σχολή!!!
Πίνακας διδασκόντων στη Σχολή Προπονητών Καράτε
Από την
ΕΛΟΚ ΝΟΜΙΜΟΙ

Από την ΕΛΟΚ:
ΠΑΡΑΝΟΜΑ ντουέτα
αφού ο ένας είναι
παράνομος!!!

ΙΔ
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Εξωτερικοί της
ΕΛΟΚ ΝΟΜΙΜΟΙ

Από την ΕΛΟΚ
Ευθέως ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ

Βόβλας: μη αμειβόμενο μέλος
Αποστολόπουλος
του ΔΣ, καταλαμβάνει
Ζαρουχλιώτης
/ Τραυματιολογία
αμειβόμενη θέση προπονητή
στη Σχολή!

Γκουβούσης - Κοσμίδης
και οι δύο ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ

Γκάζι Κέιβαν: πότε είναι
ψευδομάρτυρας, πότε ψηφίζει
Αυλωνίτου /
Κραββαρίτης ως εκπρόσωπος συλλόγου και
Εργοφυσιολογία
πότε παριστάνει τον
προπονητή!

Ζαρουχλιώτης - Βόβλας
Βόβλας παράνομος

Σκαρογιάννης

Γκουβούσης: ΔΕΝ έχει ο ίδιος
δίπλωμα προπονητή!Πώς
προπονεί ... υποψήφιους
προπονητές?Αυτό αποτελεί
καραμπινάτη απάτη, όλοι οι
υπεύθυνοι πρέπει να διωχθούν
ποινικά και ο Γκουβούσης να
επιστρέψει όλα τα χρήματα που
εισέπραξε από το Δημόσιο ως
"εθνικός και ομοσπονδιακός
προπονητής"!!!
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Δημόπουλος /
Διατροφή

Κουκούτση /
Πρώτες Βοήθειες

Παπαδήμας /
Πρώτες Βοήθειες

Μπουλούμπασης Κραββαρίτης
Μπουλούμπασης: Σούπερπαράνομος διότι ως μη
αμειβόμενο μέλος του ΔΣ και
ταυτόχρονα μη αμειβόμενος
Διευθυντής της Σχολής
καταλαμβάνει αμειβόμενη
θέση προπονητή στη Σχολή!

Πάτσου /
Αθλητική
Ψυχολογία

Κοσμίδης: μη αμειβόμενο μέλος
Σκαρογιάννης του ΔΣ, καταλαμβάνει
Χονδροματίδης
αμειβόμενη θέση προπονητή
Χονδροματίδης παράνομος
στη Σχολή!

Πέππας /
Διατροφή

Πάσης: μη αμειβόμενο μέλος
του ΔΣ, καταλαμβάνει
αμειβόμενη θέση προπονητή
στη Σχολή!

Τσολάκης /
Προπονητική

Χονδροματίδης: μη αμειβόμενο
μέλος του ΔΣ, καταλαμβάνει
αμειβόμενη θέση προπονητή
στη Σχολή!
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Όσον αφορά στον αστυνομικό Γιώργο Καρβούνη, που δεν είχε παραιτηθεί ακόμα (όταν
γράφηκε το παρόν) παρά την πολυετή παρανομία, που διαπράττει, και τις καταγγελίες που του
αποδίδονται όντας ταυτόχρονα υπερ-προπονητής και μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, δεν υπάρχει καμιά
αμφιβολία γι' αυτό, αφού ο ίδιος δημοσιεύει τα επόμενα στην ιστοσελίδα του συλλόγου του, όπου
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κομπάζει προκλητικότατα ότι είναι ταυτόχρονα και πολυάσχολος Προπονητής και πολυτάλαντο
Μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ!!!

Στο Πόρισμα, στους αριθ. (19) και (20) οι αιτιολογίες της Επιτροπής είναι επιεικώς
απαράδεκτες! Βάσει της φορολογικής νομοθεσίας ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ! Δεν υπάρχει προσφορά εργασίας ούτε αμισθί, ούτε "χάρισμα", ούτε για την ψυχή
των προγόνων τους! Το μόνο που υπάρχει είναι η "μαύρη εργασία" και η πληρωμή χωρίς απόδειξη!
Να δώσουν τον ισοσκελισμένο οικονομικό απολογισμό της Σχολής, όπου να φαίνονται ποιοι
πληρώθηκαν και πόσα πήραν!
33) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της Σχολής ΔΕΝ υπήρξε ούτε στιγμή έστω και ένας
εκπρόσωπος της ΓΓΑ, ενώ εκτοξεύονταν απειλές προς τους μαθητές από τους Γερόλυμπο,
Μπουλούμπαση, Βόβλα, Κοσμίδη και Χονδροματίδη, ο οποίος μάλιστα ρωτούσε τον καθένα "Εσύ με
ποιόν είσαι?", κατά τις ώρες διδασκαλίας των πρακτικών μαθημάτων της Σχολής!
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34) Στο πρόγραμμα για τον Αύγουστο, (όπως δίνεται εδώ με κλικ), παρατηρούνται να
διδάσκουν δύο "αυθεντίες" προπονητές προπονητών ταυτόχρονα στο ίδιο τμήμα, ενώ στην
πραγματικότητα δίδασκε ένας και μερικές φορές ένας σε δύο τμήματα μαζί! Το σύνολο των μαθητών
της Σχολής έχει χωριστεί σε τέσσερα τμήματα και ήδη πολλές φορές ένας διδάσκων αναλάμβανε
δύο τμήματα ταυτόχρονα παρ' όλο που το πρόγραμμα έδειχνε να διδάσκουν στο κάθε τμήμα δύο
διδάσκοντες! Αυτό ήταν εξαρχής φανερό γιατί γινόταν: για να υπογράψουν την είσπραξη των
διδακτικών ωρών πέντε και να τα μοιραστούν δέκα, όπου οι άλλοι πέντε παρείχαν τις υπηρεσίες
τους ... αμισθί!
Ο Γερόλυμπος δεν χρειαζόταν να φαίνεται! Παίρνει στο τέλος το ταμείο της ΕΛΟΚ!

ΙΔ
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35) Στο πρόγραμμα του Αυγούστου περιλαμβανόταν και δίδαξε και ο "επί 17 χρόνια
ομοσπονδιακός και εθνικός" Κώστας Γκουβούσης! Αλλά ο Κώστας Γκουβούσης ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΤΩΡΑ (25/6/2015) ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΑ !!! Πώς
διδάσκει σε Σχολή Προπονητών ?
Εδώ και είκοσι χρόνια, όμως, ο Κώστας Γκουβούσης είχε το προτέρημα να έχει αντιπρόσωπο
του συλλόγου του στη Σκάλα Λακωνίας τον Γιώργο Γερόλυμπο, ο οποίος ποτέ δεν είχε δικό του
σύλλογο και με όχημα αυτόν τον σύλλογο του Γκουβούση είχε κατακτήσει την ΕΛΟΚ, το χόκεϋ,
το κέρλινγκ και το τρίαθλο! Σε αντάλλαγμα ο Γερόλυμπος είχε επιβάλει για 17 χρόνια τον Γκουβούση ως "ομοσπονδιακό και εθνικό προπονητή" της ΕΛΟΚ και τον πλήρωνε κανονικά η ΕΛΟΚ, ενώ
ποτέ δεν είχε δίπλωμα προπονητή και άδεια άσκησης επαγγέλματος!
Μετά τις καταγγελίες μου από τον Αύγουστο 2014 περί μη υπάρξεως διπλώματος προπονη-
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τή, ο Κώστας Γκουβούσης εμφάνισε στην ιστοσελίδα του στο Facebook το επόμενο δίπλωμα προπονητή του 1997, το οποίο όμως είναι γραμμένο με άλλο τρόπο, με άλλα γράμματα και με άλλο χέρι
από ότι όλα τα άλλα διπλώματα όλων των άλλων που αποφοίτησαν από εκείνη τη Σχολή
Προπονητών!!! Πρόκειται για πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουμε πλαστογραφία μετά χρήσεως
από την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!!! Αυτό θα το δούμε λεπτομερέστερα στην επόμενη Ενότητα!
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Από μια τελευταία έρευνα που έκανα, αποδείχθηκε ότι ο Κώστας Γκουβούσης υποτίθεται
ότι έχει δίπλωμα προπονητή από το 1997, που "μυρίζει" πλαστογραφία με συμμετοχή των ΕΛΟΚ
και ΓΓΑ και περίεργη άδεια άσκησης επαγγέλματος, που την έβγαλε την 2/10/2014 για να καλυφθεί
από τις δικές μου καταγγελίες!!!
Πώς ενέκρινε η ΓΓΑ τις εθνικές αποστολές αγώνων στο εξωτερικό της ΕΛΟΚ με εθνικό
προπονητή τον Κώστα Γκουβούση χωρίς να εξετάσει αν είχε δίπλωμα προπονητή και άδεια
άσκησης επαγγέλματος??? Πώς ενέκρινε τους απολογισμούς της ΕΛΟΚ, που περιλάμβαναν
πληρωμές αμοιβών στον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Γκουβούση???

ΙΔ
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Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ο ρόλος της ΕΛΟΚ με την έννοια της στυγνής
εκμετάλλευσης του καράτε από τα μέλη της διοίκησης, αλλά επίσης και πόσο διαλυμένη είναι και η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με την έννοια ότι ΔΕΝ ενδιαφέρεται καθόλου για το τι γίνεται στις
ομοσπονδίες και ΔΕΝ τηρεί κανένα νόμο, ενώ οι υπάλληλοί της σε κάθε επίπεδο διαπλέκονται με
τους ομοσπονδιάρχες!!!
Το ιδιαίτερο θέμα του Κώστα Γκουβούση, η σχέση του με τον Γερόλυμπο και η διαπλοκή με
τη ΓΓΑ αξίζει να μας απασχολήσει σε ιδιαίτερη Ενότητα πιο κάτω.

Επομένως, συνοψίζοντας μέχρι τώρα έχουμε:

α) την παράνομη ίδρυση μιας Σχολής Προπονητών Καράτε,

β) προς χάρη μιας παράνομης ομοσπονδίας (ΕΛΟΚ) με παράνομο ΔΣ,
γ) με παράνομους εκπροσώπους της ΕΛΟΚ στην Επιτροπή Διοίκησης,
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δ) με παράνομες προϋποθέσεις συμμετοχής, πολλές καλυπτόμενες με
ψευδή και πλαστά δικαιολογητικά,
ε) που ήδη λειτούργησε παράνομα χωρίς διοίκηση για το μισό της χρονικό διάστημα, από 31-7-2014 μέχρι 8-9-2014, δηλ. για 90 από τις 200 ώρες,
ζ) με παράνομους διδάσκοντες στα πρακτικά μαθήματα, δηλαδή των 120
από τις 200 ωρών!!!,
η) με παράνομη Επιτροπή Διοίκησης, αφού ο Κοσμίδης ομολόγησε ότι
είναι προπονητής και η συμμετοχή του ως μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και
εκπροσώπου της ΕΛΟΚ στην Επιτροπή Διοίκησης είναι τελείως παράνομη και
άκυρη,
θ) με προκαταβολική είσπραξη ... 60.000 € από τους μαθητές αντί το πολύ
12.000 € κόστους λειτουργίας!!!
ι) με παράνομη παρακράτηση του υπολοίπου της προκαταβολής,

κ) που δημιούργησε και δημιουργεί αλυσιδωτές αδικίες και παράνομες
καταστάσεις κατά τη λειτουργία της,
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Μέρος ΙΙΙ
Η - Οι παρανομίες 36 έως 39 των εξετάσεων της Σχολής!
36) Η παράνομη λειτουργία της υπό διερεύνηση Σχολής Προπονητών Καράτε συνεχίστηκε
μέχρι το τέλος των μαθημάτων την Κυριακή 12/10/2014 και οι εξετάσεις της ήταν προγραμματισμένες για το Σαββατοκύριακο 18, 19/10/2014. Την Τετάρτη 15/10/2014 συνήλθε στα γραφεία
της ΓΓΑ η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής και μεταξύ των θεμάτων ήταν και ο έλεγχος των
καταγγελιών του www.karate.gr, οι οποίες αποδεικνύονταν αληθινές, εκτεταμένες και απαιτείτο
ακόμα χρόνος για να ελεγχθούν, ενώ υπήρχε σαφής εντολή του Υφυπουργού Γιάννη Ανδριανού να
γίνει λεπτομερής έλεγχος πριν γίνουν οι εξετάσεις!

