karate.gr: 12 - Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε
Πρώτη δημοσίευση 7/1/2019.
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!!!
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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 561 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
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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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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 ......................................................................................
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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 παράνομα) .........................................................................
Β4 – Εξελεγκτικές Επιτροπές (της παράνομες) .....................................................................
Β5 – Οικονομικά Θέματα (όλα παράνομα) ............................................................................
Β5.1 – Επιχορηγήσεις ..................................................................................................
Β5.2 – Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί .......................................................................
Β5.3 – Καταγγελίες – Έλεγχοι ......................................................................................
Β5.4 – Τα Έσοδα της ΕΛΟΚ .........................................................................................
Β6 – Συνολικά: Εγκληματική Οργάνωση με Δομή & Ιεραρχία για ξέπλυμα χρήματος .............
Κεφάλαιο Γ – Οι Επιτροπές της ΕΛΟΚ
Γ1 – Τοπικές Επιτροπές (παράνομες) ...................................................................................
Γ2 – Τεχνικές, Εξεταστών, Διαιτησίας και Αγώνων (παράνομες) ...........................................
Γ3 – Δικαστική Επιτροπή – Νομικός Σύμβουλος ΕΛΟΚ και προσωπικός Δικηγόρος του
Γερόλυμπου (παράνομοι) .................................................................................................................
Κεφάλαιο Δ – Αγώνες και Διοργανώσεις της Ομοσπονδίας
Δ1 – Αγώνες ΕΛΟΚ Εσωτερικού (αρκετοί παράνομοι) ........................................................
Δ1.1 – Αγωνιστικά Ημερολόγια – Παράνομοι Αγώνες ..................................................
Δ1.2 – Αγώνες κατά έτη ................................................................................................
Δ2 – Αγώνες ΕΛΟΚ Εξωτερικού στις Παγκόσμια-Ευρωπαϊκή-Μεσογειακή-Βαλκανική.
Πολλές παράνομες «συμμετοχές ή μη συμμετοχές» αθλητών ή ομάδων .....................
Δ3 – Αγώνες δήθεν Παραδοσιακών Στυλ με Κανονισμούς ΕΛΟΚ (παράνομοι) ....................
Δ3.1 – Αγώνες Γκότζου-ριου ........................................................................................
Δ3.2 – Αγώνες Κυόκουσιν ............................................................................................
Δ3.3 – Αγώνες Σίτο-ριου & Σότοκαν της ISSO .............................................................
Δ3.4 – Αγώνες Σότοκαν της ΠΕΦΣΚ ............................................................................
Δ3.5 – Αγώνες Σότοκαν της SKIF-Hellas......................................................................
Δ3.6 – Αγώνες Γουάντο-ριου ........................................................................................
Δ4 – Διοργανώσεις Σεμιναρίων Καράτε (παράνομες) ............................................................
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 – ISSO..............................................................
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 .......................................................................

ΠΕ
ΡΣ

Κεφάλαιο Ζ – Προνόμια της ΕΛΟΚ εκ του νόμου ..........................................................................
Ζ1 – Στέγη & Εξοπλισμός γραφείων ΕΛΟΚ & Γραμματειών Παγκόσμιας, Ευρωπαϊκής και
Βαλκανικής του Καράτε (παράνομα) ................................................................................................
Ζ2 – Επιχορηγήσεις ΓΓΑ & ΕΟΕ (παράνομες).......................................................................
Ζ3 – Η Μισθοδοσία των Πέντε Υπαλλήλων, που απολύθηκαν παράνομα ..........................
Z4 – Δωρεάν χρήση ακριβών Σταδίων – Άδειες Αγώνων «υπό την αιγίδα» (παράνομα) ......
Z5 – Αξιολογήσεις & Επιχορηγήσεις Συλλόγων (παράνομες) ................................................
Ζ6 – Μόρια στους αθλητές για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΤΕΙ (παράνομα) ........................................
Ζ7 – Προσλήψεις αθλητών σε δημόσιες υπηρεσίες ................................................................
Ζ8 – Επαγγελματικό δίπλωμα Προπονητή από Σχολές Προπονητών (παράνομα) ...............
Ζ8.1 – Προηγούμενες Σχολές Προπονητών (παράνομες) ..........................................
Ζ8.2 – Ίδρυση & Λειτουργία της Σχολής Προπονητών του 2014 (παράνομα).............
Ζ8.3 – Πρακτικά, Σχετικά και καταγγελίες Σχολής Προπονητών 2014 (παράνομα) ....
Ζ8.4 – Οι Δεκάδες παρανομίες της Σχολής Προπονητών 2014 ...................................
Ζ8.5 – Διαπλοκή Γκουβούση, Γερόλυμπου και ΓΓΑ! ....................................................
Ζ8.6 – Σχολές Εκπαιδευτών της ΕΛΟΚ (παράνομες) .................................................
Κεφάλαιο Η – Οι παράλληλες προς την ΕΛΟΚ εμπορικές επιχειρήσεις ....................................
Η1 – Εμπόριο αθλητικών ειδών από τον Γ. Γερόλυμπο .......................................................
Η2 – Οι «εμπορικές ομοσπονδίες» ISO-ΕΟΠΕΚ-KOI Hellas-HKO-ISSO (παράνομες) .........
Η3 – Η κρυφή επιχείρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Sportdata (παράνομη) ..........
Η4 – Η επιχείρηση του Τουριστικού Πρακτορείου «Elpida Startours» (παράνομη) .............
Κεφάλαιο Θ – Αρπαγή με Συλλόγους Καράτε και εκμετάλλευση από τον Γερόλυμπο άλλων
αθλητικών ομοσπονδιών .....................................................................................................
Θ1 – Η Αρπαγή του Χόκεϊ από τους Γερόλυμπο και Τσόγκα (παράνομα) .............................
Θ2 – Η Ίδρυση του Κέρλινγκ από τον Γερόλυμπο (παράνομα) ............................................
Θ3 – Η συμμετοχή του Γερόλυμπου στο Σόφτμπολ ................................................................
Θ4 – Η συμμετοχή του Γερόλυμπου στην Ομοσπονδία Παγοδρομιών ...................................
Θ5 - Η Αρπαγή του Τρίαθλου από τον Γερόλυμπο (παράνομα) ............................................
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Ι1 – Πρόεδρος στην ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ ......................................................................................... 9
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ΙΔ
ΗΣ
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Λ3 – Οι Άλλοι προτεινόμενοι ...................................................................................................

ΠΕ
ΡΣ

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 Ι: Άλλες δραστηριότητες του Γερόλυμπου
Ι1 – Πρόεδρος στην ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ

ΑΡΧΗ

ΙΔ
ΗΣ

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει λεπτομερέστερα στο Κεφάλαιο Β, Ενότητα Β0, η EOEK ιδρύθηκε
το 1986 από 19 συλλόγους (τότε αρκούσαν πέντε βάσει του νόμου 75/1975) με το καταστατικό της
προσαρμοσμένο στους κανονισμούς της WUKO, έτσι ώστε να γίνει μέλος της παγκόσμιας
ομοσπονδίας WUKO (World Union of Karate Organizations), η οποία κάλυπτε παγκοσμίως το
"Μοντέρνο Καράτε". Το ιδρυτικό της καταστατικό συντάχθηκε και πληκτρολογήθηκε κάτω από τη
δική μου επίβλεψη στο δικό μου γραφείο, ως Γενικού της Γραμματέα, επί της οδού Ζαΐμη 38 στα
Εξάρχεια, το οποίο γραφείο ήταν και η έδρα της ΕΟΕΚ ΔΩΡΕΑΝ για τα πρώτα πέντε χρόνια που
δεν είχε έσοδα! Συνεπώς είμαι σε θέση να λέω ότι γνωρίζω τα πάντα από πρώτο χέρι και τόσο καλά
όσο κανένας άλλος!
Η τότε ΕΟΕΚ (σήμερα ΕΛΟΚ) έγινε αμέσως μέλος της WUKO, διότι μόνον έτσι μπορούσε να
ζητήσει την αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ, και έκανε αίτηση στη ΓΓΑ την 27/1/1988 για αυτή την
αναγνώριση υποβάλλοντας τον σχετικό φάκελο. Ο φάκελος έμεινε για δύο χρόνια (!) στο συρτάρι
του τότε Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού, ο οποίος κάτι περίμενε αλλά δεν του ήρθε, και η
αναγνώριση έγινε την 7/2/1990.
Εκείνα τα χρόνια αντιμετωπίζαμε τον κίνδυνο του ... Κινγκ-Κονγκ στο Καράτε της εποχής, του
Βασίλη Ζαχόπουλου με τους συλλόγους του (έλεγε ότι είχε περί τους 80, αλλά και τους μισούς να
είχε ήταν υπέρ-αρκετοί για να μας αλλοιώσει το καράτε της ΕΟΕΚ), ο οποίος αν έμπαινε στην ΕΟΕΚ
με το δικό του εξάμβλωμα του «Οκινάουα Τε-Τάι Καράτε-ντο» θα αλλοίωνε το καράτε, και για αυτό
το λόγο στην ΕΟΕΚ αποφασίσαμε (χωρίς να έχουμε νόμιμο δικαίωμα για αυτό, διότι οι
σύλλογοι του Ζαχόπουλου είχαν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με οποιονδήποτε σύλλογο
παραδοσιακού στυλ) να επιτείνουμε τις προσπάθειές μας για εξάπλωση των παραδοσιακών στυλ
ακόμα και προς τους συλλόγους του Ζαχόπουλου για να διασωθεί η ποιότητα του καράτε.

ΠΕ
ΡΣ

Και τότε ήταν που άρχισαν οι χοντρές κόντρες για
το ποιος θα προσηλύτιζε περισσότερους συλλόγους του
Ζαχόπουλου και σαν μαθητές του στο δικό του στυλ,
αλλά κυρίως σαν ψήφους συλλόγων για την επικράτηση στην ΕΛΟΚ!
Φυσικά στο ψητό όρμησε πρώτος ο Αθλητικός
Απατεώνας Γιώργος Γερόλυμπος, βλέποντας μακρύτερα
από εμάς, με το ψευτο-Σίτο-ρίου καράτε των Γιώργου
Τσόγκα και Ανδρέα Παπαδημητρόπουλου, με την βοήθεια του κολλητού του Γερόλυμπου από την Παγκόσμια,
του γελοίου Τόμυ Μόρις, προέδρου της τότε Επιτροπής
Διαιτητών της Παγκόσμιας!
Με θέση στο ΔΣ/ΕΟΕΚ από το 1991 (?) και με πρώτη ασχολία του, εκτός των διοικητικών, την
εμπορία φορμών Kamikaze σε συλλόγους, αθλητές και προπονητές του καράτε προετοίμαζε χωρίς
κανένας να το καταλάβει την κατάληψη και έλεγχο της ομοσπονδίας διοικητικά με συλλόγους του
Σίτο-ρύου και αρχηγό τον τότε συνεργάτη του Γιώργο Τσόγκα.
Και το μεγάλο μπαμ έγινε τον Ιούνιο του 1994, όταν επιτροπή εξεταστών του Σότοκαν (με
τους Τετσούο Οτάκε, Γιώργο Μπίκα και Άρη Κραββαρίτη μέσα) πέρασε σε εξετάσεις Νταν στο
Σότοκαν μαυροζωνάδες του Ζαχόπουλου και οι Γερόλυμπος-Τσόγκας-Κραββαρίτης (ο τελευταίος
παρ’ όλο που ήταν μέσα στην επιτροπή) σήκωσαν επανάσταση για να ακυρώσουν τις εξετάσεις
αυτές, ενώ όλοι οι άλλοι έμεναν αμέτοχοι με ανοιχτό στόμα σαν χάνοι! Ας σημειωθεί εδώ ότι βάσει
του τότε Εσωτερικού Κανονισμού οι αποφάσεις των Εξεταστών ήταν αδιάβλητες από το ΔΣ. Το ΔΣ
μόνο υπέγραφε τα αποτελέσματα των εξετάσεων χωρίς να παρεμβαίνει στις αποφάσεις των
εξεταστών.
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ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

Ο Γερόλυμπος κατάφερε να προσηλυτίσει στο ψευδο-Σίτο-ρίου των Τσόγκα και Παπαδημητρόπουλου τη σαβούρα του Ζαχόπουλου και τότε ακριβώς άρχισε η καταστροφή της ΕΟΕΚ!
Άντλησε δύναμη ψήφων συλλόγων από αυτούς και σήμερα διοικεί την ΕΛΟΚ με τη στήριξη των
συλλόγων του άχρηστου καράτε του Ζαχόπουλου μαζί βέβαια με τους προδότες των δασκάλων των
παραδοσιακών στυλ!
Είκοσι τρεις σύλλογοι αντέδρασαν «σθεναρά» στην καραμπινάτη
παρανομία των Γερόλυμπου-Τσόγκα-Κραββαρίτη και λοιπών και το
περιοδικό ΔΥΝΑΜΙΚΟ ακόμα σθεναρότερα δημοσιεύοντας εκτεταμένα
άρθρα στα τεύχη του ΔΥΝΑΜΙΚΟ, Νο 96 (1/10/1994) και ΔΥΝΑΜIΚΟ, Νo
97 (1/11/1994), στα οποία αναλύθηκαν οι κινήσεις των πραξικοπηματιών
και οι παραβάσεις του τότε Εσωτερικού Κανονισμού. Αλλά το μπαγιόκο (ο
έλεγχος της ΕΟΕΚ) ήταν μεγάλο, οι συνεργάτες λιγούρηδες και ο
διαφθορέας συνειδήσεων έβλεπε τις αδυναμίες τους και τις τάιζε!
Για την ιστορία και μόνο θυμίζω, όπως έχω ξαναγράψει, ότι κατά το
τέλος του 1994 αρχικά κινήθηκαν δικαστικά οι 23 σύλλογοι (μαζί τους και
εγώ) και ζήτησαν Γενική Συνέλευση με θέμα τις παρανομίες του ΔΣ και
όταν αυτό τους την αρνήθηκε έκαναν αίτηση στο δικαστήριο για τον ίδιο
λόγο. Στη συνέχεια, αν θυμάμαι καλά, δόθηκε στον δικηγόρο μας από τον
δικηγόρο του Γερόλυμπου απόφαση του ΔΣ με καθορισμό ημερομηνίας ΓΣ και ο δικηγόρος μας
πρότεινε να μην δικάσουμε, αφού είχε οριστεί ημέρα για την ΓΣ. Μόλις πέρασε η ημέρα της δίκης
και δεν πήγαμε, ο Γερόλυμπος ακύρωσε την ΓΣ και εξαπέλυσε τη γνωστή του στρατηγική των
απειλών και εκβιασμών κατά των 23 συλλόγων με αποτέλεσμα τελικά να μείνουν πέντε!
Αλλά εγώ, που το είχα προβλέψει αυτό, με πέντε συλλόγους και
άλλον δικηγόρο είχαμε κάνει κρυφά και δεύτερη αίτηση στο δικαστήριο!
Όταν δικάστηκε αυτή η δεύτερη αίτησή μας, ο Γερόλυμπος έφερε στο
Δικαστήριο απόφαση του ΔΣ με καθορισμένη ημερομηνία για την ΓΣ και ο
Πρόεδρος του Δικαστηρίου (με την απέραντη αφέλεια που χαρακτηρίζει
τους δικαστές!) απέρριψε την αίτησή μας με το αιτιολογικό ότι είχε ήδη
ορισθεί η ημέρα της ΓΣ, παρ’ όλο που του τονίσαμε ότι είχε ξαναγίνει το
ίδιο.
Φυσικά μόλις πέρασε η δίκη και ο Πρόεδρος απέρριψε και πάλι
το αίτημά μας, ο Γερόλυμπος με τα πιόνια του ξανα-ακύρωσε την
ημερομηνία της ΓΣ για δεύτερη φορά, δήθεν για να ... περιμένει την
καθαρογραμμένη απόφαση του Δικαστηρίου!!!
Οι πέντε απομείναντες σύλλογοι και οι εκπρόσωποί τους απειλήθηκαν και εκβιάστηκαν με τους ίδιους τρόπους με αποτέλεσμα να μείνω ΜΟΝΟΣ!
Με μόνο αντίπαλο εμένα ο Γερόλυμπος, όπως πάντα έκανε το παληκαράκι της φακής και μου
έκανε τέσσερις αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση με τον δικό του δικηγόρο: μία μέσω
της ΕΟΕΚ, μία ο ίδιος, μία μέσω του Τσόγκα και μία μέσω του Παπαδημητρόπουλου. Τις δύο
πρώτες τις έχασε και στις δύο τελευταίες δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο οι Τσόγκας και
Παπαδημητρόπουλος! Μάλλον, όταν έχασε τις δύο πρώτες, δεν πλήρωνε δικηγόρο για τις δύο
επόμενες, που θα έχανε στα σίγουρα!
Το αποτέλεσμα τότε ήταν η απόλυτη επικράτηση του Γερόλυμπου στην ΕΟΕΚ, ο Σανιώτης πρόεδρος, ο Μπίκας αντιπρόεδρος, ένας γελοίος Πασόκος και τελείως αγράμματος Νικήτας
Οικονομάκης Γενικός Γραμματέας (καμιά σχέση με καράτε και ποτέ μου δεν κατάλαβα πώς κατάφερνε να κάνει ορθογραφικά λάθη ακόμα και στα ... σύμφωνα των λέξεων! Μη γελάτε: το ψι το
έγραφε … πσι!), οι Μπουλούμπασης, Κοσμίδης και Πάσης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο
Τσόγκας έγινε μάστερ με 5-6 Νταν και ο Παπαδημητρόπουλος, που φόραγε το καρατέγκι για ...
πυτζάμα και έφερνε βόλτα πάνω στο τατάμι, βρέθηκε από το τίποτα στα 5-6 Νταν και αυτός Μάστερ
και αρχηγός στυλ!!!
Και όλα αυτά με την ανοχή και την συμμετοχή ΟΛΩΝ των άλλων συλλόγων και
«δασκάλων»!!!
Αυτή ακριβώς ήταν και η απαρχή της καταστροφής και του καράτε και της ΕΟΕΚ!!!
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Τα χρόνια κύλησαν και τα στυλ λειτουργούσαν παράνομα υπό την ΕΟΕΚ, η οποία ως μέλος
της WUKO όλοι γνωρίζαμε ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα να βάζει στους συλλόγους τον περιορισμό
της ένταξης στα στυλ. Παρ' όλα αυτά η ΕΟΕΚ είχε περάσει στον Εσωτερικό Κανονισμό της το 1992
(ο οποίος πήρε την έγκριση των άσχετων της ΓΓΑ το 1994, που είχαν μεσάνυχτα από τη λειτουργία
του παγκόσμιου καράτε) την κάλυψη των στυλ και εξετάσεις για Νταν με εξεταστές για τα
παραδοσιακά στυλ, πράγμα τελείως παράνομο για το οποίο μπορούν να ζητήσουν αποζημιώσεις
όλοι όσοι έχουν ταλαιπωρηθεί από αυτό!
Αν ο Ζαχόπουλος είχε μυαλό θα τους την είχε κλείσει τότε την ΕΟΕΚ, αλλά τον είχαν παραμυθιάσει και αυτόν! Άλλωστε είναι κανόνας στη ζωή: ο παραμυθάς λόγω αυτο-υπερεκτίμησης
της εξυπνάδας του παραμυθιάζεται πιο εύκολα από τον απλό άνθρωπο από έναν άλλο πιο
παραμυθά!!!

