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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
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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 616 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!!!
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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

ΙΔ
ΗΣ

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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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
Σε αυτό το άρθρο:
Κεφάλαιο Η – Οι παράλληλες προς την ΕΛΟΚ εμπορικές επιχειρήσεις .................................. 8
Η1 – Εμπόριο αθλητικών ειδών από τον Γ. Γερόλυμπο ..................................................... 8
Η2 – Οι «εμπορικές ομοσπονδίες» ISO-ΕΟΠΕΚ-KOI Hellas-HKO-ISSO (παράνομες) ..... 22
Η3 – Η κρυφή επιχείρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Sportdata (παράνομη) ...... 31
Η4 – Η επιχείρηση του Τουριστικού Πρακτορείου «Elpida Startours» (παράνομη) ......... 47
Θα συνεχιστεί στα Κεφάλαια:

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 Η: Οι παράλληλες προς την ΕΛΟΚ Εμπορικές Επιχειρήσεις
Αλλά η «Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος» δεν γεννήθηκε ξαφνικά και εκ του μηδενός! Είχε εξαρχής Εγκέφαλο τον Γιώργο
Γερόλυμπο και η γένεσή της στήθηκε στρατηγικά από αυτόν τον Εγκέφαλο, ο οποίος την έστησε,
από πολύ νωρίς ως διαφθορέας συνειδήσεων και με αρχικά όλους ανύποπτους, αλλά στη συνέχεια
όλους συμμετέχοντες ως ήδη διαθέτοντες διεφθαρμένες συνειδήσεις!

ΙΔ
ΗΣ

Όλα άρχισαν από τη συμμετοχή του Γιώργου Γερόλυμπου στο διοικητικό συμβούλιο της
ΕΟΕΚ το 1991, τη συμμετοχή του στις αποστολές των εθνικών ομάδων του εξωτερικού και την
ανέλιξή του στη διοίκηση της Παγκόσμιας του καράτε. Και η συνέχεια ήταν η γένεση πληθώρας
εμπορικών επιχειρήσεων εκμετάλλευσης 1) πωλήσεων αθλητικού υλικού στην ΕΛΟΚ, 2) ψευδοομοσπονδιών εκμετάλλευσης της ΕΛΟΚ και του καράτε, των ιδιομορφιών του αθλήματος και της
αδιαφορίας, άγνοιας και συνέργειας υπαλλήλων, διευθυντών και πολιτικών προσώπων της ΓΓΑ, 3)
της εταιρείας Sportdata, που παρείχε και παρέχει την ηλεκτρονική πλατφόρμα διοργάνωσης και
διεκπεραίωσης των αγώνων της ΕΛΟΚ, και 4) του πρακτορείου «Elpida Star Tours», στο οποίο η
ΕΛΟΚ έδινε τα ταξίδια και το κλείσιμο των ξενοδοχείων των ελληνικών ομάδων προς το εξωτερικό
ή/και των ξένων αποστολών για τους διεθνείς αγώνες μέσα στην Ελλάδα.
Τα ανωτέρω θα αναλυθούν στη συνέχεια.

Η1 – Εμπόριο αθλητικών ειδών από τον Γ. Γερόλυμπο

ΑΡΧΗ

ΠΕ
ΡΣ

Στις αποστολές των εθνικών ομάδων στο εξωτερικό ο Γερόλυμπος γνώρισε τον εισαγωγέα
από την Ιαπωνία στην Ευρώπη των διεθνώς φημισμένων φορμών καράτε Kamikaze και ανέλαβε
την εισαγωγή τους στην Ελλάδα ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος. Η εισαγωγή γινόταν από την
ανώνυμη εταιρεία ελαστικών, που είχε με τον πατέρα του, και πελάτες ήταν όλοι οι δάσκαλοι του
καράτε, για τους εαυτούς τους και για μεταπώληση στους μαθητές τους, όλοι οι σύλλογοι της ΕΟΕΚ
για πώληση στους αθλητές τους και η ίδια η ΕΟΕΚ για τους αθλητές των εθνικών ομάδων. Και
πρώτοι και καλύτεροι πελάτες ήταν οι ίδιοι δάσκαλοι του καράτε, που ήταν και μέλη του ΔΣ/ΕΟΕΚ.
Σαν μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ο Γερόλυμπος, δεν μπορούσε να κάνει διαφήμιση
μεγάλης προβολής, αλλά κανένας δεν έφερνε αντίρρηση στο να παίρνει από τον Γερόλυμπο και να
μεταπωλεί με κέρδος τις φόρμες Kamikaze, και έτσι η διάδοση της διάθεσης των φορμών αυτών
γινόταν από στόμα σε στόμα στους κύκλους του καράτε, ενώ όλοι παράβλεπαν το γεγονός ότι οι
φόρμες αυτές εισάγονταν και πωλούνταν από μέλος του ΔΣ/ΕΟΕΚ.
Με αυτό τον τρόπο οι πωλήσεις γίνονταν χέρι με χέρι και κανένας δεν γνώριζε ποτέ τα περί
της διακίνησής τους παρά μόνο ενδεικτικά στοιχεία υπήρξαν κατά καιρούς, όπως τα επόμενα:
1 – Σε αγώνες της ΕΟΕΚ του 1991 ο
Γερόλυμπος είχε νοικιάσει περίπτερο στο
προαύλιο των αγώνων και εξέθετε τα εμπορεύματά του από φόρμες καράτε, μπλουζάκια και άλλα, όπως φαίνεται στην δεξιά φωτό
με το τότε μέλος του ΔΣ/ΕΟΕΚ Γιώργο
Κοκκινάκη (δεξιά).
Συνεπώς, από το 1991 ο Γερόλυμπος πωλούσε φόρμες καράτε σε συλλόγους, προπονητές και αθλητές της
ΕΟΕΚ, ενώ ταυτόχρονα ήταν μέλος του
διοικητικού της συμβουλίου!
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ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

2 - Με το επόμενο τιμολόγιο της «Μ. Κάζαγλη και Σία ΕΕ», μιας επιχείρησης που δεν είχε
καμιά σχέση με το καράτε, ώστε να μην φαίνεται το όνομά του, ο Γερόλυμπος (αποκλειστικός
αντιπρόσωπος των φορμών Kamikaze) πώλησε στην ΕΟΕΚ την 29/6/1992 και ενώ ήταν μέλος του
ΔΣ πενήντα δύο φόρμες καράτε Kamikaze αξίας 981.760 δρχ.:
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ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

3 – Από την επιχείρηση «SPORT CENTER» της Αγγελικής Χάλαρη πουλήθηκαν με τιμολόγιο
την 5/10/1993 προς την ΕΟΕΚ είκοσι τέσσερεις φόρμες καράτε Kamikaze έναντι 872.020 δρχ., ενώ
ο αποκλειστικός εισαγωγέας ήταν ο Γερόλυμπος, ως κατωτέρω:
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ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

4 – Την 30/12/1993 η «Α. & Γ. Γερόλυμπος Α.Ε.» έβαλε στο περιοδικό ΔΥΝΑΜΙΚΟ για
τζούντο και καράτε του Θύμιου Περσίδη την επόμενη διαφήμιση

της ανώνυμης εταιρείας του «Α. & Γ. Γερόλυμπος Α.Ε.» για τις φόρμες καράτε Kamikaze και την
πλήρωσε με το επόμενο τιμολόγιο:
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ΙΔ
ΗΣ
ΠΕ
ΡΣ

5 – Την 28/4/1994 η «ΑΘ. & ΓΕΩΡ. ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.» πώλησε τρεις φόρμες Kamikaze
στον προπονητή συλλόγων καράτε Γιώργο Λαζαρίδη για μεταπώληση στους αθλητές του έναντι του
ποσού των 99.000 δρχ. «επί πιστώσει» με την απόδειξη:
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ΙΔ
ΗΣ

6 - Την 27/6/1994 ήδη οι πωλήσεις των φορμών Kamikaze είχαν εκτιναχθεί στα ύψη και ο
Γερόλυμπος έστησε μια νέα ολόκληρη ανώνυμη εταιρεία για να τις διακινεί: την MEGA HELLAS
Α.Ε., όταν ταυτόχρονα ο Γερόλυμπος ήταν αντιπρόεδρος της ΕΟΕΚ με πρόεδρο τον Γιώργο
Σανιώτη και γραμματέα τον Νικήτα Οικονομάκη.

ΠΕ
ΡΣ

Όλοι οι εκπαιδευτές καράτε φορούσαν εκείνη την εποχή φόρμες Kamikaze αγορασμένες
από τον Γερόλυμπο ή από τους λιανοπωλητές του (στους κύκλους το σήμα της Kamikaze)!
Τους εκπαιδευτές τους έβλεπαν οι μαθητές τους και τους μιμούνταν αγοράζοντας τις ίδιες
φόρμες καράτε από τον ίδιο εισαγωγέα και ο τζίρος είχε εκτιναχτεί στα ύψη!!!

Όλοι γνώριζαν ότι ο αντιπρόεδρος της ΕΟΕΚ Γιώργος Γερόλυμπος εμπορευόταν τις φόρμες
Kamikaze, διότι όλοι αγόραζαν από αυτόν! Όλοι ήταν ένοχοι για την γέννηση και την
ισχυροποίηση του «αθλητικού εγκληματία»!
Ακριβώς εκείνη την εποχή ήταν που ο Γερόλυμπος αποκάλυψε τελείως φανερά προς όλους
τις προθέσεις του αρπάζοντας πραξικοπηματικά τη διοίκηση της ΕΟΕΚ στα χέρια του με τους
συλλόγους του Σίτο-ριου των Τσόγκα και Παπαδημητρόπουλου!
Αυτομάτως ολόκληρη η ΕΟΕΚ έγινε εμπορική επιχείρηση του Γερόλυμπου εν γνώσει όλων
των μελών του ΔΣ και όλων των συλλόγων!
Όλοι όσοι θα μπορούσαν να διαμαρτυρηθούν για την παράνομη κατάσταση «εθελοφιμώθηκαν» με το κέρδος του λιανοπωλητή των φορμών Kamikaze από τον Γερόλυμπο και κανείς
δεν μιλούσε! Ακόμα και όσοι δεν μεταπωλούσαν, ώστε να έχουν αυτό το κέρδος, ακόμα και αυτοί
έπαιρναν μια … εκπτωσούλα στη δική τους φόρμα, που τους έκλεινε το στόμα!
Ο Γερόλυμπος πάντα πρώτα έδινε και στη συνέχεια έπαιρνε το αυτονόητο: την σιωπή
και την ανοχή τους!!!
Είχε ένα μοναδικό ταλέντο στη διαφθορά των συνειδήσεων και αν αυτό δεν έπιανε,
περνούσε στην απειλή, στην τιμωρία και στην τελική εξόντωση όλων όσοι θα έβαζαν σε
κίνδυνο την Εγκληματική Οργάνωση με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος,
που ήθελε να εγκαθιδρύσει με βάση την αθλητική ομοσπονδία!!!
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ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

Την 27/6/1995 η MEGA HELLAS εξέδωσε τον επόμενο τιμοκατάλογο,

7 – Την 6/11/1995 δικάστηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η από 3/11/1994 αγωγή
Γερόλυμπου κατά Περσίδη για δημοσιεύματά του τελευταίου στο περιοδικό ΔΥΝΑΜΙΚΟ, όπου
μεταξύ άλλων ο Περσίδης κατήγγειλε και το εμπόριο αθλητικού υλικού, που διενεργούσε ο Γερόλυμπος, παράνομα διότι ήταν μέλος (αντιπρόεδρος τότε) του ΔΣ της ΕΟΕΚ!
Στο δικαστήριο αυτό ο Περσίδης κατέθεσε όλα τα ανωτέρω διαθέσιμα τότε αποδεικτικά
στοιχεία ισχυριζόμενος ότι ο Γερόλυμπος προμήθευε (με την ευρεία έννοια) ακόμα και την ομοσπονδία με φόρμες Kamikaze, αφού ήταν ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της φίρμας στην Ελλάδα και
άρα μέρος του κέρδους από αυτές τις φόρμες κατάληγε στις τσέπες του.! Ο Γερόλυμπος ισχυρίστηκε
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ότι ο ίδιος ποτέ δεν προμήθευσε την ομοσπονδία με φόρμες και αν την προμήθευαν άλλοι
λιανοπωλητές, ο ίδιος δεν έφερε καμιά ευθύνη!

ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

8 – Η απόφαση 837/29.3.1996 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της ανωτέρω
δίκης δικαίωσε τον Περσίδη, αφού έκρινε ότι:

Ακόμα, όμως, και με αυτή την απόφαση οι δικαστές δεν απέδωσαν δικαιοσύνη στο βαθμό
που έπρεπε, διότι εφάρμοσαν το γράμμα του νόμου, αλλά όχι και το πνεύμα του νόμου! Προφανώς,
το πνεύμα του άρθρου 10 παραγρ. 1 του νόμου 75/75 δεν ήταν μόνο ο τυχόν έμπορος αθλητικών
ειδών να μην συνάπτει συμβάσεις με την ομοσπονδία, αλλά και να μην πουλάει ούτε μέσω τρίτων
στην ομοσπονδία και αυτό ήταν κώλυμα για τα μέλη του ΔΣ της ομοσπονδίας!
Ποιός έμπορος αθλητικών ειδών και μέλος του ΔΣ θα ήταν τόσο βλάκας, ώστε να
πουλάει απευθείας στην ΕΟΕΚ? Όλοι θα πουλούσαν μέσω τρίτων!
Και πραγματικά αυτό γινόταν σε πολλές αθλητικές ομοσπονδίες.

15

ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

9 – Την 9/11/1995 δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. με αριθμό 6369/9.11.1995 η
καταχώρηση στο Μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών της MEGA HELLAS ως κάτωθι:

Ο Καραπάνος είναι ο κουμπάρος του Γερόλυμπου, που τον βοήθησε να αρπάξει το Χόκεϊ. Ο
Κοσσυβάκης είναι αεριτζής δάσκαλος μαχητικών σπορ. Ο Δημήτρης Ποντίδας είναι ο πεθερός του.
Ο Κακολύρης ήταν τότε υπάλληλός του! Η επιχείρηση MEGA HELLAS ανήκει στον Γιώργο
Γερόλυμπο και το όνομά του δεν φαίνεται πουθενά, διότι έχει ήδη πληροφορηθεί το νέο αθλητικό
νόμο που ετοίμαζε το ΠΑΣΟΚ και ο οποίος ήταν αυστηρότερος για τους εμπόρους αθλητικών ειδών.
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ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

10 - Την 18/11/1997 στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης
με αριθμό 8058/18.11.1997 η MEGA HELLAS δημοσιεύει τον από 1/1/1995 έως 30/6/1996
ισολογισμό της ως κατωτέρω με τζίρο κοντά στα 13 εκατομμύρια δρχ.!!!

Συγκλονιστικό είναι ότι τον ισολογισμό της ανώνυμης εταιρείας εμπορίας αθλητικού υλικού
του προέδρου πλέον της ΕΟΕΚ Γιώργου Γερόλυμπου υπογράφουν ο επί κεφαλής υπάλληλος
της ΕΟΕΚ Γιώργος Σαμούχος, ως διευθύνων σύμβουλος της MEGA HELLAS, και ο λογιστής της
ΕΟΕΚ Επαμεινώνδας Αλεξόπουλος, ως προϊστάμενος λογιστηρίου της MEGA HELLAS!!!
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Δηλαδή, μιλάμε ότι η ΕΟΕΚ ήταν το απόλυτο μαγαζί του Γερόλυμπου! Έμπαινε με το
κλειδί το πρωί ο υπάλληλος στην ΕΟΕΚ και πούλαγε σε συλλόγους, προπονητές και αθλητές
φόρμες καράτε του προέδρου της ομοσπονδίας! Έμπαινε μετά ο λογιστής της ΕΟΕΚ και κρατούσε
τα λογιστικά της επιχείρησης του προέδρου από τις πωλήσεις των φορμών Kamikaze!!!
Μιλάμε για την απόλυτη διαφθορά εν γνώσει όλου του κόσμου του καράτε και την
απαρχή της ιδέας της σιωπηλής ίδρυσης της «Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και
Ιεραρχία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» με εγκέφαλο τον Γιώργο Γερόλυμπο!!!

ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

11 – 7-8/2/1998, Πανευρωπαϊκοί Εφήβων-Νέων 1998 στην Αθήνα. Το αθλητικό έγκλημα
κατά το οποίο ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Καράτε εμπορευόταν κατά
κόρον και καθ’ όλη την έκταση της ομοσπονδίας φόρμες καράτε και άλλο αθλητικό υλικό βρισκόταν
σε απόλυτη έξαρση ακόμα και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καράτε των 7-8/2/1998 στο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας, στην επόμενη αφίσα του οποίου φιγουράριζε θρασύτατα η διαφήμιση για
αθλητικό υλικό της εταιρείας KWON με αντιπρόσωπο την MEGA Hellas:
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ΙΔ
ΗΣ

από τον μοναδικό χορηγό MEGA HELLAS S.A. κάτω. Το «μοναδικός χορηγός» σημαίνει ότι η ΕΟΕΚ
δεν ασχολήθηκε να βρει άλλους χορηγούς, ενώ ταυτόχρονα αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Γερόλυμπος,
ώστε να προβληθούν μόνο τα δικά του εμπορεύματα: δηλαδή η ΕΟΕΚ δούλευε για τον Γερόλυμπο!

ΠΕ
ΡΣ

12 – Η ίδια διαφήμιση είχε τυπωθεί και στο πρόγραμμα των αγώνων (7/2/1998) με κλικ
εδώ ή και ως κατωτέρω:

Ανωτέρω η πρώτη σελίδα του προγράμματος των αγώνων και στη συνέχεια οι εσωτερικές:
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Ανωτέρω η προσφώνηση του υφ/γού αθλητισμού Ανδρέα Φούρα κολλητού του Γερόλυμπου.

Ανωτέρω η προσφώνηση του προέδρου της Παγκόσμιας Αντόνιο Εσπίνος.
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Ανωτέρω η προσφώνηση του Γιώργου Γερόλυμπου, προέδρου της ΕΟΕΚ και ταυτόχρονα
εμπόρου αθλητικού υλικού προς της ΕΟΕΚ, τους συλλόγους, τους προπονητές και τους
αθλητές κατά παράβαση του αθλητικού νόμου 75/1975, διαφημιζόμενου θρασύτατα επί της
αφίσας των αγώνων και εντός του προγράμματος των αγώνων!!!

Ανωτέρω η τελευταία σελίδα του προγράμματος των αγώνων με την διαφήμιση της MEGA
HELLAS του Γερόλυμπου με διεύθυνση Πολυλά 46 σε κοντινή απόσταση από τα γραφεία
της ΕΟΕΚ, που ήταν επί της Βυζαντίου 129. Εκπτωτικό κουπόνι στο κάθε πρόγραμμα!
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13 – Ιούνιος 1999 και ο νέος αθλητικός νόμος διατυπώνει ευκρινέστερα και αυστηρότερα τα
κωλύματα για τις θέσεις στα διοικητικά όργανα των αθλητικών ομοσπονδιών. Υπό το φόβο του νέου
νόμου ο Γερόλυμπος μειώνει τις δραστηριότητές του ως έμπορος φορμών καράτε, αλλά στο μεταξύ
έχει καταλάβει πολύ καλά ότι η ΕΟΕΚ είναι μια τεράστια ... αγελάδα για καθημερινό άρμεγμα!!!
Οι εταιρείες του αθλητικών ειδών χάνονται από το προσκήνιο, ίσως παραμένουν για λίγο εν
ενεργεία καλά κρυμμένες, αλλά εμφανίζονται νέες επιχειρήσεις, όπως θα δούμε πιο κάτω.
Η2 – Οι «εμπορικές ομοσπονδίες» ISO–ΕΟΠΕΚ-KOI Hellas–HKO-ISSO (παράνομες)

ΑΡΧΗ
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Αν το εμπόριο των φορμών Kamikaze ήταν μια απλά απαγορευμένη εμπορική συναλλαγή
για μέλη του ΔΣ/ΕΟΕΚ, η δημιουργία αθλητικών ομοσπονδιών-μαϊμού εντός και περί την
ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ ήταν μια πολύ καλά καλυμμένη στρατηγική μεθόδευση για τη μακροχρόνια και απόλυτη εκμετάλλευση της ομοσπονδίας καράτε και όλων των παροχών του κράτους προς αυτήν.
Από το 1991-1992 η συνεργασία Γερόλυμπου-Τσόγκα-Παπαδημητρόπουλου στο ΔΣ της
ΕΟΕΚ είχε αναδείξει την ομάδα των συλλόγων του στυλ Σίτο-ριου ως αποφασιστικό ρυθμιστικό
παράγοντα εντός της ΕΟΕΚ. Οι αεριτζήδες και ευκαιριακοί προπονητές καράτε και μέλη του ΔΣ
Γιώργος Τσόγκας και Ανδρέας Παπα;δημητρόπουλος συνεργάστηκαν στενά με τον Γερόλυμπο και
οι τρεις μαζί είχαν κρατήσει εκτός ΕΟΕΚ τον δάσκαλο του Τσόγκα στο Σίτο-ριου Δημήτρη Ζεύκη.
Έτσι, ο Τσόγκας με τον Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο, έναν άσχετο από καράτε εφοριακό, είχαν
φτιάξει μια ομάδα συλλόγων, των οποίων η κατευθυνόμενη ψήφος έπαιζε σημαίνοντα ρόλο στις
γενικές συνελεύσεις της ΕΟΕΚ και ήταν ακριβώς η υποστήριξη που ήθελε ο Γιώργος Γερόλυμπος.

ΠΕ
ΡΣ

Η ομάδα αυτών των συλλόγων για να γίνει πειστικότερη και ελκυστικότερη πήρε και την
«διεθνή ονομασία» «International Shito-ryu Organization» (ISO) και ας είχε 10 συλλόγους από
δέκα χωριά της Ελλάδας! Η ψευδο-ομοσπονδία ISO ήταν η απαρχή της λειτουργίας της
«Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» εντός
της ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ.
Η ISO ήταν η πρώτη ψευδο-ομοσπονδία/επιχείρηση παροχής υπηρεσιών του «Γερόλυμπου & Συνεργάτες» με αντικείμενα παροχής υπηρεσιών τις «εξυπηρετήσεις» όπως:
1) υποστήριξη δημιουργίας συλλόγων Σίτο-ριου,
2) διοργάνωση και εκμετάλλευση σεμιναρίων, αγώνων και άλλων εκδηλώσεων,
3) εξετάσεις και απονομές Νταν στο Σίτο-ριου με απώτερο στόχο τις Σχολές Προπονητών,
4) μόρια αθλητών και επαγγελματικές άδειες προπονητών,
5) υποστήριξη και ενίσχυση των μελών αυτής της ψευδο-ομοσπονδίας σε κάθε διοικητική ή
τεχνική εσωτερική εκδήλωση της ΕΟΕΚ,
6) και όλα αυτά με την απαραίτητα μονοκούκι ψήφιση των επιθυμιών του Γερόλυμπου στις
γενικές συνελεύσεις της ΕΟΕΚ!
Σημειώνουμε εδώ ότι η ISO έδινε έναντι πληρωμής και Νταν στο παραδοσιακό στυλ του Σίτοριου χωρίς να έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα και κατά παράβαση του αθλητικού νόμου!
Τον Ιανουάριο του 1995 ιδρύθηκε η ΠΟΠΚ και ο Γερόλυμπος για να υποστηρίξει την
τριτανακοπή του καταστατικού της από την ΕΟΕΚ αντι-ίδρυσε με συλλόγους κυρίως Σίτο-ριου
της ISO την ομοσπονδία-φάντασμα ΕΟΠΕΚ (Ελληνική Ομοσπονδία Παραδοσιακού Ερασιτεχνικού
Καράτε), όπως έγραψα λεπτομερώς στο Κεφάλαιο Ε, Ενότητα Ε1.2.
Η ΕΟΠΕΚ (31/1/1995) ήταν η δεύτερη ψευδο-ομοσπονδία, που ίδρυσε ο Γερόλυμπος,
αλλά ήταν ένα φάντασμα, διότι ιδρύθηκε μόνο και μόνο για να χρησιμοποιηθεί ως δήθεν καλύπτουσα
το παραδοσιακό καράτε στην αντιπαράθεση με την ΠΟΠΚ στα δικαστήρια υποστηρίζοντας τις θέσεις
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του Γερόλυμπου. Το εγχείρημα απέτυχε και η ΕΟΠΕΚ χαρίστηκε (μάλλον πουλήθηκε από τον
Γερόλυμπο, διότι αυτός δεν χαρίζει τίποτα) στην ομοσπονδία του ανεκδιήγη του Παγκράτιου!!!
Η ιδέα, όμως, των δήθεν διεθνών ψευδο-ομοσπονδιών είχε πλέον ωριμάσει στο μυαλό του
Γερόλυμπου και σε συνεργασία με τον ίδιας νοοτροπίας, αλλά μεγαλύτερης και πραγματικά διεθνούς
κομπίνας, πρόεδρο των διαιτητών της Παγκόσμιας Τόμι Μόρις, που είχε ιδρύσει την διεθνώς φαιδρή
ψευδο-ομοσπονδία Σίτο-ριου με το όνομα “Kobe Osaka International” (ΚΟΙ), οι Γερόλυμπος,
Τσόγκας και Παπαδημητρόπουλος μετέτρεψαν τη δική τους ISO σε «Kobe Osaka International –
Hellas» (KOI-H, 6/12/2003) ως δήθεν παράρτημα εκείνης του Τόμυ Μόρις!