ΙΔ
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Για αυτούς τους λόγους η Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τις εξετάσεις από τις 18,
19/10/2014 σε επόμενη ημερομηνία που θα καθοριζόταν αργότερα. Το Πρακτικό 7/15-10-14 με
αυτή την κατά πλειοψηφία απόφαση το υπέγραψαν όλα τα μέλη της Επιτροπής πλην της Εμμανουέλλας Ποντίδα-Γερολύμπου, η οποία αποχώρισε απειλώντας!

Το αποτέλεσμα ήταν το Σαββατοκύριακο 18,

19/10/2014 η ΕΛΟΚ με την Εμμανουέλλα Ποντίδα-Γερολύμπου και τον Χρήστο Μπουλούμπαση να προχωρήσουν

στη διενέργεια των εξετάσεων κατά παράβαση της
απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής παρασύροντας σε μια άνευ προηγουμένου περιπέτεια και ταλαιπωρία τους μαθητές της Σχολής!
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Το θέμα σερνόταν χωρίς διευθέτηση με τον Υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό να επιμένει στις
θέσεις του περί πλήρους και ενδελεχούς εξέτασης των δικαιολογητικών των μαθητών της Σχολής
μέχρι την 23/1/2015, δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, οπότε ο Υφυπουργός ζήτησε
να του στείλουν ειδικό αυτοκίνητο από την Αθήνα στο Ναύπλιο, όπου βρισκόταν για την προεκλογική
του εκστρατεία, με την εντολή προς την Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής να αποδεχθεί τις
παράνομες εξετάσεις, παρ' όλο που δεν είχε καμιά υπηρεσιακή ή νομική αρμοδιότητα με το θέμα
ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής, για να υπογράψει αυτή την εντολή!
Επρόκειτο για ευθεία και καραμπινάτη διαπλοκή του Γιάννη Ανδριανού με τον Γιώργο
Γερόλυμπο και θα έλεγα ότι ... "αμάρτησε για το παιδί του" αλλά μετά από έρευνα που ήδη
δημοσίευσα στο www.karate.gr ο Ανδριανός αμάρτησε για το παιδί του Υπουργού Εργασίας
Γιάννη Βρούτση, που ήθελε μόρια για ανώτατες σχολές από το καράτε και ήδη είχε προσλάβει
και την κόρη του Γερόλυμπου στο πολιτικό του γραφείο!!!
Επομένως, ο Αρχιερέας της Διαπλοκής Γιάννης Ανδριανός, ενώ παρίστανε τον "τιμητή
της νομιμότητας" σε άλλες ομοσπονδίες, τελικά υπέγραψε την εντολή να αγνοηθούν όλες οι
καταγγελίες κατά της παράνομης ίδρυσης-λειτουργίας-εξετάσεων στη Σχολή Προπονητών Καράτε
και να κλείσει όπως-όπως η υπόθεση ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ με τους απατεώνες της ΕΛΟΚ και
την παρανομία!!!
Η παράνομη και ρουσφετολογική εντολή του διαπλεκόμενου Γιάννη Ανδριανού να γίνουν
δεκτά τα αποτελέσματα των παράνομων εξετάσεων της Σχολής Προπονητών, αποδεικνύεται και
από την επόμενη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΟΚ, που ανάρτησε στο site της:
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Η Επιτροπή Διοίκησης βρέθηκε προ απροόπτου και αντιστάθηκε δηλώνοντας στο πόρισμα
ελέγχου των καταγγελιών ότι η εντολή της αποδοχής των παράνομων εξετάσεων ήρθε άνωθεν,
ενώ το θέμα παραμένει ακόμα ανοιχτό με τη νέα κυβέρνηση να έχει δώσει νέα εντολή για νέα
διερεύνηση!
Η απόσταση των 66 ημερών από τις εξετάσεις των 18 & 19/10/2014 μέχρι την έγκριση και
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την 23/1/2015 αποδεικνύει ότι πραγματικά υπήρχαν παράνομα
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δικαιολογητικά υποψηφίων, παράνομα θέματα, παράνομος τρόπος εξετάσεων και παράνομα
αποτελέσματα, τα οποία προβλήματα δήθεν "έλυσε" ο ασυνείδητος Γιάννης Ανδριανός ως "γόρδιον
δεσμόν" με μια ... "σπαθιά πολλαπλών παρανομιών"!

Η ίδια αυτή απόσταση των 66 ημερών αποδεικνύει ότι οι καταγγελίες του www.karate.gr για
τη Σχολή Προπονητών Καράτε ΔΕΝ ήταν καθόλου ανυπόστατες, αλλά ήταν βάσιμες και οι
παρανομίες υπαρκτές και μεγάλες, αφού χρειάστηκαν 66 ημέρες για να εξεταστούν ενδελεχώς από
την Επιτροπή Διοίκησης, τα ευρήματα δε ΔΕΝ ήταν "μηδενικά", αλλά ογκώδη και ουσιώδη, ενώ
τελικά το σχετικό πόρισμα της Επιτροπής "καταποντίστηκε" για να αντικατασταθεί με ένα "κατά
διαταγή" εικονικό πόρισμα, που να υλοποιεί την εντολή του ασυνείδητου υφυπουργού!
H "εντολή επικύρωσης" των παράνομων εξετάσεων της Σχολής δόθηκε από τον Υφυπουργό:
37) έξω από τις αρμοδιότητές του,

38) κατά παράβαση της απόφασης του ιδίου, η οποία ήδη είχε γίνει νόμος του κράτους με

τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, και

39) κατά παράβαση της "χρηστής δημόσιας διοίκησης".
Η Επιτροπή Διοίκησης ΔΕΝ επίβλεψε στις εξετάσεις των θεωρητικών! Οι διδάσκοντες τα
θεωρητικά όφειλαν να δώσουν την τελευταία στιγμή τα θέματα, ώστε να διαφυλάξουν τυχούσες
διαρροές! Αλλά στην πραγματικότητα τα έστειλαν την προηγουμένη (ίσως και νωρίτερα) με email
στον Διευθυντή Μπουλούμπαση, αλλά επειδή αυτός είναι άσχετος από email τα παρέλαβε ο
γραμματέας της ΕΛΟΚ και μαθητής της Σχολής Δημητριάδης και τα έδωσε από πριν σε όποιους
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ήθελε! Φυσικά και η Αντιπρόεδρος Ποντίδα και τα έδωσε σε όποιους ήθελε! Φυσικότατα και ο
Γερόλυμπος και τα έδωσε σε όποιους ήθελε! Συνεπώς: Ποτάμια οι διαρροές των θεμάτων!!!
Επιβεβαίωση από τα Πρακτικά: Στο Πρακτικό 7/15-10-14 διατυπώνεται σαφώς ότι "η
διασφάλιση της εγκυρότητας των εξετάσεων γίνεται με την παρουσία του κάθε καθηγητή στο χώρο
των εξετάσεων, την εκφώνηση από τον ίδιο των θεμάτων, την παραμονή του στο χώρο για επίλυση
τυχόν αποριών και τη συγκέντρωση των γραπτών στο τέλος για διορθώσεις". Αυτά δεν έγιναν από
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κανέναν διδάσκοντα, ενώ τα θέματα είχαν σταλεί με μέιλ στην ΕΛΟΚ!!! Επίσης διατυπώνεται
σαφέστατα η αναβολή των εξετάσεων μέχρι νεοτέρας και ανατίθεται στον Διευθυντή της Σχολής
να πληροφορήσει σχετικά τους μαθητές της!
Θ - Οι παρανομίες 40 έως 41 στα αποτελέσματα της Σχολής!

40) Η ΕΛΟΚ δημοσίευσε στο site της αρχικά τον Πίνακα Α των Υποψηφίων της Σχολής
και στη συνέχεια τα αποτελέσματα "κόβοντας" 78 άτομα, με εργαλεία τις απουσίες και τις εξετάσεις
στα πρακτικά, μεταξύ των οποίων και όλους τους αντιφρονούντες και μη απόλυτα υπάκουους στον
Γερόλυμπο! Εδώ περιλαμβάνονται πολλαπλές παρανομίες, που πρέπει να εξεταστούν μία-μία!
Χωρίζουμε τους «κομμένους» σε Πίνακα Β των 37 κομμένων από απουσίες και …
ΕΠΩΝΥΜΟ
Αναστασιάδης
Γαλάτης
Γατίδης
Γεώργου
Γιανζίνα
Γιομελάκης
Δέδες
Δημητρόπουλος
Ιωακειμίδης
Καραγιάννης
Κοσμίδου
Κουμάσης
Κουτρούμπας
Λεμονής
Μαρακάκης
Μαστροπαύλος
Μιχελάκος
Μπλάνας
Μπόρου
Μπούρας
Μπούρας
Ξυδούς
Παπαγεωργίου
Παπαδόπουλος
Παπαμήτρου
Παππάς
Παππάς
Παρασκευόπουλος
Πελέκης
Σγουρός

ΟΝΟΜΑ
Σπυρίδων
Αντώνιος
Παναγιώτης
Χρήστος
Ελίνα
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Παναγιώτης
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Ευδοξία
Χαράλαμπος
Αθανάσιος
Δημήτριος
Ιωάννης
Ιωάννης
Γεώργιος
Γεώργιος
Σοφία
Ιωάννης
Ευάγγελος
Δημήτριος
Αντωνία
Κωνσταντίνος
Σταύρος
Λεωνίδας
Δημήτριος
Ιωάννης
Γεώργιος
Διονύσιος
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Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ΠΑΤΡΟΣ
Μιχαήλ
Δημήτριος
Γεώργιος
Παναγιώτης
Αλέξιος
Ιωάννης
Χρήστος
Πτολεμαίος
Ευθύμιος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Ηρακλής
Χρήστος
Γεώργιος
Βασίλειος
Παναγιώτης
Νικόλαος
Δημήτριος
Πέτρος
Ευθύμιος
Ευθύμιος
Ιωάννης
Ιωάννης
Γεώργιος
Βασίλειος
Ευάγγελος
Βασίλειος
Ευάγγελος
Ιωάννης
Αιμίλιος

31
32
33
34
35
36
37

Στρατής
Σωτηρόπουλος
Τζαγκαράκη
Φυτόπουλος
Χαλβατζόγλου
Χρονόπουλος
Χωριανοπούλου

Θεόδωρος
Σωτήριος
Αιμιλία
Παναγιώτης
Πρόδρομος
Κωνσταντίνος
Μαρία

Εμμανουήλ
Ανδρέας
Μανούσος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Γεώργιο

… και σε Πίνακα Γ των 32 κομμένων στα πρακτικά!
Τα πιόνια του Γερόλυμπου διδάσκοντες και εξεταστές των πρακτικών, που έκοψαν κεφάλια,
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κατά διαταγή Γερόλυμπου ήταν οι Άρης Κραββαρίτης, Κώστας Γκουβούσης, Νικήτας Ζαρουχλιώτης, Κέιβαν Γκάζι, Στέλιος Σκαρόγιαννης, Γρηγόρης Βόβλας, Πέτρος Πάσης και Παναγιώτης Χονδροματίδης!!! Δηλαδή, τα παιδιά αυτά πλήρωσαν, έκαναν έξοδα, παρακολούθησαν,
έδωσαν εξετάσεις και κόπηκαν στα πρακτικά διαταγή Γερόλυμπου.
ΕΠΩΝΥΜΟ
Αναστοπούλου
Απατζής
Γεραμπίνης
Γιαννουκάκου
Δευτεραίος
Δήμου

ΟΝΟΜΑ
Ιωάννα
Θεόδωρος
Ευάγγελος
Ζωή
Γεράσιμος
Ευάγγελος

ΑΝΤΙΠΡΟΣ
Ντούκας

7
8
9
10
11
12
13

Δρούλια
Ζαϊμάκης
Καρλέτσου
Κεραμίδας
Κεσίδης
Κορομπίλης
Κοσμάς

Κατσούλας/Αρκαδία
Κοσμίδης
Μπασούκου
Σότοκαν Βόχας
Κοσμίδης
Πανετσίδης
Σουμπασάκη

326 - ΦΗ83
011 - ΝΟ64
172 - ΞΡ59
476 - ΦΣ41?
438
212 - ΞΟ53
354 - ΟΡ45

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Μανωλαράκης
Μανωλάς
Ματθαίου
Μελικιάδης
Μηλιάς
Μητσιούλης
Μπαρέλης
Ντάτσιος
Πανουσόπουλος
Πανώλη
Παπαγιαννίδης
Παπαδημητρίου
Πετσετάκη
Πράσινου
Σταματόπουλος
Σφήκας
Τρέζος
Τσαρούχας
Τσερέπης

Σταυρούλα
Γεώργιος
Σοφία
Εμμανουήλ
Βιατσεσλάβ
Νικόλαος
Βασίλειος Ιωάννης
Ιωάννης
Ιάκωβος
Αντωνία
Αριστοτέλης
Γεώργιος
Κλεάνθης
Χριστόδουλος
Δημήτριος
Ιωάννης
Παρασκευή
Φίλιππος
Ειρήνη
Μαρία
Φανή
Δημήτριος
Χρήστος
Γεώργιος
Ιωάννης
Ιωάννης

Ζαϊμάκης/Ηράκλειο
Δούκα
Τσιγκρώνης/Πειραιά
Κοσμίδης
Τσακατάνης
Τσακατάνης
Κοσμίδης
Χονδροματίδης
Πανουσόπουλος
Καρτσαμπάς
Κοσμίδης
Ντούκας
Γαλάτης/Λήμνος
Ντούκας
Κανέλλης
Σφήκας

440
017 - ΙΘ85
352 - ΟΤ34
382
062 - ΝΦ94
062-ΝΦ94
Kyokushin/Λέσβος
307 - ΟΑ02
430 - ΦΤ20
146 - ΞΞ57
011 - ΝΟ64
335 - ΝΠ36
???
335 - ΝΠ36
ΑΣΚWDO
036 - ΞΕ23
???
467 - ΦΤ15
???