ΙΔ
ΗΣ

Αποδεικτικά Στοιχεία:
17 χρόνια ΔΥΝΑΜΙΚΟ, από ΝΟΕ 1977 έως ΔΕΚ 1994
ΔΥΝΑΜΙΚΟ, Τεύχος Νο 96
ΔΥΝΑΜΙΚΟ, Τεύχος Νo 97
Τα άρθρα της «Αθλητικής Ηχούς»
Ακύρωση της ΓΣ της 25/9/1994 και το σχετικό Πρακτικό του ΔΣ.
Ακύρωση της ΓΣ της 24/11/1994 κατά εξαπάτηση του δικαστηρίου από το ΔΣ.
Η επιστολή ενημέρωσης των 23 συλλόγων προς όλους τους συλλόγους της ΕΟΕΚ.
Τα πεπραγμένα του ΔΣ για το 1994, όπως ανακοινώθηκαν στη ΓΣ του Φεβρουαρίου 1995.
Απόφαση 2867/31-7-1995 της αγωγής ΕΟΕΚ κατά Περσίδη.
Απόφαση της αγωγής 837/29-3-1996 Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕ
ΡΣ

Με χονδρικά γνωστή την ανωτέρω ιστορία της ΕΟΕΚ, ας δούμε την πορεία του Γερόλυμπου
σε αυτή τη χρονική περίοδο:
Περί το 1988-89 γίνεται μέλος του ΔΣ/ΕΟΕΚ.
Το 1991-92 γίνεται ο Γιώργος Σανιώτης πρόεδρος και ο Γερόλυμπος αντιπρόεδρος (?) και ο
δεύτερος αναλαμβάνει τη θέση του αρχηγού των αποστολών εξωτερικού.
Το 1992-1994 σε συνομωσία με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ζακ Νελκούρτ, ο οποίος
διώχθηκε για οικονομικές ατασθαλίες στη Γαλλική Ομοσπονδία Καράτε από το Γαλλικό Υπουργείο
Οικονομικών, εξαπατούν συστηματικά την Παγκόσμια του Παραδοσιακού Καράτε για να αρπάξουν
στην WUKO και τις δικές της αρμοδιότητες.
Το Μάρτιο του 1994 το ΔΥΝΑΝΙΚΟ Νο 93 προβάλλει τον Γερόλυμπο
ως το καταλληλότερο πρόσωπο για μια θέση στο ΔΣ της Παγκόσμιας. Το
τεύχος αυτό αγοράζεται σε 50 αντίτυπα από την ΕΟΕΚ και μοιράζεται στα
μέλη της Παγκόσμιας στο τότε συνέδριο για να δούνε την πανελλήνια
προβολή και αποδοχή του Γερόλυμπου!
Τον Ιούνιο του 1994 γίνεται η σύγκρουση μέσα στην ΕΟΕΚ για τον
έλεγχο των νέων συλλόγων του Ζαχόπουλου. Στη σύγκρουση αυτή
επικρατεί ο Γερόλυμπος με τη βοήθεια των συλλόγων του Τσόγκα και του
Άρη Κραββαρίτη.
Το Σεπτέμβριο του 1994 είκοσι τρεις σύλλογοι αντέδρασαν «σθεναρά» στην καραμπινάτη παρανομία των Γερόλυμπου-Τσόγκα-Κραββαρίτη και λοιπών και το περιοδικό ΔΥΝΑΜΙΚΟ ακόμα σθεναρότερα δημοσιεύοντας εκτεταμένα άρθρα στα τεύχη του ΔΥΝΑΜΙΚΟ,
Νο 96 (1/10/1994) και ΔΥΝΑΜIΚΟ, Νo 97 (1/11/1994), στα οποία αναλύθηκαν οι κινήσεις των
πραξικοπηματιών και οι παραβάσεις του τότε Εσωτερικού Κανονισμού.
Στην αρχή του Δεκεμβρίου του 1994 από τους 23 συλλόγους είχαν μείνει μόνο 5 μεταξύ των
οποίων ο Περσίδης, ο Μπίκας και ο Οτάκε!
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Στο τέλος του Δεκεμβρίου του 1994 είχε μείνει μόνο ο … Περσίδης!!! Οι κότες (διάβαζε:
μεγάλοι δάσκαλοι του καράτε!) είχαν μαντρωθεί πλέον όλες στο κοτέτσι της ΕΟΕΚ από τον
Γερόλυμπο!!!
Και επαναλαμβάνω: Το αποτέλεσμα τότε ήταν η απόλυτη επικράτηση του Γερόλυμπου
στην ΕΟΕΚ, ο Σανιώτης πρόεδρος, ο Μπίκας αντιπρόεδρος, ένας γελοίος Πασόκος και τελείως
αγράμματος Νικήτας Οικονομάκης Γενικός Γραμματέας (καμιά σχέση με καράτε και ποτέ μου δεν
κατάλαβα πώς κατάφερνε να κάνει ορθογραφικά λάθη ακόμα και στα ... σύμφωνα των λέξεων! Μη
γελάτε: το ψι το έγραφε … πσι!), οι Μπουλούμπασης, Κοσμίδης και Πάσης μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο Τσόγκας έγινε μάστερ με 5-6 Νταν και ο Παπαδημητρόπουλος, που φόραγε το
καρατέγκι για ... πυτζάμα και έφερνε βόλτα πάνω στο τατάμι, βρέθηκε από το τίποτα στα 5-6 Νταν
και αυτός Μάστερ και αρχηγός στυλ!!!
Και όλα αυτά με την ανοχή και την συμμετοχή ΟΛΩΝ των συλλόγων και «δασκάλων»!!!
Και την 1/3/1995 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΕΚ διαμορφώνεται ως κάτωθι:
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Ο Γερόλυμπος σαν αντιπρόεδρος είχε αναλάβει πλέον αποκλειστικά τις επαφές της ΕΟΕΚ με
τις ομοσπονδίες του εξωτερικού και ως «άρχοντας» του ελληνικού καράτε διαμόρφωνε τις πληροφορίες από το εξωτερικό όπως αυτός ήθελε με στόχο και αποτέλεσμα «να υφαίνει» μέρα με την ημέρα
μια εικόνα για τον εαυτό του με στοιχεία από την Ελλάδα για τους ξένους όπως αυτός ήθελε και από
τους ξένους προς την Ελλάδα επίσης όπως αυτός ήθελε!!!
Κάπου εκεί … καβάλησε και το καλάμι αποθεώνοντας τον εαυτό του με τα κατά παραγγελία
του δημοσιεύματα στο ήδη πεθαμένο περιοδικό SAMURAI, που είχε να βγάλει τεύχος περί τον ένα
χρόνο και έβγαλε το Νο 18 τον Απρίλιο-Μάιο 1995 θεοποιώντας τον Γερόλυμπο με αγορά καμιά
εκατοστή τευχών οπωσδήποτε από την ΕΟΕΚ!!! Το περιοδικό αυτό είχε εξώφυλλο τον Γερόλυμπο
(κάτω) και εσωτερικά μερικές σελίδες αφιερωμένες στο «ασταμάτητο αυτό διοικητικό φαινόμενο»,
που είχε αναρριχηθεί κιόλας στην ιεραρχία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε!!!
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Δεν παραθέτω όλο το άρθρο το περιεχόμενο στο αναφερόμενο SAMURAI, αλλά ας γελάσουμε λίγο με την φαιδρότητα του «ανερχόμενου αστεριού» στο πλανητικό στερέωμα του Παγκόσμιου Καράτε! Φυσικά όλα τα κείμενα ήταν επινόηση του Γερόλυμπου ή έστω δημοσιεύτηκαν μετά
από διόρθωση και διασκευή από τον Γερόλυμπο!
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Η ανατριχίλα αρχίζει από το ίδιο το εξώφυλλο του περιοδικού: Ο «Man of the Year» δεν ήταν
και κανένας κορυφαίος αθλητής, ώστε να αξίζει να μπει εξώφυλλο αθλητικού περιοδικού! Υπήρχαν
τότε περί τους είκοσι αθλητές, που ένας εκδότης θα τους προτιμούσε για εξώφυλλο στο περιοδικό
του, αφού το πρόσωπο του Γερόλυμπου δεν παρείχε καμιά βεβαιότητα ότι θα «πούλαγε» τεύχη!
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Στη συνέχεια ο τίτλος του εσωτερικού άρθρου ήταν η αντιφατικά κομφορμιστική ατάκα «Είμαι
καταδικασμένος να πετύχω», την οποία μόνο κάποιος … χοντρά βαρεμένος κατακέφαλα την
αποδίδει στον εαυτό του!!! Γύφτικο! Δηλαδή, τον είχε «καταδικάσει» ο Θεός να πετύχει είτε το ήθελε
είτε δεν το ήθελε ο ίδιος???
Αλλά ας δούμε και την αλήθεια του κειμένου πάνω από τη γύφτικη ατάκα:
1 – Πραγματικά «αναρριχήθηκε»!
2 – Ποιες είναι οι «διαδοχικές φορές πανελληνιονίκης»?
3 – Μέλος του ομαδικού κούμιτε? Δεν νομίζω ότι ήταν Κούμιτε, γιατί φοβόταν μην του
χαλάσουν τη φάτσα! Μάλλον Κάτα ήταν και μάλιστα με τους Άρη Κραββαρίτη και Κώστα Γκουβούση
να είναι τα άλλα δύο μέλη, που πραγματικά τον έσυραν στη νίκη!
4 – Όταν ιδρύθηκε η ΕΟΕΚ το 1986 ο Γερόλυμπος ήταν αθλητής ακόμα και ποτέ δεν ήταν
ιδρυτικό της μέλος, ο ψεύτης. Άλλωστε πώς θα ήταν στην ομάδα του 1986, η οποία πήρε το χάλκινο
μετάλλιο εκείνη τη χρονιά?
5 – Διεθνής διαιτητής, αν ήταν, θα ήταν για πολύ λίγο, διότι αναρριχήθηκε στα διοικητικά.
6 – Πρόεδρος της Βαλκανικής έγινε και τον κυνηγάνε, γιατί τους πήρε το Ταμείο, ο κλέφτης!
7 – Αναρριχήθηκε στην Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή, αυτό μάλιστα το κατάφερε, αλλά και
οι δύο αυτές ομοσπονδίες, όταν τον κατάλαβαν, τον κήρυξαν «Persona non grata» και τον
απέβαλαν για πάντα από κάθε εκδήλωση του καράτε παγκοσμίως, τον συκοφάντη!!!
8 – «Διοικεί τέσσερεις ανώνυμες εταιρείες»? Παραμύθι! Ένα καλό βουλκανιζατέρ είχε
στο Αιγάλεω και αυτό το είχε στήσει ο πατέρας του με τον οποίο κατά πληροφορίες βρέθηκε
και με αυτόν στα δικαστήρια!
9 – Πλήρωσε, λοιπόν, το πεθαμένο SAMURAI, αυτό … αναστήθηκε για ένα μήνα, του
… απένειμε τον τίτλο του “Man of the Year” και ξαναπέθανε για πάντα αυτή τη φορά!
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Με τον ίδιο άκρατο ναρκισισμό συνέχισε την καριέρα του στον αθλητικό χώρο ο Γερόλυμπος
ακολουθώντας την «μέθοδο της αναρρίχησης στις πλάτες του ανωτέρου του»! Τι είναι αυτό? Είναι
η απλή μέθοδος να «συνεργάζεται» με κάποιον, που κατέχει κάποιο πόστο με αρμοδιότητες και
εξουσία σε κάποια σκάλα ιεραρχίας, να μαθαίνει τη δουλειά και στη συνέχεια να «σκαρφαλώνει»
στη σκάλα της ιεραρχίας πίσω από την πλάτη του και επάνω στην πλάτη του ή αλλιώς, να του
σκάβει το λάκκο, να τον υποσκελίζει, να τον διαβάλει, να τον εξοντώνει και να παίρνει τη θέση του!
Και υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, τους οποίους κυριολεκτικά «έγλυφε» μέχρι να
τους πάρει (κομμάτι ή ολόκληρο) αυτό που είχαν, με συγκεκριμένα ονόματα σε όλους τους
τομείς στους οποίους εισχώρησε, όπως τα επόμενα:
Από το χώρο του ελληνικού καράτε: πρώτος και καλύτερος εγώ, ο Θύμιος Περσίδης, και
μετά οι Γιώργος Τσόγκας, Γιώργος Σανιώτης, Γιώργος Μπίκας, και όλοι όσοι είχαν ομάδες συλλόγων των οποίων ήθελε την υποστήριξη σε ψήφους μέσα στην ΕΛΟΚ. Γονείς-θύματα, που είχαν τα
παιδιά τους στο καράτε, ενώ οι ίδιοι είχαν κάποια πολιτική ή κοινωνική θέση από την οποία θα
ζητούσε εκδούλευση! Η στρατηγική ήταν πρώτα να υποχρεώνει το θύμα του με χάρες για το παιδί
του (πρώτες θέσεις και μόρια) και μετά να του ξεφουρνίζει τις απαιτήσεις του. Και ο «γλυκαμένος»
τσίμπαγε ευχαρίστως, γιατί ήδη είχε από πριν το μικρόβιο μέσα του!
Από τον πολιτικό χώρο: όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο ΔΣ/ΕΟΕΚ, μας συστήθηκε
ως «μέλος του 20μελούς συμβουλίου για τον αθλητισμό του Μιλτιάδη Έβερτ της Νέας Δημοκρατίας!
Όλοι … «οι γραικοί» μείνανε με ανοιχτό το στόμα πλην εμού, που τον είχα μυριστεί από τότε και τον
περίμενα πότε θα μας σκάσει το παραμύθι!!! Μετά δικτυώθηκε ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, εις απόδειξη της
ηλιθιότητας που δέρνει τους πολιτικούς της χώρας μας, και με τη Νέα Δημοκρατία και με τον Φούρα
του ΠΑΣΟΚ, όπως θα δούμε παρακάτω στην Ενότητα Ι4 και είχε πρόσβαση στα άδυτα της ΓΓΑ και
με το ΠΑΣΟΚ και με τη ΝΔ, όπου βρέθηκε με τέχνη προστατευόμενος της οικογένειας Μητσοτάκη,
στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Μεϊμαράκη και «συνέταιρος» του Ισίδωρου Κούβελου (συζύγου της
Ντόρας Μπακογιάννη) στις αναζητήσεις εκτάσεων για γκολφ κατά τους παρά λίγο Μεσογειακούς
Βόλου-Λάρισας του 2013. Με τον Φούρα αρπαχτήκανε, διότι δεν προσλάμβανε ο Γερόλυμπος
ανθρώπους της εκλογικής περιφέρειας του Φούρα (Πάτρα) στην εταιρεία για αναγόμωση ελαστικών,
που ίδρυσαν συνεταιρικά στην Πάτρα (κατά πληροφορίες)!
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Από το χώρο του παγκόσμιου καράτε είναι πολύ γνωστές οι πράξεις του για την αναρρίχηση
στις πλάτες του Ντελκούρτ και την υποστήριξη του Εσπίνος στην εκθρόνιση του πρώτου και
κατάληψη της καρέκλας του Προέδρου της Παγκόσμιας από τον δεύτερο καθώς και την εκτεταμένη
συκοφαντική δυσφήμιση του δεύτερου (μιας και δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει στις πλάτες του για
να τον υποσκελίσει) και όλου του ΔΣ της Παγκόσμιας σε βαθμό, που να τον στιγματίσουν για όλη
του τη ζωή με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Persona non Grata» για το Παγκόσμιο Καράτε, πράγμα
που του ταιριάζει απόλυτα!
Με το ταλέντο του ο Γερόλυμπος βρέθηκε από το τέλος του 1990 (?) μέλος του ΔΣ/ΕΟΕΚ και
από το 1994 σε όποια θέση διάλεγε, όπως δείχνουν τα επόμενα έγγραφα της ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ:

17

ΙΔ
ΗΣ
ΠΕ
ΡΣ
Στο προηγούμενο ΔΣ (1995) είχε βάλει πρόεδρο τον Σανιώτη για να πνίξει την επανάσταση
των 23 συλλόγων (και εκείνος τσίμπησε!). Εδώ (1996) σουτάρισε τον Σανιώτη και μπήκε ο ίδιος
πρόεδρος της ΕΟΕΚ!
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Από 12-11-1995 ήταν πρόεδρος της ΕΟΕΚ και ανωτέρω φαίνεται ο συνεχιζόμενος άκρατος
ναρκισισμός με το «παμψηφεί» και το «μέχρι το 2004»! Υπογραμμίζονται οι ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ!
Ας σημειώσουμε παρεμπιπτόντως, ότι όλοι οι ανωτέρω και κατωτέρω κύριοι των κατά
καιρούς διοικητικών συμβουλίων εκτός από όλες τις πάμπολλες παρανομίες, που
διέπρατταν, και επιπλέον αυτών δεν υπέβαλλαν και δηλώσεις πόθεν έσχες, όπως είχαν
υποχρέωση, και κάποτε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αν θυμάμαι καλά, είχε ζητήσει
από την ΓΓΑ όλα τα πρόσωπα των ΔΣ όλων των αθλητικών ομοσπονδιών με τα στοιχεία
τους, ώστε να τους εγκαλέσει για την συγκεκριμένη αυτή παρανομία!
19

ΙΔ
ΗΣ
ΠΕ
ΡΣ
Η ανωτέρω ανακοίνωση δεν χρειάζεται ανάλυση, διότι πλέον όλος ο κόσμος του καράτε
βλέπει τις μπαρούφες που διατυπώνονται σε κάθε της παράγραφο πότε από τον ένα και πότε από
τον άλλο. Το λυπηρό και αποδεικνυόμενο πέραν πάσης αμφιβολίας είναι ότι όλοι είχαν γίνει
«σκλαβάκια» του Γερόλυμπου και τους έπαιζε σαν τις χάντρες στο κομπολόι του!!!
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Ούτε ένα χρόνο δεν κράτησε το προηγούμενο ΔΣ και επιτέλους ο Γερόλυμπος βρήκε τον
ιδανικό πρόεδρο στο πρόσωπο του άχρηστου, ανίδεου και ανίκανου Ανδρέα Παπαδημητρόπουλου,
τον οποίο και χρησιμοποίησε σαν «αχυράνθρωπο χωρίς μιλιά» στη θέση του προέδρου για μια
δεκαετία! Κατά τη δική μου άποψη ο Παπαδημητρόπουλος, ο οποίος μας συστηνόταν ως εφοριακός
ελεγκτής (!), ενώ αν του έβαζες πόσο κάνουν 2 και 2 τρελαινόταν, έπαιξε μέχρι τέλους το παιχνίδι
του Γερόλυμπου με μόνη διέξοδο από τις παρανομίες, που είχε υπογράψει, τη θεατρική παράσταση
ενός εικονικού εγκεφαλικού, που δήθεν υπέστη! Αλλά ήταν τόσο καλός, ώστε όλοι οι γύρω του τον
πίστεψαν, οι δικαστές τον πίστευαν και το κόλπο έπιανε! Κάποτε κατά το 2010 (?) ήπιαμε τυχαία
μαζί καφέ στον Βάρσο της Λεωφόρου Πεντέλης και ήταν καλύτερα από μένα!!!
Υπογραμμίζονται οι ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ!
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Η ΕΛΟΚ είχε γίνει από το 1995 μέχρι σήμερα το πρότυπο της φασιστικής οργάνωσης με έναν
αρχηγό και μηδενική ή αποτυχημένη ή εξοντωμένη αντιπολίτευση!
Όλες οι αποφάσεις κάθε επιπέδου σε ΔΣ, ΓΣ ή αλλού λαμβάνονταν πάντα από τον
Γερόλυμπο, ήταν όλες «ομόφωνες» στα ΔΣ και στις ΓΣ, ενώ ιδιαίτερα στις εκλογές η παράταξη του
Γερόλυμπου έβγαινε με ποσοστό 100% όλα αυτά τα χρόνια. Όταν διατύπωνα στα δημοσιεύματά
μου ότι μόνον ο … Χίτλερ τον είχε ξεπεράσει σε ποσοστά εκλογών με 110%, γιατί έβαζε να
διπλοψηφίζουν και οι πεθαμένοι, οι δικαστές με καταδικάζανε! Αλλά οι δικαστές είναι αφελείς διότι
δεν χωράει στο μυαλό τους ότι τέτοιες καταστάσεις είναι εφικτές! Πρόβλημά τους!
Με το ανωτέρω παρελθόν του Γερόλυμπου στην ιστορία της ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ και για να κατανοήσετε την εξέλιξή του στην ομοσπονδία, ξαναδιαβάστε το Κεφάλαιο Β΄ - Τα Όργανα Διοίκησης
της ΕΛΟΚ και θα καταλάβετε τη στρατηγική με την οποία έχτισε την «Εγκληματική Οργάνωση με
Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» ως μόνος αρχηγός της με την αμέριστη βοήθεια
της γυναίκας του την οποία έχει πλέον τοποθετήσει και πρόεδρο της ομοσπονδίας!!!
Ι2 – Η συμμετοχή του στο «Αθήνα 1997» (καταλογισμός)
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Εκτός από την εκμετάλλευση όσων ομοσπονδιών (καράτε, χόκεϊ, μπέιζμπολ, σόφτμπολ,
κέρλινγκ, παγοδρομιών, τριάθλου) περνούσαν από το χέρι του, ο Γερόλυμπος, ως ο απόλυτος
επιχειρηματίας στο χώρο του αθλητισμού εμπλεκόμενος με κάθε έκφραση του αθλητισμού και
διαπλεκόμενος με πρόσωπα από το χώρο και του αθλητισμού και της πολιτικής, επιδίωξε και
βρέθηκε το 1995-1997 μέλος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής (ΚΟΕ) του Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος Στίβου, που έγινε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1997. Τότε τα κόμματα με
«πολιτική πρόφαση» τη διαχειριστική διαφάνεια των δαπανών του Πρωταθλήματος Στίβου
συνέστησαν μια «διακομματική επιτροπή» για να παρακολουθούνται οι δαπάνες πριν ακόμα γίνουν
από μέλη των κομμάτων και να αποφευχθούν δήθεν οι κάθε είδους αρπαχτές, οι οποίες έγιναν απλά
… πιο οργανωμένα! Στη διακομματική αυτή επιτροπή ο Γερόλυμπος βρέθηκε ως εκπρόσωπος της
Νέας Δημοκρατίας, αλλά εξελίχθηκε σε ευθέως διαπλεκόμενο με τον Πασόκο πρόεδρο της ΚΟΕ,
τον Ανδρέα Φούρα, υπογράφοντας απρόσκοπτα όλες του τις αποφάσεις ακόμα και αν για αυτές είχε
αντιρρήσεις η ΝΔ!!!
Αντιπροσωπευτικό της εποχής είναι το δημοσίευμα της 13/7/1997 της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ
από τον ειδικό αθλητικογράφο Φίλιππο Συρίγο με κλικ εδώ, στο οποίο θα δείτε την παράγραφο:
«Όλα αυτά μέσω μια επιτροπής (της KΟE), στην οποία υποτίθεται ότι υπάρχει διακομματική
εκπροσώπηση. Tο ΠAΣΟK (βέβαια!) είναι εκεί, όπως και το KKE, ο ΣYN, το ΔHKKI (αν και ο κ.
Δημαράς μετά την ιστορία της τελετής έναρξης δεν πολυ-εμφανίζεται), αλλά ακόμα και η NΔ, αφού
παρ' ότι έχει αποσύρει επίσημα τον εκπρόσωπό της Γιώργο Γερόλυμπο, ο κ. Γερόλυμπος είναι πάντα
«παρών», χωρίς το όνομά του να υπάρχει στην πρόσφατη υπουργική απόφαση σύστασης της KΟE (!),
και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τον κ. Φούρα (!).»
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Την 19/7/1997, τα ΝΕΑ έγραφαν δηλώσεις του Φούρα που αποδεικνύουν τα κοινά του συμφέροντα με τον Γερόλυμπο:

Τα προφανή συμπεράσματα από την ανωτέρω δήλωση του Φούρα είναι ότι:
1 - Η ΝΔ δεν συμφωνούσε με τη διαχείριση του Φούρα ως προέδρου της ΚΟΕ και γι’ αυτό είχε
αποσύρει τον εκπρόσωπό της στην ΚΟΕ Γιώργο Γερόλυμπο από το τέλος του 1996!
2 – Ο Φούρας δεν δέχθηκε την απόσυρση του Γερόλυμπου, διότι ως μέλος της επιτροπής τού
υπέγραφε ανεμπόδιστα όλες του τις αποφάσεις και άρα η «λαμογιές» του ήταν «ανεκτίμητες»!
3 – Ο Γερόλυμπος δεν έφυγε από μόνος του, αφού τον διέταξε το κόμμα του, και έμενε στην
ΚΟΕ ακόμα και μέχρι την 19/7/1997 «δένοντας» ακόμα περισσότερο τη συνεργασία του με Φούρα!
4 – Βγάζει μάτι ότι οι Γερόλυμπος και Φούρας είχαν «τακιμιάσει» για τα καλά σε κοινά
συμφέροντα και σε ρεσιτάλ «διακομματικής διαπλοκής» μπροστά στα έκπληκτα μάτια των
κομμάτων τους!!! Η «κομματική διαπλοκή» ισοδυναμεί με «οικονομική διαπλοκή»! Τι άλλο?
Την 24/7/1997 παρουσιάζεται στην ΟΜΑΔΑ (ΤΑ ΝΕΑ) ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός των
αγώνων και όλοι είναι ευτυχισμένοι! (επόμενες δύο φωτό)
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Στη φωτό: Σμυρλής, Σεβαστής, Φούρας, Λιάνης, Γερόλυμπος, ???, Σγουρός!
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Αλλά η ευτυχία δεν είναι εύκολη και στην προκειμένη περίπτωση ο
Στράτος Μολυβάς, προηγούμενος πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, που είχε χάσει στις
εκλογές από τον Βασίλη Σεβαστή, ο οποίος «έτρεξε» το Πρωτάθλημα Στίβου, δεν
σταμάτησε επί δεκαετίες να καταγγέλλει προς κάθε κατεύθυνση ότι στη διοργάνωση του «Αθήνα ’97» έγιναν χοντρές αρπαχτές!
Και καταγγελίες του τελικά έπιασαν τόπο σε βαθμό που ολόκληρη η
διοργάνωση του «Αθήνα ’97» να υποβληθεί σε διαχειριστικό και οικονομικό
έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο! Η δουλειά αυτή κράτησε χρόνια, διότι έγινε
τελείως ανοργάνωτα και το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι εξοπλισμένο ούτε σε εξοπλισμό ούτε σε
σύγχρονες ηλεκτρονικές μεθόδους ελέγχου, αλλά δουλεύει ακόμα με το χέρι!!!