ΙΔ
ΗΣ

Το 1996 οι Τσόγκας και Γερόλυμπος τσακώθηκαν μέχρι τις αίθουσες των δικαστηρίων με
μήλο της έριδος την αντιπροσώπευση της ομοσπονδίας του Χόκεϋ, που είχαν αρπάξει με συλλόγους Σίτο-ριου, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αλλά η KOI-H συνέχισε να λειτουργεί με
αχυράνθρωπο-αρχηγό τον Παπαδημητρόπουλο πάντα ως επιχείρηση-ιδιοκτησία του Γερόλυμπου
και πάντα εντός της ΕΛΟΚ!
Στο Κεφάλαιο Δ, Ενότητα Δ3.3, όπως και στο άρθρο του www.karate.gr με τίτλο «Το
Παραμύθι της Kobe Osaka!» έχουμε περιγράψει τον τραγέλαφο αυτής της ψευδο-ομοσπονδίας, η
οποία υποστήριξε τα Νταν, που είχε δώσει η ISO (όπως το κάτωθι), πράγμα απαραίτητο, και έδωσε
και δικά της σε συνέχεια αυτών!
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Η KOI-Hellas ήταν η τρίτη ψευδο-ομοσπονδία/επιχείρηση του «Γερόλυμπου & Συνεργάτες» με αντικείμενο εργασιών:
1) την υποστήριξη δημιουργίας συλλόγων
Σίτο-ριου,
2) τη διοργάνωση και εκμετάλλευση σεμιναρίων, αγώνων και άλλων εκδηλώσεων,
3) την υποστήριξη των παλαιών Νταν της
ISO και τις εξετάσεις και απονομές νέων Νταν
στο Σίτο-ριου με απώτερο στόχο τις Σχολές Προπονητών,
4) μόρια αθλητών και επαγγελματικές
άδειες προπονητών,
5) την υποστήριξη και ενίσχυση των
μελών αυτής της ψευδο-ομοσπονδίας από την
ΕΟΕΚ σε κάθε διοικητική ή τεχνική εσωτερική
εκδήλωσή της,
6) και όλα αυτά με την απαραίτητα μονοκούκι ψήφιση των επιθυμιών του Γερόλυμπου
στις γενικές συνελεύσεις της ΕΟΕΚ!
Με βάση τα ανωτέρω, η ιδέα της «ψευτοομοσπονδίας/επιχείρησης ιδιοκτησίας Γερόλυμπου» εντός της ΕΛΟΚ εφαρμόστηκε με
απόλυτη επιτυχία και απέδωσε, όπως αποδίδει
μέχρι σήμερα χωρίς κανένας από την «Ωραία
Κοιμωμένη» ή/και πλήρως συνεργαζόμενη
ΓΓΑ να ενοχλεί τον Γερόλυμπο!
Συνεπώς, ο Γερόλυμπος ήταν, είναι και
θα είναι ο Εγκέφαλος της Εγκληματικής
Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η οποία εκμεταλλεύεται από το 1995 την ΕΛΟΚ!
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Το 2012 ο Παπαδημητρόπουλος ένιωσε να πνίγεται από τις παρανομίες στις οποίες τον
έβαζε να υπογράφει ο Γερόλυμπος και ή έπαθε πραγματικά εγκεφαλικό ή το προσποιήθηκε
καλύτερα και από το πραγματικά! Όπως και να έχει, απέκτησε ... απλανές βλέμμα σε πρόσωπο ...
επιεικώς σαλεμένου και παραιτήθηκε από πρόεδρος της ΕΛΟΚ και της KOI-Hellas, αλλά
εμφανίζονται ακόμα διπλώματα της ISO με υπογραφή του Γερόλυμπου ως προέδρου της
(προηγούμενη φωτό)!!!
Στο Κεφάλαιο Δ, Ενότητα Δ3.3 έχουμε δώσει διοργανώσεις σεμιναρίων και αγώνων της
KOI-H από το 2013 (π.χ. κάτω φωτό από Training Camp στην Εύβοια), εντός της ΕΛΟΚ και με την
διαδικτυακή πλατφόρμα των Sportdata/ΕΛΟΚ: οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν ιδιωτικές διοργανώσεις του Γερόλυμπου εντός της ΕΛΟΚ, με υλικά της ΕΛΟΚ (στρώματα κτλ.), σε στάδια που
έδωσε το κράτος στην ΕΛΟΚ, με την πλατφόρμα αγώνων της ΕΛΟΚ και με το κέρδος από τις
συμμετοχές να πηγαίνει στις τσέπες του Γερόλυμπου. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται
για μια ομοσπονδία-μαϊμού, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια ιδιωτική εμπορική επιχείρηση
του Γερόλυμπου μέσα στην ΕΛΟΚ, η οποία πουλάει καράτε, σεμινάρια, αγώνες, Νταν, μόρια
αθλητών, άδειες προπονητών και ότι άλλο βρεθεί προς πώληση!

Από το 2012 την προεδρία της ΕΛΟΚ ανέλαβε ο Μπουλούμπασης, ενώ ταυτόχρονα χάθηκε
και η συνεργασία Γερόλυμπου-Μόρις! Το αποτέλεσμα ήταν να σβήσει η KOI-Hellas και στη θέση
της να γεννηθεί η ISSO (International Shotokan Shito-ryu Organisation), πάντα στο τσεπάκι του
Γερόλυμπου με δύο άλλους Μάστερς-αχυράνθρωπους αυτή τη φορά: τον Κέιβαν Γκάζι για το
Σότοκαν και τον Παναγιώτη Χονδροματίδη για το Σίτο-ριου!
Η ISSO υποστήριξε τα Νταν του Σίτο-ριου των δύο προηγουμένων ψευδο-ομοσπονδιών ISO
και KOI-H και έδωσε δικά της Νταν σε συνέχεια αυτών, ενώ πρόσθεσε στο ρεπερτόριό της και ένα
αγνώστου προέλευσης Σότοκαν, διαφορετικό από τα δύο ήδη υπάρχοντα, παρουσίαζε δε επικερδείς
δραστηριότητες και στο Σίτο-ριου και στο Σότοκαν!
Επιτέλους η ISSO άρχισε να φέρνει χοντρά λεφτά, ενώ ταυτόχρονα η εξάπλωση των ψεύτικων και άχρηστων δραστηριοτήτων της, αγώνες, σεμινάρια και Νταν, που έπαιρναν οι ίδιοι, αλλά
και που έδιναν οι υποτιθέμενοι δάσκαλοί της στους μαθητές τους, έπρεπε να υποστηριχθούν από
μια πραγματικά και νόμιμα υπάρχουσα και λειτουργούσα ομοσπονδία, έστω και με έδρα το ...
Μπαγκλαντές!!!
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Πιεζόμενος από αυτή την ανάγκη σε συνδυασμό με το να μην χάσει την ιδιοκτησία της
άτυπης ISSO και των εσόδων της ο Γερόλυμπος ίδρυσε ο ίδιος με τη γυναίκα του την ISSO σε
νομική μορφή την 29/11/ 2016, έστω και καθυστερημένα, με έδρα την Αγγλία, όπως γράψαμε
στο Κεφάλαιο Ε, Ενότητα Ε1.2! (και επόμενη εικόνα).
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Αλλά τους πιάσανε οι δικηγόροι της αντιπολίτευσης και αναγκάστηκαν να την διαλύσουν με
τις επόμενες δηλώσεις τους την 7/9/2017 και ισχύ της διάλυσης από την 19/12/2017!
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Η ISSO ήταν η τέταρτη ψευδο-ομοσπονδία/επιχείρηση του «Γερόλυμπου & Συνεργάτες»
με αντικείμενα:
1) την υποστήριξη δημιουργίας συλλόγων Σίτο-ριου,
2) τη διοργάνωση και εκμετάλλευση σεμιναρίων, αγώνων και άλλων εκδηλώσεων,
3) την υποστήριξη των παλαιών Νταν και τις εξετάσεις και απονομές Νταν στο Σίτο-ριου,
4) την υποστήριξη των παλαιών Νταν στο Σότοκαν και τις εξετάσεις και απονομές νέων Νταν
με απώτερο στόχο τις Σχολές Προπονητών
5) μόρια αθλητών και επαγγελματικές άδειες προπονητών,
6) την υποστήριξη και ενίσχυση των μελών αυτής της ψευδο-ομοσπονδίας σε κάθε διοικητική
ή τεχνική εσωτερική εκδήλωση της ΕΟΕΚ,
7) και όλα αυτά με την απαραίτητα μονοκούκι ψήφιση των επιθυμιών του Γερόλυμπου στις
γενικές συνελεύσεις της ΕΟΕΚ!
Το τρομερό και αυτονόητο είναι ότι: Με την διάλυση της νομικής μορφής της ISSO την
19/12/2017 αυτομάτως έπαψαν να υποστηρίζονται από υπαρκτή ομοσπονδία όλα τα διπλώματα
που έδωσαν οι ISO, KOI-Hellas και ISSO σε προπονητές και αθλητές στην Ελλάδα και όλα αυτά τα
διπλώματα δεν αναγνωρίζονται από καμιά υπαρκτή ομοσπονδία πλέον! Το σαθρό σύστημα του
Γερόλυμπου με τις ψευδο-ομοσπονδίες έχει σήμερα καταρρεύσει!
Αυτό αποδεικνύει μια τεράστια απάτη σε βάρος όλων όσων έχουν τέτοια διπλώματα!!!
Κάπου μέσα στο 2015 παίχτηκε η αντιπροσώπευση της Ιαπωνικής Ομοσπονδίας Japan
Karate Association (JKA) στην Ελλάδα για το παραδοσιακό στυλ του Σότοκαν. Το Σότοκαν καράτε
ήταν η πιο καλά οργανωμένη ομάδα καράτε στην Ελλάδα και ακόμα είναι!
Η αντιπροσώπευση της JKA είχε αδρανήσει για πολλά χρόνια στα χέρια του Σταύρου
Γούγουλα, ο οποίος ξαφνικά απεβίωσε! Για αυτή την αντιπροσώπευση εμφανίστηκαν τρεις μνηστήρες (Κεφάλαιο Ε, σελ. 23 & 62):
Ο Γιώργος Γερόλυμπος, ένας από τους τρεις μνηστήρες, στην προσπάθειά του να αρπάξει
και αυτή την αντιπροσώπευση δημιούργησε, στα … επιστολόχαρτα μόνο βέβαια, την HKO
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(Hellenic Karate Organization), έστειλε επιστολή στην JKA με ψευδή στοιχεία καθώς και
πληροφορίες για την οργάνωσή της HKO επίσης με τεράστια ψέματα.
Η επιστολή παρουσίαζε ως πρόεδρο τον Γερόλυμπο, γενική γραμματέα τη γυναίκα του και
συνεργό του Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου, πρόεδρο τεχνικής επιτροπής τον Κέιβαν Γκάζι και
πρόεδρο επιτροπής διαιτητών τον Νικήτα Ζαρουχλιώτη.
Η δήλωση έδινε διεύθυνση του οργανισμού τη διεύθυνση του Πρακτορείου Ταξιδίων Elpida
Startours, που είχε ανοίξει ο Γερόλυμπος στο όνομα της Ελπίδας Χριστοδούλου για να παίρνει τα
ταξίδια των αποστολών εξωτερικού της ΕΛΟΚ, δήλωνε πρόεδρο τη συνεργό-σύζυγο του Γερόλυμπου Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου, με γραμματέα τον αχυράνθρωπο Παναγιώτη Χονδροματίδη και αρχηγό-εκπαιδευτή τον άλλο αχυράνθρωπο Κέιβαν Γκάζι! Η δήλωση περιλάμβανε επίσης
ότι η οργάνωση ήταν αναγνωρισμένη από την ΕΛΟΚ, από τη ΓΓΑ και από την ΕΟΕ, είχε 120
συλλόγους, 10.000 αθλητές καράτε και 600 μαύρες ζώνες!!! Όλα αυτά ήταν ασύστολα ψεύδη!
Και μόνο οι ασυμφωνίες μεταξύ επιστολής και δήλωσης ήταν αρκετές για να τους απορρίψουν οι Ιάπωνες!
Βγάζει μάτι το καταφανέστατο και θρασύτατο παρακλάδι της Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία να προσπαθεί να πάρει και την αντιπροσώπευση της JKA!!!
Τελικά την αντιπροσώπευση της JKA την πήρε ο Τάσος
Πανουσόπουλος και έφτιαξε την αστική εταιρεία JKA-Hellas.
Η ομοσπονδία-φάντασμα HKO (Hellenic Karate Organization), ήταν η πέμπτη ομοσπονδία που δημιουργούσε ο
Γερόλυμπος μέσα στο καράτε (τις εκτός καράτε δεν τις μετράμε
εδώ!), αλλά δεν λειτούργησε, αφού ως φάντασμα είχε μόνο
στόχο να αρπάξει την αντιπροσώπευση της JKA στην Ελλάδα
και τίποτα άλλο.
Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο Γερόλυμπος είναι ο μόνος, που έλεγχε την ΕΟΕΚ
/ΕΛΟΚ όλα αυτά τα χρόνια από την αρχή του 1995 μέχρι σήμερα, επικρατούσε σε αυτήν με
τρόπο που κανένας άλλος να μην ενεργεί ούτε κατ’ ελάχιστο εν αγνοία του, κατηύθυνε το
κάθε τι εντός αυτής και περί αυτήν και επέβαλε τις απόψεις του με κάθε τρόπο, ενεργώντας
πάντοτε ως ο Εγκέφαλος της «Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για το
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από παράνομες δραστηριότητες», η οποία εκμεταλλεύεται
από το 1995 μέχρι σήμερα την ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ!