Κοσμίδης
Μπασούκου

Λίμνη/Χρήστου
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Α/Α
1
2
3
4
5
6

Πανουσόπουλος
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ
335 - ΝΠ36?
???
011 - ΝΟ64
172 - ΞΡ59
???
470 - ΦΡ95-Λίμνη

Ποιοι μείνανε θα τους δούμε πιο κάτω!
Οι αδικαιολόγητα κομμένοι υπέβαλαν στην Επιτροπή Διοίκησης αιτήσεις θεραπείας τις
οποίες η τελευταία με τη σειρά της τις παρέπεμψε στον ... Διευθυντή της Σχολής, ο οποίος θα
"αποφανθεί" ... όπως διατάξει ο Γερόλυμπος! Ίσως μερικές από αυτές φθάσουν και στο δικαστήριο!
Επιβεβαίωση από το Πρακτικό 11/23-1-15: "Κατόπιν της έγγραφης εντολής του
Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού (.... 17720/135/23-1-2015) επικυρώνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Σχολής Προπονητών Καράτε όπως κατατέθηκαν στη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού με το διαβιβαστικό της ΕΛΟΚ, όπου επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο του Δ/ντή. ... Ο
Πρόεδρος λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι οι θέσεις του για το θέμα των εξετάσεων της Σχολής
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είναι διατυπωμένες στη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 15/10/2015 (Πρακτικό Νο 7) και
παραμένουν οι ίδιες."
Πριν από την υπογραφή του στο Πρακτικό ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης Δημήτρης
Καραστάθης γράφει τη φράση: "Με εντολή Υφυπουργού" πράγμα που δείχνει ότι εξαναγκάστηκε
άνωθεν να υπογράψει αυτό το Πρακτικό!

41) Την 24/6/2015 (δηλαδή, τότε), δεν είχαν επισημοποιηθεί ακόμα από τη ΓΓΑ τα
οριστικά αποτελέσματα της παράνομης κατά την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Προπονητών
Καράτε, με τις παράνομα διενεργηθείσες εξετάσεις της, με την πληθώρα πλαστών και στρεβλών
δικαιολογητικών κατά καραμπινάτη εξαπάτηση της ΓΓΑ από το ΔΣ/ΕΛΟΚ παρά τις επανειλημμένες
πιέσεις της ΕΛΟΚ με εξώδικα κατά της Επιτροπής Διοίκησης και κατά της ΓΓΑ.
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Κατά πληροφορίες οι πιέσεις της ΕΛΟΚ να γίνουν δεκτές οι παρανομίες της και οι παρανομίες

των ευνοούμενων της όχι μόνο έχουν ενταθεί τελευταία, αλλά διογκώνονται και δια μέσου εικονικών
διαμαρτυριών των "μαθητών" της Σχολής, με επιστολές διαμαρτυρίας προς τη ΓΓΑ, αλλά και από
μέσα από τον κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και το αγαπημένο παιχνίδι του
Γερόλυμπου!

Πραγματικά, σε ιστοσελίδες φιλικές προς τον Γερόλυμπο και τη διοίκηση της ΕΛΟΚ

κυκλοφόρησε ένα κείμενο διαμαρτυρίας, προς αντιγραφή από τους "διαμαρτυρόμενους", και
οπωσδήποτε ενημερώθηκαν όλοι οι "αναμένοντες" τα αποτελέσματα της Σχολής να αντιγράψουν το
κείμενο, να το υπογράψουν και να το στείλουν στη ΓΓΑ παραπονούμενοι ότι δήθεν η Επιτροπή
Διοίκησης δεν επιτελεί το καθήκον της! Στάλθηκαν, λοιπόν καμιά πενηνταριά τέτοιες επιστολές
στη ΓΓΑ ζητώντας ούτε λίγο ούτε πολύ να αποδεχθεί η ΓΓΑ το πραξικόπημα της συμμορίας του
Γερόλυμπου!!!

Το κείμενο διαμαρτυρίας των μαθητών της Σχολής ήταν το επόμενο ή περίπου αυτό:

<<< Όπως ξέρετε η Σχολή Προπονητών Καράτε Γ΄ Κατηγορίας της ΓΓΑ ολοκληρώθηκε με τη διενέργεια των εξετάσεων ήδη από τις 18 και 19 Οκτωβρίου 2014. Επίσης, τα
αποτελέσματα των εξετάσεων επικυρώθηκαν από την Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής στις
23-1-2015, σύμφωνα με τα οποία περιλαμβάνομαι στους επιτυχόντες της Σχολής.
Λόγω της συνεχιζόμενης καθυστέρησης έκδοσης των διπλωμάτων απευθύνθηκα στη
ΓΓΑ και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ, και ενημερώθηκα ότι ο πρόεδρος της
Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής κ. Καραστάθης αρνείται να ολοκληρώσει τη διαδικασία
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εκδίδοντας τα διπλώματα στους επιτυχόντες της Σχολής επειδή διαπιστώθηκε πρόβλημα
στα δικαιολογητικά ενός μικρού αριθμού υποψηφίων προπονητών για την απόδειξη
της πενταετούς ενασχόλησης τους με το άθλημα του καράτε. Συγκεκριμένα τους ζητείται
πλέον πέρα από την ύπαρξη σχετικής βεβαίωσης της Ομοσπονδίας, ο υποψήφιος να έχει
και δελτίο αθλητικής ιδιότητας για τα πέντε αυτά χρόνια.
Όμως, η απαίτηση αυτή της ΓΓΑ που προβάλλεται από τον κ. Καραστάθη – και ενώ ο
έλεγχος των δικαιολογητικών έχει υποτίθεται ήδη διενεργηθεί και ολοκληρωθεί – δεν
στηρίζεται σε καμία διάταξη της υπουργικής απόφασης 15768/2014, ΦΕΚ Β/1593, η οποία
προβλέπει ως προϋπόθεση τουλάχιστον 5ετή ενεργή συμμετοχή στο άθλημα και ως μέσο για
την απόδειξή της την αντίστοιχη βεβαίωση (και πάντως όχι το δελτίο αθλητή).
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Σε κάθε περίπτωση, η αδικαιολόγητη και παράνομη αυτή συμπεριφορά της ΓΓΑ δεν
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έκδοσης των διπλωμάτων για όλους
τους υπόλοιπους υποψηφίους που δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό σχεδόν 7
ολόκληρους μήνες μετά τις εξετάσεις.
Για τους λόγους αυτούς, επειδή πέτυχα στις εξετάσεις της Σχολής Προπονητών και
επειδή τα δικαιολογητικά που έχω καταθέσει είναι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση και
έχουν ήδη ελεγχθεί από την Επιτροπή διοίκησης, ζητάω να εκδοθεί άμεσα το δίπλωμα μου
προπονητή καράτε Γ κατηγορίας.
Σε διαφορετική περίπτωση ζητάω να ελεγχθούν οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι για την
ορθή και σύννομη τέλεση των καθηκόντων τους και να με ενημερώσετε για το αποτέλεσμα
του ελέγχου.
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Επιφυλάσσομαι για την αναζήτηση αποκατάστασης κάθε περαιτέρω ζημίας μου
ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. >>>
Αυτό ήταν ένα κείμενο καταφανέστατα γραμμένο από τον Γερόλυμπο, διότι περιέχει

τις προσφιλείς του έννοιες της διαστρέβλωσης της ουσίας, της απαίτησης της παρανομίας
και της απειλής δήθεν δικαστικών εξελίξεων!

Ι - Οι παρανομία 42 στον Οικονομικό Απολογισμό της Σχολής!

42) Στην υπουργική απόφαση για την ίδρυση της Σχολής στο Άρθρο 4 παρ. 2 αναφέρεται

ρητά:

"2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας
ομοσπονδίας. Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου
καθορίζεται στο ποσό των 250,00 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά, (όπως ορίζει το
άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013) και κατατίθεται στο τραπεζικό
λογαριασμό της Ομοσπονδίας από τους υποψηφίους που θα γίνουν δεκτοί στη σχολή, μετά τον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής από την επιτροπή διοίκησης.
Η οικεία ομοσπονδία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην
επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια
υπηρεσία της Ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος."
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Στην υπό διερεύνηση Σχολή Προπονητών ο Διευθυντής της Σχολής έχει υποβάλει στη ΓΓΑ
τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό της Σχολής από 30-6-14, τα μαθήματα της Σχολής τελείωσαν
(παράνομα) στις 15/10/2014, οι εξετάσεις έγιναν (παράνομα) στις 18,19/10/2014, αλλά ό έλεγχος
των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν έχει τελειώσει ακόμα σήμερα 22/6/2015!
Η ΕΛΟΚ χρέωσε στους μαθητές της Σχολής το μέγιστο ποσό διδάκτρων από το ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ επιτρεπόμενο από τον ανωτέρω νόμο. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ σημαίνει «μόνο για τα έξοδα
της Σχολής και τίποτα άλλο»! Και αυτό σημαίνει ότι αν τα έξοδα της Σχολής είναι λιγότερα από το
συνολικό ποσό που πλήρωσαν οι μαθητές, τότε θα πάρουν πίσω τα ρέστα!

ΙΔ
ΗΣ

Από ό,τι βλέπουμε από τους πίνακες υποψηφίων σπουδαστών μαζεύτηκαν περί τα 240 άτομα
(4 τμήματα των 60 ατόμων) επί 250 € μας κάνουν 60.000 €, ποσό τεράστιο, όταν τους παρέχονται
δωρεάν στέγη και υλικά από τη ΓΓΑ! Συνεπώς υπάρχει “κέρδος”, το οποίο αναρωτιόμαστε σε ποιες
τσέπες πάει αφού ο νόμος ορίζει ότι τα 250 € καταβάλλονται “ανταποδοτικά”, πράγμα που σημαίνει
ότι "τα λεφτά που θα εισπραχθούν από τους μαθητές της Σχολής, θα πάνε ακριβώς και μόνο στα
πραγματικά έξοδα της Σχολής και πουθενά αλλού"!
Συνεπώς, η ΕΛΟΚ δεν έπρεπε να χρεώσει το υπερβολικό ποσό των 250 € κατ’ άτομο,
πράγμα που αποδεικνύει ακόμα πιο εξόφθαλμα ότι πρόκειται για “στυγνή επιχείρηση” των
διοικούντων!!! Και φυσικά ο λογαριασμός δεν έκλεισε! Η ΕΛΟΚ οφείλει απόδοση λογαριασμού και τα
ρέστα στους μαθητές της Σχολής, αφού ό,τι περισσέψει δεν επιτρέπεται να πάει πουθενά αλλού!

ΠΕ
ΡΣ

Στον Απολογισμό της ΕΛΟΚ για την οικονομική διαχείριση του 2014 εμφανίστηκαν κατάχωρημένα ως "Έσοδα Σχολής Προπονητών 59.000 €" και ως "Έξοδα Σχολής Προπονητών
48.229,18 €" (επόμενες δύο φωτό). Αυτό, όμως, σημαίνει κέρδος για την ΕΛΟΚ περί τις 10.771
€ και αποτελεί παράβαση της εκ του νόμου υποχρέωσης της "ανταποδοτικής" πληρωμής από τους
μαθητές της Σχολής των διδάκτρων των 250 €, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ελεγχθεί ποιοι και
πόσα εισέπραξαν για τις υπηρεσίες διδασκαλίας.