Την 15/7/2013 δημοσιοποιείται η πρώτη (102 σελ.) (ίσως και δεύτερη) Έκθεση
Κατασταλτικού Ελέγχου Νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (με κλικ εδώ).
Την 30/9/2014 ο «Λόγιος Ερμής» δημοσιεύει ενδιαφέρον άρθρο για την προσπάθεια
συγκάλυψης του σκανδάλου και ατιμωρησίας των ενόχων της μεγαλύτερης αθλητικής αρπαχτής!
Την 29/3/2015 η Δημοκρατία δημοσιεύει το ενδιαφέρον άρθρο της με κλικ εδώ σχετικό με
την (ν)τροπολογία που πάει να περάσει στη Βουλή για την συγκάλυψη του γεγονότος!
Την 14/12/2015 ο Στράτος Μολυβάς απευθύνει από τον Φίλαθλο επιστολή προς κάθε
κατεύθυνση!
Η υπόθεση παλινδρομεί μεταξύ Βουλής και Ελεγκτικού Συνεδρίου και …
Την 12/12/2016 οριστικοποιείται η λεπτομερέστατη Έκθεση Κατασταλτικού Ελέγχου
Νομιμότητας (123 σελ.) με κλικ εδώ!
Από αυτή την Έκθεση δίνουμε στη συνέχεια την 1η και τις 3 τελευταίες σελίδες με τους
υπόχρεους να επιστρέψουν τα ποσά, που τους καταλογίστηκαν, στο Δημόσιο Ταμείο!!!
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Ακολουθούν νέες παλινδρομήσεις για τα οφειλόμενα ποσά από τους υπόλογους
αποτέλεσμα της κομματικής διαπλοκής και της προστασίας ημετέρων! (ΣΥΡΙΖΑ καλύπτει
Πασοκτζήδες)!!!
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<<< Τροπολογία Κοντονή «κουκουλώνει» σκάνδαλο
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«Τρύπες» εμφανίζει ο «ανένδοτος» της κυβέρνησης κατά τη
διαφθοράς. (Ν)τροπολογία των υπ. Οικονομικών και
Δικαιοσύνης «σβήνει» το… όργιο του «Αθήνα ΄97».

ΠΕ
ΡΣ

ΙΔ
ΗΣ

Γράφει ο: Πέτρος Παπαβασιλείου
Μόλις ένα 24ωρο μετά την παρέμβαση του πρωθυπουργού, Αλέξη
Τσίπρα, στην ημερίδα της Γενικής Γραμματείας κατά της Διαφθοράς
για την εμπέδωση μιας νέας κουλτούρας απέναντι στα φαινόμενα
κακοδιοίκησης και σήψης, τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης προωθούν τροπολογία,
βάσει της οποίας μειώνεται στο μισό η ευθύνη των διαχειριστών δημοσίου χρήματος.
Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, Νίκος Νικολόπουλος, η επίμαχη και προβληματική διάταξη,
που εμπεριέχεται σε νομοσχέδιο των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, τροποποιεί το
άρθρο 93 του ν. 4129/2013, με συνέπεια η ευθύνη για όσους διαχειρίσθηκαν δημόσιο χρήμα να
πέφτει από τα είκοσι χρόνια στα δέκα.
Η προωθούμενη διάταξη αφορά και σε υποθέσεις που εκκρεμούν προς καταλογισμό, ενώ
όπως σημειώνει ο κ. Νικολόπουλος δημιουργεί τις συνθήκες για την «αθώωση», ουσιαστικά, όλων
των υπευθύνων του σκανδάλου «Αθήνα ΄97», καθώς -εφόσον ψηφισθεί- θα «ακυρωθούν» οι
πολυετείς έρευνες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν, κυρίως προς την κατεύθυνση του Σταύρου Κοντονή, είναι
πολλά και αμείλικτα.
-Σε τι εξυπηρετεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία από τον πρώην υφυπουργό Αθλητισμού και
νυν υπουργό Δικαιοσύνης;
-Γιατί θα πρέπει να «αθωωθούν», ετσιθελικά, όσοι εμπλέκονται στη διασπάθιση κρατικών
πόρων μέσω του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος «Αθήνα ΄97»;
-Συνάδει με τις βασικές αρχές της κυβέρνησης ο παραγκωνισμός και η «ακύρωση» ενός
ανώτατου οργάνου, όπως είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο;
-Γνωρίζει ο κ. Κοντονής ότι η υπόθεση που επιχειρεί τώρα να κλείσει, («Αθήνα ΄97»),
συντάραξε το πολιτικό σκηνικό πριν από λίγα χρόνια;
Για την ιστορία, το 6ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλασσικού Αθλητισμού «Αθήνα ΄97»,
έχει περιγραφεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο με τα πιο μελανά χρώματα. Το ανώτατο δικαστήριο για
το έλεγχο των δαπανών του κράτους, σε έκθεση Κατασταλτικού Ελέγχου Νομιμότητας, έχει
αποφανθεί ότι το εν λόγω αθλητικό γεγονός αποτέλεσε όργιο διασπάθισης του δημοσίου χρήματος,
εντοπίζοντας αλλεπάλληλες παρανομίες, διογκωμένες δαπάνες, παράνομες αναθέσεις και
διπλοπληρωμές.
Το Δημόσιο υπέστη ζημία τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ από τον υπερπολλαπλασιασμό των
εξόδων, ενώ 32 άτομα κλήθηκαν «να επιστρέψουν τα κλεμμένα πίσω». Ανάμεσα στα ονόματα
που βρέθηκαν αναμεμειγμένα με το σκάνδαλο «Αθήνα ΄97» ήταν και προβεβλημένα στελέχη του
σημιτικού ΠΑΣΟΚ, πρώην υφυπουργοί Αθλητισμού, γενικοί γραμματείς κλπ.
Τον Οκτώβριο του 2014 η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου πέρασε (ν)τροπολογία για τη
«νομιμοποίηση δαπανών και άρση καταλογισμού του ΝΠΙΔ με την επωνυμία "Κεντρική Οργανωτική
και Εκτελεστική Επιτροπή για τη διεξαγωγή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κλασικού Αθλητισμού
“Αθήνα 1997”».
Η τροπολογία ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με τη στήριξη Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά
του ΣΥΡΙΖΑ, οι κ.κ.Τάσος Κουράκης και Θοδωρής Δρίτσας ζήτησαν την απόσυρση της τροπολογίας
με κύριο επιχείρημα ότι οι καταλογισμοί επιβάλλονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και «η Βουλή δεν
μπορεί να παγώσει μια απόφαση δικαστηρίου», η οποία καταλογίζει «υπέρβαση δαπανών κατά
πολλά δισεκατομμύρια δραχμές (τότε) και για το δημιουργηθέν έλλειμμα έχουν ευθύνες τα μέλη της
Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής». >>>
31

ΙΔ
ΗΣ

ΠΕ
ΡΣ

Και όπως πολύ ορθά παρατηρεί στην τελευταία της παράγραφο η ανωτέρω αθλητική
ιστοσελίδα:
Οι ενεργοί αθλητικοί παράγοντες θα πρέπει να εκπέσουν από τις θέσεις τους, διότι
προέβησαν σε κατάχρηση δημοσίου χρήματος, και φυσικά να μην καταλάβουν θέσεις ούτε
να ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, διότι τότε
όλα τα μέλη της ΕΟΕ θα εξομοιωθούν με τους καταχραστές!!!
Αλλά την ΕΟΕ την έχουν καταλάβει χοντρόπετσοι και όλα αυτά δεν τους ενδιαφέρουν!
Το «πολυβόλο», όμως, Νίκος Νικολόπουλος συνέχισε το κυνήγι του τοπικού πολιτικού του
αντιπάλου Ανδρέα Φούρα και την 30/12/2016 δημοσίευσε στο patranews.gr το με κλικ εδώ
άρθρο του, ενώ την 1/1/2017 συνέχισε στο newsbomb.gr με αυτό το άρθρο του.
Το θέμα κάθε τόσο αναζωπυρώνεται με τη σκυτάλη πρόσφατα στο Documento την
22/10/2018, που βλέπετε με κλικ εδώ, από το οποίο άρθρο αναδημοσιεύουμε φωτογραφικά την
τελευταία σελίδα!
Επαναλαμβάνουμε ότι:

Οι ενεργοί αθλητικοί παράγοντες (σήμερα) θα πρέπει να εκπέσουν από τις θέσεις
τους, διότι προέβησαν σε κατάχρηση δημοσίου χρήματος, και φυσικά να μην καταλάβουν
θέσεις ούτε να ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,
διότι τότε όλα τα μέλη της ΕΟΕ θα εξομοιωθούν με τους καταχραστές!!!
Αλλά την ΕΟΕ την έχουν καταλάβει χοντρόπετσοι και όλα αυτά δεν τους ενδιαφέρουν!
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Ι3 – Η συμμετοχή του στο «Αθήνα 2004» (αποπομπή).
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Από την ανάληψη των Ολυμπιακών του 2004 από την Αθήνα το 1996. Η χαρά των
φωτογραφιών είναι από το 1996, αλλά οι λεζάντες είναι του 2016 και του 2019!

Διακρίνονται οι Αβραμόπουλος, Παπανδρέου, Αγγελόπουλος, Αγγελοπούλου, Φούρας και πίσω
του ο Σγουρός! Αγωνίστηκαν σκληρά μαζί με άλλους για να χρωστάνε και τα εγγόνια μας!!!
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Την 20/11/1998 η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ έγραφε για τον Γερόλυμπο και την διευθυντική θέση
που πήρε στο «Αθήνα 2004» με κλικ εδώ!
Τα χρόνια κύλησαν και όλη η Ελλάδα ήταν ευτυχισμένη για το χρέος στο οποίο θα βυθιζόταν
με πρωτεργάτες τους οραματιστές πολιτικούς μας, που ήθελαν στην καριέρα τους μια τέτοια
διοργάνωση και … ας καούν τα κάρβουνα!!!
Ενδιάμεσα έγιναν σημεία και τέρατα, αλλά για τον «δικό μας» άνθρωπο το γλέντι έγινε
μπουρλότο το 2004!
Την 18/2/2004 κατέβαινα την Ιπποκράτους με λεωφορείο και σε μια στάση παίρνει το μάτι
μου το εξώφυλλο του ΦΙΛΑΘΛΟΥ στο περίπτερο να είναι το επόμενο!

Μόλις είδα την Αγγελοπούλου και τη λέξη «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» το κατάλαβα με την πρώτη: «Ο
Γερόλυμπος» είπα μέσα μου και όρμησα στην πόρτα!
Την 18/2/2004, λοιπόν, ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ (με κλικ εδώ) δημοσίευσε σειρά άρθρων σε δύο
ολόκληρες σελίδες του με πρώτη μισή την ανωτέρω εικόνα! Ο Γερόλυμπος καταγγέλθηκε
την 6/2/2004 με εξώδικο στην Οργανωτική Επιτροπή του 2004 από τον συνεταίρο του Πάνο
Κρόκο ότι τον εξαπάτησε και προσπαθεί να πάρει μέρος της εργολαβίας της ασφάλειας των
αγώνων μόνος του ρίχνοντας τον καταγγέλλοντα! Τις λεπτομέρειες διαβάστε τις, έχουν
ενδιαφέρον.
Την επόμενη ημέρα, 19/2/2004, ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ (με κλικ εδώ) επανήλθε δριμύτερος με νέα
άρθρα του σε δύο πάλι σελίδες με πρώτη μισή την επόμενη εικόνα!

35

ΙΔ
ΗΣ
ΠΕ
ΡΣ

Ακολούθησαν άρθρα της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ στην επόμενη σελίδα και της Sportday (κάτω):
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Τις ίδιες μέρες η Εβδομαδιαία έκδοση του ΑΠΕ σε συνεργασία με την Οργανωτική
Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004, έγραφε στο εβδομαδιαίο τεύχος της με κλικ εδώ!
Από το δημοσίευμα κρατάμε να σχολιάσουμε το κομμάτι:
<<< ΣΤΗ Ν. ΙΩΝΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΔ

18-2-2004 - Συνάντηση Καραμανλή-Αγγελοπούλου
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Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά την ενημέρωση που
είχε από την πρόεδρο της ΑΘΗΝΑ 2004, τόνισε ότι υπάρχουν προβλήματα
αλλά ''δεν είναι ώρα της κριτικής - είναι η ώρα να διοργανώσουμε τους
καλύτερους, τους ασφαλέστερους Αγώνες, που έγιναν ποτέ, από την
αναβίωσή τους και μετά''.
Την πρώτη του επίσκεψη στην έδρα της οργανωτικής επιτροπής Αθήνα
2004, στη Νέα Ιωνία, πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
Κώστας Καραμανλής, ως μία συμβολική κίνηση για το τεράστιο ενδιαφέρον
του ιδίου και του κόμματός του για την επιτυχή τέλεση των ολυμπιακών
αγώνων.
Ο κ. Καραμανλής συναντήθηκε με την πρόεδρο της Αθήνας 2004,
Γιάννα Αγγελοπούλου για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες και συζήτησε
για όλα τα θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν στην προετοιμασία των
Ολυμπιακών Αγώνων.

Κατά τη συνάντηση, η οποία διήρκεσε 45 λεπτά και διεξήχθη σε άριστο κλίμα, ο κ. Καραμανλής
ενημερώθηκε και για τα μείζονα προβλήματα του σκεπάστρου Καλατράβα στο Ολυμπιακό Στάδιο, τα
έργα στη Λεωφόρο Μαραθώνος που έχουν καθυστερήσει, τις δυσκολίες που υπάρχουν σε ορισμένα ακόμη
έργα, την ασφάλεια και άλλους τομείς αρμοδιότητος της οργανωτικής επιτροπής.
Ο κ. Καραμανλής, ο οποίος συνοδευόταν από τον εκπρόσωπο του κόμματος Θοδωρή Ρουσόπουλο,
μετά τη συνάντηση αναφέρθηκε στην πίεση του χρόνου καθώς απομένουν μόνο 177 ημέρες μέχρι την
έναρξη των αγώνων, αλλά και στην ανάγκη ενωμένοι όλοι οι Έλληνες να προσπαθήσουν για τον εθνικό
στόχο, στην επιτυχή τέλεση των ολυμπιακών αγώνων. >>>
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Και σχολιάζουμε το ανωτέρω κομμάτι με λογικές ερωτήσεις και λογικές απαντήσεις!
1 – Ναι μεν η ΝΔ ήταν ενδεχομένως η επερχόμενη κυβέρνηση, αλλά ακόμα και ως αντιπολίτευση, γιατί ο αρχηγός της Κώστας Καραμανλής δεν είχε επισκεφθεί για ενημέρωση ποτέ επί
χρόνια μέχρι εκείνη την ημέρα, 18/2/2004, και βρήκε ακριβώς την ημέρα που δημοσιεύτηκε η
αποπομπή του Γερόλυμπου από το «Αθήνα 2004»???
Απλά, διότι με πρόφαση την δήθεν ενημέρωση, πήγε να τον σώσει!
2 – Είχε επαφές με τον Καραμανλή ο Γερόλυμπος?
Όχι, αλλά οι εντολές ήρθαν από το Μητσοτακέικο!
3 – Τον έσωσε?
Από την Αγγελοπούλου? Καλά τώρα!!!
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Η αποπομπή του Γερόλυμπου από το «Αθήνα 2004» διαδόθηκε διεθνώς δεδομένου ότι ήταν
και γενικός γραμματέας στις Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή του καράτε με λίγα δημοσιεύματα, όπως
τα επόμενα της 20/1/2004!
Την 21/2/2004 ο Γερόλυμπος δίνει συνέντευξη «κατάθεση ψυχής» (κάθε φορά που το
διαβάζω αυτό ξεραίνομαι στα γέλια!) στην αθλητική εφημερίδα «ΑΠΟΨΗ», η οποία συνέντευξη
δεν είναι τίποτα άλλο από μια κυνική ομολογία όλων των ενοχών του, που του ξέφυγε διότι πλέον
έχει πορωθεί απόλυτα!!! Στη συνέντευξη αυτή αποδέχεται μεν τα πάντα (ότι είχε συστήσει ανώνυμη
εταιρεία με τον απατεώνα Πάνο Κρόκο και τον καταζητούμενο από την Interpol Ράινχαρτ
Γκρούντμαν), αλλά ισχυρίζεται ότι ο ίδιος ήταν «παράπλευρη απώλεια», αφού ο Πάνος Κρόκος είχε
στόχο τον … διευθύνοντα σύμβουλο του «Αθήνα 2004» Γιάννη Σπανουδάκη! (Λες και τον ήξερε!)
Την 21/2/2004 ο Σπανουδάκης στέλνει διευκρινήσεις στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ πως ποτέ δεν
είχε καμιά σχέση με όλα αυτά!
Την 22/2/2004 ο Φίλιππος Συρίγος κάνει το Γερόλυμπο ΡΟΜΠΑ σε άρθρο του στην αθλητική εφημερίδα SPORTIME, χαρακτηρίζοντάς τον … Μάτα Χάρι του 2004!!!
Την 3/6/2004 η αθλητική ιστοσελίδα contra.gr αναδημοσιεύει την όλη ιστορία με έμφαση!
Στο μεταξύ εγώ έψαχνα να βρω τον Πάνο Κρόκο μέσω διαδικτύου κάπου στην Αμερική ως
ειδικό στα ασύρματα συστήματα ασφαλείας χώρων όπου συγκεντρώνονται πολλά άτομα, αφού ήταν
το κεντρικό πρόσωπο της Seattle Wireless INC, και πραγματικά τον βρήκα στο Seattle να έχει μια
ιστοσελίδα και να πουλάει … μπλουζάκια με αρχαϊκές παραστάσεις! Αεριτζής δηλαδή!
Του έστειλα ένα μέιλ και μου έβαλε τις φωνές γιατί ήμουν λέει … ανακριτικός! Και χάθηκε!
Ήρθε, όμως, Ελλάδα το καλοκαίρι του 2005, με βρήκε και ήπιαμε ένα καφέ (Ν. Ερυθραία), όπου και
διαπίστωσα ότι πραγματικά είναι αεριτζής. Σήμερα βάζει υποψηφιότητα ως Πάνο Τσώρτσιλ (!!!)
για το … Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών! Κι εσείς διαμαρτύρεστε για τον … Γερόλυμπο!!!
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Μετά από χρόνια, την 13/3/2010, η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ δημοσιεύει άρθρο της για το αγκάθι
στους Ολυμπιακούς, το περίφημο C4i (Σι-φορ-Άι) της τάξης των 259 εκ. ευρώ, με κλικ εδώ,
από το οποίο ο Γερόλυμπος είχε στόχους να πάρει έστω κάτι από τη … σκόνη του!
Στο ίδιο ανωτέρω φύλλο της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ της 13/3/2010 αποτυπώνεται η γενική Απάτη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004!
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι ο Γερόλυμπος δεν αρκέστηκε στο μισθό τού 1,5
εκατ. δρχ., που έπαιρνε στο «Αθήνα 2004», αλλά ήθελε και … υπεργολαβία του C4i λειτουργώντας αλαζονικά «μέσα από το Αθήνα 2004», πράγμα που αποδεικνύει και από άλλη
σκοπιά ότι ενεργεί σαν ο Εγκέφαλος Εγκληματικής Οργάνωσης (με Πάνο Κρόκο και Ράινχαρτ Γκρούντμαν αυτή τη φορά) με με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!
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Όλα αυτά τα περί Ολυμπιακών Αγώνων μας οδήγησαν στο χάλι των επομένων φωτό!
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Ι4 – Διαπλοκή με Φούρα, Σγουρό, Έξαρχο, Ορφανό, Κουκοδήμο, Μητσοτάκη, Μεϊμαράκη,
Κούβελο, Ανδριανό, Βρούτση, Συναδινό, Κοντονή, Βασιλειάδη
ΑΡΧΗ
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Η διαπλοκή του Γερόλυμπου με τον Ανδρέα Φούρα τον απογείωσε κυριολεκτικά! Αποδεικνύεται από την απάντηση του Φούρα στις επικρίσεις της ΝΔ διότι παρά την απόσυρση του
Γερόλυμπου από την ΚΟΕ (σελ.23 και κάτω φωτό) ο Φούρας τον διατηρούσε ετσιθελικά στην ΚΟΕ,
αφού τον εξυπηρετούσε προδίδοντας το ίδιο του το κάμμα!