Το ΔΣ της ΕΛΟΚ το 2004: Προπονητές είναι οι: 1) Πάσης, 2) Ασπρούδης, 3) Γερόλυμπος, 4)
Παπαδημητρόπουλος, 5) Παπαναστασίου, 6) Μπίκας, 7) Κοσμίδης, 8) Μπουλούμπασης, 9)
Τζανάκος, 10) Παναγιωτίδης. Για την τρανταχτή παρανομία στο ανωτέρω ΔΣ του 2004 να
είναι τα 10 στα 13 μέλη του επαγγελματίες προπονητές κανένας δεν μίλησε ποτέ, ούτε τα
τα ΔΣ των προηγουμένων ετών ούτε των επομένων, κατά τα οποία ίσχυαν παρόμοιες
καταστάσεις. Κανένας δεν μίλαγε, διότι προφανώς όλοι συνεργάζονταν στην απάτη και
φυσικά «με Δομή και Ιεραρχία»!
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[ Εδώ ανοίγουμε μια παρένθεση για την καυτή επικαιρότητα:
Σήμερα Δευτέρα 12/11/2018, που γράφονται αυτές οι λέξεις, το καράτε συγκλονίζεται από
δύο αντίθετα ακραίες ειδήσεις!
Η πρώτη ήρθε το Σάββατο 10/11/2018 και
ήταν η νίκη της Ελληνίδας Έλενας Χατζηλιάδου
επί της Γιαπωνέζας Αγιούμι Ουεκούσα στον
τελικό των άνω των 68 κιλών στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Καράτε στη Μαδρίτη της Ισπανίας.
Την παγκόσμια πλέον πρωταθλήτρια στα 68+
κιλά για το 2018 κοουτσάριζε ο ίδιος της ο πατέρας προπονητής καράτε Μάξιμος Χατζηλιάδης.
Η δεύτερη ήρθε την Κυριακή 11/11/
2018, (όταν κατέβαινα από τη Γερμανία στην
Αθήνα και δεν την ευχαριστήθηκα) και ήταν η
μαζική προσαγωγή του ΔΣ της ΕΛΟΚ στο
αυτόφωρο του Α.Τ. Άνω Λιοσίων για παράβαση απόφασης δικαστηρίου!
Για την πρώτη είδηση είμαστε περήφανοι, ενώ για τη δεύτερη είδηση είμαστε …
πάλι περήφανοι, διότι επιτέλους ξύπνησαν οι
… κοιμώμενοι!!!
Το μεγαλείο της πρώτης
είδησης αποδεικνύεται από την
αριστερή φωτό των αποτελεσμάτων για την κατηγορία των
68+ κιλών στο Παγκόσμιο της
Μαδρίτης.
Η Ελληνίδα αθλήτρια
νίκησε αθλήτριες από χώρες με
πολλαπλάσιο πληθυσμό από
αυτόν της Ελλάδας και αυτό
οφείλεται στις προσωπικά δικές
της προσπάθειες και του πατέρα της και όχι στην ΕΛΟΚ, διότι
αν οφειλόταν στην ΕΛΟΚ, τότε θα είχαμε δέκα πρωταθλητές και πρωταθλήτριες και όχι μόνο μία.
Την κατάσταση της ΕΛΟΚ την περιγράφει γλαφυρότατα η δεύτερη είδηση: όλο το ΔΣ/
ΕΛΟΚ στο αυτόφωρο! Γιατί αυτό? Το ιστορικό σε συντομία, διότι παρεκκλίναμε από το σκοπό μας:
Ο Δικτάτορας της ΕΛΟΚ και Εγκέφαλος της Εγκληματικής Συμμορίας με Δομή και
Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Γιώργος Γερόλυμπος κατά συνήθεια διαγράφει από
την ΕΛΟΚ τους αντιφρονούντες συλλόγους με αποφάσεις πληρωμένων δικηγόρων στη Δικαστική
Επιτροπή της ΕΛΟΚ και τις ψήφους των υπάκουων υπηκόων του στις Γενικές Συνελεύσεις!
Κάποιοι σύλλογοι αντέδρασαν στις διαγραφές τους και έκαναν αγωγές να τις ακυρώσουν.
Επειδή μάλιστα οι αγωγές αργούν να εκδικαστούν έκαναν και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για να
μην εφαρμοστούν οι διαγραφές μέχρι να δικαστούν οι αγωγές! Οι αποφάσεις των ασφαλιστικών
μέτρων ή των αντίστοιχων προσωρινών διαταγών τους δικαίωσαν και οι εφαρμογές των διαγραφών
ακυρώθηκαν με απόφαση δικαστηρίου μέχρι την εκδίκαση των αγωγών. Τις αποφάσεις αυτές των
δικαστηρίων τις έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια ο Γερόλυμπος, ενώ όλα τα ηλίθια μέλη του
ΔΣ/ΕΛΟΚ ακολουθούν τις προσταγές του χωρίς να καταλαβαίνουν τι κάνουν! Έτσι, η ΕΛΟΚ δεν
έβγαλε κάρτες αθλητών σε 2-3 συλλόγους και πάνω από 20 αθλητές έχασαν τις συμμετοχές τους
στους αγώνες της.
Αυτές οι πράξεις αποτελούν καραμπινάτες παραβάσεις αποφάσεων δικαστηρίων και
τις διέπραξαν όλα τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ με τον Γερόλυμπο πάντα κρυπτόμενο, ο οποίος όταν ο
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νόμος φθάνει σε αυτόν ισχυρίζεται ότι «εγώ δεν έχω υπογράψει τίποτα και ως επίτιμος πρόεδρος
δεν είμαι ενεργό μέλος του ΔΣ»!
Συνεπώς ο Γερόλυμπος διαπράττει τα πάντα εν γνώσει των πάντων, αλλά την
πληρώνουν μόνο οι άλλοι και ποτέ αυτός!
Στη συνέχεια των ανωτέρω η ΕΛΟΚ είχε Τακτική Γενική Συνέλευση σε αίθουσα του Σταδίου
των Άνω Λιοσίων εχθές Κυριακή 11/11/2018 και οι θιγόμενοι σύλλογοι από τις παραβάσεις των εν
λόγω αποφάσεων των δικαστηρίων έκαναν μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων. Ο
Διοικητής του Τμήματος έστειλε 2-3 περιπολικά και μάζεψε τους υπεύθυνους των παραβάσεων για
το αυτόφωρο!

Κάποτε το ΔΣ/ΕΟΕΚ έτρωγε εδώ
(Λεωφόρος Αλεξάνδρας, 1991)!

Αυτό είναι Police Aftoforo …
και σερβίρει μόνον … κάγκελα!
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Ο Γερόλυμπος ήταν παρών, αλλά επικαλέστηκε το … επίτιμος πρόεδρος μη έχων σχέση!!!
Στο αυτόφωρο πήγαν εννέα μέλη του ΔΣ, των άλλων δύο να απουσιάζουν, με όλο τον κόσμο
του καράτε να μένει συγκλονισμένος από τα γεγονότα!
Γιατί συγκλονισμένος, αφού αυτό ήταν γνωστότατο ότι έτσι κάποτε θα γινόταν?
Για όλο τον κόσμο του καράτε είναι γνωστό ότι ο Γερόλυμπος είναι ο κύριος ένοχος των
παραβάσεων, αλλά και όλοι οι άλλοι συμμετέχουν σε αυτές, αφού τις υπογράφουν. Είναι, λοιπόν,
άδικο να την πληρώνουν μόνο όλοι οι άλλοι και όχι και ο Γερόλυμπος!
Όταν τον ρώτησαν οι αστυνομικοί αν είναι μέλος του ΔΣ, αυτός έκανε το … παγώνι!
Στη συνέχεια και χωρίς ΔΣ στη Συνέλευση ο θρασύτατος αθλητικός εγκληματίας διενήργησε
μόνος του την ΓΣ και την ξεπέταξε σε λίγα λεπτά! Έχει πραγματικά αρχίσει να ρεστάρει με φυσικό
επακόλουθο την … μανιοκαταθλιπτική σχιζοφρένεια, όπως έχω πολλάκις διαγνώσει!!!
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Και η ΓΣ είναι άκυρη διότι:
1) Απόντος όλου του ΔΣ η Γενική Συνέλευση είναι άκυρη, διότι είναι το ΔΣ που παραδίδει το
υλικό στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της ΓΣ για να την διεκπεραιώσουν, και αυτό το
ΔΣ δεν υπήρχε!!!
2) Αναλαμβάνοντας να διενεργήσει μόνος του την ΓΣ ο Επίτιμος, ο οποίος δεν έχει ΚΑΜΙΑ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ αρμοδιότητα, ομολογεί και αποδεικνύει ότι είναι αυτός που κινεί τα νήματα
της Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος! Πώς ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμιά σχέση με τις διαγραφές των συλλόγων από
προηγούμενη ΓΣ και τώρα αναλαμβάνει να κινήσει μόνος του την τωρινή ΓΣ?
3) Όλα τα μέλη του ΔΣ, που διασύρθηκαν στο Αυτόφωρο στιγματίστηκαν στα μάτια των
συλλόγων και θα λακίσουν με ελαφρά πηδηματάκια προς διάφορες κατευθύνσεις, ενώ ο
Επίτιμος θα βρεθεί να αναζητάει εξαρχής καινούργιους!
4) Πού θα βρει έντεκα νέους ηλίθιους??? Ακόμα και αυτοί κάποτε τελειώνουν!
5) Με την επιβαρυμένη καρδιά του προέδρου Μπουλούμπαση, τα απανωτά σοκ για παραβάσεις του νόμου και περιπέτειες στα Αστυνομικά Τμήματα, αν τύχει κάτι θλιβερό και
αναπάντεχο, πράγμα που απεύχομαι, ο Γερόλυμπος θα θεωρηθεί εν δυνάμει δολοφόνος!
Κατά πληροφορίες τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ αφέθηκαν περί την 8 η βραδινή της Κυριακής
ελεύθερα για να παρουσιαστούν σήμερα Δευτέρα 12/11/2018 στον Εισαγγελέα, ώστε να πάρουν
προθεσμία για τις απολογίες τους και η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της στα δικαστήρια.
Το θλιβερό γεγονός είναι ότι όλα αυτά τα πληροφορούνται η ΓΓΑ και η ΕΟΕ χωρίς να αντιδρούν
σε τίποτα περιμένοντας να λυθούν τα προβλήματα με την … επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους
συμμετέχοντες στα εγκλήματα του Γερόλυμπου!!!
Εδώ κλείνει η παρένθεση της καυτής επικαιρότητας! ]
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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 τις καραμπινάτα παράνομες εμπορικές επιχειρήσεις, που λυμαίνονται την ΕΛΟΚ καθώς και τις παράνομες ψευδοομοσπονδίες ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στο άθλημα του καράτε και σε
όσους ασχολούνται με αυτό, από τον Γιώργο Γερόλυμπο αναδεικνύοντας τον ίδιο
για άλλη μια φορά ως τον Εγκέφαλο της Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!!!
Την πλήρη ευθύνη της έκνομης κατάστασης 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 διαφθοράς και 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,
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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»!
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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 κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ!!!
Η3 – Η κρυφή επιχείρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Sportdata