Την 9/6/2015 με επιστολή μου και εισαγγελική παραγγελία προς τη ΓΓΑ ζήτησα τον
απολογισμό της Σχολής και η ΓΓΑ με παρέπεμψε στην ΕΛΟΚ (που ποτέ δεν θα μου τον δώσει
φυσικά). Και όμως πάντοτε ισχύει ότι η ΓΓΑ είναι η εποπτεύουσα υπηρεσία των αθλητικών
ομοσπονδιών και δεν μπορεί ο Έλληνας Πολίτης να πληρώνει για συντήρηση και λειτουργία
Σταδίων και η ΓΓΑ να τα δίνει σε επιχειρηματίες, όπως είναι ο Γερόλυμπος και η συμμορία
του, να τα εκμεταλλεύονται χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν!
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Επιβεβαίωση από τα Πρακτικά: Στο Πρακτικό 1/19-6-14 η πρόεδρος της Επιτροπής
υπενθύμισε στον Διευθυντή της Σχολής ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα πρέπει να υποβάλει τον
ισοσκελισμένο προϋπολογισμό της Σχολής, πράγμα που έγινε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει προφανώς
ότι και ο τελικός απολογισμός θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένος και να κατατεθεί στην Επιτροπή
για έλεγχο, πράγμα που μέχρι σήμερα 25/6/2015 δεν έχει γίνει. Γιατί η Επιτροπή Διοίκησης δεν
ζητά από τον Διευθυντή τον τελικό ισοσκελισμένο ισολογισμό της Σχολής???
Στο Πόρισμα, στον αριθ. (11), αναφέρεται ότι "Η τελική διαχείριση του συνολικού ποσού
των διδάκτρων θα αποτυπωθεί στον οικονομικό απολογισμό της Σχολής." Συνεπώς, αν η ΕΛΟΚ
ισχυρίζεται ότι η Σχολή τελείωσε από τον Ιανουάριο 2015, τότε έπρεπε να είχε ήδη υποβάλει τον

τώρα, αλλά μένει σιωπηλή?

ΙΔ
ΗΣ

ισοσκελισμένο απολογισμό στην Επιτροπή Διοίκησης και όχι να τον περιλάβει στα δικά της
οικονομικά από όπου θα πήγε σε τσέπες! Από την άλλη μεριά, γιατί δεν τον ζητά η ΓΓΑ πέντε μήνες
Το προφανές συμπέρασμα είναι ότι α) η ΕΛΟΚ κέρδισε παράνομα 10.771 € από τη
Σχολή Προπονητών, τα οποία πήγαν σε τσέπες, και β) η ΓΓΑ την καλύπτει, αφού δεν την
ελέγχει όπως έχει υποχρέωση!
Τέλος, υπενθυμίζω και πάλι ότι η καταγγελία του Γιώργου Κοσμίδη προς την Εισαγγελία
του Αρείου Πάγου με διερεύνηση της συμπεριφοράς πολλών υπευθύνων έχει πάρει το δρόμο
των Δικαστηρίων και αναμένονται εξελίξεις!

Κ - Οι παρανομίες 43 έως 48?? Στο Πρακτικό 12 της Επιτροπής!

ΠΕ
ΡΣ

Σήμερα, 24/10/2018, που γράφεται το Κεφάλαιο Ζ για την «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή
και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» θα δούμε και λίγο το Πρακτικό 12 της Επιτροπής
Διοίκησης της Σχολής Προπονητών 2014, το οποίο δεν είχα όταν υπέβαλα την καταγγελία μου στο
Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης!
Επαναλαμβάνουμε εδώ αντίγραφο του Πρακτικού 12 της 1.7.2015 (###) της Επιτροπής
Διοίκησης της Σχολής στο οποίο έχουμε σημειώσει τα σημεία, που εμπεριέχουν τις επόμενες
παρανομίες.
43) Σελίδα 2, κάτω: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δηλώνει ότι με εσωτερικό έγγραφο την
11/6/2015 ο ΓΓΑ ζήτησε να δοθούν άμεσα πτυχία σε όσους έχουν κλείσει πενταετία από την
έκδοση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας. Για όσους έχουν παλιά δελτία εκτός μηχανογράφησης, αυτά
θα θεωρηθούν γνήσια αν τα προσκομίσουν μαζί με βεβαίωση της ΕΛΟΚ!
Καραμπινάτη παρανομία η ανάμιξη του ΓΓΑ Ιούλιου Συναδινού, ενώ ταυτόχρονα κάθε
έγγραφο της ΕΛΟΚ έχει αποδειχθεί αναξιόπιστο!
44) Σελίδα 3, άνω: Η ΓΓΑ θα ανταποκριθεί θετικά στις περιπτώσεις του Λεωνίδα Παππά και
της Ευδοξίας Κοσμίδου!
Για τον Παππά δεν ξέρω, αλλά η Κοσμίδου ήταν έγκυος και άρα δεν παρακολουθούσε τα
πρακτικά μαθήματα, που σημαίνει απουσίες! Τι «θετικά» εννοούν?
45) Σελίδα 3, άνω: Στη συνεδρίαση προσήλθαν ο ΓΓΑ Ιούλιος Συναδινός και ο νομικός του
σύμβουλος Γιώργος Καλούδης για να επιβάλουν τη θέληση του Συναδινού!
Τους αναφέρει ο νόμος που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ή ήταν απλώς … αγγούρια που
φύτρωσαν στο χωράφι της ΓΓΑ? Κάθε παρέμβαση του Συναδινού είναι παράνομη!
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46) Σελίδα 4, μέση: Αποκαλύπτεται ακόμα και η παρέμβαση του Υφυπουργού Σταύρου
Κοντονή από το γραφείο του με το έγγραφο 17720/135/23.1.2015 για να δοθούν όπως-όπως τα
διπλώματα χωρίς εξέταση των παρανομιών από την Επιτροπή!
Καραμπινάτη απόδειξη ανικανότητας, άγνοιας και διαπλοκής για να κλείσει το θέμα, αλλά
(σελ. 4, κάτω) ο Πρόεδρος της Επιτροπής επιμένει να σημειώσει παρατηρήσεις (Α) έως (Ζ), ως
κατωτέρω. Πραγματικά οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν πολύ «ευγενικά δοσμένες» καραμπινάτες
παρανομίες και πλαστογραφίες!!!

ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

47) Σελίδα 5, (Α): Επτά μαθητές της Σχολής εμφάνισαν διπλώματα πρώτου Νταν ΕΛΟΚ πριν
βγάλουν κάρτα αθλητή, όταν η ΕΛΟΚ πάντα για τις εξετάσεις Νταν ζητούσε να προϋπάρχει η κάρτα
αθλητή! Πρόκειται για καραμπινάτες πλαστογραφίες του Γερόλυμπου σε ευνοούμενους!
Ο Μπουλούμπασης ισχυρίζεται ψευδέστατα ότι φταίνε οι υπάλληλοι!
48) Σελίδα 5, (Β): Τα τρίτα Νταν του Διονύση Βουτσινά και της Όλγας Γκάτζια εκδόθηκαν το
2010 και φέρουν την υπογραφή του Μπουλούμπαση ως προέδρου της ΕΛΟΚ, αλλά το 2010
πρόεδρος ήταν ο Παπαδημητρόπουλος και όχι ο Μπουλούμπασης!
Δεν είναι τίποτα σπουδαίο! Το μακρύ χέρι του καραγκιόζη υπέγραφε και για προηγούμενα
χρόνια!
49) Σελίδα 6, (Γ): Δελτία με παλιές ημερομηνίες έφεραν αύξοντες αριθμούς μεγαλύτερους
της εποχής τους!
Προφανώς πρόκειται για πλαστογραφία των ημερομηνιών για να δείξουν 5ετή αθλητική
ενασχόληση! Δηλαδή, όταν ένα δελτίο έφερε αριθμό π.χ. 5846 και ημερομηνία από την οποία
φαινόταν 4ετής αθλητική ενασχόληση, σε αυτό έχει πλαστογραφηθεί μόνο η ημερομηνία για να
φαίνεται δήθεν 5ετής αθλητική ενασχόληση! Δεν μπορούσαν να πλαστογραφήσουν και τον αριθμό
του δελτίου, διότι είχε ήδη δοθεί σε κάποιον άλλο και αυτό ελέγχεται, ενώ η ημ/νία δεν ελέγχεται!!!
Πρόκειται για καραμπινάτες πλαστογραφίες!
50) Σελίδα 6, (Δ): Η περίπτωση Δημητριάδης! Απατεώνες που ήδη
έχουν χάσει κάθε μέτρο αληθοφάνειας και αξιοπιστίας αποδεικνύονται τα μέλη
του ΔΣ/ΕΛΟΚ βεβαιώνοντας τους αντιφατικούς ισχυρισμούς ότι:
α) Η ΕΛΟΚ βεβαιώνει ότι ο Μανόλης Δημητριάδης ΗΤΑΝ πέντε χρόνια
αθλητής με δελτίο 16659/11.5.2006, ώστε να δικαιούται να είναι υποψήφιος στη
Σχολή προπονητών,
β) αλλά ταυτόχρονα η ΕΛΟΚ βεβαιώνει ότι ο Μανόλης Δημητριάδης ΔΕΝ
ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ αθλητής, ώστε να δικαιούται να είχε εκλεγεί γενικός γραμματέας
της ΕΛΟΚ το 2008!
γ) Τις δύο αντιφατικές και ψευδείς αυτές βεβαιώσεις τις υπογράφουν ο πρόεδρος
Μπουλούμπασης της ΕΛΟΚ και ο γραμματέας … Δημητριάδης!
51) Σελίδα 6, (Ε): Για την Καραπλιάγκου ισχυρίζονται ότι έβγαλε καινούριο δελτίο, διότι είχε
δελτίο από παλιά και το έχασε, αλλά αν αυτό δεν αποδεικνύεται με συμμετοχές της σε αγώνες και
επειδή ο πατέρας της είναι πιστό πιόνι του Γερόλυμπου, τότε αποδεικνύεται ακόμα μια πλαστογραφία του Γερόλυμπου και των άλλων!
Δελτίο αθλητή ή αθλήτριας που παίρνει μέρος σε αγώνες ΔΕΝ χάνεται ποτέ!
Ο θρασύτατος Μπουλούμπασης εξήγησε ότι το μπλέξιμο με τα διπλά δελτία οφείλεται στην
έλλειψη κατάλληλου λογισμικού! Είναι και λίγο βλαξ, διότι αν το λογισμικό ήταν ακατάλληλο, τότε οι
25.000 αθλητές θα είχαν γίνει κουβάρι!!!
Αλλά στο θέμα Καραπλιάγκου φαίνεται η οξυδέρκεια του Γερόλυμπου! Και η οξυδέρκεια
έγκειται στο ότι με το να δώσει διπλώματα προπονητή στις δυο κόρες του Θανάση Καραπλιάγκου
ο Γερόλυμπος «κατασκεύασε» έναν ένθερμο, πιστό και υπάκουο υποστηρικτή του στο ΔΣ/ΕΛΟΚ,
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όπου και τον έβαλε τόσο στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2016, όσο και στην προσωρινή διοίκηση του
Απριλίου 2018, αλλά και στις εκλογές της 21/4/2018! Και μάλιστα Ταμία!!!

ΙΔ
ΗΣ

52) Σελίδα 7, (Ζ): Ο γιος Ηλίας Γκουβούσης του κολλητού του
Γερόλυμπου Κώστα Γκουβούση, επί 25 χρόνια εθνικού και ομοσπονδιακού
προπονητή χωρίς δίπλωμα και άδεια εργασίας, ήταν αναμενόμενο να ευνοηθεί
στα Νταν και να πάρει πλαστό πρώτο Νταν εννέα χρονών, πράγμα που δεν
γίνεται ποτέ!!!
Γεννηθείς το 1979, έβγαλε δελτίο στην ΕΟΕΚ την 27/4/90 και πήρε
πρώτο Νταν 9 χρονών την 21-10-1988, δηλαδή 22 μήνες πριν βγάλει δελτίο
αθλητή, με υπογραφή Γερόλυμπου ως προέδρου και Παπαδημητρόπουλου ως γραμματέα της ΕΟΕΚ!