Ο Πασόκος Ανδρέας Φούρας έδωσε στον Γερόλυμπο τους Πασόκους Λάμπη Νικολάου
και Δημήτρη Διαθεσόπουλο, πρόεδρο και γραμματέα τότε της Ολυμπιακής Επιτροπής, οι οποίοι
ενεργώντας παράνομα αρνήθηκαν την αναγνώριση της ΠΟΠΚ από την Ολυμπιακή Επιτροπή
επικαλούμενοι εν γνώσει τους παλαιότερο νόμο, ενώ ο νόμος είχε αλλάξει, μόνο και μόνο για να
ευνοήσουν τον «κολλητό» του Φούρα κατά παραγγελία Φούρα.
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Σε επόμενο χρόνο, ο ΓΓΑ Νίκος Έξαρχος αρνήθηκε (18/2/2004)
την αναγνώριση της ΠΟΠΚ επικαλούμενος την επιστολή από την ΕΟΕ του
Νικολάου! Φυσικά αυτή την επιστολή του Νικολάου δεν την ήξερε ο
Έξαρχος, αλλά του την έβαλε στα χέρια ο Γερόλυμπος, ο οποίος με τη
βοήθεια υπαλλήλων αλώνιζε τότε μέσα στη ΓΓΑ!
Η επιστολή άρνησης του Έξαρχου, όπως θα δείτε πιο κάτω,
αποδεικνύει ότι ο φάκελος της ΠΟΠΚ, που υπεβλήθη στη ΓΓΑ, ήταν απόλυτα πλήρης και η άρνηση οφειλόταν 1) σε έγγραφα του Γερόλυμπου, που
ήδη είχαμε αντικρούσει στα δικαστήρια ως ανίσχυρα, και 2) στο ότι η ΓΓΑ
δεν μπορούσε να αναγνωρίσει δεύτερη ομοσπονδία για το ίδιο άθλημα, ενώ
οι αποφάσεις των δικαστηρίων, που ήδη είχαμε υποβάλει, σαφέστατα καθόριζαν ότι το παραδοσιακό καράτε της ΠΟΠΚ είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ άθλημα από το μοντέρνο καράτε της ΕΛΟΚ!
Οι διεφθαρμένοι και σάπιοι αυτοί πολιτικοί και αθλητικοί παράγοντες ευρισκόμενοι σε
online διαπλοκή μεταξύ τους χειραγωγούσαν τον αθλητισμό κατά τα προσωπικά τους
συμφέροντα και ήταν η αιτία που δεν αναγνωρίστηκε η ΠΟΠΚ παρά τις αποφάσεις των
ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας!
Επίσης, σε επόμενο χρόνο ο ΓΓΑ Κώστας
Κουκοδήμος αρνήθηκε (22/7/2005) πάλι την αναγνώριση
της ΠΟΠΚ, κατά εντολή του υφυπουργού αθλητισμού
Γιώργου Ορφανού, «κολλητού» του Γερόλυμπου, με
επιστολή του πανομοιότυπη με εκείνη του Νίκου Έξαρχου!
Φυσικά αυτή την επιστολή του Έξαρχου δεν την ήξερε ο
Κουκοδήμος, αλλά του την έβαλε στα χέρια ο Γερόλυμπος, ο
οποίος με τη βοήθεια υπαλλήλων αλώνιζε τότε μέσα στη ΓΓΑ!
Η επιστολή άρνησης του Κουκοδήμου, όπως θα δείτε
πιο κάτω, αποδεικνύει ότι ο φάκελος της ΠΟΠΚ, που
υπεβλήθη στη ΓΓΑ, ήταν απόλυτα πλήρης και η άρνηση
οφειλόταν 1) σε έγγραφα του Γερόλυμπου, που ήδη είχαμε
αντικρούσει στα δικαστήρια ως ανίσχυρα, και 2) στο ότι η ΓΓΑ
δεν μπορούσε να αναγνωρίσει δεύτερη ομοσπονδία για το
ίδιο άθλημα, ενώ οι αποφάσεις των δικαστηρίων, που ήδη
είχαμε υποβάλει, σαφέστατα καθόριζαν ότι το παραδοσιακό καράτε της ΠΟΠΚ είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ άθλημα από το μοντέρνο καράτε της ΕΛΟΚ!
Οι διεφθαρμένοι και σάπιοι αυτοί πολιτικοί και αθλητικοί παράγοντες ευρισκόμενοι σε
online διαπλοκή μεταξύ τους χειραγωγούσαν τον αθλητισμό κατά τα προσωπικά τους
συμφέροντα και ήταν και η αιτία που δεν αναγνωρίστηκε η ΠΟΠΚ παρά τις αποφάσεις των
ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας!
Ιδιαίτερα, η επιστολή άρνησης του Κουκοδήμου παραβιάζει καραμπινάτα τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, που δικαίωσαν την ΠΟΠΚ, ομολογώντας μεν ότι η
ΠΟΠΚ τις είχε ήδη υποβάλει στη ΓΓΑ και ισχυριζόμενη ότι η ΓΓΑ δεν είναι υποχρεωμένη να
τις εφαρμόσει!
Οι Ορφανός και Κουκοδήμος αποδεικνύονται διεφθαρμένοι, ανίκανοι και άχρηστοι
πολιτικοί και αποτελούν … «βαρίδια» για το κόμμα τους!
Από την άλλη μεριά, οι πράξεις τους αποδεικνύουν τη χαρακτηριστική ψυχοσύνθεση
του (όποιου) κόμματος που μένει επί χρόνια έξω από την κυβέρνηση της χώρας μετατρεπόμενο σε γκανγκστερική συμμορία με λαχτάρα για πλιάτσικο μόλις πάρει τις εκλογές!!!
Ακόμα πιο ιδιαίτερα για τον Γιώργο Ορφανό, ένας επόμενος Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού,
ο Παναγιώτης Μπιτσαξής, υπέβαλε αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την
5/7/2010 για κακοδιοίκηση και οικονομικές ατασθαλίες του Γιώργου Ορφανού στη ΓΓΑ, όταν ήταν
υφυπουργός αθλητισμού!
Ακολουθούν οι δύο επιστολές των δύο επιφανών Γενικών Γραμματέων Αθλητισμού!
Τρομάρα τους!
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Τέλος, όλα τα επιχειρήματα που επικαλούνται στις επιστολές τους άρνησης οι διεφθαρμένοι
και διαπλεκόμενοι με τον Γερόλυμπο Νίκος Έξαρχος και Κώστας Κουκοδήμος είχαν ήδη
αντικρουστεί και ανατραπεί στην διάρκειας οκτώ ετών δικαστική διαμάχη μεταξύ ΕΛΟΚ και ΠΟΠΚ
και είχαν ήδη ληφθεί υπόψη στις αποφάσεις των τριών βαθμών δικαιοδοσίας! Η δε μη αναφορά
άλλου τυπικού κωλύματος για την αναγνώριση της ΠΟΠΚ αποδεικνύει ότι οι δύο φάκελοι
(ομοσπονδίας και συλλόγων-μελών της) που είχαν υποβληθεί ήταν υπέρ το δέον πλήρης και
ανελλιπείς! Συνεπώς, και οι δύο αρνήσεις οφείλονταν στους σάπιους πολιτικούς και στους σάπιους
υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!
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Επί Πάνου Μπιτσαξή γενικού γραμματέα αθλητισμού ήρθε η οικονομική κρίση και οι ομοσπονδίες δευτερευόντων αθλημάτων έπεσαν σε
οικονομική δυσμένεια! Ήταν ακριβώς η εποχή που ο Γερόλυμπος με την
πρόφαση διακοπής των επιχορηγήσεων της ΕΛΟΚ από τη ΓΓΑ απέλυσε
τους πέντε υπαλλήλους της ΕΛΟΚ, παρ’ όλο που η ΓΓΑ ποτέ δεν διέκοψε
την μισθοδοσία τους, και μετέτρεψε την ΕΛΟΚ από … αγελάδα προς
άρμεγμα των επιχορηγήσεων σε αγελάδα που … γεννούσε μοσχαράκια για
μπριζόλες, φιλέτα και κιμά!!!
Και σε αυτή τη εξόφθαλμη μετάλλαξη της ΕΛΟΚ από επιχορηγούμενης αθλητικής ομοσπονδίας σε καραμπινάτη ιδιωτική επιχείρηση, η
ΓΓΑ, ο Πάνος Μπιτσαξής και όλοι οι υπάλληλοι και διευθυντές της ΓΓΑ
ουδέν είδαν ή/και έπραξαν αποδεικνύοντας ακόμα μια φορά το ειδικό καθεστώς αντιμετώπισης του
διαπλεκόμενου Αθλητικού Μεγαλο-Απατεώνα!
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Όταν υφυπουργός αθλητισμού ανέλαβε ο Γιάννης Ανδριανός είδαμε μια ελπιδοφόρα αλλαγή!
Ο Ανδριανός βάλθηκε να κλείσει τις όμοσπονδίες-μαϊμούδες μεταξύ των οποίων ήταν και του Χόκεϊ,
του Μπέιζμπολ, του Σόφτμπολ, του Κέρλινγκ και του Τριάθλου, δηλαδή όλες από όσες είχε περάσει
ο Γερόλυμπος για να εξασφαλίζει θέση εκπροσώπου τους στην ΕΟΕ. Για όλες τα κατάφερε μετά
από έρευνα και ατράνταχτα επιχειρήματα εκτός από μία: εκείνη του Τριάθλου!
Στο μεταξύ, όμως κατά το τέλος του 2014, του … σώθηκε το οξυγόνο,
δηλαδή έπεφτε η ΝΔ και ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όλη η ομοσπονδία του
Καράτε είχε πάρει φωτιά από τη λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε
και τις παρανομίες που γίνονταν σε αυτή! Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής
αποτελούμενη από τρεις υπαλλήλους της ΓΓΑ και δύο άτομα από το ΔΣ της
ΕΛΟΚ, Κοσμίδη και Ποντίδα-Γερολύμπου, είχε εντοπίσει παρανομίες στα
πιστοποιητικά των σπουδαστών της Σχολής και πλαστογραφίες της ΕΛΟΚ σε
αυτά με αποτέλεσμα να αναβληθούν οι εξετάσεις της Σχολής με απόφαση 4
προς 1 της Επιτροπής, μειοψηφούσας της Γερολύμπου.
Παρά την απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης, η Γερολύμπου, ο Γερόλυμπος και ο αχυράνθρωπος πρόεδρος-μαϊμού Μπουλούμπασης διενήργησαν τις εξετάσεις
βγάζοντας ό,τι αλλοιωμένα αποτελέσματα ήθελαν αυτοί και πίεζαν την Επιτροπή να αποδεχθεί τις
εξετάσεις σαν έγκυρες.
Με τις εκλογές του 2015 να είναι ορισμένες για τις 25 Ιανουαρίου, ο Ανδριανός μάζευε τα
μπογαλάκια του από τη ΓΓΑ, έχοντας αφήσει από καιρό το πόστο του υφυπουργού, και έτρεχε στην
εκλογική του περιφέρεια να μαζέψει ψήφους αφήνοντας σαν τελευταία εντολή για τη Σχολή του
Καράτε μέχρι την 22/1/2015: να διερευνηθούν οι πλαστογραφίες!
Ξαφνικά, την 23/1/2015 ο Ανδριανός τηλεφωνεί στη ΓΓΑ: «Στείλτε μου με αυτοκίνητο
της ΓΓΑ το έγγραφο επικύρωσης των εξετάσεων της Σχολής Καράτε να το υπογράψω»!
Τι είναι αυτό? Δεν είναι διαπλοκάρα του κερατά??? ΕΙΝΑΙ!!! Αλλά τι και ποιος μεσολάβησε ισχυρότερος από την αντιπάθεια του Ανδριανού προς τον Γερόλυμπο?
Ο Ομπάμα? Ο Ντόναλντ Τραμπ? Οι Κινέζοι? Οι Εξωγήινοι? Ποιος???
Η απάντηση αρχίζει από το 2012 και βρίσκεται στα επόμενα:
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Βέροια: Πρώτη σε αγώνες καράτε,
η κόρη του υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση!
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Της απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΚΑΡΑΤΕ Εφήβων –
Νέων –Νεανίδων, το Σάββατο 27 Οκτωβρίου στην Βέροια.
Την 2η θέση και Αργυρό Μετάλλιο, κατέκτησε η Βολιώτισσα Μουσούλη Ιωάννα, στην κατηγορία
Νεανίδων + 54 κιλά , εξασφαλίζοντας μία θέση στην εθνική Ομάδα.
Μετά από 3 συνεχόμενους νικηφόρους Αγώνες, έχασε στον τελικό από την Πρωταθλήτρια Βρούτση
Νίκη (Συλλόγου Αθηνών –κόρη του Υπουργου Εργασίας). Η Ιωάννα ενώ κέρδιζε με σκορ 42 , στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα πριν την λήξη της αγώνα, έχασε την αυτοσυγκέντρωση
της, χαλάρωσε , με αποτέλεσμα να σκοράρει η αντίπαλος της και να προηγηθεί, κάνοντας
το Σκορ 5-4. Ο επόμενος στόχος της Ιωάννας τώρα είναι οι Βαλκανικοί Αγώνες το 2013 στην
Σερβία.>>>
Βρούτσης – Δημητριάδης - Κοσμίδης
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Ο γιος του Βρούτση
είναι στην εθνική ομάδα του καράτε!

7/3/2017 ----- O γιος του, Βασίλης, όσο και η κόρη του, Νίκη, εκτός από τις πανεπιστημιακές
σπουδές τους, ασχολούνται ενεργά με το καράτε.
Ο λόγος για τον πρώην Υπουργό Εργασίας και βουλευτή Κυκλάδων, Γιάννη Βρούτση, τον
οποίο μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός έχει εντοπίσει αρκετές φορές να παρακολουθεί το γιο του σε
αγώνες καράτε. Ο Βασίλης Βρούτσης έχει πολλές διακρίσεις στο ιστορικό του, κατέχοντας 1 χρυσό,
2 ασημένια και 1 χάλκινο σε πανελλήνιο επίπεδο. Μάλιστα ο νεαρός αθλητής, κατάφερε να
εξασφαλίσει πρόσφατα μια θέση στην Εθνική ομάδα.
Και η … ευγνωμοσύνη του υπουργού: η πρόσληψη της κόρης του Γερόλυμπου στο
πολιτικό γραφείο του Βρούτση (επόμενη φωτό)!
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Και έτσι εξηγήσαμε την … διαπλοκαροειδή εντολή του Ανδριανού ώστε να
γίνουν αποδεκτές ως έγκυρες οι γεμάτες πλαστογραφίες και άλλες
παρανομίες εξετάσεις στη Σχολή Προπονητών Καράτε της επιχείρησης του
ζεύγους Γερόλυμπου!!!
(Το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δυο … μας φασκελώνουνε!)
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Αλλά ακόμα και μετά την εντολή Ανδριανού και πάλι η Σχολή Προπονητών παρέμεινε
μαγκωμένη στα γρανάζια της νέας διοίκησης της ΓΓΑ του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να οριστεί ο νέος Γενικός
Γραμματέας Αθλητισμού, το καμάρι του Αθλητισμού που ακούει στο στρατηγικό όνομα Ιούλιος
Συναδινός!
Ο Συναδινός δεν ενεργούσε ποτέ μόνος του
παρά μόνο συμμετείχε στις εντολές του
προϊσταμένου του υφυπουργού αθλητισμού
Σταύρου Κοντονή και οι παρατηρήσεις είναι αμείλικτες!
Το πρώτο που έγινε από τον Ιούλιο Συναδινό ήταν να απαιτήσει από τους υφισταμένους
του υπαλλήλους της Επιτροπής Διοίκησης της
Σχολής «να κλείσουν» το θέμα της Σχολής όπως
και να είναι! Δηλαδή, ακόμα και με τις πλαστογραφίες και με τις παρανομίες, ώστε να δώσει
ευτυχισμένος μαζί με την Γερολύμπου και τον αχυρο-πρόεδρο της ΕΛΟΚ Μπουλούμπαση τα
διπλώματα στους υπηκόους του Γερόλυμπου, αφού όλους τους αντιφρονούντες τους είχαν κόψει
ήδη στα πρακτικά μαθήματα οι διδάσκοντες «μεγάλοι δάσκαλοι» και πιόνια του Γερόλυμπου κατά
παραγγελία του Γερόλυμπου!!!

Επί Σταύρου Κοντονή και Ιούλιου Συναδινού αφαιρέθηκε η ειδική αθλητική αναγνώριση από
την ομοσπονδία τριάθλου, που ήταν και είναι ακόμα και σήμερα προσωπική επιχείρηση του
Γερόλυμπου. Παρά την αφαίρεση της ΕΑΑ από το τρίαθλο, η ΓΓΑ δεν μπορεί να σταματήσει τη
λειτουργία της ομοσπονδίας αυτής και σήμερα εξακολουθεί να την εκμεταλλεύεται ο Γερόλυμπος
σαν προσωπική του επιχείρηση! Η σημερινή ΓΓΑ του υφυπουργού Γιώργου Βασιλειάδη και
Ιούλιου Συναδινού παραμένει αμέτοχη σε αυτή την εκμετάλλευση!
Επί Σταύρου Κοντονή και Ιούλιου Συναδινού, αλλά και επί του αντικαταστάτη του Κοντονή
Γιώργου Βασιλειάδη έγιναν πολλές καταγγελίες για παρανομίες στην ΕΛΟΚ από τον Γερόλυμπο και
τη συμμορία του. Η ΓΓΑ έμεινε απαθής σε αυτές τις καταγγελίες!
Από το Σεπτέμβριο του 2016, οπότε η ΕΛΟΚ έκανε καραμπινάτα παράνομες εκλογές μέχρι
σήμερα η ΕΛΟΚ έχει αλλάξει τρεις παράνομες διοικήσεις με παράνομους τρόπους και η ΓΓΑ μένει
αμέτοχη στην εφαρμογή και εξέλιξη των παράνομων διοικήσεων!
Ο Σταύρος Κοντονής έστειλε ένα ογκώδη φάκελο με παρανομίες της ομοσπονδίας του
Τριάθλου στον Εισαγγελέα με περισσή υποκρισία και για τα μάτια του κόσμου δήθεν για έρευνα
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τυχόν ποινικών αδικημάτων! Ήταν δουλειά της ΓΓΑ να εντοπίσει τις παρανομίες και ήταν δική της
δουλειά να υποστηρίξει τις θέσεις της στο δικαστήριο!
ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΦΑΝΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΚΥΡΗΧΤΗΚΑΝ ΑΘΩΟΙ!
Συνεπώς, βρωμάει η διαπλοκή, διότι όλα αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία!
Υπάρχουν δύο πρόσωπα που αποτελούν τους ενδιάμεσους της διαπλοκής Συναδινού και
Γερόλυμπου! Είναι γνωστοί και μη εξαιρετέοι, αλλά βρείτε και κάτι μόνοι σας!!! Το παίζουν εναντίον
και υπόγεια λειτουργούν υπέρ, κάνοντας πάντα τη δική τους δουλειά σε κάθε περίπτωση!
Και η διαπλοκή της Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος συνεχίζεται, διότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Ντι-Εν-Έι του Έλληνα, ο οποίος
θέλει αιωνίως να κάνει τη δουλειά του ακόμα και εις βάρος του διπλανού του! Τι πιο απλό?