ΑΡΧΗ

Οι αγώνες καράτε της ΕΛΟΚ διοργανώνονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της
Sportdata και αυτό σημαίνει ότι η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Sportdata με
ιδιοκτήτη τον Πέτρο Σκοπελίτη 1) έχει πάρει τα δικαιώματα χρήσης ενός διαδικτυακού προγράμματος δηλώσεων συμμετοχής αθλητών, κληρώσεων, διαγραμμάτων αγώνων και εξαγωγής αποτελεσμάτων μιας Αυστριακής εταιρείας (μάλλον), το οποίο πρόγραμμα διατίθεται επί πληρωμή
διεθνώς σε παγκόσμιες, ηπειρωτικές και εθνικές ομοσπονδίες καράτε και άλλων αθλημάτων, και 2)
διαθέτει με σύμβαση στην ΕΛΟΚ την χρήση, διαχείριση και συντήρηση αυτού του προγράμματος.
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Όταν, λοιπόν, η ΕΛΟΚ προκηρύσσει κάποιους αγώνες της, τότε η
Sportdata ανοίγει αυτή τη διαδικτυακή πλατφόρμα για τους συγκεκριμένους
αγώνες και ο κάθε σύλλογος δηλώνει τους αθλητές του καταγράφοντας σε
αυτήν από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας τα στοιχεία των αθλητών. Βεβαίως,
ο κάθε σύλλογος πληρώνει τις συμμετοχές των αθλητών του, αφού πρώτα έχει
συγκεντρώσει από αυτούς τα χρήματα, στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΟΚ
και από αυτά τα χρήματα η Sportdata παίρνει ένα ευρώ για κάθε συμμετοχή
αθλητή (ή και περισσότερα)!

Μετά από τα ανωτέρω τι λέτε? Θα άφηνε ο φραγκοφονιάς Γερόλυμπος σε άλλον την εκμετάλλευση της Sportdata? Προφανώς και όχι!
Συνεπώς, είναι πάνω από 50% οι πιθανότητες ο Πέτρος Σκοπελίτης να είναι πιόνι του
Γερόλυμπου και η Sportdata να ανήκει και να δουλεύει για τον Γερόλυμπο, ενώ ο Σκοπελίτης απλά
τον καλύπτει, ώστε να μην φαίνεται ότι είναι προμηθευτής της ΕΛΟΚ!
Άλλωστε σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούν:
1) το ότι ο Σκοπελίτης δεχόταν στην πλατφόρμα του αγώνες και σεμινάρια άλλων ομοσπονδιών-μαϊμούδων, που δεν ανήκαν στην αρμοδιότητα της ΕΛΟΚ χωρίς να έχει σύμβαση με αυτές μη
υπολογίζοντας τη νομική ευθύνη, κάτι που μόνο ο Γερόλυμπος το κάνει,
2) ο Σκοπελίτης απέκλειε από την πλατφόρμα του τους αντιφρονούντες στον Γερόλυμπο
συλλόγους χωρίς να έχει δικαίωμα, πάλι μη υπολογίζοντας τη νομική ευθύνη, κάτι που μόνο ο
Γερόλυμπος το κάνει,
3) ο Γερόλυμπος δεν θα άφηνε ποτέ σε άλλον τη δυνατότητα να μαγειρέψει τις κληρώσεις
βάζοντας ευνοούμενους αθλητές σε ευκαιριακούς αγώνες, κάτι που μόνο ο ίδιος το κάνει,
4) ο Σκοπελίτης ήταν μαθητής καράτε στο σύλλογο του προέδρου Μπουλούμπαση μαζί με τα
δυο παιδιά του και ταυτόχρονα αντιπρόεδρος σε αυτόν τον σύλλογο, ενώ ως ιδιοκτήτης της
Sportdata ήταν στην ουσία προμηθευτής και της ΕΛΟΚ, αλλά και όλων των συλλόγων της ΕΛΟΚ,
5) ο Σκοπελίτης ψήφιζε ως αντιπρόσωπος όποιου συλλόγου τον έστελνε ο Γερόλυμπος, όπως
έκανε στις εκλογές του 2012, κάτι που μόνο ο Γερόλυμπος το κάνει, και άλλα!!!
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Κατωτέρω βλέπουμε ένα Πρακτικό της 7/7/2015 του συλλόγου του Μπουλούμπαση, στο
οποίο φαίνεται πρόεδρος η γυναίκα του Αφροδίτη Μπουλούμπαση και αντιπρόεδρος ο Σκοπελίτης!
Παρατηρούμε επίσης ότι ο Μπουλούμπασης είναι πρόεδρος της ΕΛΟΚ, αλλά ΔΕΝ είναι πρόεδρος
στον σύλλογό του! ΓΙΑΤΙ? Διότι απλούστατα ο Μπουλούμπασης «δούλευε» ως προπονητής στο
σύλλογό του, αφού δεν είχε άλλο επάγγελμα, για να συμπληρώσει τα ένσημα και να πάρει σύνταξη
ή/και ώστε να εμφανίζεται αντιπρόσωπος άλλων συλλόγων στις Γενικές Συνελεύσεις!!!

Κατωτέρω ο Σκοπελίτης παρά του ότι είναι αντιπρόεδρος στο σύλλογο του Μπουλούμπαση, στις
εκλογές του 2012 ψηφίζει για το «Κέντρο Καράτε Σότοκαν Ιλισίων»
της Ελπίδας Χριστοδούλου!
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Ας δούμε στη συνέχεια τρανταχτές παρανομίες στις διοργανώσεις της Sportdata, τις
οποίες ο Σκοπελίτης ποτέ δεν θα τολμούσε, ενώ για τον Γερόλυμπο είναι … ψωμοτύρι:

ΠΕ
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Ανωτέρω η παλαιότερη ανάρτηση της Sportdata, που βρήκα: είναι το 19ο Training Camp της
KOI-Hellas την 28/7/2010! Πρόκειται για διοργάνωση εκτός των αρμοδιοτήτων της ΕΛΟΚ, εκτός
σύμβασης της Sportdata, που έγινε στην Εύβοια υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ παράνομα!

Ανωτέρω: Πρωτάθλημα Σίτο-ριου εκτός αρμοδιοτήτων της ΕΛΟΚ και συμβάσεων της Sportdata
την 5/5/2012 στο Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων! Όλα παράνομα!
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Ανωτέρω: Η παράνομη Sportdata διοργανώνει παράνομο σεμινάριο του παράνομου προέδρου
Μπουλούμπαση, αφού είναι προπονητής και κάνει σεμινάρια (!), στο Στάδιο Άνω Λιοσίων, που
έχει παραχωρήσει η ΓΓΑ στην υποτίθεται νόμιμη, αλλά μακροχρόνια παράνομη, ΕΛΟΚ!
Το ανωτέρω σεμινάριο του προέδρου Μπουλούμπαση την 18/3/2013 προηγείται έντεχνα του
επόμενου Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Γουάντο-ριου (το στυλ του προέδρου) της 15/6/2013,
ώστε να έχει συμμετοχές και άρα εισπράξεις!!!
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Ανωτέρω: Αγώνες παράνομου Κυπέλλου Σότοκαν Καράτε με διοργάνωση επί της πλατφόρμας
της Sportdata εκτός των αρμοδιοτήτων της ΕΛΟΚ, με έξοδα του κρατικού Σταδίου
των Άνω Λιοσίων και έσοδα στον Γερόλυμπο!!!

Ανωτέρω: Δια της πλατφόρμας της Sportdata διοργανώνεται Πανελλήνιο Διασυλλογικό
Πρωτάθλημα Γουάντο-ριου σε συνέχεια του προηγούμενου σεμινάριου Μπουλούμπαση!
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Το πανελλήνιο Διασυλλογικό
Πρωτάθλημα WADO διαθέτει και
την κατάλληλη αφίσα, ώστε να
προσελκύσει κόσμο, αλλά και την
διαφήμιση της εταιρείας Arawaza, η
οποία είναι πολύ φυσικό να
συγκεντρώνει τις υποψίες τού «για
ποιόν δουλεύει»!!!
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Όλα τα ανωτέρω δουλεύουν δια της
πλατφόρμας της Sportdata
αποδίδοντας ειδικό και κέρδος σε
συγκεκριμένα άτομα και εκτός κάθε
αρμοδιότητας ή/και συνολικού
ενδιαφέροντος των συλλόγων της
ΕΛΟΚ!
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Αριστερά στο κάτω μέρος
βλέπουμε την λήξη των
δικαιωμάτων χρήσης του
διαδικτυακού προγράμματος, που
είναι η 27/3/2014.

Ανωτέρω: Η Sportdata δουλεύει και για τους κολλητούς του Γερόλυμπου Τοσίο Γιαμάντα, Κέιβαν
Γκάζι και Ελπίδα Χριστοδούλου παρέχοντας τις υπηρεσίες της στην οργάνωση σεμιναρίου στο
Ηράκλειο της Κρήτης! Γιατί οι ανωτέρω τρεις να χρειάζονται την Sportdata για να εισπράξουν τις
συμμετοχές των «τοπικών» ενδιαφερομένων? Πρώτον, Γερόλυμπος και δεύτερον χρήμα «μαύρο»!
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Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η ανωτέρω διοργάνωση μέσω της Sportdata: Ήταν διεθνής για 27-29/
9/2013 στο Montenegro, αλλά ακυρώθηκε (μετά την αποπομπή του Γερόλυμπου από την Παγκόσμια) από τον Πρόεδρο Αντόνιο Εσπίνος, που την ακύρωσε αποκηρύσσοντας για πάντα την ISSO!!!

Μέσω της Sportdata και της ΕΛΟΚ: ATHENS OPEN 2013/6,7,8-12-2013, δηλαδή Ανοικτοί
Αγώνες για κάθε στυλ και κάθε χώρα στις 6-8/12/2013 (για να καλύψουν την προηγούμενη
αποτυχία!) στο Στάδιο της Γλυφάδας, όπως γράφει και στο επόμενο κομμάτι, αλλά ήταν μόνο
Έλληνες και ίσως δύο ακόμα σύλλογοι από άλλες χώρες!!!
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Sportdata: Ακόμα και στην υπηρεσία των αθλητών έθετε η ΕΛΟΚ του Γερόλυμπου τις υπηρεσίες
της Sportdata ή μάλλον τους αθλητές στις υπηρεσίες του Γερόλυμπου! Σεμινάριο στο ΟΑΚΑ!
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Sportdata: Και τα πρωταθλήματα Κυόκουσιν Καράτε του Γιώργου Κοσμίδη, παράνομου μέλους
του ΔΣ διότι προπονητής, διεκπεραίωνε η Sportdata χωρίς να έχει καμιά σύμβαση μαζί του!!!
Η διοργάνωση της 22/3/2014 έγινε στο Βόλο, εμφανίζεται σαν διοργάνωση της ΕΛΟΚ, αλλά όλοι
γνωρίζουν ότι πρόκειται για καράτε πλήρους επαφής, εκτός των κανονισμών της ΕΛΟΚ και
συνεπώς εκτός των αρμοδιοτήτων της ΕΛΟΚ!
Στην επόμενη εικόνα (μισή σε αυτήν και μισή στην επόμενη σελίδα) βλέπουμε επιτέλους και
ένα νόμιμο πρωτάθλημα της ΕΛΟΚ, που ανήκει στις θεσμικές αρμοδιότητες της ΕΛΟΚ.
Φαίνονται ο ιστότοπος της Sportdata, ο τίτλος και οι ημερομηνίες του Πρωταθλήματος, τα
πλήκτρα καταχώρησης των συμμετοχών, τα έντυπα των πληροφοριών για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και κάτω η βασική προϋπόθεση «αν δεν πληρώσετε, δεν παίζετε!»!
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Στις επόμενες δύο εικόνες έχουμε να συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα:
Το θέμα ότι στις συμμετοχές των αθλητών που καταχωρούνται στη διαδικτυακή
πλατφόρμα της SPORTDATA περιλαμβάνονται και φωτογραφίες των ανήλικων αθλητών,
πράγμα που απαγορεύεται από τους νόμους των προσωπικών δεδομένων, και όμως
γίνεται με ευθύνη των SPORTDATA και ΕΛΟΚ, που είναι οι επεξεργαστές των δεδομένων!
Αυτή η ακραία παράνομη πρακτική έχει επικρατήσει, διότι μόλις καταχωρείται το όνομα
του κάθε αθλητή του κάθε συλλόγου αυτομάτων μπαίνει στο σύστημα και η φωτογραφία
του από το δελτίο του, που είναι καταχωρημένο στο σύστημα!
Οι φωτογραφίες φαίνονται σαν μικρές κουκίδες στην ευθεία των ονομάτων των αθλητών
(επόμενη εικόνα), αλλά το διαδίκτυο τις δίνει και ολόκληρες και συγκεντρωμένες, όπως τις
βλέπετε στη μεθεπόμενη εικόνα! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ!!!
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Το διαδίκτυο δίνει αυτές τις φωτό ολόκληρες εκθέτοντας τα παιδιά σε άπειρους κινδύνους!