ΠΕ
ΡΣ

Δημοσιεύουμε εδώ το δίπλωμα του πρώτου Νταν του Ηλία Γκουβούση, διότι πρόκειται για καραμπινάτη πλαστογραφία του Γερόλυμπου και του Παπαδημητρόπουλου καθώς
και ψευδή βεβαίωση του Μπουλούμπαση, του Δημητριάδη, του Κώστα Γκουβούση και του
Ηλία Γκουβούση, αφού το 1988 πρόεδρος της ΕΟΕΚ ήταν ο Τάκης Μακρής και γραμματέας
ο Θύμιος Περσίδη!
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ΠΕ
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ΙΔ
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Επαναλαμβάνουμε και εδώ την εισήγηση του Γιώργου Κοσμίδη στο τέλος
του Πρακτικού 12 της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής:
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ΙΔ
ΗΣ

Γενικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Καραστάθης δείχνει έντιμος και άψογος
για τα κριτήρια υπαλλήλων της ΓΓΑ, αλλά απλά ερασιτέχνης σε άγνωστο έδαφος για τα κριτήρια τα
δικά μου! Φυσικά η κατάσταση της Σχολής Προπονητών θα ήταν πολύ καλύτερη αν είχε διοριστεί
πρόεδρος της Επιτροπής εξαρχής και όχι στο τέλος της Σχολής!
Αλλά από την άλλη μεριά, παρά τις δύο γραμματείς που είχε η Επιτροπή, δεν μπόρεσε να
καταρτήσει ένα συγκεντρωτικό πίνακα, όπως τον Πίνακα Δ των 171 με ελλείψεις βέβαια αφού δεν
είχα όλα τα στοιχεία), στον οποίο να καταχωρήσει όλα τα δικαιολογητικά των 171, που πέρασαν τις
εξετάσεις, ώστε να ταξινομεί (sorting) συγκεντρωτικά τις παρατηρήσεις για παρανομίες κατά
κατηγορία, αλλά τις σημείωνε με το χέρι πρόχειρα σε μια έντυπη κατάσταση, που του είχε δώσει η
ΕΛΟΚ για να μην βγούνε στη φόρα τα άπλυτά της!!!
Η ύπαρξη, πάντως, των «ευρημάτων-παρανομιών» Α έως Ζ αποδεικνύει ότι η ΕΛΟΚ είναι
αναξιόπιστη, πλαστογράφος και θα πρέπει να ελεγχθούν οι εμπλεκόμενοι στην έκδοση των
δικαιολογητικών των υποψηφίων της Σχολής για πιθανότατα ποινικά αδικήματα, τα οποία οδηγούν
φυσικά Πούουου???
Στην Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία με σκοπό το ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος!!!

ΠΕ
ΡΣ

Μαζί με το Πρακτικό 12 έλαβα, όπως προανέφερα (χειρόγραφο και τον πληκτρολόγησα
εγώ) τον Πίνακα Δ της ΕΛΟΚ των 171, από τους 240, υποψηφίων, που πέρασαν τις εξετάσεις
της Σχολής, χωρίς να κοπούν από απουσίες ή στα πρακτικά, με πολλές πρόχειρες σημειώσεις πάνω
του από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους και το συσχετισμό αριθμών δελτίων, δηλωμένων ημερομηνιών έναρξης στο καράτε του κάθε αθλητή και Νταν.
Αυτοί οι 171 υποψήφιοι περνάνε τις εξετάσεις, αλλά με βάση τον ανωτέρω Πίνακα και τις
παρατηρήσεις του αποδεικνύονται πολλές ψευδείς βεβαιώσεις της ΕΛΟΚ για τις ημερομηνίες
έναρξης στο καράτε των αθλητών καθώς και πολλά ψευδή ή πλαστά διπλώματα Νταν!
Για παράδειγμα, ο Πίνακας έφερε σαν υποσημείωση τις δηλώσεις της ΕΛΟΚ:
1) Υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ κωδικού δελτίου και ημερομηνίας,
2) Κωδικοί παλαιών δελτίων δεν έχουν μηχανογραφηθεί,
3) Οι κωδικοί μέχρι 10.000 αντιστοιχούν μέχρι τον Ιούλιο του 1999 και αντιστοιχούν στα μη
μηχανογραφημένα δελτία,
4) Οι κωδικοί από 10.001 μέχρι 20.450 αντιστοιχούν μέχρι τον Ιούλιο 2009, από τον οποίο
και μέχρι τον Ιούλιο του 2014 έχουμε πέντε χρόνια απαραίτητης 5ετούς ενασχόλησης!
Σημειώνω εδώ ότι το (2) είναι αδύνατο να συμβαίνει, διότι όλοι οι πραγματικοί αθλητές της
ΕΛΟΚ έπαιρναν μέρος σε αγώνες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της SPORTDATA, η
οποία δεχόταν και διασταύρωνε μόνο ονόματα από το ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητών εν
ενεργεία και όχι άλλα. Συνεπώς, όποιος δεν είχε το όνομά του στο ηλεκτρονικό Μητρώο
Αθλητών δεν έπαιρνε μέρος σε αγώνες και άρα ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΘΛΗΤΗΣ! Και άρα όσοι εμφανίστηκαν από την ΕΛΟΚ ότι δήθεν είχαν παλιό χειρόγραφο δελτίο αθλητή, είχαν πάψει από
χρόνια να είναι αθλητές της ΕΛΟΚ και άρα δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη Σχολή!

Έχουμε, λοιπόν, τον πληκτρολογημένο Πίνακα Δ των 171 κατά αύξοντα αριθμό, που
πέρασαν τις εξετάσεις, και ελέγχουμε τα δικαιολογητικά τους!
Αν ταξινομήσουμε τον Πίνακα Δ των 171 κατά κωδικό δελτίου θα πάρουμε τον Πίνακα Ε των
171 κατά κωδικούς Δελτίων, στον οποίο φαίνονται ότι 40 συμμετέχοντες έχουν κωδικούς
δελτίων μετά τον 20.450 και συνεπώς δεν είχαν συμπληρώσει 5 χρόνια ενασχόλησης με το
άθλημα, όταν υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους!
Αυτούς τους 40 τους δίνουμε στον επόμενο Πίνακα Ζ και συμπεραίνουμε ότι έκαναν μαζί
με την ΕΛΟΚ ψευδείς δηλώσεις για την 5ετή ενεργή αθλητική τους ενασχόληση!
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Πίνακας Ζ με μικρότερη από 5 χρόνια ενεργή αθλητική ενασχόληση με το καράτε.
ΟΝΟΜΑ
Γεώργιος
Χρήστος
Φλώρα
Χρήστος
Παναγιώτα
Μαρία
Μάρκος
Φίλιππος
Στέργιος
Αικατερίνη
Ιωάννης
Βασίλειος
Βασίλειος
Θεοδώρα
Αθανάσιος
Δημήτριος
Ανδρέας
Αρτάν
Ευστάθιος
Νικόλαος
Βασίλειος
Κυριακή
Γεώργιος
Ελισσάβετ
Παρασκευή
Θεόδωρος
Αιμίλιος
Αριστοτέλης
Αικατερίνη
Αργυρώ
Hristo
Γιαννούλα
Νικόλαος
Ιωάννα
Ιωάννης
Λουκία
Μιχαήλ
Γεώργιος
Γεώργιος
Γεώργιος

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Νικόλαος
Γεώργιος
Φραγκούλης
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Γεώργιος
Ευάγγελος
Αλέξανδρος
Κωνσταντίνος
Δημήτριος
Νικόλαος
Πέτρος
Επαμεινώνδα
Ιωάννης
Δημήτριος
Θεόδωρος
Ευάγγελος
Δημοστέν
Γεώργιος
Γεώργιος
Διονύσιος
Ιωάννης
Χρήστος
Ιωάννης
Δημήτριος
Στυλιανός
Αλκιβιάδης
Σπυρίδων
Φώτιος
Βασίλειος
Slavcho
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Νικολάου
Βασίλειος
Χρήστος
Παρασκευάς
Διονύσιος
Κωνσταντίνος

ΤΜ

Δελτ

Ημ/νία

Κ-Δελ

Β
Δ
Γ
Β
Β
Γ
Γ
Α
Γ
Β
Β
Β
Δ
Δ
Α
Α
Γ
Α
Β
Δ
Δ
Α
Δ
Δ
Β
Δ
Α
Β
Δ
Γ
Β
Β
Α
Δ
Α
Β
Α
Δ
Δ
Δ

20640
20697
20965
21299
21424
21477
22711
23068
23349
23917
23949
24577
24589
24590
24603
24647
24879
24934
25016
26366
26533
26854
26882
27342
27609
28302
28501
28514
29301
29327
29407
30140
30141
30363
30418
30585
30744
30901
30940
31032

5/10/09
22/10/09
1/12/09
9/3/10
7/4/10
27/4/10
24/11/10
26/1/11
21/2/11
23/8/11
5/9/11
9/12/11
9/12/11
9/12/11
28/12/11
4/1/12
14/2/12
20/3/12
23/3/12
27/11/12
19/12/12
22/1/13
4/2/2013
8/3/13
9/4/13
10/6/13
12/9/13
24/9/13
10/6/13
10/1/14
22/1/14
20/3/14
20/3/14
15/4/14
23/4/14
29/4/14
22/5/14
2/6/14
5/6/14
24/6/14

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

ΙΔ
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ΕΠΩΝΥΜΟ
Κατσανδρής
Παύλος
Μάλλη
Κλείτσας
Λιάσκου
Χωριανοπούλου
Νικολάκης
Γατσάκος
Μακροστέργιος
Κανελλοπούλου
Καλαντζής
Χριστοδούλου
Σταθουλόπουλος
Σταματοπούλου
Γεροντίδης
Δήμας
Μαγιάτης
Ροκάι
Κατσώνης
Τριανταφύλλου
Μπούζας
Δημοπούλου
Τσουγλής
Πεδιώτη
Κρητικού
Γιαννάκης
Αυγουστάκης
Κανέλλος
Πριοβόλου
Σκαρλή
Hadev
Κίτσου
Βορτελίνος
Σέργη
Βερυκάκης
Κατσαμπέκη
Γιγουρτάκης
Παρασκευόπουλος
Μακρής
Πιτταράς

ΠΕ
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Α/Α
63
131
103
73
94
170
121
24
102
53
49
169
146
148
25
37
98
1
68
157
116
41
162
132
89
28
11
54
138
144
171
72
16
142
15
62
29
129
101
135

Επομένως, μας μένουν 171 – 40 = 131 να μπορούν να περάσουν τη Σχολή ως εις τον
Πίνακας Η των 131, και συνεχίζουμε!
Από τον Πίνακα Η των 131 κατά κωδικούς δελτίων βλέπουμε ότι 79 έχουν παλιά δελτία
με αριθμούς κάτω από το 10.000, μη μηχανογραφημένα και άρα μη απόλυτα πιστοποιημένα!!! Τι
γίνεται με αυτούς? Ποιοι ήταν αθλητές και ποιοι είναι μαϊμούδες του Γερόλυμπου, του Μπουλούμπαση και του Δημητριάδη??? Μπορούν να ελεγχθούν? Φυσικά και μπορούν από ειδικό!
Από τον ίδιο Πίνακα των 131 κατά κωδικούς δελτίων βλέπουμε 29 να μην έχουν σαφή
ημερομηνία Νταν, 8 να έχουν πάρει Νταν πριν βγάλουν κάρτα αθλητή στην ΕΛΟΚ και 10 με Νταν
σε λιγότερο από δύο χρόνια από την κάρτα τους πράγμα, που δεν γίνεται.
Αλλά ας αφήσουμε όλα τα προηγούμενα να τα πάρει ο άνεμος και ας υποκλιθούμε στο μεγαλείο της βλακείας και της απάτης του Γερόλυμπου και όλων του ΔΣ της ΕΛΟΚ, διότι για την
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μελετώμενη Σχολή Προπονητών του 2014 ίσχυε ο Εσωτερικός Κανονισμός του 2009 (Ενότητα
Ζ8.1), ο οποίος καθόριζε (σελ. 10) ότι για το δίπλωμα προπονητή Γ΄ κατηγορίας απαιτείται 2ο Νταν!!!
Και όπως είναι πασίγνωστο, το ΔΣ δεν μπορεί να μεταβάλει με απόφασή του άρθρα του
Εσωτερικού Κανονισμού, ο οποίος ψηφίζεται από την ΓΣ και μάλιστα με αυξημένη πλειοψηφία!!!

Συνεπώς, όλη η Σχολή Προπονητών ήταν ένα μπάχαλο παρανομιών από την ΕΛΟΚ
και από την ΓΓΑ κατά συναυτουργία!