«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 τη διαχρονική διαπλοκή του Γερόλυμπου με την
οποιουδήποτε κόμματος εξουσία δουλεύοντας ψιλό γαζί τα κόμματα και εκμεταλλευόμενος
τους ανθρώπους τους και τη βαθιά τους επιθυμία για οποιοδήποτε προσωπικό όφελος, που
απορρέει από την πρόσκαιρη εξουσία τους!
Και αν προσέξει κανείς, η σαπίλα αυτή είναι διαδεδομένη σε όλο το πολιτικό
μας σύστημα προσφερόμενη για εκμετάλλευση στις φιλοδοξίες του Γιώργου
Γερόλυμπου και αναδεικνύοντας τον ίδιο για άλλη μια φορά ως τον Εγκέφαλο
της Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και μέλος της ΕΟΕ αυτή τη φορά μέσω της ομοσπονδίας του
καράτε!!!
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»!
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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!!!
Ι5 – Γενικός Γραμματέας στις WKF και EKF (persona non grata)
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Στην αρχή του 1994 ο Γερόλυμπος είχε σχηματίσει στην αντίληψη όλων την εικόνα του
«φέρελπι νέου», που θα οδηγούσε το καράτε σε ψηλά επίπεδα στο διεθνές στερέωμα!
Στο τέλος του 1994 και στη δική μου εκτίμηση είχε πέσει κάτω από τις … λάσπες, ενώ όλοι οι
άλλοι είχαν ελπίδες για τίτλους και κέρδη από το καράτε!
Θα μου πείτε τι είδα εγώ που δεν είδε κανένας άλλος?
1 - Είδα στο τέλος του Ιουνίου 1994 να εξευτελίζει τον ίδιο του τον δάσκαλο Τετσούο Οτάκε,
πράγμα που με αιφνιδίασε γιατί δεν το περίμενα, και αυτό ήταν τόσο στρεβλό στην αντίληψή μου
για το καράτε και τις διδασκαλίες του, που ο Οτάκε το αποδέχτηκε ενώ εγώ δεν το δέχτηκα να
συμβαίνει! Εγώ πιστεύω ότι ο δάσκαλος του καράτε (και του τζούντο) σε παίρνει από τυφλό και
κουφό, σου ανοίγει τα μάτια και τα αυτιά, και σου διδάσκει ένα τρόπο ζωής, που είναι πέρα από το
απλό άθλημα, κάνοντας για χρόνια μια δουλειά για την οποία πληρώνεται πολύ λίγο!
2 - Είδα επίσης, στο τέλος του 1994 τον Γερόλυμπο με διοικητικές απάτες εντός ΕΟΕΚ και
δικαστικές απάτες εκτός ΕΟΕΚ να στρέφεται εναντίον παλιών συναθλητών του και των συλλόγων
τους για να διατηρήσει την εξουσία στην ομοσπονδία, πράγμα πλέον που δεν μου έκανε καμιά
εντύπωση και το περίμενα!
3 – Τον είδα να στέλνει δελτίο τύπου στους συλλόγους «μην ξαναγοράζετε το ΔΥΝΑΜΙΚΟ»
και να μου κάνει τέσσερεις αγωγές για συκοφαντική δυσφήμηση, αλλά ήδη τον είχα «γραμμένο» και
από τότε … δεν τον έσβησα ποτέ!!!
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Όλοι, ανεξαιρέτως όλοι, πήραν τίτλους και ξεροκόμματο και έγιναν
τσιράκια του!!! Μερικοί σήμερα από αυτούς ξεπετάχτηκαν και κάνουν τα
κοκόρια, αλλά η ιστορία τους είναι για πάντα γραμμένη και δεν μπορούν να
την σβήσουν!

Τον Μάρτιο του 1994, λοιπόν, το ΔΥΝΑΜΙΚΟ, το οποίο αργότερα
ήθελε να το κλείσει, του έκανε αφιέρωμα στο τεύχος του Νο 93 για να πιάσει
μια θέση στο ΔΣ της Παγκόσμιας!
Ακολούθησε κατακόρυφη άνοδός του στο διεθνές στερέωμα του καράτε,
πράγμα που με παραξένεψε, αφού αργούσε να δείξει τον πραγματικό του
εαυτό! Τους είχε σαγηνέψει και αυτούς παίζοντας τον υποταγμένο στον Πρόεδρο Εσπίνος, αφού
φάγανε μαζί τον προηγούμενο πρόεδρο Ντελκούρτ!
Την 7/11/2009 πανηγύριζε διότι διατήρησε για τρίτη φορά τις γραμματείες της Παγκόσμιας
και της Ευρωπαϊκής στην Αθήνα! Υπενθυμίζω ότι τα έξοδα των δύο αυτών Γραμματειών τα πλήρωνε
σε ενοίκιο, μισθό υπαλλήλου και άλλα η ΓΓΑ και τα πληρωνόταν ο Γερόλυμπος για την τσέπη του
από την Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή!
Σε έναν υποτυπώδη απολογισμό του 2010, που βρήκα, παίρνει 8.500 ευρώ και άλλα, ενώ
στον προϋπολογισμό του 2011 παίρνει 20.000 ευρώ! Φυσικά ούτε δεκάρα από αυτά δεν μπήκε
στο ταμείο της ΕΛΟΚ να ελαφρώσει το κόστος των δύο γραμματειών από τη ΓΓΑ. Το θέμα αυτό
πρέπει να ψαχτεί διεξοδικά, διότι υπάρχει καραμπινάτη απάτη σε βάρος του δημοσίου!
Όμως, όμως, όμως:
Την 20/11/2012 συμμετέχει για τελευταία φορά στο διοικητικό συμβούλιο της WKF ως γενικός
γραμματέας της και συμπεριλαμβάνεται η αναφορά του στα Πρακτικά της ΓΣ.
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Το 2012 παίρνει επίσης ακόμα 8.500 ευρώ σε προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκή για την
γραμματεία της.
Το 2012 παίρνει ακόμα 20.000 ευρώ για τη γραμματεία της WKF!
Όλα τα χρήματα για τις γραμματείες της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής πάνε στην
τσέπη του, ενώ η ΓΓΑ πληρώνει τα νοίκια και την υπάλληλο των δύο γραμματειών!!!
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Και το 2013 σκάει η μπόμπα!
Ο Εσπίνος είχε επιλέξει αυτή τη φορά την εταιρεία που θα προετοίμαζε το φάκελο και θα
κατασκεύαζε το DVD για την προσπάθεια υποβολής της τρίτης υποψηφιότητας του καράτε της WKF
στην ΔΟΕ για ένταξη του αθλήματος στα Ολυμπιακά! Τα σχετικά των φακέλων των δύο πρώτων
υποψηφιοτήτων τα είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Γερόλυμπος και είχαν πάρει … «πόρτα» από την
ΔΟΕ!
Αλλά και η Τρίτη υποψηφιότητα είδε το καλάθι των αχρήστων της ΔΟΕ!
Δεν γνωρίζω τι φαΐ ή φαγάρα έχει η προετοιμασία της υποψηφιότητας του καράτε για την ΔΟΕ,
αλλά πρέπει να είναι χοντρή, διότι ήταν και η ΜΠΟΜΠΑ που έσκασε! Την άναψε ο Γερόλυμπος για
τον Εσπίνος, αλλά έσκασε στα χέρια του Γερόλυμπου!!!
Από την αρχή του Αυγούστου του 2013 άρχισαν τα όργανα, που ήταν προς κάθε κατεύθυνση
επιστολές διαμαρτυρίας του Γερόλυμπου για την αποτυχία προσωπικά του Εσπίνος, όπως
ισχυριζόταν! Νόμιζε ότι θα συνταχθούν πολλοί με το μέρος του, αλλά εδώ πλέον είχε λογαριάσει
χωρίς τον … Εσπίνος!!!
Την 1/8/2013 έστειλε επιστολή (κλικ) προς τον Ταμία της WKF με κοινοποίηση στις εθνικές
ομοσπονδίες ζητώντας του λογαριασμό για το πόσο κόστισε η υποψηφιότητα του καράτε στην ΔΟΕ!
Ορίστε και η μετάφραση:
<<< De: wkf.secretariat@gmail.com [mailto:wkf.secretariat@gmail.com]
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Από το Γραφείο της Γραμματείας της WKF, 1 Αυγούστου 2013.

Αγαπητέ Πρόεδρε, σας αντιγράφω το e-mail μου προς τον Ταμία της WKF για ενημέρωσή
σας, διότι έλαβα πολλές ερωτήσεις από τα μέλη μας σχετικά με την προσφορά της ολυμπιακής
καμπάνιας της υποψηφιότητάς μας για την ένταξη του αθλήματός μας στο ολυμπιακό πρόγραμμα.
Με τις καλύτερες ευχές μου
Γιώργος Γερόλυμπος

Γενικός Γραμματέας

From: "WKF Gen.Secretary" <yerolimpos@wkf.net>
Date: Thursday, August 1, 2013 1:13 AM
To: Mike Dinsdale <michaeldinsdale@btinternet.com>
Subject: Re:
Κύριε Ταμία
Ως γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε θα επιθυμούσα να υποβάλω
ένα επίσημο αίτημα για μια λεπτομερή κατανομή των δαπανών σε όλα θέματα σχετικά με την
ολυμπιακή καμπάνια της WKF των ετών 2010-2013, διότι στις επαναλαμβανόμενες τηλεφωνικές
ερωτήσεις μου σε σας, δεν είχα καμία απάντηση. Επιπλέον θα ήμουν ευγνώμων εάν θα
μπορούσατε να κανονίσετε να μου στείλετε ένα αντίγραφο όλων των συμβάσεων, ειδικότερα των
συμβάσεων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και τα ονόματα όσων υπογράφουν αυτές τις
συμβάσεις.
Επιθυμώ να βεβαιωθώ ποιος εξουσιοδότησε αυτές τις επιχειρήσεις να ενεργήσουν εξ
ονόματος της WKF και εάν η απόφαση να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες τους λήφθηκε κατά
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τρόπο δίκαιο και διαφανή. Μπορείτε να με ενημερώσετε ποιος προϋπολογισμός διατέθηκε σε
αυτές τις επιχειρήσεις και από ποιους. Σαν ταμίας υποθέτω ότι θα σας έχουν δοθεί τα αντίγραφα
αυτής της τεκμηρίωσης για τη διαδικασία των λογιστικών σας αναγκών.
Έχω ρωτήσει τον Πρόεδρο για τις πληροφορίες σχετικά με την καμπάνια και είμαι πολύ
απογοητευμένος από την έλλειψη συνεργασίας που έχω λάβει μέχρι τώρα και γι’ αυτό υποβάλλω
αυτό το επίσημο αίτημα σε εσάς ως ταμία της WKF.
Είμαι της άποψης ότι οι σοβαρές ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν, ειδικά γιατί ο Πρόεδρος
πήγε ενάντια στις επαγγελματικές συμβουλές που μας δόθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Λονδίνου το 2012 και χρησιμοποίησε μια άπειρη στις ολυμπιακές υποψηφιότητες ισπανική
επιχείρηση για να παραγάγει ένα ευρέως επικριμένο προωθητικό βίντεο για την παρουσίασή μας
στην ΔΟΕ στην Αγία Πετρούπολη. Ένας σοβαρός κακός υπολογισμός κατά την άποψή μου και μια
απόφαση που συνέβαλαν αναμφισβήτητα στην αποτυχία μας.
Ως Γενικός Γραμματέας επιθυμώ να κρατήσω αποστάσεις από τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων που λήφθηκαν σε σχέση με την καμπάνια. Αποφάσεις που πιστεύω ότι, όταν
παρουσιαστούν, θα αποκαλύψουν ένα σχέδιο σοβαρής κακοδιαχείρισης από τον Πρόεδρο που
αγνοεί τις διαβουλεύσεις της εκτελεστικής επιτροπής.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
George Yerolimpos
General Secretary >>>
Η απάντηση του Εσπίνος ήταν άμεση (αυτό σημαίνει ότι το όλο θέμα είχε ξεκινήσει
νωρίτερα από αυτές τις ημερομηνίες): την 2/8/2013 ενημέρωσε τις εθνικές ομοσπονδίες ότι ο
Γερόλυμπος πάπαλααα από Γερνικός Γραμματέας!!! (Δήμιος με κοφτερό τσεκούρι!!!)
Και ιδού η μετάφραση:
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<<< ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ WKF

Αγαπητέ Πρόεδρε,
Σας ευχαριστώ για τις υπέρ-φιλικές εκφράσεις σας υποστήριξης που έχω λάβει. Μπορείτε
να είστε σίγουροι ότι η Ολυμπιακή καμπάνια της WKF ήταν ένα πρότυπο και υπό αυτήν τη μορφή
έχει γίνει κατανοητή από μια μεγάλη πλειοψηφία εθνικών ομοσπονδιών και των μελών της
Ολυμπιακής οικογένειας, και έχει δώσει μια πρωτοφανή παγκόσμια προβολή για to καράτε.
Επομένως, έχω εκπλαγεί πραγματικά με αυτήν την επιστολή του Γενικού Γραμματέα, όπου
παίρνει ξαφνικά αποστάσεις από τη διαδικασία. Ο ίδιος ήταν μέρος της καμπάνιας και της ομάδας
από την αρχή έως το τέλος, και ήταν ενεργά παρών στις συνεδριάσεις του συντονισμού με την
επιχείρηση, όπως επίσης στις παρουσιάσεις και άλλες δραστηριότητες, όπου πάντα, όπως και οι
υπόλοιποι της ομάδας, εγκωμίαζε την πολύ αποδοτική και επαγγελματική εργασία που έγινε. Αυτό
δεν έχει καμία σχέση με την μη ένταξή μας στον κατάλογο των επίλεκτων. Οι κυριολεκτικές λέξεις
του γενικού γραμματέα μετά από την τελευταία παρουσίαση στην Αγία Πετρούπολη ήταν: "Όλα
έγιναν πολύ καλά", "Το karate ήταν το καλύτερο", κ.λπ.
Όλα στην WKF, όπως πάντα, έχουν γίνει με έναν καθαρό και διαφανή τρόπο. Ο Γενικός
Γραμματέας δεν ήταν μόνο ενήμερος κάθε απλής λεπτομέρειας αλλά υπήρξε και μέρος αυτής.
Από την αρχή είχε όλες τις πληροφορίες όλων σε σχέση με ολόκληρη την καμπάνια. Μπορεί
κάποιος να πιστέψει ότι τώρα ισχυρίζεται "έλλειψη συνεργασίας του Προέδρου"; Επίσης και τα
άλλα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της WKF είχαν ενημερωθεί με ακρίβεια και είχαν
συμμετάσχει σε όλες τις λεπτομέρειες. Το ίδιο με την Εκτελεστική Επιτροπή, όπου επίσης φυσικά,
όπως πάντα, όλα αναφέρθηκαν στην επόμενη συνεδρίαση, και το ίδιο πράγμα έγινε στη Γενική
Συνέλευση.
Αυτή η ξαφνική αλλαγή του κ. Γερόλυμπου, τον οποίο πρότεινα εγώ για τη θέση του γενικού
γραμματέα το 2010, αποτελεί μια σοβαρή παραβίαση στην απαραίτητη σχέση εμπιστοσύνης με
τον Πρόεδρο. Δεν είχε απευθύνει σε μένα ούτε ένα απλό τηλεφώνημα ούτε ένα e-mail πριν στείλει
την κατωτέρω χθεσινή του επικοινωνία.
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Όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ομαλή λειτουργία της
WKF, και προκειμένου να διαφυλαχθεί το καθημερινό «τρέξιμο» της WKF, και κατά εφαρμογή των
άρθρων 14.7 και 13.8 του Καταστατικού έχω αποφασίσει να ανακαλέσω τον κ. Γερόλυμπο από τη
θέση του γενικού γραμματέα της WKF. Κατά συνέπεια, ο κ. Γερόλυμπος δεν είναι πλέον ο
Γενικός Γραμματέας της WKF και της EKF (Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε). Η παρούσα
απόφαση κοινοποιήθηκε μόλις στον κ. Γερόλυμπο και τίθεται άμεσα σε εφαρμογή. Ο Βοηθός
Γενικός Γραμματέας, με την κύρια υποστήριξη του γραφείου του Αρχηγείου της WKF, θα αναλάβει
τα καθήκοντα της γραμματείας μέχρι το διορισμό ενός νέου Γενικού Γραμματέα από την
Εκτελεστική Επιτροπή μετά από πρότασή μου. Το ίδιο θα γίνει για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Καράτε (EKF). Για όλη την επικοινωνία σε σχέση με τα ζητήματα γραμματειών, παρακαλώ, να
γράφετε στο wkf@wkf.com.es για την WKF και στο ekf@ekf.com.es για την EKF.
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Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συνεχή σας υποστήριξη,
Antonio Espinοs, Πρόεδρος WKF και EKF
Γ/Boix Υ Morer, 15, BΊ β, 28003 Μαδρίτη, Ισπανία
Τηλ.: (+ 34),91 535-9632 , Φαξ: (+ 34),91 535-9633 E-mail: wkf@wkf.com.es >>>
Στη συνέχεια ο Γερόλυμπος άρχισε να γράφει επιστολές προς κάθε κατεύθυνση και
στο διαδίκτυο διαβάλλοντας τον Εσπίνος και μέλη του ΔΣ/WKF.
Την 3/8/2013 διαδικτυακά (κλικ εδώ) προς όλες τις ομοσπονδίες και σε διάφορες
γλώσσες! Ακολουθεί η μετάφραση:
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<<< Προς όλες τις Εθνικές Ομοσπονδίες-Μέλη της WKF
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Ο Πρόεδρος των WKF/EKF ενεργεί εντελώς παράνομα και έβαλε τις WKF/EKF και το καράτε σε
μια πολύ επικίνδυνη πορεία.
Στο καράτε έχουμε δημοκρατία και όχι τη δικτατορία του ενός.
Έχω όλα τα δικαιώματα να υποβάλω ερωτήσεις δεδομένου ότι έχω όλα τα δικαιώματα να
εκφράσω τις απόψεις μου.
Στις Εκτελεστικές Επιτροπές των WKF/EKF αντιπροσωπεύω εσάς και όχι τον εαυτό μου.
Αρνούμαι να δεχτώ την παρούσα παράνομη απόφαση του Προέδρου των WKF/EKF. Έχω
εκλεγεί από το τελευταίο συνέδριο που με τίμησε με τον υψηλότερο αριθμό ψήφων και εκλέγομαι
επίσης ως Γενικός Γραμματέας από την Εκτελεστική Επιτροπή ομόφωνα.
Μόνο το σώμα που με εξέλεξε μπορεί να με αντικαταστήσει (άρθρα 13.8 & 12 των
καταστατικών μας), σε μια επίσημη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, μετά από μια
λεπτομερή συζήτηση σχετικά με το θέμα, όπου έχω το δικαίωμα να εκφράσω τη θέση μου και με
μια μυστική ψηφοφορία, δεδομένου ότι το ζήτημα είναι προσωπικό.
Μέχρι τότε παραμένω στη θέση μου ως Γενικός Γραμματέας υπηρετώντας την WKF με τον
καλύτερο τρόπο, όπως έκανα τα τελευταία 16 χρόνια.
Ανανεώνω το αίτημά μου για την οικονομική έκθεση που ζήτησα από τον ταμία και διατηρώ
όλα τα δικαιώματά μου για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκλήθηκε στην προσωπικότητά
μου με ενέργειες ή αποφάσεις που έχουν ληφθεί ήδη ή θα ληφθούν.
Για την πληροφόρησή σας εξέφρασα πολλές φορές την πλήρη διαφωνία μου με τον τρόπο
που η καμπάνια πήγαινε και το σχέδιο της επιχείρησης που την ανέπτυσσε, πράγμα που έκανα
επίσης γραπτά στον Πρόεδρο τον περασμένο Φεβρουάριο.
Αλλά επειδή η παρουσίαση ήταν ήδη στο δρόμο της δεν είπα τίποτα, έκανα το καλύτερό
μου για να υποστηρίξω την καμπάνια δεδομένου ότι δεν ήθελα να βλάψω την προσπάθειά μας.
Τώρα είναι διαφορετικά, πρέπει να μιλήσουμε ειλικρινά.
Είμαι έτοιμος να πάρω όλες τις ευθύνες μου αλλά όχι τις ευθύνες των άλλων.
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Με φιλικούς χαιρετισμούς
Γιώργος Γερόλυμπος
Γενικός Γραμματέας WKF

>>>
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Για την πληροφόρησή σας επίσης, δεν ήμουν παρών σε οποιαδήποτε από τις συνεδριάσεις που ο Πρόεδρος έκανε με τη ΔΟΕ σε οποιοδήποτε επίπεδο.
Δεν είχα και δεν έχω καμία γνώση πόσο και σε ποιους πληρώσαμε για την καμπάνια.
Είναι καθήκον και δικαίωμά μου να ρωτήσω όπως επίσης είναι δικαίωμά σας να γνωρίζετε.
Επίσης ζήτησα πολλές φορές από τον Πρόεδρο και τον ταμία για να μου δώσουν το
μέγεθος του ποσού που ξοδέψαμε στην καμπάνια και οι απαντήσεις ήταν αντίστοιχα "πολλά" &
"δεν ξέρω, ρώτησε τον Πρόεδρο".
Είναι μια απίστευτη και απαράδεκτη κατάσταση που δεν δέχομαι δεδομένου ότι είναι
ενάντια στην αξιοπρέπειά μου και τις αρχές μου.
Είμαι βέβαιος επίσης ενάντια στις δικές σας.
Είμαι στη δυσάρεστη θέση να αποσύρω την εμπιστοσύνη μου στον Πρόεδρο των
WKF/EKF και τον καλώ για να παραιτηθεί αμέσως.
Πρέπει να έχει την αξιοπρέπεια για να το κάνει, μετά από 3 αποτυχίες στους Ολυμπιακούς
Αγώνες και να σταματήσει να καταστρέφει το καράτε προκειμένου μόνο να κρατηθεί στη θέση του.
Το καράτε είναι πάνω από τα προσωπικά συμφέροντα.
Είναι η ώρα για αποφάσεις και υπευθυνότητα.
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Την 3/8/2013 επίσης ο Γερόλυμπος αποκαλύπτει και τον πραγματικό του εαυτό σε
διεθνές επίπεδο πλέον:
Δημιουργεί δική του ιστοσελίδα στο Facebook με όνομα “World Karate Campaign”
στην οποία γράφει ανώνυμα (διότι πάντα μια κότα ήταν!!!) ή δήθεν «στέλνει» επώνυμα
απόψεις του και μέσα από την οποία λοιδορεί, εξυβρίζει και συκοφαντεί τον πρόεδρο της
Παγκόσμιας Αντόνιο Εσπίνος και όλα τα μέλη του ΔΣ/WKF!
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Αλλά ο Εσπίνος δεν χαμπαριάζει και παίρνει το σφουγγάρι και τον σβήνει από τον
πίνακα των μελών του ΔΣ/WKF με την προς όλους επιστολή του (και μετάφραση):
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Την 23/8/2013 στο «Το θεϊκό ξήλωμα του Γερόλυμπου από τις θέσεις του ΓΓ των WKF
και EKF!!!» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, το karate.gr ανακαλύπτει Ρώσσο blogger να αναφέρεται στον
Γερόλυμπο και την «πόρτα» που έφαγε από την WKF. Αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες του
Γερόλυμπου, ο Ρώσσος blogger στο τέλος του κειμένου του παραπέμπει στο www.karate.gr για το
ποιόν του Γερόλυμπου:

Ακολουθεί το άρθρο του karate.gr με τίτλο 23/8/2013 – «Το θεϊκό ξήλωμα του Γερόλυμπου από τις θέσεις του ΓΓ των WKF και EKF!!!» ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ.