Για αυτό το θέμα δεν θα παραθέσω προσωπικές μου απόψεις, αλλά θα δώσω την επόμενη
σχετική δημοσίευση των ειδικών για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο:

<<< Σε ποιους κινδύνους εκτίθενται τα παιδιά - 03/12/2014

Γιατί δεν πρέπει να δημοσιεύετε φωτογραφίες
των παιδιών σας στο facebook

Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει ο Διευθυντής του τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος Μανώλης Σφακιανάκης για το τι πρέπει να κάνουν οι γονείς
Αν δεν είστε ανάμεσα σε όσους επιλέγουν να ανεβάσουν φωτογραφίες όχι μόνο δικές τους
αλλά και των παιδιών τους στο διαδίκτυο, σίγουρα έχετε φίλους και γνωστούς που το κάνουν - ακόμα
και σε καθημερινή βάση!
Σε πρόσφατη ομιλία του με θέμα την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, ο Ταξίαρχος –
Διευθυντής του τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κ. Μανώλης Σφακιανάκης, έδωσε
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στους γονείς την πιο σαφή οδηγία: «Καμία φωτογραφία των παιδιών στο διαδίκτυο!».
Δεν πρόκειται μόνο για τα πιο ειδεχθή εγκλήματα που μπορεί να σας έρχονται στο μυαλό, αλλά ακόμα
και για τις πιο απλές «άσχημες» καταστάσεις στις οποίες εκτίθενται οι ανήλικοι. Ο κ. Σφακιανάκης
αναφέρθηκε σε ουκ ολίγα περιστατικά παιδιών στην Ελλάδα, τα οποία βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη
θέση όταν φωτογραφίες τους «πειράχτηκαν» μέσω φωτομοντάζ και διέρρευσαν στο σχολικό τους
περιβάλλον, παρουσιάζοντας π.χ. το πρόσωπο του παιδιού με το σώμα κάποιας πορνοστάρ.
Δεν είναι η ίδια η φωτογραφία που θα ενοχλήσει το παιδί, όσο ο αδιάκοπος χλευασμός των
συμμαθητών του ή, ακόμα χειρότερα, το bullying που θα ακολουθήσει.
Ο κ. Σφακιανάκης τονίζει σαφώς ότι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσετε την ψηφιακή
ταυτότητα του παιδιού σας είναι να μην ποστάρετε ποτέ απολύτως τίποτα για εκείνο. Κάποιοι γονείς
θεωρούν ότι λαμβάνουν ένα «μέτρο προστασίας» ποστάροντας φωτογραφίες των παιδιών τους χωρίς
να αναγράφουν πουθενά τα ονόματά τους –οι φωτογραφίες, όμως, θα παραμείνουν για πάντα εκεί,
διαθέσιμες προς όλους.
Δεν αποκλείεται στο μέλλον, λένε οι ειδικοί, μία φωτογραφία του παιδιού σας που ποστάρατε
όταν είναι 4 ετών, να συνδεθεί με κάποια που θα ποστάρει ένας φίλος του όταν θα είναι 10 ετών, και
στην συνέχεια με κάποιο επαγγελματικό προφίλ που μπορεί να έχει το παιδί σας ως ενήλικας και έτσι
να δημιουργηθεί ένα πλήρες ψηφιακό αρχείο του παιδιού, πάνω στο οποίο δεν θα μπορεί να έχει
κανέναν έλεγχο! Μπορεί τώρα να ακούγεται ασήμαντο, αν το καλοσκεφτείτε, όμως, το γεγονός ότι ο
καθένας θα μπορεί να έχει πληροφορίες για ολόκληρη την ζωή του παιδιού σας, τις οποίες θα
διαχειρίζεται όπως θέλει, είναι τουλάχιστον τρομακτικό.
Τι μπορείτε να κάνετε αν έχετε ήδη ποστάρει φωτογραφίες των παιδιών σας στο Facebook ή
σε άλλο κοινωνικό δίκτυο; Όπως ανάφερε στην ομιλία του ο κ. Σφακιανάκης, για να μπορέσει μία
κοπέλα από την Ιρλανδία να διεκδικήσει ολόκληρο το ψηφιακό της αρχείο, αφού απενεργοποίησε το
προφίλ της στο Facebook, χρειάστηκε να καταφύγει σε πολυετή δικαστικό αγώνα με το μέσο. Τι
κέρδισε στο τέλος; Ένα CD με τις φωτογραφίες της (αντίγραφα των οποίων προφανώς και έχει
κρατήσει το Facebook). Πολύ απλά, αυτό σημαίνει πως ό,τι «ανεβαίνει» στο διαδίκτυο, πρακτικά δεν
κατεβαίνει ποτέ!
Μπορείτε να διαγράψετε όσες φωτογραφίες έχετε αναρτήσει, ώστε να μην είναι διαθέσιμες
στον οποιοδήποτε. Τις φωτογραφίες που έχουν ποστάρει άλλοι με εσάς (και τα παιδιά) να έχετε γίνει
tag μπορείτε να τις κρύψετε από το Χρονολόγιό σας, όμως όχι να τις διαγράψετε –μόνο αυτός που
την πόσταρε μπορεί να το κάνει.
Από εκεί και πέρα, στις ρυθμίσεις ασφαλείας του μέσου (π.χ. του facebook) επιλέξτε αφενός
τις φωτογραφίες σας να βλέπουν μόνο οι φίλοι σας (ούτε καν οι Φίλοι των Φίλων) και επιλέξτε να
ενημερώνεστε κάθε φορά που κάποιος σας κάνει tag σε μία φωτογραφία, προκειμένου να την
εγκρίνετε πριν δημοσιευτεί –αν είναι και τα παιδιά σας στην φωτογραφία αυτήν, το δικό σας όνομα
θα είναι αυτό που πιθανότατα θα γίνει tag.
Τέλος, ενημερώστε κάθε φίλο και γνωστό σας ότι δεν θέλετε επ' ουδενί να ποστάρουν καμία
φωτογραφία ή πληροφορία, στην οποία εμφανίζεται ή αναφέρεται το παιδί σας.
Σε περίπτωση που ανησυχείτε ή είστε βέβαιοι ότι φωτογραφίες του παιδιού σας χρησιμοποιούνται από άλλους, χωρίς την δική σας συγκατάθεση, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι
να απευθυνθείτε στο Cyber Alert, την εφαρμογή για επικοινωνία με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε Πραγματικό Χρόνο –μάθετε περισσότερα εδώ- ή απευθείας στο τηλέφωνο της Διεύθυνσης
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα 210-6476464, 210-6476000. >>>
Αφ’ ότου δημοσίευσα σε άρθρα μου τις ανωτέρω σκέψεις μου, η ΕΛΟΚ έσπευσε να βάλει τους
γονείς να υπογράφουν υπό πίεση πριν από τους αγώνες και μέσα στους αγωνιστικούς χώρους ότι
συγκατατίθενται να δημοσιεύονται οι φωτογραφίες των παιδιών τους!
Τις παρανομίες ακόμα και για αυτό θα τις πούμε στο δικαστήριο!
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Δίνουμε επίσης εδώ μερικά παραδείγματα από τις δημοσιεύσεις ιστοσελίδων κληρώσεων της
Sportdata για παράνομους και μη αγώνες της ΕΛΟΚ, όπου στο κάτω μέρος κάθε ιστοσελίδας
φαίνεται ο ιδιοκτήτης της διαδικτυακής πλατφόρμας των διοργανώσεων Πέτρος Σκοπελίτης:
1) 2/1/2013 – Αγώνες Παίδων – Κορασίδων και οδηγίες για την εκμάθηση του συστήματος,
2) 6/12/2013 – Το Ανοιχτό Πρωτάθλημα όλων των στυλ και όλων των … εθνών!!!
3) 10/5/2014 – Πανελλήνιο Κύπελλο Σίτο-ριου,
4) 18/1/2015 – Πανελλήνιο Ανδρών της ΕΛΟΚ,
5) 26/9/2015 – Πανελλήνιο Εφήβων-Νεανίδων της ΕΛΟΚ,
6) 26/9/2015 – Πανελλήνιο κάτω των 21 ετών της ΕΛΟΚ.
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Μέχρι 31/122014 ιδιοκτήτης της Sportdata εμφανιζόταν ο Πέτρος Σκοπελίτης ως κατωτέρω:

Και σε μεγέθυνση:

Μαζί με την από 7/9/2016 αστεία μήνυση των Μπουλούμπαση, Γερόλυμπου, Ποντίδας,
Βόβλα, και Χονδροματίδη κατά των Κοσμίδη, Ι. Πανουσόπουλου, Α. Πανουσόπουλου, Αθανασόπουλου, Περσίδη και Δρακόπουλου, «αντίθετη» στη μηνυτήρια αναφορά Κοσμίδη για τις παρανομίες στη Σχολή Προπονητών Καράτε του 2014, κατατέθηκε σαν σχετικό έγγραφο και η επόμενη
επιστολή, υποτίθεται από τον Γαβριήλ Σκοπελίτη, γιο του Πέτρου Σκοπελίτη δήθεν για να μας
αποδείξει ότι οι κληρώσεις και η όλη διαδικασία της διαδικτυακής πλατφόρμας της Sportdata είναι
απροσπέλαστες σε έξωθεν επεμβάσεις και άρα αναμάρτητες!
Παραμύθια! Δημοσιεύουμε στη συνέχεια την ανυπόγραφη προς δικαστήριο επιστολή με
μόνη επέμβασή μας τις σημειώσεις στα αναξιόπιστα σημεία κρατώντας τα επιχειρήματά μας για το
δικαστήριο! Επιστολή χωρίς ημ/νία και διάτρητη από εσκεμμένες ασάφειες:
Η Sportdata δείχνει να ανήκει στον Γερόλυμπο και οι Σκοπελίτιδες να είναι η βιτρίνα!
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Τώρα θυμήθηκε ο Γαβριήλ να εξηγήσει στην ΕΛΟΚ τι κάνει το δικτυακό πρόγραμμα της
Sportdata??? Παρατήρηση: Η επιστολή δείχνει να γράφηκε από τον Γερόλυμπο!!!
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Το 2018, κάτω, οι ιστοσελίδες των κληρώσεων των αγώνων της ΕΛΟΚ έφεραν το όνομα
του νέου ιδιοκτήτη! Ερώτημα: γιατί άλλαξε ο ιδιοκτήτης και πότε ακριβώς???