ΠΕ
ΡΣ

Ρεφρέν:
«Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος» δεν στήνεται ξεκάρφωτα σε ένα βουνό, μια πεδιάδα, ένα ξέφωτο ή …
πάνω στο κύμα! Πριν από αυτή στήνεται η «Εγκληματική
Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα κάθε πρόσφορης
ΑΠΑΤΗΣ» της προηγούμενης οργάνωσης! Και όταν η Απάτη
γίνεται «νόμιμη», δηλαδή με τη βούλα του κράτους, τότε αποδίδει
και σε βρώμικο χρήμα!
Στο Κεφάλαιο αυτό αποκαλύπτουμε την κατά συρροή στυγνή και
παράνομη εκμετάλλευση των προνομίων της στέγης και υπαλλήλων, των
επιχορηγήσεων, των εθνικών Σταδίων, των μορίων και προσλήψεων στο Δημόδιο
των αθλητών και των επαγγελματικών αδειών προπονητών καράτε, που παρέχει
η ΓΓΑ και το Κράτος γενικότερα στην ΕΛΟΚ ως αθλητική ομοσπονδία.
Την πλήρη ευθύνη την φέρει η ΓΓΑ, διότι δεν παρακολουθεί ούτε κατ’ ελάχιστο τα
τεκταινόμενα εντός της ΕΛΟΚ, αποδεικνύοντας ότι ο Γερόλυμπος προστατεύεται από ένα
ιδιόμορφο σύστημα αποδεδειγμένης διαπλοκής!!!
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 των «Παροχών Προνομίων χωρίς Έλεγχο» είναι διαχρονικό
επί όλων των κυβερνήσεων, πράγμα που αποδεικνύει ότι αποτελεί «κτήμα και δραστηριότητα» των
υπαλλήλων και των διευθυντών της ΓΓΑ, ενώ οι πολιτικοί προϊστάμενοι όλων των κυβερνήσεων
απλά συμμετέχουν για το πρόσκαιρο του διορισμού τους στις πολιτικές καρέκλες!!!
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Η διαφθορά-διαπλοκή μεταξύ μονίμων υπαλλήλων και διευθυντών από τη
μια και πολιτικών προϊσταμένων από την άλλη έχει αποδειχθεί περίτρανα με το
πόρισμα και τις καταγγελίες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,
στο οποίο καταγράφονται περιγραφικά και συγκεκριμένα οι αμαρτωλές οικονομικές διευκολύνσεις από την πολιτική διοίκηση προς τους υπαλλήλους της ΓΓΑ,
διευκολύνσεις που «ζητούσαν σαν αντάλλαγμα» τα πολιτικά ρουσφέτια στην
«Αυτοκρατορία του Ρουσφετιού»!
Αν θέλαμε να θυμηθούμε στο εγγύς παρελθόν και στο παρόν ονόματα θα
μέναμε στους προηγούμενους Υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό και ΓΓΑ Κυριακή
Γιαννακίδου της Νέας Δημοκρατίας καθώς και στους τωρινούς υφυπουργό Σταύρο Κοντονή, ΓΓΑ
Ιούλιο Συναδινό και Υφυπουργό Γιώργο Βασιλειάδη της παρούσας τραγελαφικής κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ!!!
Κατά τα άλλα, το Πανέξυπνο και Πανίσχυρο και Παν-δίκαιο Κράτος πιάνει τον καφετζή στο
Μοναστηράκι που δεν έκοψε απόδειξη για τον καφέ!!!
Ζ8.5 – Διαπλοκή Γκουβούση, Γερόλυμπου και ΓΓΑ!

ΑΡΧΗ

ΠΕ
ΡΣ

Η μεμονωμένη περίπτωση ενός ατόμου δεν θα μας ενδιέφερε, αν αυτό το άτομο δεν ήταν
αστέρι στον κόσμο και στον χρόνο του καράτε και της ΕΛΟΚ και αν δεν ήταν αστέρι και στις σχέσεις
καραμπινάτης διαφθοράς και διαπλοκής μεταξύ ΕΛΟΚ και Γερόλυμπου από τη μια μεριά και ΓΓΑ
από την άλλη!
Ο Κώστας Γκουβούσης άρχισε καράτε μαζί με τον Άρη Κραββαρίτη και με
εμένα (εγώ είχα προηγηθεί) στο Πολυτεχνείο κάτω από τη διδασκαλία του Ιάπωνα
Τετσούο Οτάκε! Εκείνοι προχώρησαν στο καράτε, εγώ προτίμησα το τζούντο,
αλλά έκανα σποραδικές προπονήσεις και στο καράτε χωρίς να με ενδιαφέρουν τα
Νταν.
Ο δάσκαλος Οτάκε πήγε στο γυμναστήριο του Γιώργου Παναγιωτίδη και οι
Γκουβούσης και Κραββαρίτης ακολούθησαν, όπου εκεί τους βρήκε ο Γερόλυμπος
και συνδέθηκαν με φιλία σαν συναθλητές!
Συναθλητές για χρόνια με τον Κραββαρίτη και τον Γερόλυμπο, ο Γκουβούσης ίδρυσε τον «Φιλαθλητικό Σύλλογο Σκάλας» στη Σκάλα Λακωνίας και τον έγραψε μέλος στην
ΕΟΕΚ, όταν αυτή ιδρύθηκε το 1986. Του συλλόγου αυτού όρισε εκπρόσωπο στην ΕΟΕΚ τον
Γερόλυμπο για περισσότερα από 15 χρόνια!
Ο Γερόλυμπος, όμως, πρώτα υποχρεώνει τον άλλο και μετά «εισπράττει» την ευγνωμοσύνη
του! Έτσι, όταν κατέκτησε την ΕΟΕΚ το 1995 «έστεψε» τον Κώστα Γκουβούση εθνικό προπονητή
του καράτε και ομοσπονδιακό προπονητή της ΕΛΟΚ, μεγάλο κεφάλαιο για έναν προπονητή
επαρχίας! Και αυτά χωρίς ο Γκουβούσης να έχει τελειώσει Σχολή Προπονητών ούτε του 1992, ούτε
του 1995! Και ο Γκουβούσης έμεινε για πάντα με αυτούς τους τίτλους χωρίς να έχει δίπλωμα και
άδεια άσκησης επαγγέλματος!
Κάτι να δώσει, όμως, και ο Γκουβούσης στον Γερόλυμπο! Και έτσι, όχι μόνο τον είχε ορίσει
εκπρόσωπο του συλλόγου του στην ΕΛΟΚ, αλλά του είχε δώσει το δικαίωμα «πάρε τον σύλλογό
μου και κάνε τον ότι θέλεις», όπως έκαναν και πολλοί άλλοι!
Ο Γερόλυμπος πήρε τον σύλλογο του Γκουβούση και μαζί με άλλους συλλόγους-μαϊμούδες
από το καράτε άρπαξε το 1995 την Ομοσπονδία του Χόκεϊ, ίδρυσε το 2001 την Ομοσπονδία του
Κέρλινγκ και άρπαξε το 2004-5 την Ομοσπονδία του Τριάθλου κρατώντας πάντα γερά την ΕΛΟΚ!
Και τον είχε μαζί με άλλους μονοκούκι-ψήφο για όλες τις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ! Και όλα
αυτά χωρίς οι ηλίθιοι της ΓΓΑ να καταλαβαίνουν επί 25 χρόνια τι γίνεται στις ομοσπονδίες!
Στη συνέχεια ο Γερόλυμπος πήρε και για μαϊμού-σύμβουλο στο ΔΣ/ΕΛΟΚ τον γιο του Κώστα
Γκουβούση, τον Ηλία σε θέση αχυράνθρωπου χωρίς ο τελευταίος να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του ΔΣ.
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Και τον πέρασε από τη Σχολή Προπονητών του 2014, ώστε να πάρει άδεια άσκησης
επαγγέλματος προπονητή καράτε το 2015!
Αλλά βγήκανε στη φόρα οι παρανομίες του Γερόλυμπου με τους εικονικούς συλλόγους και
τις μαϊμού ομοσπονδίες κέρλινγκ και τριάθλου, όπου όλοι οι μαϊμού-σύλλογοι βρέθηκαν μπλεγμένοι!
Εδώ, λοιπόν, χαλάνε και οι καλές σχέσεις μεταξύ Γκουβούση και Γερόλυμπου και ο Γκουβούσης περνάει στην αντιπολίτευση, ενώ για τις συμμετοχές του συλλόγου του στις ομοσπονδίεςμαϊμού κάνει τον ανήξερο! Ενώ ήξερε!!!
Από το 1995, λοιπόν, μέχρι το 2016, επί 21 χρόνια ο Γερόλυμπος έχει «χρίσει» τον Γκουβούση εθνικό και ομοσπονδιακό προπονητή με προπονήσεις και σεμινάρια σε εθνικές ομάδες,
με συμμετοχές σε αποστολές εθνικών ομάδων σε διεθνείς αγώνες εξωτερικού και με αμοιβές από
την ΕΛΟΚ και τη ΓΓΑ εθνικού προπονητή χωρίς αυτός να έχει δίπλωμα και άδεια προπονητή, ενώ
το www.karate.gr βγάζει κάθε τόσο από το 2013 στη δημοσιότητα τις παρανομίες αυτές!
Θορυβήθηκαν ο Γκουβούσης και η ΓΓΑ από τις δημοσιεύσεις του www.karate.gr και
ξαφνικά εμφανίζεται από το πουθενά στο λογαριασμό του Γκουβούση στο Facebook κατά τον Μάιο
του 2015 το επόμενο δίπλωμα προπονητή καράτε από τη Σχολή του 1997 με Πρόεδρο Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής τον αναξιόπιστο Θωμά Μεντεσίδη και Διευθυντή της Σχολής τον
ακόμα πιο αναξιόπιστο γραμματέα τότε της ΕΛΟΚ και απόλυτο υποχείριο του Γερόλυμπου
Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο! Και το κουβάρι ξετυλίγεται!