57

ΙΔ
ΗΣ

Το δημοσίευμα αυτό στέλνεται και στον Ανδριανό και στους υπόλοιπους άχρηστους
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με τα αποδεικτικά στοιχεία για τις δικές τους αρμοδιότητες, αλλά αυτές είναι ο … χρόνιος βαθύς ύπνος!!!
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Την 6/11/2013 η WKF δημοσιεύει συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπου από
το σύνολο των συμβούλων έχει εξαφανιστεί ο Γερόλυμπος και αυτό είναι «δια παντός»!!!
Το www.karate.gr δημοσιεύει τα άρθρα του:
20/11/2013-«Ο Πόλεμος Εσπίνος-Γερόλυμπου ή αλλιώς: «και κλάμα … η κυρία!»
Μέρος Α!
22/11/2013-«Ο Πόλεμος Εσπίνος-Γερόλυμπου ή αλλιώς: «και κλάμα … η κυρία!»
Μέρος Β!
24/11/2013-«Ο Πόλεμος Εσπίνος-Γερόλυμπου ή αλλιώς: «και κλάμα … η κυρία!»
Μέρος Γ!
Η βρωμερή ιστοσελίδα του Γερόλυμπου (25/5/2014) World Karate Campaign συνεχίζει
πάντα να εξυβρίζει και να συκοφαντεί ανώνυμα τον πρόεδρο της WKF επαναλαμβάνοντας τα ίδια
κείμενα μεταφρασμένα σε πολλές γλώσσες!
Την 17/12/2014 έρχεται η Γενική Συνέλευση της WKF στην Βρέμη στην οποία είναι
παρόντες οι Γερόλυμπος και Δημητριάδης ως εκπρόσωποι της Ελλάδας. Στην εικόνα του άρθρου
φαίνεται το κεφάλι του Γερόλυμπου!
Σε αυτή τη Γενική Συνέλευση αποφασίζεται με 110 ψήφους υπέρ έναντι 0 κατά να
κηρυχθεί ο Γιώργος Γερόλυμπος Persona non Grata, δηλαδή «Ανεπιθύμητο πρόσωπο» για
την WKF, πράγμα που σημαίνει ΕΞΩ από κάθε εκδήλωση της WKF και κάθε εθνικής
ομοσπονδίας-μέλους της και άρα και της Ελλάδας!!!
Ο Γερόλυμπος «παγώνει» από αυτή την απόφαση και προσπαθεί να αντεπιτεθεί βγάζοντας
μόνο δηλητήριο στη βρωμερή ιστοσελίδα του World Karate Campaign, αλλά χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Γράφει για υποτιθέμενα σκάνδαλα (4/4/2015), δημοσιεύει γράμμα του στον Μπαχ, πρόεδρο της ΔΟΕ (12/4/2015), δημοσιεύει γράμμα του Γιόργκερσεν, προέδρου της ITKF, προς τον
Μπαχ (21/6/2015), διατηρώντας πάντα στην ιστοσελίδα του όλες τις βρωμερές συκοφαντίες του
κατά των αντιπάλων του (σε αποκόμματα την 22/6/2015).
Η ουσία, όμως, είναι μία: Δεν υπάρχει … αθανασία (!) και ο Εσπίνος ξεπάστρεψε τον
Γερόλυμπο διεθνώς και για πάντα. Στη Ελλάδα, όμως, των άχρηστων παραμένει o Εγκέφαλος της Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!
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Ι6 – Πρόεδρος στην BKF (persona non grata - υπεξαίρεση)

ΑΡΧΗ
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Την 29/3/2013 ο Γερόλυμπος φιγουράριζε ακόμα ως πρόεδρος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε, όπως βλέπετε και στο πρόγραμμα των Βαλκανικών Αγώνων Παίδων και Εφήβων με
κλικ εδώ! Πρόεδρος στην Βαλκανική ήταν από την ίδρυσή της το 1998, αφού το 2013 γίνονταν οι
18οι αγώνες εφήβων!
Στο τέλος του 2013 ο Γερόλυμπος ήταν το μοναδικό ανεπιθύμητο πρόσωπο σε όλο το καράτε
όλου του πλανήτη, πράγμα που είχε μοιραία απήχηση και στη Βαλκανική Ομοσπονδία Καράτε!
Στους ανωτέρω αγώνες η σύνθεση του ΔΣ της Βαλκανικής είχε πρόεδρο τον Γερόλυμπο:
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Τον Σεπτέμβριο του 2013 οι Βαλκάνιοι φέρονταν στην Ελλάδα σαν να είναι λεπρός
ένεκα του Γιώργου Γερόλυμπου και δεν είμαι καθόλου υπερβολικός, διότι για να τον
ξεφορτωθούν όλες οι εθνικές ομοσπονδίες καράτε των βαλκανικών χωρών απέσυραν τη
συμμετοχή τους από τη Βαλκανική ομοσπονδία με όνομα Balkan Karate Federation και
ίδρυσαν μία νέα με όνομα Karate Federation of Balkan, στην οποία συμμετείχαν όλες οι
Βαλκανικές Χώρες εκτός από την Ελλάδα, ως κατωτέρω πρώτη επιστολή του Πίπερ:

Και η μετάφραση:

Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων

Προς όλες τις εθνικές ομοσπονδίες
Προς τα μέλη της Ομοσπονδίας Καράτε των Βαλκανίων
Βελιγράδι, 14 Σεπτεμβρίου, 2013

Αξιότιμοι Κύριοι, Κυρίες,
Σας ενημερώνουμε ότι το ιδρυτικό συνέδριο της ομοσπονδίας καράτε των
Βαλκανίων έλαβε χώρα στο Βελιγράδι την 13η Σεπτεμβρίου 2013.
60

ΙΔ
ΗΣ

Σε αυτό το συνέδριο πήραν μέρος οι πρόεδροι των ομοσπονδιών καράτε των επόμενων
χωρών: Τουρκία, Κροατία, Αλβανία, Σλοβενία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ρουμανία, Μοντενέγκρο, Βουλγαρία, Μακεδονία και Σερβία.
Μόνο οι αντιπρόσωποι της ομοσπονδίας καράτε από την Ελλάδα δεν συμμετείχαν στο
προαναφερθέν συνέδριο.
Τα επόμενα σώματα εκλέχθηκαν: Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπή Ελέγχου, ο Πρόεδρος,
τέσσερις Αντιπρόεδροι και ο Γενικός Γραμματέας τη; Ομοσπονδίας Καράτε των Βαλκανίων.
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καράτε των Βαλκανίων είναι ο κ. etrov Aleksej από την
Βουλγαρία.
Αντιπρόεδροι είναι οι: Mrνaljevic Vladimir - Montenegro, Dragan Stojanovski - Macedonia,
Samir Catovic - Bosnia and Herzegovina, Ramiz Ismailgeci - Albania.
Σας στέλνω τους εγκάρδιους αθλητικούς χαιρετισμούς μου
Με εκτίμηση,
Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων
Ο Γενικός Γραμματέας
Slaνoljub Piper
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Η κατάσταση αυτή ισχύει ακόμα και μέχρι σήμερα (8/1/2019) και το γιατί θα το
δούμε πιο κάτω. Εδώ θέλω μόνο να τονίσω την ηλιθιότητα και την αναλγησία των
αθλητικών αρχών της χώρας, όταν βλέπουν και τους έχει καταγγελθεί πολλαπλά η
μη συμμετοχή της χώρας μας στην Βαλκανική Ομοσπονδία και αυτοί αδιαφορούν
εγκληματικά! Αριστερά ο πρώτος ηλίθιος και στη συνέχεια όλοι οι επόμενοί του και
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που «εποπτεύει τις ομοσπονδίες, αλλά και
στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, που είναι ο «εγγυητής» του «εύ
αγωνίζεσθαι»! Αριστερά ο Ανδριανός, όταν κοιμόταν όρθιος, όπως και όλοι οι επόμενοί του!!!

Δεύτερη επιστολή Πίπερ, προς τον Γερόλυμπο αυτή τη φορά:
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Και η μετάφρασή της:

Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων
Απάντηση σε μια επιστολή του κ. Γιώργου Γερόλυμπου, που έστειλε την
12.09.2013. σε όλες τις Εθνικές Ομοσπονδίες Καράτε των Βαλκανίων.
Αξιότιμε Κύριε Γερόλυμπε,
Έλαβα το e-mail σας πριν τρεις ημέρες, αλλά λόγω των πολυάριθμων
ιδιωτικών και επιχειρησιακών υποχρεώσεών μου, και υποχρεώσεων στην
αθλητική ομοσπονδία δεν μπόρεσα να απαντήσω αμέσως, γι’ αυτό το κάνω
τώρα.
Εκπλήσσομαι με τον τρόπο και το ύφος που απευθύνεστε στις εθνικές ομοσπονδίες των
Βαλκανίων, στο γράμμα σας που στείλατε την 12.09.2013, μια ημέρα πριν από το Ιδρυτικό Συνέδριο
της νέας Ομοσπονδίας Καράτε των Βαλκανίων στο Βελιγράδι.
Εσείς και εγώ γνωρίζουμε ότι σας είχα ενημερώσει, σε δίωρη τηλεφωνική μας συνομιλία, για
όλα τα βήματα και τις ενέργειες που γίνονται από τα μέλη της Ομοσπονδίας Καράτε των Βαλκανίων,
μαζί με την Ομοσπονδία Καράτε της Σερβίας, για να προστατεύσει τα συμφέροντα του σπορ καράτε
των Βαλκανίων, επειδή εσείς αρχίσατε, χωρίς κανένα λόγο, την εκστρατεία καταστροφής της
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Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε και των ηγετών τους. Ως αποτέλεσμα των
λανθασμένων βημάτων σας χάσατε τη θέση σας, όχι μόνο εσείς αλλά και όλοι όσοι σας ακολούθησαν,
πράγμα που είναι δική σας προσωπική ευθύνη. Έχοντας όλα αυτά στο μυαλό, δεν είναι αλήθεια ότι
δεν γνωρίζατε για την ίδρυση της νέας Ομοσπονδίας Καράτε των Βαλκανίων.
Δεν γνωρίζω αν τα πάτε καλά με τη δική σας εθνική οργάνωση καράτε στην Ελλάδα, αλλά για
την δική σας πληροφόρηση, η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε ενημερώθηκε κανονικά, όπως όλα τα
άλλα μέλη, γραπτώς για όλες τις ενέργειες και συναντήσεις σχετικά με την ίδρυση της νέας
Ομοσπονδίας Καράτε των Βαλκανίων.
Στο Ιδρυτικό Συνέδριο στο Βελιγράδι, της 13.09.2013, όλες οι χώρες της Βαλκανικής
Χερσονήσου συμμετείχαν, εκτός από την Ελλάδα και προσωπικά λυπάμαι γι’ αυτό. Σε αυτό το
συνέδριο εκλέχθηκαν όλες οι επιτροπές και τα όργανα της νέας Ομοσπονδίας Καράτε των
Βαλκανίων.
Η Βαλκανική Χερσόνησος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ότι είναι πραγματικά, και δεν
μπορεί να έχει περισσότερες χώρες από όσες έχει ήδη, και το γεγονός ότι είχατε δώσει στο
παρελθόν, σε όσες χώρες ήθελαν, την ευκαιρία να συμμετέχουν σε επίσημους Βαλκανικούς Αγώνες,
ενώ δεν ανήκαν γεωγραφικά στα Βαλκάνια και δεν έχουν υπογράψει ποτέ αυτή την αποδοχή, αυτό
ακριβώς το γεγονός μιλά περισσότερο για τις προσωπικές σας πρακτικές, τις οποίες τώρα
χρησιμοποιείτε με λανθασμένο τρόπο, διαδίδοντας την παραπληροφόρηση ότι η Ομοσπονδίας
Καράτε των Βαλκανίων έχει l5 χώρες-μέλη, και το οποίο δεν είναι φυσικά αληθινό.
Όταν συζητάτε για την ηγεσία και τον χαρακτήρα των ατόμων, με τα οποία εσείς
συνεργαζόσασταν μέχρι πριν από λίγο καιρό, στο γράμμα που στείλατε, έχω την άποψη ότι δεν θα
πρέπει να τους ταπεινώνετε, διότι έχω μια τελείως αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή είναι άνθρωποι με
καλό χαρακτήρα και αξιόπιστοι, αλλά δεν είναι κανενός υπηρέτες, όπως παρουσιάζονται
θεωρούμενοι κατά τη δική σας άποψη.
Είναι αλήθεια ότι ήσασταν ηγετικό στέλεχος, αλλά αυτή η ηγετική θέση είχε δημιουργηθεί από
τον κ. Antonio Espinos για σας. Αυτός την δημιούργησε για σας, με τον ίδιο τρόπο που την πήρε
από εσάς. Όσον αφορά στον εαυτό μου, προσωπικά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και πλήρης, χωρίς
κανένα σύμπλεγμα, πράγμα το οποίο είναι αρκετό για μένα.
Και στο τέλος, σας συμβουλεύω να συμπεριλάβετε την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε στην
πρόσφατα ιδρυθείσα Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων, η οποία ανήκει και αναγνωρίζεται από
την WKF και αντιπροσωπεύει τα ενδιαφέροντά της στη Βαλκανική Χερσόνησο.
Χαιρετισμούς
Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων
Γενικός γραμματέας
Piper Slavoljub

Κάτω από αυτές και τις επόμενες κατηγορίες ο Γερόλυμπος εφηύρε την «πατριδοκαπηλία» του ονόματος «Μακεδονία» για τα Σκόπια και ισχυρίστηκε (την 10/12/2014, ενώ η νέα
Βαλκανική είχε συσταθεί την 13/9/2013!) ότι η ίδια η ΕΛΟΚ αποχώρησε με δική της πρωτοβουλία
από την Βαλκανική, επειδή η Βαλκανική δεχόταν τα Σκόπια με το όνομα «Μακεδονία», αλλά η
αλήθεια είναι ότι για όλους ο Γερόλυμπος είναι πλέον Persona non Grata από πολύ νωρίτερα!
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Ο ισχυρισμός αυτός αναιρείται από την ίδια την ΕΛΟΚ, διότι με την από 5/12/2014 επιστολή
της ισχυρίζεται ότι μεμονωμένοι σύλλογοι και μεμονωμένα άτομα δεν αντιπροσωπεύουν την
Ελλάδα, ενώ με την πολύ προηγούμενη επιστολή από 27/6/2014 (κατωτέρω) του προέδρου της
Μπουλούμπαση (που την έγραψε ο Γερόλυμπος φυσικά!), εκλιπαρεί για τη συμμετοχή της στη
νέα Βαλκανική. Και εκλιπαρεί ζητώντας να δεχθούν τον Μπουλούμπαση στην Εκτελεστική
Επιτροπή, τον Χονδροματίδη στην Τεχνική Επιτροπή και τον Κραββαρίτη στην Επιτροπή Διαιτητών!
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Και η μετάφραση:

<<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ

Προς τον κ. Αλεξέι Πετρόφ
Πρόεδρο της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε

Αθήνα, 27 Ιουνίου, 2014
Αριθμ. Πρωτοκ. 803

Αγαπητέ κ. Πετρόφ
Σε συνέχεια της συνάντησης μεταξύ υμών και μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε
(ΕΛΟΚ) και επί τη βάσει αμοιβαίων επεξηγήσεων και διασαφηνίσεων, που αντηλλάγησαν προς
ικανοποίηση και των δύο μερών, σχετικά με το ότι το θέμα της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε
έχει πλέον επιλυθεί, η ΕΛΟΚ με την παρούσα υποβάλει ένα επίσημο αίτημα για να εγγραφεί μέλος
στη Βαλκανική Ομοσπονδία Καράτε (KFB).
Όταν το αίτημά μας γίνει αποδεκτό, η ΕΛΟΚ θα αντιπροσωπευθεί από τα επόμενα άτομα:
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α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο της KFB: κ. Χρήστος Μπουλούμπασης,
β) Για την Τεχνική Επιτροπή της KFB: κ. Παναγιώτης Χονδροματίδης,
γ) Για την Επιτροπή Διαιτησίας της KFB: κa ... η Βασίλω Πρώτη (!),
Ελπίζουμε πως αυτό είναι ένα βήμα προς τα εμπρός για τη Βαλκανική Χερσόνησο και η KFB
θα παγιωθεί προς το κοινό συμφέρον όλων των συμβεβλημένων ομοσπονδιών για να συνεχίσει τη
λαμπρή πορεία, που είχαμε τα προηγούμενα είκοσι (20) χρόνια. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
για την απάντησή σας.
Ειλικρινά δικοί σας
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέα
Χρήστος Μπουλούμπασης
Εμμανουήλ Δημητριάδης >>>>
Αλλά ακόμα και αν ο ισχυρισμός περί το «Macedonia» ήταν βάσιμος, με την μη συμμετοχή
της Ελλάδας στη νέα Βαλκανική το αποτέλεσμα είναι χειρότερο ως προς το όνομα της FYROM,
όπως αποδεικνύεται και από την εκλογή και δημοσίευση την 19/10/2014 των μελών του νέου ΔΣ
της Βαλκανικής και των επιτροπών της με κλικ εδώ.
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Αλλά, αλλά, αλλά ….. πάντα το μυστικό είναι στο … μπαγιόκο!!!
Όπως αποδεικνύεται και από την από την επόμενη επιστολή της 17/12/2014 της νέας
Βαλκανικής προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ο Γερόλυμπος είχε πάρει το 18 ετών
Ταμείο της παλιάς Βαλκανικής και τον κυνηγούσαν!!!
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Και σε μετάφραση:

<<< Βελιγράδι, 17/12/2014, Προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Αγαπητοί Κύριοι / Κυρίες
Σας στέλνουμε αυτή την επιστολή για άλλη μια φορά και θα σας ήμασταν ευγνώμονες αν θα
μπορούσατε να μας βοηθήσετε να ανακαλύψουμε την αλήθεια και να λάβουμε τις πραγματικές
πληροφορίες σχετικά με την «Βαλκανική Ομοσπονδία Καράτε» (BKF), η οποία δεν είναι πλέον
αποδεκτή ούτε από την Παγκόσμια ούτε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καράτε (WKF,
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ΕΚF). Τα μέλη της προηγουμένως αναφερόμενης ομοσπονδίας, με εξαίρεση την Εθνική Ομοσπονδία Καράτε της Ελλάδας, έπαψαν να είναι μέλη αυτής της ομοσπονδίας στις 13 Σεπτεμβρίου
του 2013 και ίδρυσαν τη νέα «Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων» (KFB) με έδρα στο
Βελιγράδι.
Ο κ. Γιώργος Γερόλυμπος ήταν ο Πρόεδρος της μη υπάρχουσας σήμερα Βαλκανικής
Ομοσπονδίας Καράτε και ως εκ τούτου υπεύθυνος τόσο για την αθλητική όσο και για την
οικονομική λειτουργία της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε. Ανεπίσημα, η Ομοσπονδία είχε ένα
δικό της τρέχοντα λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας με αριθμό λογαριασμού
150/296044-34 (ΙBΑΝ: GR 09 0110 1500 0000 1502 9604 434).
Κατόπιν αιτήματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε (WKF) και μελών της τρέχουσας
Ομοσπονδίας Καράτε των Βαλκανίων, ευγενώς ζητάμε τις οικονομικές αναφορές των χρημάτων
που συλλέγονταν σε μετρητά για τις ταυτότητες και τις συνδρομές εγγραφής για τις συμμετοχές στα
Βαλκανικά Πρωταθλήματα. Για παράδειγμα, η Ομοσπονδία Καράτε της Σερβίας για το
Βαλκανικό Πρωτάθλημα, που έγινε στη Σερβία το 2013 πλήρωσε 7.650 € σε μετρητά προς
τους εκπροσώπους από την Ελλάδα, που είχαν διαπιστευθεί ως επίσημοι εκπρόσωποι (της
BKF) από τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της BKF εκείνη την εποχή.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων, κάθε
Βαλκανικό Πρωτάθλημα πραγματοποιούσε ένα έσοδο της τάξης των 40.000 έως 45.000 € μόνο
από τα τέλη εγγραφής και ταυτότητες. Κατά κανόνα, το εισόδημα αυτό έπρεπε να καταβληθεί στο
λογαριασμό όψεως της Ομοσπονδίας. Θα επιθυμούσαμε να πληροφορηθούμε τι έχει συμβεί με τα
έσοδα του τρέχοντος λογαριασμού, που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων των
Βαλκανικών Πρωταθλημάτων.
Ευγενώς ζητάμε τη βοήθειά σας, επειδή οι προσπάθειές μας για να ανακαλύψουμε κάτι για
τις οικονομικές αναφορές από τα προηγούμενα Βαλκανικά Πρωταθλήματα φάνηκε να είναι μάταια.
Ο κ. Γιώργος Γερόλυμπος, πρώην πρόεδρος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας, διαρκώς αγνοεί
τα αιτήματά μας.
Πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν εκπλησσόμαστε με τη συμπεριφορά του κ. Γερόλυμπου,
αφού όλα αυτά τα χρόνια, πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, συμπεριφερόταν με ένα τρόπο
απόλυτου δεσποτισμού, χωρίς κανένα ίχνος δημοκρατίας. Κατέχοντας τη θέση του Γενικού
Γραμματέα της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε, η συμπεριφορά του ήταν
λογικά κατανοητή. Όποιος έκανε κάποια προσπάθεια για να βρει οτιδήποτε σχετικά με τη
διαφάνεια των εργασιών που έγιναν, κατέληξε είτε σε επίπληξη είτε σε αποπομπή.
Αφότου απομακρύνθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Παγκοσμίας και της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε, οι εθνικές ομοσπονδίες, μέλη της «Βαλκανικής Ομοσπονδίας
Καράτε», απομάκρυναν τον κ. Γερόλυμπο από τη θέση του Προέδρου της Βαλκανικής Ομοσπονδίας
Καράτε και στις 13 Σεπτεμβρίου (2013) στο Βελιγράδι αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη νέα
«Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων», με έδρα στο Βελιγράδι. Η νέα Ομοσπονδία Καράτε των
Βαλκανίων ιδρύθηκε επειδή κανείς δεν ήθελε να φέρει το βάρος και να ακολουθεί τις μεθόδους του
κ. Γερόλυμπου.
Ευγενώς σας παρακαλούμε, ως αρμόδια αρχή για την κατάσταση αυτή, να ζητήσετε από τον
κ. Γερόλυμπο τις πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές αναφορές από την οργάνωση των
Βαλκανικών Πρωταθλημάτων και να συμβάλετε έτσι στην διαλεύκανση αυτής της δυσάρεστης
κατάστασης.
Ειλικρινά δικός σας
Ομοσπονδία Καράτε των Βαλκανίων
Γενικός Γραμματέας
Slavoljub Piper
>>>
Με άλλα λόγια ο Καρα-κλέφτης Εγκέφαλος της «Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και
Ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» τους πήρε το Ταμείο και την κοπάνησε!
Και αυτό βαρύνει και την ΓΓΑ και την ΕΟΕ, που τον υποθάλπουν και οι δύο σφυρίζοντας
αδιάφορα σε όλες τις καταγγελίες εναντίον του επί δεκαετίες,
αλλά και ολόκληρο τον Ελληνικό Λαό!!!
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Η Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) χαίρει άκρας εκτίμησης στον διεθνή
αθλητισμό, διότι διοργανώνει τους αγώνες μεταξύ των χωρών που διαβρέχει η Μεσόγειος, οι οποίες
χώρες συνδέονται σε όλη την ιστορία τους από αρχαιοτάτων χρόνων με φιλίες και αντιπαλότητες,
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ενώ ταυτόχρονα η Μεσόγειος θεωρείται το λίκνο του πολιτισμού με μεγάλη ποικιλία πολιτιστικών
παραδόσεων. Και έτσι οι Μεσογειακοί Αγώνες θεωρούνται σαν Μικροί Ολυμπιακοί!
Πρόεδρός της εδώ και χρόνια μέχρι σήμερα είναι ο Αλγερινός Αμάρ Αντάντι και γραμματέας
της η φάτσα Ιάκωβος Φιλιππούσης!
Κάποτε πριν μερικά χρόνια και μετά τις επιτυχείς προσπάθειες αρπαχτής και πτώχευσης της
Ελλάδας από το Παγκόσμιο του Στίβου το 1997 και τους Ολυμπιακούς της Αθήνας το 2004 είχε
ανοίξει η όρεξη στους επιτήδειους να πάρουμε και τους Μεσογειακούς του 2013!
Είναι δυνατόν να λείπει ο Γερόλυμπος από αγώνες που ανοίγουν την όρεξη? Όχι φυσικά!
Δίνουμε στα επόμενα αντιπροσωπευτικά δημοσιεύματα σχετικά με το μεγάλο αυτό θέμα, το
οποίο ακόμα και αν δεν το υλοποιήσαμε τελικά μας άφησε όλες τις ζημίες των πολυέξοδων
προετοιμασιών μιας παταγώδους ακύρωσης!
Μετά από «αθλητικές διαδικασίες» ο Μίνως Κυριακού (τότε πρόεδρος της ΕΟΕ) ορίζεται
γραμματέας της ΔΕΜΑ και ο Γιώργος Γερόλυμπος προσλαμβάνεται έμμισθος διευθυντής αθλημάτων (κατά πληροφορίες)!
Κούβελος και Γερόλυμπος στο κόλπο!
Την 27/10/2007 το Newsroom ΔΟΛ (με κλικ) δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικό μα την ανάληψη
των Μεσογειακών και με τίτλο «Σε Βόλο και Λάρισα θα διεξαχθούν οι Μεσογειακοί Αγώνες του
2013» με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο οποίο μεταξύ άλλων γράφει:
<<< Γιώργος Γερόλυμπος:
«Όλα ξεκίνησαν με ένα τηλεφώνημα του Ισίδωρου Κούβελου»
Για ένα φάκελο υποψηφιότητας που φτιάχτηκε μέσα σε 15 μερόνυχτα και τελικά
κατάφερε να πάρει τη νίκη μετά από μία δύσκολη μάχη απέναντι στην ώριμη
υποψηφιότητα της Ριέκα, έκανε λόγο ο Γιώργος Γερόλυμπος. Ο διευθύνων
σύμβουλος της ΔΕΜΑ, αποκάλυψε ότι τα πάντα ξεκίνησαν 15 ημέρες πριν από τις
εκλογές στην Ολυμπιακή Επιτροπή, με ένα τηλεφώνημα του Ισίδωρου Κούβελου.
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«Όλα ξεκίνησαν, με ένα τηλεφώνημα του Ισίδωρου Κούβελου. Δεκαπέντε
ημέρες πριν από τις εκλογές στην Ολυμπιακή Επιτροπή μου είπε, ο Βόλος πρέπει να
κατεβάσει φάκελο. Στην αρχή μου φάνηκε ότι ήταν αδύνατο. Μετά από 15 μερόνυχτα,
με κάποιους συναδέλφους και φίλους καταφέραμε και καταρτίσαμε έναν φάκελο και
τον καταθέσαμε στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Νικήσαμε τότε, απέναντι σε ένα πολύ καλό
και ώριμο φάκελο που είχε η Πάτρα γιατί είχε πάρει μέρος και σε κάποια άλλη
διεκδίκηση και ήρθαμε εδώ με ένα πολύ καλό φάκελο να διεκδικήσουμε την επιλογή
μας ως πόλη, έναντι άλλων δύο πολύ δυνατών πόλεων.
» Η Ριέκα ήταν μία πόλη με ώριμη υποψηφιότητα. Νομίζω ότι είναι μεγάλης αξίας
η νίκη. Εγώ πίστεψα στη νίκη. Δεν σας το κρύβω. Ήθελα όμως πάντα να είμαι
συγκρατημένα αισιόδοξος. Πετύχαμε μία πολύ δύσκολη νίκη που έχει εξαιρετική
σημασία. Πρέπει να αποκαλύψουμε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο ότι ο πρόεδρος της
ΔΕΜΑ και η εκτελεστική επιτροπή, αποφάσισαν να συμμετάσχει το Μαυροβούνιο» είπε
ο κ. Γερόλυμπος. >>>
Την 11/10/2008 «συμβαίνει» η εκπαραθύρωση Κυριακού και Γερόλυμπου από την ΔΕΜΑ:

<<< Με εντολή του προέδρου

Εκτός της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών
Αγώνων οι Κυριακού, Γερόλυμπος
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,

www.sport.gr
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Εκτός επιτροπής έθεσε τον Μίνωα Κυριακού και τον Γιώργο Γερόλυμπο ο
πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων, Αμάρ Αντάντι. Ο
πρόεδρος της ΔΕΜΑ θεώρησε ότι ο κ. Κυριακού απείχε αρκετές φορές από
τις συνεδριάσεις της ΔΕΜΑ, γεγονός που οδηγούσε στη καθυστέρηση στη
λήψη αποφάσεων.
in.gr, 11 Οκτωβρίου 2008, 23:46 Ενημερώθηκε: 12 Οκτωβρίου 2008,
02:46
Εκτός επιτροπής έθεσε τον Μίνωα Κυριακού και τον Γιώργο
Γερόλυμπο ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ), Αμάρ Αντάντι.
Ο Αντάντι έθεσε σε διαθεσιμότητα τον πρόεδρο της ΕΟΕ, ο οποίος κατείχε τη θέση του γενικού
γραμματέα της εκτελεστικής επιτροπής, ενώ εξώθησε σε παραίτηση και τον Γιώργο Γερόλυμπο
από την θέση του εκτελεστικού διευθυντή.
Ο πρόεδρος της ΔΕΜΑ θεώρησε ότι ο κ. Κυριακού απείχε αρκετές φορές από τις συνεδριάσεις της
ΔΕΜΑ, γεγονός που οδηγούσε στην καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων. >>>
Την 26/5/2009 δημοσιεύεται στο δίκτυο το άρθρο «Η Γαλέρα για τις Νηές», όπου
αποκαλύπτονται ειρωνικά λεπτομέρειες σχετικά με τις κρυφές κινήσεις και τους στόχους επιχειρηματιών και «αθλητικών παραγόντων», οι οποίοι έχουν βάλει στο μάτι τον προσωπικό τους
παράνομο πλουτισμό από τη μεγάλη αυτή διοργάνωση, που θα γινόταν με έξοδα των Ελλήνων
φορολογουμένων! Δηλαδή, η ανάληψη των αγώνων ήταν στημένη από μέσα! Προσέξτε
ιδιαίτερα την ενότητα «Ευτυχείς συμπτώσεις»!
Την 12/7/2009 η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ δημοσιεύει ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Σε νέο
Βατοπέδι παραπέμπουν οι αγοραπωλησίες στον Βόλο για τους Μεσογειακούς Αγώνες»
Την 19/7/2009 η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ δημοσιεύει δεύτερο ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο
«Άυλοι οι τίτλοι στις Νηές Μαγνησίας».
Την 15/2/2010 δημοσιεύεται μελέτη αντίθετη με την σκοπιμότητα των αγώνων!
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Την 11/1/2011 το Πρώτο Θέμα δημοσιεύει άρθρο του, όπου παρουσιάζεται η ματαίωση
των Μεσογειακών Αγώνων στην Ελλάδα και αποτυχία του όλου εγχειρήματος. Ιδιαίτερα:
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<<< Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, πάνω από 30 εκατ. ευρώ φέρονται να έχουν ήδη χαθεί
(πιο σωστά, «πεταχτεί») σε έργα και υποδομές που δεν θα αξιοποιηθούν τελικά και θα μείνουν
απλώς να θυμίζουν το υπερφιλόδοξο όραμα κάποιων ανθρώπων που δεν μπορούσαν να δουν
πέρα από τη μύτη τους. Που δίχως να συνυπολογίσουν το κόστος, βάλθηκαν να αναλάβουν μια
μαξιμαλιστική διοργάνωση εκθέτοντας εαυτούς, αλλά και τη χώρα μας που διασύρεται. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο σύζυγος της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, κ. Ισίδωρος Κούβελος, το
όραμα του οποίου κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, καθώς και μια σειρά επενδυτών οι οποίοι υπό την πρόκληση της τέλεσης των Αγώνων περίμεναν την κότα με το χρυσό
αβγό. Η αναγγελία της Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πληροφορίες, καταρράκωσε τον
εμπνευστή του project, μπίζνεσμαν αλλά και άνθρωπο του αθλητισμού κ. Κούβελο. >>>
Την 28/1/2011 το δικτυακό «ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ» δημοσιεύει άρθρο του με τίτλο «Μεσογειακοί Αγώνες 2013 στο Βόλο και τη Λάρισα. Δυστυχώς ήταν απλά ένα ανέκδοτο»!
Από όλη αυτή την ιστορία σχηματίζει κανείς την άποψη ότι ήταν βέβαιη η συμμετοχή
του Γιώργου Γερόλυμπου σε συνεργασία με τον Ισίδωρο Κούβελο και συγγενείς της οικογένειας Μητσοτάκη!
Φυσικά, για όσους ξέρουν τον Γερόλυμπο, όπως εγώ, είναι βέβαιο ότι όλα άρχισαν από
αυτόν (εγκέφαλος!), διότι 1) ήταν μέσα στην ΔΕΜΑ και είχε πρώτος κάθε πληροφόρηση, ενώ
2) η εκμετάλλευση κάθε αθλητικής εκδήλωσης του μέλλοντος είναι η καθημερινή δουλειά
του!!! Οι άλλοι απλά είχαν τα λεφτά!!!
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Ταυτόχρονα: 16/7/2013 - Ο Γιώργος Γερόλυμπος στην SportAccord:
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Με τις διεθνείς δημόσιες σχέσεις του και τα διεθνή παραμυθιάσματα ο Δόκτωρ Γερόλυμπος
έπιασε δουλειά και στον διεθνή αθλητικό οργανισμό SportAccord!
Η SportAccord προσπαθεί εδώ και χρόνια να χωθεί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα διεθνών
ομοσπονδιών αθλημάτων, που δεν εντάσσονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά η ΔΟΕ πότε της
αφήνει μια χαραμάδα και πότε της την κλείνει κι αυτή!
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Στην προηγούμενη εικόνα δείχνουμε δημοσίευση,
που λέει ότι ο Γερόλυμπος προσλήφθηκε (λίγο πριν από
την 16/7/2013) στην SportAccord σαν διευθυντής αθλημάτων! Μέσα στα προσόντα του είχε συνυποβάλει και ένα
διδακτορικό από Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, που
θα εξετάσουμε αργότερα!
Η δεξιά φωτό είναι από την … εκπομπή «Τα Φιλαράκια!» στην … SportAccord!

Ένα ακόμα δημοσίευμα της 24/1/2017 (κλικ), που
βρήκαμε στο δίκτυο αποδεικνύει τα όσα προαναφέραμε
για το ντουέτο Γερόλυμπου-Κούβελου, η συνεργασία των οποίων εξηγεί και μέρος της κάλυψης των
παράνομων πράξεων του Γερόλυμπου από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή παρά τις απανωτές
καταγγελίες!
Από την άλλη μεριά ο πρόεδρος της Παγκόσμιας του Καράτε Αντόνιο Εσπίνος Ορτουέτα
είναι ο μόνος, μετά από εμένα πάντα, γνήσιος εκτιμητής του Γερόλυμπου, διότι πριν τους Μεσογειακούς του 2018 ο Εσπίνος έστειλε το «καυτό» μήνυμα της επόμενης σελίδας στον πρόεδρο
της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων Αμάρ Αντάντι, του οποίου η ελεύθερη μετάφραση
είναι:

ΠΕ
ΡΣ

<<< Μαδρίτη, 14/5/2018
Αγαπητέ κ. Αντάντι,

Λάβαμε τελευταία τον τελικό πίνακα προτεινόμενων διαπιστευμένων για τους αγώνες
στην Ταραγκόνα για τυχόν διόρθωση ως προς τους αντιπροσώπους των αποστολών.
Επ’ αυτού θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή ότι ο Γιώργος Γερόλυμπος
(ΣΣ: ούτε το “κύριος” δεν του βάζει!) δεν είναι σε θέση να γίνει δεκτός για οποιαδήποτε
διαπίστευση στο Καράτε!
Εμπιστευόμαστε στη συνεργασία σας σε αυτό το θέμα, ώστε να δώσετε εντολή στο
τμήμα διαπιστεύσεων να σιγουρευτούν ότι καμιά διαπίστευση δεν θα χορηγηθεί στον Γ.
Γερόλυμπο για τους αγώνες και τις εκδηλώσεις του Καράτε στους Μεσογειακούς του 2018
στην Ταραγκόνα.
Με τις καλύτερες ευχές για τα τελικά βήματα στις προετοιμασίες για την επιτυχή
οργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων.
Χαιρετισμούς
Αντόνιο Εσπίνος
Πρόεδρος WKF >>>
Μιλάμε, τον «καθάρισε» για άλλη μια φορά!
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Και έπεται η εντολή της ΔΕΜΑ προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) (επόμενη φωτό):
<<< 15/5/2018, Αγαπητέ … τάδε
(αυτό το τάδε μου μοιάζει να είναι “Spiros” και να εννοεί τον Καπράλο!!! Χάχαχάααα!)
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Παρακαλώ βρείτε συνημμένη την επιστολή της WKF, που μας ζήτησε να σας διαβιβάσουμε.
Η επιστολή λέει ότι ο κ. Γιώργος Γερόλυμπος δεν νομιμοποιείται να έχει διαπίστευση
για τους αγώνες. Συνεπώς, θα προχωρήσουμε στην ακύρωση της διαπίστευσης του κ.
Γερόλυμπου στο σύστημά μας.
Επαναλαμβάνω, δείτε την επιστολή της WKF.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.
Χαιρετισμούς
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Μαρία … με τα κίτρινα κτλ. κτλ.
Επικεφαλής γραφείου σχέσεων με τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές >>>
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Και αυτά τα συγκινητικά νέα έφθασαν σε όλη την Ελλαδίτσα μας χωρίς, όμως, να αγγίξουν
τα … αριστοκρατικά αυτιά της ΓΓΑ και της ΕΟΕ!!!
(Κουφοί-τυφλοί … στον Άγιο Παντελεήμονα!)
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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!
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Στο Κεφάλαιο αυτό αποκαλύπτουμε τη διαχρονική διαπλοκή του Γερόλυμπου με την
οποιουδήποτε κόμματος εξουσία δουλεύοντας ψιλό γαζί τα κόμματα και εκμεταλλευόμενος
τους ανθρώπους τους και τη βαθιά τους επιθυμία για οποιοδήποτε προσωπικό όφελος, που
απορρέει από την πρόσκαιρη εξουσία τους!
Και αν προσέξει κανείς, η σαπίλα αυτή είναι διαδεδομένη σε όλο το πολιτικό μας σύστημα
προσφερόμενη για εκμετάλλευση στις φιλοδοξίες του Γιώργου Γερόλυμπου αναδεικνύοντας τον ίδιο
για άλλη μια φορά ως τον Εγκέφαλο της Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και μέλος της ΕΟΕ αυτή τη φορά μέσω της ομοσπονδίας του
καράτε!!!
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!!!
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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!!!
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Ι8 – Μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ως σαλτιμπάγκος ομοσπονδιών) ΑΡΧΗ
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Όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε άλλα κεφάλαια, ο Γερόλυμπος πάντα είχε στόχο μια θέση
στην Ολυμπιακή Επιτροπή και πάντα το κατάφερνε: πρώτον διότι το επιδίωκε και δεύτερον διότι η
ΕΟΕ αποτελείται από «Γερόλυμπους» γι’ αυτό και δεν τον αποχωρίζεται με τίποτα!!!
Η ΕΟΕ έχει από την άλλη μεριά ένα site για τα μπάζα, στο οποίο δείχνει την ανώτατη
επιτροπή του αθλητισμού της χώρας να αποτελείται από εσωστρεφείς ναρκισιστές, χωρίς καμιά
τρέχουσα για τα τελευταία τριάντα χρόνια πληροφόρηση για μέλη της και τις θητείες του, παρά μόνο
ασχολείται με το … αρχαίο το πνεύμα το αθάνατο!!!
Δεν έχουν τα διοικητικά συμβούλια των τελευταίων 30 ετών επίτηδες για να μην βλέπει ο
κόσμος ότι επαναλαμβάνονται οι ίδιοι και οι ίδιοι τριπλαδόροι καρεκλοκένταυροι κρύβοντας, έτσι,
κάτω από το χαλί τις αμαρτίες τους!
Η πλάκα είναι ότι δικάζουν ως προς το «φίλαθλο πνεύμα» όλους τους άλλους Έλληνες, ενώ
το δικό τους «φίλαθλο πνεύμα» είναι η καρέκλα στην ΕΟΕ!
Ο Γερόλυμπος ήταν μέλος της ΕΟΕ από την εποχή που άρπαξαν το Χόκεϊ με τον Τσόγκα ως
εκπρόσωπος του Χόκεϊ. Μετά μπήκε ως εκπρόσωπος του Μπέιζμπολ, μετά του Σόφτμπολ, μετά
προσπάθησε από το Κέρλινγκ και απέτυχε και στη συνέχεια μπήκε από το Τρίαθλο, όπως στον
επόμενο πίνακα, που ήδη έχουμε δημοσιεύσει στο Κεφάλαιο Θ, τέλος.
Συνεπώς, ο χαρακτηρισμός «σαλτιμπάγκος του αθλητισμού», που του έχω αποδώσει εδώ
και χρόνια είναι επιτυχέστατος και αποδίδει την αλήθεια και ας με έχουν καταδικάσει Εξωγήινοι
Δικαστές για αυτό! Δικό τους πρόβλημα! Εγώ τους συγχωρώ!