Με άδεια χρήσης μέχρι 31/12/2018, και σε μεγέθυνση:

Φυσικά, ο Πέτρος Σκοπελίτης ως αντιπρόεδρος στο σύλλογο του προέδρου της ΕΛΟΚ
Χρήστου Μπουλούμπαση και συστηματικά ψηφίζων ως αντιπρόσωπος και άλλων συλλόγων σαν
«εργαλείο» του Γερόλυμπου είχε και τα Bonus του εκ των οποίων βρήκαμε το επόμενο σε
προώθηση της κόρης του στον πίνακα αθλητών για μόρια της ΓΓΑ (με κλικ εδώ)!
Μη μου πείτε ότι τα παιδιά εκείνου που διεκπεραιώνει τις κληρώσεις των αγώνων δεν
βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι όλων των άλλων αθλητών!!!
Η Sportdata δείχνει να ανήκει στον Γερόλυμπο και οι Σκοπελίτιδες να είναι η βιτρίνα!
Το απογοητευτικό για τον πατέρα Σκοπελίτη είναι ότι κατ’ εντολή Γερόλυμπου έβαλε μπροστά
τον γιο του για να γλυτώσει το κεφάλι του ή/και για να δώσει ένα κατασκευασμένο αποδεικτικό
στοιχείο στον Γερόλυμπο!!! ‘Η μήπως η επιστολή γράφηκε χωρίς να ερωτηθούν οι Σκοπελίτιδες?
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Η4 – Η επιχείρηση του Τουριστικού Πρακτορείου «Elpida Star Tours»

ΑΡΧΗ

Στο ΦΕΚ 10905/20-9-2010 (και κάτω) δημοσιεύτηκε η σύσταση της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ του
Τουριστικού Πρακτορείου «Elpida Star Tours»! Οι κακές γλώσσες λένε «δεν είχε κανέναν άλλο
πελάτη παρά μόνο την ΕΛΟΚ»!!! Και οι καλές … το ίδιο λένε!!!
Το μόνο μέλος αυτής της ΕΠΕ είναι η Ελπίδα Χριστοδούλου, πρωταθλήτρια καράτε, προπονήτρια καράτε, εξέχων στέλεχος της ψευδο-ομοσπονδίας SKIF-Hellas και υπερ-κολλητή φίλη του
προπονητή καράτε Κέιβαν Γκάζι, που είναι το δεξί χέρι (σβήνεται μια λέξη) εργαλείο του Γερόλυμπου!
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Στο ανωτέρω ΦΕΚ γράφεται η κατωτέρω περίληψη του καταστατικού του Πρακτορείου:
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Πώς από μόνη της μπορούσε η αρχικά επαγγελματικά απασχολούμενη με προπονήσεις και
αγώνες καράτε αθλήτρια και μετέπειτα επαγγελματικά απασχολούμενη προπονήτρια στον δικό της
σύλλογο (Κέντρο Καράτε Σότοκαν Ιλισίων από το 2005) Ελπίδα Χριστοδούλου να χρηματοδοτήσει,
να λειτουργήσει χωρίς κανένα άλλο άτομο σαν προσωπικό και να συντηρήσει ένα νέο τουριστικό
γραφείο, όταν πολλά παλιά και με εμπειρία τουριστικά γραφεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο,
αποτελεί βέβαια ένα ερώτημα, που οι απαντήσεις του κινούνται στο χώρο της υποψίας για στημένη
δουλειά από τον Γερόλυμπο για να παίρνει ο ίδιος τα ταξίδια των αποστολών (εισιτήρια, ξενοδοχεία,
διατροφή και κίνηση) των ελληνικών ομάδων στο εξωτερικό και τις φιλοξενίες (ξενοδοχεία, διατροφή
και κίνηση) των ξένων ομάδων στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας τη φίλη του υπάκουου υπηκόου του!

Πώς ένα νέο τουριστικό γραφείο δεν έχει αναπτυγμένο site για να
προσελκύει πελάτες, ούτε κάνει διαφήμιση, ούτε ψάχνει για άλλους πελάτες πλην της ΕΛΟΚ??? Όλα αυτά δείχνουν Γερόλυμπο και αποδεικνύουν
πλάγιους τρόπους για να δίνει το ELPIDATOURS μικρότερες προσφορές
και να παίρνει τα ταξίδια ή/και για να παίζει το ρόλο της τρίτης προσφοράς
για να επιλέγεται άλλο πρακτορείο με ποσοστά στον Γερόλυμπο!!!
Είναι φανερό ότι το γραφείο αυτό ήταν κάθε ημέρα κλειστό και
λειτουργούσε μόνο για τον πελάτη ΕΛΟΚ!!! Δηλαδή ο Γερόλυμπος
μπήκε στον κόπο να ιδρύσει ολόκληρο Τουριστικό Γραφείο-μαϊμού
για να αρμέγει και από τα ταξίδια την ΕΛΟΚ!
Το τουριστικό γραφείο Elpida Star Tours (μεγάλο
λάθος Γερόλυμπε να δώσεις το όνομά της, αλλά το έκανες
για να την δελεάσεις, ώστε να μην αρνηθεί!) δημοσίευσε
στο site του τους κατωτέρω ισολογισμούς πριν το αποκαλύψω στα άρθρα μου στο www.karate.gr και μαζί με τις
διαμαρτυρίες συλλόγων να οδηγηθεί στο κλείσιμο:
Ισολογισμός του 2011 -- Ισολογισμός του 2012 -Ισολογισμός του 2013 -- Ισολογισμός του 2014 -Ισολογισμός του 2015 -- τους οποίους διαβάζετε με κλικ.
Ας δούμε, λοιπόν, μερικές διοργανώσεις στις οποίες
δραστηριοποιήθηκε το Πρακτορείο Elpida Star Tours.
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Στις 13-14 Οκτωβρίου 2012 διεξήχθη στην Αθήνα το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ1 της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε με μεγάλο πλήθος αθλητών από όλο τον κόσμο και με την
μπροσούρα του να δίνεται ανωτέρω με κλικ σε pdf.
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Στην μπροσούρα αυτή διαβάζουμε τα επόμενα:

ΠΕ
ΡΣ

Δηλαδή τη διαμονή και τις μεταφορές όλων τις διαχειρίζεται το Elpida Star Tours!

Δηλαδή, για κρατήσεις στα τηλέφωνα, φαξ και μέιλ του Elpida Star Tours!

Δηλαδή, αν δεν επιλέξετε το Elpida Star Tours για διαμονή και μεταφορές, τότε θα
πληρώσετε διπλάσια τις συμμετοχές των αθλητών σας στους αγώνες!!!
Αν όλα αυτά δεν είναι Γερόλυμπος, τότε τι άλλο μπορεί να είναι???
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Φυσικά από όλη την ανωτέρω διοργάνωση, της οποίας τις λαμογιές όλοι έβλεπαν και
κανένας δεν μιλούσε, δεν θα έλειπε η γνωστή μας Sportdata επίσης του … Γερόλυμπου:
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Στις 6-7-8 Δεκεμβρίου 2013 διεξήχθη στην Αθήνα το “Athens OPEN 2013” (με κλικ η
μπροσούρα του) με μεγάλο πλήθος αθλητών από Ελλάδα και άλλες χώρες. Το πρακτορείο
Elpida Star Tours του … Γερόλυμπου ήταν ο επίσημος Tour Operator (σελ. 14 μπροσούρας)!
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Και φυσικά πάλι δεν έλλειπε η σταθερή επιχείρηση πάλι του … Γερόλυμπου Sportdata!!!
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Πώς την λένε την παροιμία? «Γερόλυμπος κερνάει … Γερόλυμπος πίνει!»! Κάπως έτσι!
Και όλα αυτά γίνονταν επί οκτώ χρόνια μέσα στην ΕΛΟΚ, μπροστά τα μάτια όλων των
συμβούλων των ΔΣ και των Ελεγκτικών Επιτροπών και ψηφίζονταν από τους μαϊμού-αντιπροσώπους των συλλόγων στις Γενικές Συνελεύσεις … υπό το άγρυπνο μάτι και … υπό το μακρύ χέρι
του Δικτάτορα και Αθλητικού Εγκληματία Γιώργου Γερόλυμπου!
Το 2016, όταν ο
Γερόλυμπος με τη
γυναίκα του Ποντίδα, τον
Κέιβαν Γκάζι, την Ελπίδα
Χριστοδούλου και τον
Νικήτα Ζαρουχλιώτη
προσπάθησαν να
αρπάξουν την
αντιπροσώπευση της JKA
(σελ. 26 του παρόντος)
σαν διεύθυνση της
ψεύτικης «ομοσπονδίας»
τους ΗΚΟ είχε δηλωθεί η
διεύθυνση του
Πρακτορείου Ταξιδίων
Elpida Star Tours!
(σελ. 26 του παρόντος)

Πολλοί σύλλογοι πήραν είδηση τα υπέρογκα έξοδα με τα οποία χρέωναν τους αθλητές και τους
γονείς στις αποστολές και ταξίδευαν μόνοι τους ενώ τους κατήγγειλαν ταυτόχρονα στην ΓΓΑ και έτσι
παρά τα μεγάλα έσοδα από διοργανώσεις αγώνων και … Accommodations και Transportations των
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ξένων στην Αθήνα και τα ταξίδια των ελληνικών ομάδων στο εξωτερικό το Elpida Star Tours το
2017 τέθηκε σε εκκαθάριση με την επόμενη δήλωση στο Εμπορικό Επιμελητήριο:
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Οι διαγωνισμοί της απάτης για τα ταξίδια:
Σε μια από τις πρόσφατες μηνύσεις του εναντίον μου (δεν έχει δικαστεί ακόμα) ο Γερόλυμπος
είχε βάλει μεταξύ των σχετικών εγγράφων και ένα πακέτο προσφορών από ταξιδιωτικά πρακτορεία
για να αποδείξει ότι το Elpida Star Tours δεν απολαμβάνει καμιάς ιδιαίτερης μεταχείρισης! Στο
πακέτο ήταν εσκεμμένα μπερδεμένες διαφορετικές προσφορές προς Λισαβόνα και προς Ισπανία!
Ας δούμε το πακέτο των προσφορών προς Λισαβόνα 7-9/2/2014 με κλικ εδώ! Περιέχονται:
1 – Προκήρυξη της ΕΛΟΚ για το ταξίδι,
2 – Πρώτη προσφορά του Interaviation χωρίς αρ. πρωτ. με συγκεκριμένους όρους
3 – Δεύτερη προσφορά του Elpida Star Tours χωρίς αρ. πρωτ. με μπερδεμένους όρους
4 – Τρίτη προσφορά του MANU TRAVEL Ltd. χωρίς αρ. πρωτ. με συγκεκριμένους όρους
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Θυμίζουμε εδώ ότι ένας νόμιμος, ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός γίνεται α) με καθορισμό των προδιαγραφών ποσότητας και ποιότητας από την ενδιαφερόμενη υπηρεσία, β) υποβολή
της δεσμευτικής τεχνικής περιγραφής από τους διαγωνιζομένους σε ανοιχτούς φακέλους, γ)
υποβολή των οικονομικών προσφορών από τους διαγωνιζομένους σε απαραίτητα κλειστούς
φακέλους, δ) έλεγχο των τεχνικών περιγραφών από την επιτροπή της προμήθειας, αν είναι
αποδεκτές, και τέλος ε) άνοιγμα των οικονομικών προσφορών από την τεχνική επιτροπή ενώπιον
αντιπροσώπων των διαγωνιζομένων!
Στην προκειμένη περίπτωση:
1 – Οι προδιαγραφές της ΕΛΟΚ ήταν ελλιπώς διατυπωμένες σε
τρόπο που ο διαγωνισμός να μπορεί να κηρυχθεί άκυρος,
2 – Το γραφείο Interaviation είχε υποβάλλει λεπτομερή και συγκεκριμένη προσφορά,
3 – Το Γραφείο MANU TRAVEL Ltd. είχε υποβάλλει λεπτομερή και
συγκεκριμένη προσφορά,
4 – Το γραφείο Elpida Star Tours είχε υποβάλλει προσφορά με
εσκεμμένα διφορούμενους όρους, αλλά το κυριότερο ήταν το ότι είχε στείλει την οικονομική
προσφορά με Φαξ, που φαίνεται στο άνω μέρος κάθε σελίδας της προσφοράς, και όχι σε κλειστό
φάκελο, πράγμα το οποίο από μόνο του καθιστά ΑΚΥΡΟ τον διαγωνισμό.
5 – Πουθενά δεν φαίνεται ότι στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών ήταν παρόντες και οι
αντιπρόσωποι των τριών γραφείων.
6 – Πουθενά δεν φαίνεται, για τα σχετικά της δίκης, ποιος τελικά πήρε την προμήθεια του
ταξιδιού???
Ποιο σενάριο υπερισχύει? Προφανώς την προσφορά του Elpida Star Tours την έγραψε ο
Γερόλυμπος, (ίσως και στα γραφεία της ΕΛΟΚ), την έδωσε ή έστειλε στην Χριστοδούλου και επειδή
είχαν καθυστερήσει της είπε να την στείλει με … φαξ για πιο γρήγορα στην ΕΛΟΚ! Και έτσι η
προσφορά πήγε ανοιχτή στην ΕΛΟΚ με τα στοιχεία του φαξ της Χριστοδούλου στο άνω μέρος κάθε
σελίδας, αλλά κανένας από τους «κοιμώμενους» δεν το είδε αυτό ή/και δεν τολμούσε να μιλήσει!!!
Αλλά και ποιος και τι να πει, αφού όλοι τα ήξεραν όλα!
Οι πολυετείς απάτες στο Τρίαθλο:
Τις απάτες του Γερόλυμπου στο Τρίαθλο θα τις δούμε σε επόμενο κεφάλαιο, αλλά εδώ επιβάλλεται να δούμε την ανάμιξη της Ελπίδας Χριστοδούλου στις εκλογές του Τριάθλου του 2012, από
όπου αποδεικνύεται ότι η Χριστοδούλου χρησιμοποιείται ως «εργαλείο» εξαπάτησης από τον
Γερόλυμπο, πράγμα που αποδεικνύει «κατακτητική οικειότητα», δηλαδή την κάνει ότι θέλει μαζί με
το άλλο «εργαλείο» και φίλο της Κέιβαν Γκάζι, του οποίου ήταν μαθήτρια και είναι συνεργάτιδα!
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Στο άρθρο μου στο www.karate.gr με τίτλο «Καράτε και Τρίαθλο: Το Σύνδρομο του
Γερόλυμπου και ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής» και με διεύθυνση http://karate.gr/14elok/
144160104.htm είχα γράψει σχετικά με την αρπαγή και εκμετάλλευση της Ομοσπονδίας του Τριάθλου από τον Γερόλυμπο με συλλόγους καράτε και μαϊμούδες-πρόσωπα στη διοίκηση:
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Στον Πίνακα Ψηφισάντων φαίνονται οι σύλλογοι και οι αντιπρόσωποί τους, όπου όλο το
σύστημα είναι μαγειρεμένο από τον Γιώργο Γεερόλυμπο. Στα ονόματα των συλλόγων κρύβεται
εσκεμμένα η λέξη «Καράτε» εδώ τους χρησιμοποιεί στο Τρίαθλο χωρίς να ασχολούνται με αυτό!
Στο 3 του πίνακα είναι ο σύλλογος Καράτε του Γιάννη Κανέλλη. Αντιπρόσωπό του έβαλε ο
Γερόλυμπος τον δικό του Μάριο Λιακόπουλο, Αντιδήμαρχο Χαϊδαρίου, ο οποίος είχε συλληφθεί προ
καιρού για κακουργηματικές πράξεις,
Στο 4 του πίνακα είναι ο σύλλογος Καράτε του Κέιβαν Γκάζι, όπου μπήκε αντιπρόσωπος ο
ίδιος ο Γερόλυμπος,
Στο 5 του πίνακα είναι ο σύλλογος Καράτε της Ελπίδας Χριστοδούλου, όπου έβαλε τον δικό
του Μανόλη Γαρεφαλάκη,
Στο 6 του πίνακα είναι ο σύλλογος Καράτε του Δημήτρη Τσακατάνη, όπου έβαλε τον δικό του
"μαθητή του Κέιβαν Γκάζι" Ανδρέα Προβατά,
Στο 7 του πίνακα είναι ο σύλλογος Καράτε του Κώστα Γκουβούση, όπου έβαλε τη ... γυναίκα
του Εμμανουέλλα Ποντίδα-Γερολύμπου,