Όπως είναι φυσικό, και αν αυτό το δίπλωμα είναι αληθινό και όχι «πλαστό με συνέργεια
των Γερόλυμπου, Γκουβούση, ΕΛΟΚ και ΓΓΑ», γεννώνται τα εξής τρία καυτά ερωτήματα:
1) Γιατί δεν είχε δημοσιεύσει ο Κώστας Γκουβούσης σαν προσόν ποτέ το δίπλωμά του από
το 1997 μέχρι το 2014?
2) Γιατί δεν είχε δημοσιευτεί από την ΓΓΑ ποτέ το όνομα του Κώστα Γκουβούση στον ειδικό
πίνακα αδειούχων προπονητών καράτε, που δημοσιεύει και ανανεώνει κάθε τόσο η ΓΓΑ
στο διαδίκτυο?
3) Γιατί το δίπλωμά του Κώστα Γκουβούση δεν είναι γραμμένο από το ίδιο χέρι που έγραψε
όλα τα διπλώματα εκείνης της εποχής με την τυπική γραφή όλων των διπλωμάτων του
1997, όπως το επόμενο, αλλά είναι γραμμένο από … καλλιγράφο!
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Και τα τρία ανωτέρω ερωτήματα απαντώνται με μια μόνο απάντηση:
Διότι ο Κώστας Γκουβούσης ποτέ δεν πέρασε Σχολή Προπονητών και το δίπλωμά
του είναι πλαστό σε όλα, πράγμα που αποδεικνύεται από τα επόμενα:
1) Το έντυπο βρίσκεται εύκολα (αλλά το παρόν δίπλωμα του Γκουβούση διαφέρει από το
ανωτέρω του τυχόντα της ίδιας Σχολής!), διότι ήταν άλλης σειράς (?),
2) Οι υπογραφές Μεντεσίδη και Παπαδημητρόπουλου ανήκουν σε αναξιόπιστα άτομα
υποχείρια του Γερόλυμπου και άρα τις παίρνει εύκολα,
3) Το χέρι του/της υπάλληλου της ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι έγγραψε όλα τα διπλώματα, είναι
άλλο στο ένα και άλλο στο άλλο (του Γκουβούση το έγραψε καλλιγράφος, που δεν έχει
τέτοιον η ΓΓΑ!)
4) Του Γκουβούση γράφει «ΕΡ. ΚΑΡΑΤΕ», δηλαδή «ερασιτεχνικού καράτε», και όχι σκέτο
«καράτε», ενώ η ΓΓΑ δεν γνωρίζει καν την έκφραση «ερασιτεχνικό καράτε»! Για αυτήν
υπάρχει μόνο το καράτε, που έχει αναγνωρίσει με απόφασή της! Άλλωστε και η απόφαση
ίδρυσης της σχολής σκέτο καράτε έγραφε και ο/η υπάλληλος γράφει ΑΚΡΙΒΩΣ το ίδιο!
5) Η σφραγίδα της ΓΓΑ, όπως θα δούμε πιο κάτω βρίσκεται και αυτή εύκολα!
Χοντραίνει η πλαστογραφία!!!
6) Πρόεδρος εκείνη την εποχή της ΕΟΕΚ ήταν ο Γερόλυμπος (και άρα αλώνιζε όπως
ήθελε – και σήμερα κάνει το ίδιο!) και γραμματέας ο Παπαδημητρόπουλος, όπως αποδεικνύεται και από την επόμενη προκήρυξη της Σχολής από την ΕΟΕΚ!
Όλα αυτά τα χρόνια από το 1995 μέχρι το 2015 (20 χρόνια) ο Κώστας Γκουβούσης
παντού δηλώνει και διαφημίζεται ως «εθνικός προπονητής και ομοσπονδιακός προπονητής», ενώ πουθενά ούτε δηλώνει ούτε διαφημίζεται ως «διπλωματούχος προπονητής της
ΓΓΑ» όπως όλοι, όπως αποδεικνύεται από τις συστηματικές δικές του συνεντεύξεις και
διαφημίσεις με κλικ εδώ!
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Και ερχόμαστε στη Σχολή Προπονητών 2014, όπου ο Κώστας Γκουβούσης είναι
«διδάσκων καθηγητής» των υποψήφιων προπονητών του καράτε χωρίς ακόμα να έχει δίπλωμα
και ακόμα και αν έχει, που ΔΕΝ έχει, χωρίς να έχει άδεια εργασίας για αυτή τη δουλειά!
Οι καταγγελίες του www.karate.gr πηγαίνουν κάθε μήνα στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και στη ΓΓΑ, η οποία αφού θορυβείται, γιατί οι
ανώτεροι της έβαλαν χέρι, δίνει όπως-όπως σε συνεννόηση με τον Γερόλυμπο μια επαγγελματική άδεια προπονητή στον Γκουβούση με ημερομηνία 2-10-2014!!!
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Όλα ταιριάζουν στο εξής σενάριο με ιδέες πάντα του Γερόλυμπου:
1) Πρώτα βρίσκουν σε ποια Σχολή μπορεί να κολλήσει ο Γκουβούσης και αυτή είναι του
1997 με πρόεδρο της ΕΟΕΚ τον Γερόλυμπο, γραμματέα τον Παπαδημητρόπουλο, πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης τον Μεντεσίδη και Διευθυντή της Σχολής τον Παπαδημητρόπουλο, όλους στο χέρι του Γερόλυμπου! Για τη Σχολή εκείνη (18 χρόνια πριν) κανένας
δεν θα θυμάται τίποτα!!!
2) Ο «Βρώμικος Διευθυντής» της ΓΓΑ, που θέλει να καλύψει τις δικές του και άλλων ευθύνες,
διότι η ΓΓΑ πλήρωνε εθνικό προπονητή εντός και εκτός Ελλάδας χωρίς άδεια προπονητή,
δίνει στον Γερόλυμπο έντυπο διπλώματος από τη ΓΓΑ, αυτός φροντίζει για τις υπογραφές
και ο «Βρώμικος» του πατάει τη σφραγίδα της ΓΓΑ και το δίπλωμα είναι έτοιμο!
Κουίζ: Ποιος είναι ο «Βρώμικος»?
3) Φυσικά το δίπλωμα δεν το γράφει κανένας από τους δύο, αλλά το γράφει έμπιστος καλλιγράφος του Γερόλυμπου έξω από τη ΓΓΑ!
4) Με το δίπλωμα στο χέρι ο Γκουβούσης υποβάλει αίτηση στη ΓΓΑ (φυσικά του την φτιάχνει
ο Γερόλυμπος) στις 2-10-2014 για την επαγγελματική άδεια προπονητή.
5) Η αίτηση εγκρίνεται και η ΓΓΑ του στέλνει την επόμενη από 24-10-2014 επιστολή με
υπογραφή Τρύφωνα Ζαχαρόπουλου:
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6) Αλλά κάποιος ή κάποια Παύλου από τη ΓΓΑ ζητάει φαίνεται από την ΕΛΟΚ την αιτιολόγηση του Γκουβούση ως εθνικού προπονητή στις αποστολές του εξωτερικού της ΕΛΟΚ
και η ΕΛΟΚ αναγκάζεται να γράψει την επόμενη τρελή επιστολή προς τη ΓΓΑ, η οποία
δεν χρειαζόταν, αλλά η οποία αποδεικνύει τις πλαστογραφίες και τη διαπλοκή, διότι:
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7) Γιατί ο/η Παύλου ρωτάνε για τον Γκουβούση την ΕΛΟΚ, αφού γνωρίζουν από τους πίνακές τους ότι έχει και δίπλωμα και άδεια άσκησης επαγγέλματος?
8) Γιατί στο (β) ο Γερόλυμπος απαντάει ότι ο Γκουβούσης είναι πιστοποιημένος από την
Παγκόσμια? Δεν του φτάνουν τα ελληνικά διπλώματα? Προφανώς θέλει να καλύψει και
το διάστημα πριν από την 2-10-2014, που γράφηκε ο Γκουβούσης στους Πίνακες της ΓΓΑ.
9) Οι πιστοποιήσεις, όμως, της Παγκόσμιας στο (β) και το αντίστοιχο πτυχίο ισχύουν για
τους λεγόμενους “coach”, που είναι οι απλοί συνοδοί και συμβουλάτορες των αθλητών
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ακριβώς την ώρα του αγώνα τους και μόνο και ποτέ δεν αποτελούν άδεια άσκησης
επαγγέλματος! Άλλωστε η πιστοποίηση και το δίπλωμα δίνονται μετά από ένα τρίωρο
σεμινάριο πράγμα που ούτε κατ’ ελάχιστον μπορεί να θεωρηθεί «Σχολή Προπονητών»!
Απάτη του Γερόλυμπου και αυτή!
10) Και η απάτη συνεχίζεται στο (γ),
11) Στο (δ) ο Γερόλυμπος μας μιλάει για το 2014 και όχι για το χρονικό διάστημα από το 1995
μέχρι το 2014, που ο Κώστας Γκουβούσης ήταν πραγματικά και καραμπινάτα παράνομος
προπονητής και εθνικός και ομοσπονδιακός, όπως και ο ίδιος διαφημίζεται!
12) Αν (στο ε) ο Γκουβούσης πρόσφερε επί 18 χρόνια αμισθί τις πολύτιμες και μακροχρόνιες υπηρεσίες του στο καράτε ερχόμενος από τη Σκάλα Λακωνίας στην Αθήνα η/και
ταξιδεύοντας στο εξωτερικό, ολόκληρα Σαββατοκύριακα ή και ολόκληρες εβδομάδες, τότε
γιατί δεν τις προσφέρουν αμισθί και οι γιατροί και οι δικηγόροι και οι μηχανικοί και
οι εισαγγελείς και οι δικαστές κ.α.??? Γιατί???
13) Το (στ) είναι απόλυτα ψευδές, διότι σε όλους τους παλιούς απολογισμούς υπήρχαν
κονδύλια αμοιβών προπονητών, ενώ σε αυτούς των τελευταίων ετών, όπου τα ετήσια
δικά της έσοδα της ΕΛΟΚ, χωρίς επιχορηγήσεις και ελέγχους από τη ΓΓΑ, φθάνουν τις
300.000 ευρώ είναι προφανές ότι οι εθνικοί προπονητές αμείβονται στα «ΜΑΥΡΑ»!!!
14) Τέλος, όλα τα σχετικά έγγραφα που στέλνει η ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ είναι πλαστά, ψευδή
ή/και απατηλά!
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Με αυτές τις απάτες η ΓΓΑ γράφει τον Κώστα Γκουβούση από την 2-10-2014 στον
Πίνακα αδειούχων επαγγελματιών προπονητών καράτε, ως κατωτέρω:

Παρ’ όλες τις απάτες και πλαστογραφίες του Γερόλυμπου, της ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ για να καλύψουν το θέμα του
διπλώματος προπονητή του Γκουβούση, είναι καραμπινάτα
αυταπόδεικτο και ομολογούν όλοι ότι ο Κώστας Γκουβούσης
ήταν από το 1995 μέχρι το 2014 εθνικός και ομοσπονδιακός
προπονητής της ΕΛΟΚ και καθηγητής στη Σχολή Προπονητών του 2014 χωρίς άδεια προπονητή!
Με το δίπλωμα και την άδεια προπονητή για πατέρα
και γιο Γκουβούση «πληρώθηκαν» από τον Γερόλυμπο
(εκτός από τις αμοιβές του εθνικού προπονητή) οι συμμετοχές του «Φιλαθλητικού Συλλόγου Σκάλας» στην αρπαγή
του κέρλινγκ και του τρίαθλου από τον Γερόλυμπο, παρά τις
διαμαρτυρίες του Γκουβούση ότι δήθεν όλα έγιναν εν αγνοία
του πράγμα ψευδές, όπως αποδεικνύεται από την ανάκληση
της αθλητικής αναγνώρισης (με κλικ εδώ) των συλλόγων
κέρλινγ από τη ΓΓΑ και από την αίτηση και εγγραφή του
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«Φιλαθλητικού» στο άθλημα του τριάθλου στους καταλόγους της ΓΓΑ, όπως φαίνεται στην επόμενη
φωτό από τους πίνακες αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων της ΓΓΑ στο site της:

Και τελικό, θλιβερό συμπέρασμα είναι ότι η «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία
για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» διαπλέκεται οριζοντίως, καθέτως και μακροχρόνια με Διευθυντές
και υπαλλήλους της ΓΓΑ, διότι πώς αλλιώς θα γίνονταν όλα αυτά χωρίς κανένας από εκεί μέσα
να μην διερευνά και να μη διαμαρτύρεται?
Ζ8.6 – Σχολές Εκπαιδευτών της ΕΛΟΚ (παράνομες)