Στο 8 του πίνακα είναι ο σύλλογος Καράτε του Γιώργου Αιχμαλωτίδη, όπου έβαλε αντιπρόσωπο τον δικό του "μαθητή του Κέιβαν Γκάζι" Γιώργο Μπαλωμένο,
Στο 9 του πίνακα είναι ο σύλλογος Καράτε του Νικήτα Ζαρουχλιώτη, όπου έβαλε αντιπρόσωπο
τον "σκλάβο επί των τιμών" Κέιβαν Γκάζι,
Στο 10 του πίνακα είναι ο σύλλογος Καράτε "Λέοντες Νέας Σμύρνης", όπου έβαλε τον δικό του
"μαθητή του Κέιβαν Γκάζι" Ιωσήφ Ξανθόπουλο,
Στο 11 του πίνακα είναι ο σύλλογος Καράτε του Στέλιου Σκαρόγιαννη, όπου έβαλε την δική του
"μαθήτρια του Κέιβαν Γκάζι" Ελπίδα Χριστοδούλου,
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Στο 12 του πίνακα = Α. Σ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ έβαλε αντιπρόσωπο την δική του "μαθήτρια του
Κέιβαν Γκάζι" Ιουλία Λιοντή,
Στο 13 του πίνακα είναι ο σύλλογος Καράτε του Απόστολου Φουρλή, μαθητή του Παναγιώτη
Χονδροματίδη, όπου έβαλε τον δικό του ... Χονδροματίδη,
Στο 14 του πίνακα είναι ο σύλλογος Καράτε της Χριστίνας Μπασούκου, όπου ο Γερόλυμπος
έβαλε αντιπρόσωπο τον αδήλωτο υπάλληλο της ΕΛΟΚ Μηλτιάδη Παπαδημητρίου!
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Συνεπώς, τα μέχρι τώρα συμπεράσματα, τα οποία αποδεικνύουν την αθλητική απάτη των δύο
αθλητικών απατεώνων, του Γερόλυμπου και της γυναίκας του Ποντίδας-Γερολύμπου είναι ότι:
1 – «Με 15 συλλόγους-μέλη η Ομοσπονδία Τριάθλου έπρεπε να είχε χάσει την αθλητική της
αναγνώριση και παρ' όλα αυτά παραμένει ακόμα αναγνωρισμένη κατά καραμπινάτη παράβαση του
αθλητικού νόμου!» είχα γράψει τότε, αλλά μέχρι σήμερα ο ΓΓΑ της αφαίρεσε την ειδική
αθλητική αναγνώριση, διότι είχε μόνο 3-4 ενεργούς συλλόγους που έκαναν τρίαθλο!
2 - Σε αυτούς τους 15 συλλόγους οι 12-13 σύλλογοι Καράτε ΔΕΝ καλλιεργούν το Τρίαθλο!
3 - Οι άλλοι 2-3 σύλλογοι θα πρέπει να ελεγχθούν αν καλλιεργούν πραγματικά το Τρίαθλο!
4 - Οι παράνομοι αντιπρόσωποι των παρανόμων 12-13 συλλόγων, που μετέχουν στην
ψηφοφορία, εκλέγουν ως μέλη της παράνομης Εφορευτικής Επιτροπής τους παράνομους από
το Καράτε Μιλτιάδη Παπαδημητρίου, Εμμανουέλλα Ποντίδα και Ελπίδα Χριστοδούλου!
5 - Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας του Τριάθλου
ψηφίζουν τελικά δεκατρείς: δύο είναι οι Πετρίδης και Βαξεβάνης, που δεν γνωρίζουμε από πού
προέρχονται, και ακόμα έντεκα παράνομοι, που γνωρίζουμε ότι προέρχονται από συλλόγους
Καράτε, οι οποίοι σύλλογοι ΔΕΝ καλλιεργούν το Τρίαθλο!
6 - Οι υποψήφιοι και τελικά εκλεγόμενοι, όπως αναγράφονται στο Πρακτικό Εκλογών είναι [με
(Κ) σημειώνονται της Συμμορίας από το Καράτε]:
Για την ΕΕ
Τακτικοί
Αναπληρωματικοί
Χριστοδούλου Οδυσσέας (Κ)
Γκάζι Παύλος Ντάριο (Κ)
Καβακοπούλου Μαρία (Κ)
Παπαδημητρίου Βάιος (Κ)
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Για το ΔΣ
Τακτικοί
Αναπληρωματικοί
Γερόλυμπος (Κ)
Χριστοδούλου Θεοφ. (Κ)
Γκάζι Κέιβαν (Κ)
Γκούμας Αλέξανδρος (?)
Γαρεφαλάκης Εμ. (Κ)
Κόλια Ιωάννα (?)
Βαξεβάνης Χρήστος (?)
Παπαδημητρίου Ελ. (Κ)
Ξανθόπουλος Ιωσ. (Κ-Γκάζι)
Γκάζι Αθηνά-Σοράγια (Κ)
Προβατάς Ανδρέας (Κ-Γκάζι)
Κασάπη Μαρούλα (Κ)
Λιακόπουλος Μάρ. (Κ)
Λιοντή Ιουλία (Κ-Γκάζι)
Μπαλωμένος Γιώρ. (Κ-Γκάζι)
Πετρίδης Ιωάννης (?)

Εφορευτική Επιτροπή:
Μιλτιάδης Παπαδημητρίου
Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου
Ελπίδα Χριστοδούλου

Παρατήρηση: Μετά από έρευνα πρόκυψε ότι οι Γιώργος Μπαλωμένος, Ανδρέας Προβατάς
και Ιουλία Λιοντή (νοσοκόμα) είναι μαθητές του Κέιβαν Γκάζι (φωτό) και άρα το Πρακτικό των
Εκλογών του Τριάθλου παίρνει πλέον και νέες παρατηρήσεις ως ανωτέρω-κατωτέρω!
7 - Παρατηρούμε ότι οι ... οικογένειες ΓερόλυμπουΓκάζι-Χριστοδούλου-Παπαδημητρίου έκαναν ... απόβαση και κατέλαβαν το ... Τρίαθλο!!! Δηλαδή, οι εκλογές
αυτές ήταν ... "κλειστές" για τέσσερεις οικογένειες και
τους φίλους τους!!! Αναλυτικότερα:
α) Συμμετέχουν οι Γερόλυμπος και η γυναίκα του
Ποντίδα, μαγαζάτορες της ΕΛΟΚ = 2 άτομα!
β) Συμμετέχουν ο Κέιβαν Γκάζι ("εργαλείο" του
Γερόλυμπου) με τα παιδιά του Γκάζι Παύλο-Ντάριο και Γκάζι Αθηνά-Σοράγια, αλλά και με τους
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μαθητές του Ξανθόπουλο, Προβατά, Λιοντή, Μπαλωμένο, Χριστοδούλου Ελπ., Χριστοδούλου Οδ.,
Καβακοπούλου, = 10 άτομα
γ) Μπήκε στο κόλπο και ο αδήλωτος υπάλληλος της ΕΛΟΚ Μίλτος Παπαδημητρίου με τα
αδέλφια του (ή ό,τι άλλο) Παπαδημητρίου Ελ. και Παπαδημητρίου Βάιο = 3 άτομα!
Δηλαδή στα όργανα της διοίκησης του Τριάθλου στα 20 άτομα εκλέχθηκαν 16 καραμπινάτοι
από το Καράτε, πιόνια του Γερόλυμπου, και 4 που δεν ξέρουμε πούθε κρατάει η σκούφια τους!!!
8 – Τέλος, στο κύριο όργανο της ομοσπονδίας Τριάθλου, που είναι το ΔΣ αυτής, τα 9 μέλη
είναι από το Καράτε και τα άλλα 2 δεν ξέρουμε από πού είναι???
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Σε πρόσφατη δίκη-παρωδία για αυτές τις εκλογές του Τριάθλου κατόπιν αποστολής φακέλου
με παρανομίες από τη ΓΓΑ στην Εισαγγελία, η οποία από όλες τις παρανομίες βρήκε αξιόλογη μόνο
την παράβαση καθήκοντος από την Εφορευτική Επιτροπή των Μιλτιάδη Παπαδημητρίου,
Εμμανουέλλας Ποντίδα (φωτό) και Ελπίδας Χριστοδούλου, α) η ΓΓΑ δεν παρέστη, β) οι δύο
μάρτυρες κατηγορίας, ενώ επί δυόμισι χρόνια απειλούσαν ότι «θα έσκιζαν» τον Γερόλυμπο,
αποσιώπησαν κύρια στοιχεία, και γ) οι Εισαγγελέας και Πρόεδρος της δίκης ήταν τελείως
απογοητευτικοί στον έλεγχο και αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων παρ’ όλο που η δίκη
κράτησε δυόμισι ώρες οδηγήθηκε σε καραμπινάτη δικαστική πλάνη!!!
Πώς να μη χάσει την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη ο Πολίτης???
Και δεύτερον: πώς να μην ανήκει στον Γερόλυμπο το τουριστικό γραφείο «Elpida Star
Tours”, όπως και η Sportdata???
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 τις καραμπινάτα παράνομες εμπορικές επιχειρήσεις, που λυμαίνονται την ΕΛΟΚ καθώς και τις παράνομες ψευδοομοσπονδίες ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στο άθλημα του καράτε και σε
όσους ασχολούνται με αυτό, από τον Γιώργο Γερόλυμπο αναδεικνύοντας τον ίδιο
για άλλη μια φορά ως τον Εγκέφαλο της Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!!!
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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!
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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»!
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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 επόμενα 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.