ΑΡΧΗ

Ακόμα ένα πεδίο απάτης από τον Γερόλυμπο και την ΕΛΟΚ αποτελεί ο θεσμός των λεγόμενων
«εκπαιδευτών»!
«Προπονητές» είναι αυτοί που προετοιμάζουν αθλητή ή αθλητές για αγώνα ή αγώνες.
Ετυμολογικά «εκπαιδευτές» είναι αυτοί που εκπαιδεύουν κάποιους σε κάτι είτε αυτό είναι
άθλημα είτε είναι τομέας επιχείρησης είτε είναι πεδίο δράσης κτλ. Και για το καράτε «εκπαιδευτές
είναι αυτοί που μαθαίνουν καράτε τους μαθητές τους!
Η Παγκόσμια ορίζει την έννοια του “coach” (κόουτς), (με κλικ εδώ ο κανονισμός της)
ως «συνοδό-υποστηρικτή-φροντιστή» των αθλητών των αγώνων. Δηλαδή, ο “coach” συνοδεύει τον αθλητή από την ομάδα του, που είναι στην άκρη του Σταδίου, στον αγωνιστικό χώρο, στον
οποίο θα αγωνιστεί, κάθεται σε μια καρέκλα ακριβώς έξω από τον αγωνιστικό χώρο και υποστηρίζει
τον αθλητή, όσο αυτός αγωνίζεται, ψυχολογικά και με συμβουλές τεχνικής ή διαιτησίας. Το έργο του
“coach” είναι να διευκολύνει τη διεξαγωγή των αγώνων και να ενισχύσει τον αθλητή! Συνεπώς για
όλα αυτά πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις για τις οποίες εκπαιδεύεται σε ένα ή δύο τρίωρα
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σεμινάρια πριν από τους αγώνες! Για κανένα λόγο, όμως, αυτή η ελαχιστότατη εκπαίδευση με
αυτές τις ελαχιστότατες γνώσεις δεν τον καθιστά «προπονητή»!
Η απάτη εδώ από τον Γερόλυμπο και την ΕΛΟΚ έγκειται στην διπλή έννοια, που αποδίδεται
σε αυτή τη λέξη και η απάτη αυτή υποστηρίζεται από την διφορούμενη έννοια της μετάφρασης της
λέξης “coach” (κόουτς), που έχει η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Καράτε.
1) Όταν η ΕΛΟΚ κάνει σεμινάριο-κομπίνα εκπαιδευτών αφήνει διφορούμενο το νόημα και της
λέξης και του σεμιναρίου, ώστε να εισπράττει ένα ακριβό παράβολο από τους ενδιαφερόμενους δίνοντας την αίσθηση ότι το δίπλωμα του εκπαιδευτή υποκαθιστά το δίπλωμα
του προπονητή της ΓΓΑ! Απάτη για να εισπράξουν από τα κορόιδα!
2) Όταν κάποιος πάρει το δίπλωμα εκπαιδευτή, παριστάνει τον προπονητή σε σύλλογο χωρίς
να έχει δίπλωμα προπονητή! Δηλαδή γίνεται και αυτός απατεώνας από τον διαφθορέα
συνειδήσεων κύριο Γιώργο Γερόλυμπο!
3) Όταν κάποια ελεγκτική αρχή ελέγξει αυτόν τον εκπαιδευτή, αν έχει δικαίωμα να προπονεί,
τότε αν οι ελεγκτές είναι άσχετοι και αυτός τους εξαπατήσει καλώς! Αν, όμως, είναι
κατατοπισμένοι, τότε παριστάνει τον τρελό!
Σε κάθε περίπτωση την ακριβή έννοια του «εκπαιδευτή» θα την συμπεράνουμε από τις ίδιες
τις προσκλήσεις της ΕΛΟΚ για σεμινάρια εκπαιδευτών ως κατωτέρω, οι οποίοι εκπαιδευτές
πιστοποιούνται από την ΕΛΟΚ με νέα παρακολούθηση νέας Σχολής κάθε δύο χρόνια:
21/4/2010 – Προκήρυξη Σχολής Εκπαιδευτών από την ΕΛΟΚ:
Ημ/νίες: 14-16/5/2010, ημέρες 3, ώρες διδασκαλίας 9, παράβολο 100 ευρώ στην τράπεζα
Προϋποθέσεις: Πρώτο Νταν και άνω των 18 ετών,
Διδάσκοντες: Κανέλλης, Ζαρουχλιώτης, Πάσης (μέλος ΔΣ), Χονδροματίδης (μέλος ΔΣ),
Γκουβούσης (χωρίς δίπλωμα και άδεια προπονητή)
13/1/2014 - Προκήρυξη Σχολής Εκπαιδευτών από την ΕΛΟΚ
Ημ/νίες: 25,26/1/2014, ημέρες 2, ώρες διδασκαλίας 4, παράβολο 150 ευρώ στην τράπεζα
Προϋποθέσεις: Πρώτο Νταν και άνω των 18 ετών,
Διδάσκοντες: δεν αναγράφονται!
21/12/2015 - Προκήρυξη Σχολής Εκπαιδευτών από την ΕΛΟΚ
Ημ/νίες: 10/1/2016, ημέρες 1, ώρες διδασκαλίας 5, παράβολο 150 ευρώ στο χέρι!
Προϋποθέσεις: Πρώτο Νταν και άνω των 18 ετών,
Διδάσκοντες: δεν αναγράφονται!
Για την πρώτη από τις ανωτέρω Σχολές Εκπαιδευτών η ΕΛΟΚ είχε γράψει στο site της:
<<< ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΡΑΤΕ ΤΗΣ ΕΛΟΚ
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη Σχολή εκπαιδευτών της Ελληνικής
Ομοσπονδίας ΚΑΡΑΤΕ την 14η 15η και 16η Μαΐου στο Sport Camp στο Λουτράκι Κορινθίας. Στην
Σχολή δίδαξαν οι Εκπαιδευτές δάσκαλοι του ΚΑΡΑΤΕ, Κανέλλης Ιωάννης (WADO RYU), Ζαρουχλιώτης Νικήτας (SHOTOKAN), Χονδροματίδης Παναγιώτης, (SHITO RYU) και Πάσης Πέτρος
(GOJU RYU), ο οποίος ορίσθηκε και Διευθυντής της Σχολής, ως αρχαιότερος δάσκαλος της ΕΛΟΚ
και Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής.
Συνολικά εκατό τριάντα (130) Εκπαιδευτές Συλλόγων με βαθμό 1ου DAN και άνω συμμετείχαν
στη Σχολή , η οποία είχε σαν στόχο την κατοχύρωση της διδασκαλίας στους Συλλόγους δεδομένου
ότι η Γ.Γ Αθλητισμού, λόγω των περικοπών των δαπανών, έχει αναστείλει κάθε ενίσχυση και
χρηματοδότηση των Σχολών Προπονητών των Ομοσπονδιών για τα επόμενα δύο (2) χρόνια.
Στην Σχολή διδάχτηκαν βασικές τεχνικές και μεθοδολογία εκμάθησης σε αρχάριους, ανάλυση
τεχνικών αυτών για την καλύτερη απόδοση και τρόπος διδασκαλίας τους στους μαθητές.
Από τον Βόλο συμμετείχαν η Πρωταθλήτρια Ευρώπης Βίκυ Κοσμίδου της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
KYOKUSHINKAI ΚΑΡΑΤΕ, η οποία παρακολούθησε τα μαθήματα με Αθλητές της Εθνικής Ομοσπονδίας ΚΑΡΑΤΕ και η Στεφάνου Κυριακή από τον Σύλλογο KYOKUSHINKAI ΚΑΡΑΤΕ του Στεφάνου
Ιωάννη.
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Εκ μέρους της Ομοσπονδίας στη Σχολή Εκπαιδευτών, παρευρέθη ο Γιώργος Κοσμίδης, Α'
Αντιπρόεδρος (ΕΛΟΚ), ο οποίος αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες τους ενημέρωσε για το
σκοπό οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής ενώ τους διαβεβαίωσε ότι η ΕΛΟΚ θα είναι στο
πλευρό τους και θα στηρίζει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης των Συλλόγων τους.
Παρόντες και στην διοργάνωση και ο Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
ΚΑΡΑΤΕ κος Γιώργος Γερόλυμπος μετά της συζύγου του Εμμανουέλλα, πρώην Παγκόσμια
Πρωταθλήτρια (Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΚΑΡΑΤΕ). >>>
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Χαρακτηριστικό της εκμετάλλευσης και στρέβλωσης της έννοιας του “coach” αποτελεί
και η επόμενη ανακοίνωση της ΕΛΟΚ:
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Η ανακοίνωση αυτή αναφέρεται στη Σχολή Εκπαιδευτών, που έγινε αμέσως μετά τις περιπέτειες της παράνομης Σχολής Προπονητών του 2014, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2015.
Και από την ανωτέρω ανακοίνωση γίνεται φανερός ο στόχος του Γερόλυμπου να υπερσκελίσει
ακόμα και την απόφαση της επιτροπής Διοίκησης για το κόψιμο των 37 μαθητών της Σχολής
Προπονητών (εγώ τους βρήκα 40!), που είχαν καταθέσει δελτία ενεργής αθλητικής ενασχόλησης
κάτω από τα απαιτούμενα 5 χρόνια!!! Ο Γερόλυμπος αυτό το γνώριζε, σε αυτούς είχε υποσχεθεί το
δίπλωμα του προπονητή, αφού τους πέρασαν οι δικοί του διδάσκοντες, τους αποκαλεί ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ και προφανώς τους έδωσε το πτυχίο του «συνοδού αθλητή» εξαπατώντας τους με την
λέξη «εκπαιδευτής»!!! Ελπίζω να μην τους ξαναπήρε 150 ευρώ!!!
Σήμερα στο site της ΕΛΟΚ φιγουράρουν οι Εκπαιδευτές του Πίνακα (κλικ) για τα έτη
2018 και 2019! Από εκεί κα πέρα ξαναπληρώνουν για 5 ώρες 150 ευρώ!
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Η στυγνή εκμετάλλευση της έννοιας του «εκπαιδευτή» = «coach» αποδεικνύεται και από την
πριν πέντε σελίδες επιστολή της ΕΛΟΚ προς την ΓΓΑ για να πείσει ότι ο Κώστας Γκουβούσης είχε
δίπλωμα προπονητή από την Παγκόσμια, ενώ ο Γκουβούσης είχε απλή άδεια συνοδού αθλητή για
τους συγκεκριμένους αγώνες στη Βρέμη, όπως αποδεικνύεται και από τους κανονισμούς της
WKF και από τα έγγραφα πληρωμής και πτυχίου του Γκουβούση που ακολουθούν!
Αλλοίμονο αν η Παγκόσμια έδινε δίπλωμα προπονητή σε κάθε καρυδιάς καρύδι από κάθε χώρα
του πλανήτη με διήμερο σεμινάριο και 300 ελβετικά φράγκα!!!
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Από ότι βλέπετε, η ΕΛΟΚ πλήρωσε και τον Ιούλιο του 2011 και τον Νοέμβριο του 2014 και
άλλες πολλές φορές από 300 ελβετικά φράγκα για την επιμόρφωση του Γκουβούση ως «συνοδού
αθλητή» μόνο για τους εκάστοτε επίκαιρους ημερομηνιακούς αγώνες και για τίποτα άλλο!
Να μην μας τον σερβίρει, λοιπόν, η «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» για κορυφαίο «προπονητή»! Και μάλιστα από το 1995!!!
Να τον σερβίρουν στους ηλίθιους της ΓΓΑ ταιριάζει!!!

Ρεφρέν:
«Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος» δεν στήνεται ξεκάρφωτα σε ένα βουνό, μια πεδιάδα, ένα ξέφωτο ή …
πάνω στο κύμα! Πριν από αυτή στήνεται η «Εγκληματική
Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα κάθε πρόσφορης
ΑΠΑΤΗΣ» της προηγούμενης οργάνωσης! Και όταν η Απάτη
γίνεται «νόμιμη», δηλαδή με τη βούλα του κράτους, τότε αποδίδει
και σε βρώμικο χρήμα!
Στο Κεφάλαιο αυτό αποκαλύπτουμε την κατά συρροή στυγνή και
παράνομη εκμετάλλευση των προνομίων της στέγης και υπαλλήλων, των
επιχορηγήσεων, των εθνικών Σταδίων, των μορίων και προσλήψεων στο Δημόδιο
των αθλητών και των επαγγελματικών αδειών προπονητών καράτε, που παρέχει
η ΓΓΑ και το Κράτος γενικότερα στην ΕΛΟΚ ως αθλητική ομοσπονδία.
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Την πλήρη ευθύνη την φέρει η ΓΓΑ, διότι δεν παρακολουθεί ούτε κατ’ ελάχιστο τα
τεκταινόμενα εντός της ΕΛΟΚ, αποδεικνύοντας ότι ο Γερόλυμπος προστατεύεται από ένα
ιδιόμορφο σύστημα αποδεδειγμένης διαπλοκής!!!
Οι αθλητικοί, λοιπόν, εγκληματίες υποθάλπονται από
την ίδια τη Δημόσια Υπηρεσία, η οποία είναι εντεταλμένη να
τους εποπτεύει και να απαγορεύει ή/και να εμποδίζει κάθε
τους παρανομία! Αντί αυτών, όμως, η αμαρτωλή αυτή
Δημόσια Υπηρεσία επισημοποιεί το έργο τους, νομιμοποιεί
τις απάτες τους και τους διευκολύνει να περνάνε με τις
ευλογίες της στην επόμενη φάση του ίδιου εγκλήματος, που
είναι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες!
Και αυτό το αθλητικό έγκλημα είναι διαχρονικό επί όλων των κυβερνήσεων, πράγμα που
αποδεικνύει ότι αποτελεί «κτήμα και δραστηριότητα» των υπαλλήλων και των διευθυντών της ΓΓΑ,
ενώ οι πολιτικοί προϊστάμενοι όλων των κυβερνήσεων απλά συμμετέχουν για το πρόσκαιρο του
διορισμού τους στις πολιτικές καρέκλες!!!
Η διαφθορά-διαπλοκή μεταξύ μονίμων υπαλλήλων και διευθυντών από τη
μια και πολιτικών προϊσταμένων από την άλλη έχει αποδειχθεί περίτρανα με το
πόρισμα και τις καταγγελίες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,
στο οποίο καταγράφονται περιγραφικά και συγκεκριμένα οι αμαρτωλές οικονομικές διευκολύνσεις από την πολιτική διοίκηση προς τους υπαλλήλους της ΓΓΑ,
διευκολύνσεις που «ζητούσαν σαν αντάλλαγμα» τα πολιτικά ρουσφέτια στην
«Αυτοκρατορία του Ρουσφετιού»!
Αν θέλαμε να θυμηθούμε στο εγγύς παρελθόν και στο παρόν ονόματα θα
μέναμε στους προηγούμενους Υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό και ΓΓΑ Κυριακή
Γιαννακίδου της Νέας Δημοκρατίας καθώς και στους τωρινούς υφυπουργό Σταύρο Κοντονή, ΓΓΑ
Ιούλιο Συναδινό και Υφυπουργό Γιώργο Βασιλειάδη της παρούσας τραγελαφικής κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ!!!
Κατά τα άλλα, το Πανέξυπνο και Πανίσχυρο και Παν-δίκαιο Κράτος πιάνει τον καφετζή στο
Μοναστηράκι που δεν έκοψε απόδειξη για τον καφέ!!!

Συνεχίζεται στα επόμενα Κεφάλαια!

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!!!
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Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα από τον κορυφαίο ειδικό στο Καράτε!

Ίδρυση και Πορεία της
ΕΟΕΚ. (1977 – 1994)
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(με κλικ στις εικόνες κατεβάστε τα pdf στον υπολογιστή σας)

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF
(1995-2004)

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

Οι Δίκες με τον
Γερόλυμπο.
(2004 – 2013)

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

Η Συνέχεια
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Ετοιμάζεται

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

Αρχική

Επικαιρότητα

Π.Ο.Π.Κ.