Στον ανωτέρω μικρο-πίνακα περιλαμβάνουμε τα αθλήματα και τους εκπροσώπους τους
στην ΕΟΕ, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν κάποια σχέση με την ΕΛΟΚ, αλλά μια και κανένας
δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα ας κάνουμε και κάτι ακόμα για την Αλήθεια και το Δίκαιο!
Ας δώσουμε κατωτέρω ολόκληρες τις συνθέσεις της ΕΟΕ από το 1997 μέχρι σήμερα:
Σύνθεση της ΕΟΕ για το διάστημα 1997 έως 2001.
Σύνθεση της ΕΟΕ για το διάστημα 2001 έως 2005.
Σύνθεση της ΕΟΕ για το διάστημα 2005 έως 2009.
Σύνθεση της ΕΟΕ για το διάστημα 2009 έως 2013.
Σύνθεση της ΕΟΕ για το διάστημα 2013 έως 2017.
Σύνθεση της ΕΟΕ για το διάστημα 2017 έως 2021.
Ας θυμίσουμε και τις παρατηρήσεις επί του ανωτέρω μικρο-πίνακα, που είχαμε γράψει
για να επεκτείνουμε εδώ για μερικά μέλη της ΕΟΕ!
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Από την Ποδηλασία βλέπουμε ότι ο Μεντεσίδης, που ήταν διευθυντής του Ελεγκτικού
Συμβουλίου της ΓΓΑ ήταν τρεις τετραετίες πρόεδρός της και μέλος της ΕΟΕ. Το διάστημα 2013 –
2017 μέλος από την ποδηλασία ήταν ο Τερζής, οπότε έκανε έλεγχο ο Κοντονής στα οικονομικά της,
με το ενδιαφέρον πόρισμα με κλικ εδώ (10/5/2016), και ξαφνικά την θέση την παίρνει ο
διευθυντής του Κοντονή … Ιάκωβος Φιλιππούσης!
Τα κόμματα δεν εμπλέκονται στην «Άγια ΕΟΕ»! (Μεγάλη η Χάρη της!)
Από το Τρίαθλο βλέπουμε ότι μέλος στην ΕΟΕ ήταν ο Αρβανίτης, ο οποίος κατά τις πληροφορίες από τα site του τριάθλου καταδικάστηκε για οικονομικές ατασθαλίες στο τρίαθλο. Την ομοσπονδία και τη θέση του Αρβανίτη πήρε το 2006 ο Γερόλυμπος επί υφυπουργού Ορφανού της
Νέας Δημοκρατίας, μέχρι που ανακλήθηκε η ειδική αθλητική αναγνώριση λόγω μαϊμουδοσυλλόγων!
Ίσα που πρόλαβε να μπει το καράτε στους Ολυμπιακούς του Τόκιο το 2020 και ο Γερόλυμπος
μετακινήθηκε εκπρόσωπος της Αυτοκρατορίας του επιτέλους σε μια καρέκλα που όμως τρίζει!
Τα κόμματα δεν εμπλέκονται στην «Άγια ΕΟΕ»! (Μεγάλη η Χάρη της!)
Από το Χόκεϊ στην ΕΟΕ μπαίνει ο Τσόγκας από το 1997, αφού το άρπαξε με συλλόγους
καράτε, και εναλλάσσεται με τον Χατζημιχάλη με διακοπή μιας τετραετίας κατά την οποία δίνουν
ευκαιριακά την εκπροσώπηση στον Κυριακού, ο οποίος έγινε και πρόεδρος της ΕΟΕ, ενώ την
επόμενη τετραετία «μεταφέρεται» στην Τοξοβολία μέχρι να εκπέσει λόγω καταδίκης του.
Το 2001 ιδρύεται το Κέρλινγκ από τον Γερόλυμπο με στόχο μια θέση στην ΕΟΕ, αλλά τρώει
πόρτα από τον Φιλάρετο της ΕΟΕ. Παραμένει στα αζήτητα μέχρι την ανάκληση της ΕΑΑ από ΓΓΑ.
2005 – 2009 ο Φούρας εκπροσωπεί το Μπέιζμπολ, που το έχει στο τσεπάκι του. Ίσως το
διάστημα 2001 – 2005 να είχε δώσει τη θέση αυτή στον Γερόλυμπο, αλλά δεν βρήκα στοιχεία.
2005 – 2009 υφυπουργός αθλητισμού είναι ο Γιώργος
Ορφανός και ο στενός του συνεργάτης Γερόλυμπος μπαίνει
εκπρόσωπος από το Σόφτμπολ στην ΕΟΕ.
Τα κόμματα δεν εμπλέκονται στην «Άγια ΕΟΕ»!
(Κάθε φορά που την … γράφω, σταυροκοπιέμαι!)
2005–2009 μπαίνει ο Κούβελος στην ΕΟΕ από την
Ιππασία και μένει μέχρι σήμερα.
Για το 2009–2013 τσακ και ο Καπράλος από το Μοντέρνο Πένταθλο στην ΕΟΕ! Γίνεται και πρόεδρος της ΕΟΕ.
Για το 2013-2017 ο «ευκαιριακός πρόεδρος μεταφέρεται» στην Αντιπτέριση (μπάντμιντον)
στην οποία μένει μέχρι σήμερα! Παραμένει και πρόεδρος της ΕΟΕ φυσικά μετά από τις γελοίες
εκλογές και συγκρούσεις μέχρι το ΣτΕ με τον Κούβελο για 10 ολόκληρους μήνες το 2017!
Τα κόμματα δεν εμπλέκονται στην «Άγια ΕΟΕ»! (Μεγάλη η Χάρη της!)
25 χρόνια περιμένω πότε θα ΤΟΝ καταλάβετε!!!
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Και ποτέ να μην ξεχνάμε να βάζουμε … κάτω από το μαξιλάρι μας τα ΙΔΑΝΙΚΑ της ΕΟΕ
και του «Εὒ ἀγωνίζεσθαι!» για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι!

Ας δώσουμε και ένα χαρακτηριστικό δείγμα για το τι συμβαίνει σε αυτή την ΕΟΕ!
Όπως αποδεικνύεται και από τις πρόσφατες εκλογές της ΕΟΕ του 2017 η ΕΟΕ δεν είναι
και ο παράδεισος των ενάρετων στον αθλητισμό, διότι:

ΠΕ
ΡΣ

Τη Δευτέρα 6-2-2017 έγιναν κατά το καταστατικό της
οι εκλογές της ΕΟΕ, μάλλον επιχειρήθηκε να γίνουν, διότι στην
πραγματικότητα έγινε ένα μπάχαλο, που θα το ονομάσουμε
το "Πρώτο μπάχαλο των Εκλογών στην ΕΟΕ το 2017"!
Περιληπτικά:
1 - Οι δύο αντίπαλοι για τη θέση του προέδρου, ο
οποίος θα ήταν στη συνέχεια και ο επικρατέστερος για τη θέση
του Έλληνα "αθάνατου", δηλαδή "μέλους της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), που έχει αδειάσει, ήταν ο Σπύρος Καπράλος (προηγούμενος πρόεδρος,
δεξιά) και ο Ισίδωρος Κούβελος (σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη, αριστερά).
2 - Οι εκλογές ήταν να προκηρύχθηκαν από τον παλαιότερο πρόεδρο της ΕΟΕ και
μετέπειτα μέλος της ΔΟΕ Λάμπη Νικολάου και ήταν να διενεργηθούν στις 5 το απόγευμα εκείνης
της Δευτέρας.
3 - Οι δύο αντίπαλοι είχαν μετρήσει τα "κουκιά" τους και έβγαζαν 14 ο Καπράλος και 13 ο
Κούβελος με τις δύο νέες ομοσπονδίες των δύο νέων Ολυμπιακών Αθλημάτων: του Καράτε και της
Αναρρίχησης.
4 - Και εδώ αρχίζει η ... τραμπάλα και το Ολυμπιακό Ξεφτίλισμα!!!
5 - Βλέποντας να χάνει ο Κούβελος θέλει να κερδίσει χρόνο μήπως και μπορέσει να πάρει
κανέναν ακόμα από τον Καπράλο. Έτσι κάνει τον ... ψόφιο κοριό και μπαίνει στο ... Ωνάσειο με ...
βαρύ καρδιακό επεισόδιο!
6 - Ενήμερος για το παραμύθι ο Νικολάου και θέλοντας να υποστηρίξει τον Κούβελο
ακυρώνει τις εκλογές για να ορίσει νέα ημερομηνία!
7 - Ενήμεροι και οι άλλοι 12 του Κούβελου από τον Κούβελο κάνουν την πάπια Πεκίνου και
δεν πάνε στις εκλογές, διότι πήραν δήθεν την ειδοποίηση ακύρωσης των εκλογών από τον
Νικολάου.
8 - Τσαμπουκάδες ο Καπράλος με τους άλλους 13 κάνουνε λάστιχο το καταστατικό της
ΕΟΕ, βάζουν πρόεδρο της συνέλευσης τον "αρχαιότερο" Παύλο Κανελλάκη και κάνουν τις εκλογές
βγάζοντας όπου ήθελαν τους εαυτούς τους ελλείψει αντιπάλων.
9 - Από ότι καταλαβαίνετε, μιλάμε για τη "Συμμορία των 14" εναντίον της "Συμμορίας
των 13"! Περίτρανο Ολυμπιακό Ξεφτίλισμα υπό τα βλέμματα όλου του αθλητικού κόσμου του
πλανήτη!
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10 - Το Σάββατο της ίδιας εβδομάδας βγαίνει ο Κούβελος από το Ωνάσειο σε καρέκλα με
ρόδες και τον ορό να κρέμεται από ψηλά! Ο τέλειος ασθενής σε ανάρρωση! Ποιον αφήνουν να φύγει
έτσι από το Ωνάσειο???

14 πραξικοπηματίες έκαναν παράνομες εκλογές μόνοι τους στην ΕΟΕ
την 6-2-2017 αγνοώντας τους άλλους 13!
Το Συμβούλιο της Επικρατείας τις ακύρωσε!
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11 - Αρχίζουν τότε οι διαμαρτυρίες προς ΓΓΑ, ΔΟΕ από τον Κούβελο και τους δικούς του
καθώς και Αγωγή ακύρωσης των εκλογών στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
12 - Μετά από μερικούς μήνες το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει τις εκλογές και
ερχόμαστε πάλι στο σημείο μηδέν.
13 - Φυσικά για όλο αυτό το διάστημα (τελικά 10 μηνών) η χώρα μας ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Ολυμπιακή Επιτροπή! Έχει, όμως, Ολυμπιακό Ξεφτίλισμα!
14 - Αλλά και μετά την απόφαση του ΣτΕ και παρά τις εγκλήσεις του Καπράλου ο Νικολάου,
σε συνεννόηση με τον Κούβελο πάντα, κάνει το παγώνι και δεν ορίζει ημερομηνία των νέων
εκλογών!

15 - Στο μεταξύ έγιναν διαβουλεύσεις μεταξύ τους (θα γίνονταν πιστεύω μέσω τρίτων) και
τελικά με την παρέμβαση του Υφυπουργού Βασιλειάδη έρχονται σε συνεννόηση, αφού ο Καπράλος
"έδωσε" μερικές θέσεις στον Κούβελο και σε τρεις δικούς του, και οι εκλογές ορίζονται για την
Παρασκευή 20-10-2017.
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16 - Σε αυτά έπαιξε ρόλο και το ότι θα έρχονταν Κορεάτες να πάρουν την Ολυμπιακή Φλόγα
για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς στην Πιονγκ Τσανγκ της Νότιας Κορέας και δεν υπήρχε Επιτροπή να τους την δώσει! Εκεί φτάσαμε!
17 - Αυτό, όμως, το Ολυμπιακό Αλισβερίσι για τις θέσεις στις επιτροπές της ΕΟΕ έγινε εν
αγνοία των εκπροσώπων πέντε μεγάλων ομοσπονδιών, οι οποίοι εξαγριωμένοι γιατί τους έριξαν οι
"μικροί", ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ στις εκλογές.
Αυτό είναι το ιστορικό "Δεύτερο Μπάχαλο στις Εκλογές της ΕΟΕ το 2017"!
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18 - Οι εκλογές, λοιπόν, έγιναν με εκπροσώπους 22 ομοσπονδιών (και όχι 27) μεταξύ
των οποίων και ο Γερόλυμπος ως εκπρόσωπος του καράτε! Δεν έλαβαν μέρος, επειδή
θεώρησαν χυδαίο τον συμβιβασμό-αλισβερίσι, οι επόμενοι: Βασιλάκης από το Γκολφ,
Βασιλακόπουλος από το Μπάσκετ, Διαθεσόπουλος από τον Υγρό Στίβο, Σγουρός από την
Άρση Βαρών και Συναδινός από την Τοξοβολία! Το Τζούντο δεν έστειλε αντιπρόσωπο γιατί
ήταν ακόμα μπερδεμένο!
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Και χαριτολογώντας ας δώσουμε και ένα ποίημα του Κατσώρα (Χειμερινών Σπορ),
που βρήκαμε από το 2009 για το κλίμα στην Ολομέλεια της ΕΟΕ:

Και δεν επεκτείνομαι στις διοικήσεις αυτών των αθλητο-πατέρων στις ομοσπονδίες τους, γιατί
θα τρελαθούμε και δεν είναι και του παρόντος, παρά μόνο θα δώσω ένα μικρό δείγμα από έναν από
αυτούς, ο οποίος δηλώνει δικηγόρος, αλλά βρίσκεται στην ΕΟΕ επί 6-7-8 τετραετίες! Διαβάστε τα
επόμενα και πείτε μου τι είναι αυτός: δικηγόρος ή καρεκλοκένταυρος?
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Πρόκειται για την αποζημίωση-μαμούθ (270.000 ευρώ), που πήρε η πρωταθλήτρια
κολύμβησης Τόνια Μαχαίρα 05/10/2012 με κλικ εδώ από την αντίστοιχη ομοσπονδία, της οποίας
πρόεδρος είναι επί πάνω από τριάντα χρόνια ο Δημήτρης Διαθεσόπουλος! Προσέξτε και το μέγεθος
της αλαζονείας του Διαθεσόπουλου στο επόμενο κομμάτι:
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<<< Η Τόνια Μαχαίρα είχε ήδη απωλέσει το όνειρο. Είχε αποκλειστεί χωρίς λόγο από
τους Ολυμπιακούς αγώνες και ταυτόχρονα το όνομά της μετά από 20 χρόνια στις πισίνες,
δεκάδες πανελλήνια ρεκόρ, διεθνείς διακρίσεις και μετάλλια είχε σπιλωθεί όσο ποτέ. Η
ίδια σήμερα μιλάει για δικαίωση. Δικαίωση την οποία είχε ζητήσει κι από το δικαστήριο
που είχε προσφύγει. Πριν φτάσει όμως στις αγωγές είχε προσπαθήσει -εκείνες τις μέρες-να
βρει τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Δημήτρη Διαθεσόπουλο για να του
ζητήσει εξηγήσεις αφού ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ και από τρίτους ότι τίθεται εκτός
αγώνων. Σύμφωνα με την Χανιώτισσα πρωταθλήτρια η απάντηση του προέδρου στο κινητό
του τηλέφωνο εκείνο το μεσημέρι του Ιουλίου του 2004 ήταν αποστομωτική: "Τόνια, μη με
ενοχλείς. Τώρα τρώω το μαριδάκι μου δίπλα στη θάλασσα και μετά θα μπω στο Ολυμπιακό
χωριό"! >>>

Και ας αντιπαραβάλλουμε το ανωτέρω γεγονός με την σχετική κριτική ή δήθεν αποφυγή
κριτικής από τον Δημήτρη Διαθεσόπουλο σε δηλώσεις του πριν από τις εκλογές του ίδιου
έτους 2012 με κλικ εδώ! Ο άνθρωπος ομολογεί την ανικανότητά του και ταυτόχρονα την
δικτατορία του επί της ομοσπονδίας κολύμβησης!!! Κυρίως στο κομμάτι:
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<<< Για το περιστατικό της Τόνιας Μαχαίρα ο κ. Διαθεσόπουλος τόνισε: «Γιατί δημιουργήθηκε
το μεσημέρι της Παρασκευής μετά το κλείσιμο του ψηφοδελτίου αυτό το θέμα; Ας βγάλει ο
καθένας τα συμπεράσματα του. Η απόφαση έχει βγει από τον Απρίλη. Δεν σχολίασα κάτι για να
μην πυροδοτήσω άσχημο κλίμα ενόψει εκλογών. Για ποια δικαίωση μιλάμε; Θα πω όλη την
αλήθεια μετά τις εκλογές. Δεν έχω το δικαίωμα να σχολιάσω δικαστικές αποφάσεις, αλλά αυτή
η απόφαση είναι μεμπτή και αντιβαίνει τους κανόνες της λογικής και της πραγματικότητας.
Ωστόσο, πρέπει να σεβόμαστε τη δικαιοσύνη και τις δικαστικές αποφάσεις είτε μας αρέσουν
είτε όχι. Πρέπει να πειθαρχούμε. Εμείς κάναμε τα νομιμότατα βάσει της συγκεκριμένης
περίπτωσης με διαφάνεια, καθαρότητα, συνέπεια και έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας». >>>
Και κλείνουμε αυτό το θέμα με την με κλικ εδώ από 19/11/2014 συνέντευξη της Τόνιας
Μαζχαίρα στο gazzetta.gr, που δείχνει τι συμβαίνει σε όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες και όχι μόνο
σε αυτές που άρπαξε ο Γερόλυμπος και κατ’ επέκταση τι συμβαίνει μέσα στην ίδια την Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή: εθνική αθλητική επιδημία!
Ι9 – Βιογραφικό-μαϊμού και Διδακτορικό-μαϊμού

ΑΡΧΗ

Στις μηνύσεις του εναντίο μου κατά το 2005-2007, ο Γερόλυμπος είχε παραθέσει τους τους
τίτλους και τα προσόντα του ως κάτωθι:
1 - Είμαι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών και
2 - κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα οικονομικά από Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας.
3 - Ως προς την βασική επαγγελματική μου απασχόληση είμαι κύριος μέτοχος και διευθύνων
σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ» που έχει σαν αντικείμενο την εμπορία
ελαστικών αυτοκινήτου από το έτος 1983
4 - Υπήρξα αθλητής του καράτε και διετέλεσα πρωταθλητής Ελλάδος από το 1985 έως το
1989 και μέλος της Εθνικής Ομάδας Καράτε από το 1983 έως το 1989, αγωνιζόμενος δε με τα
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χρώματα της Εθνικής Ομάδας κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Καράτε το 1986 και το χάλκινο μετάλλιο στο Μεσογειακό Κύπελλο το 1987.
Παράλληλα έχω θητεύσει στον ερασιτεχνικό αθλητισμό από διάφορες διοικητικές θέσεις
όπως:
5 - Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε (W.K.F.), 1998 έως σήμερα
6 - Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε (E.K.F.), 1999 έως σήμερα
7 - Πρόεδρος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε (F.B.K.) από το 1998 έως σήμερα
8 - Πρόεδρος της Επιτροπής Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και τεχνολογίας καθώς και
9 - μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων από το 2003 μέχρι σήμερα.
10 - Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) από το
1996 έως το 2000.
11 - Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε από το 1995 έως το
2003.
12 - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής (Ε.Ο.Ε) και
13 - μέλος της Επιτροπής Μάρκετινγκ της ΕΟΕ από το 1996 έως το 2000
και
14 - μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΟΕ από το 2004 μέχρι σήμερα
15 - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χόκεϋ
(ΕΛ.ΟΧ) από το 1997 έως το 1999.
16 - Μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτρόπων (E.O.C) σε θέματα
πληροφορικής και επικοινωνίας.
17 - Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου «ΑΘΗΝΑ
97» σαν εκπρόσωπος του πολιτικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.
18 - Εντεταλμένος σύμβουλος της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) από
το 2004 έως σήμερα
19 - Επιπλέον είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του συνδέσμου Αθλητικών
Οικονομολόγων και
20 - τέως μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
21 - τέως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανακύκλωσης Ελαστικών και
22 - τέως μέλος του συλλόγου αποφοίτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Να προσθέσω και μερικά που ξέχασε:
23 - Άρπαγας και εκμεταλλευτής του Καράτε
24 - Άρπαγας και εκμεταλλευτής του Χόκεϋ με συλλόγους καράτε, ώστε να μπει
αντιπρόσωπος αυτού στην ΕΟΕ.
25 – Αντιπρόσωπος-μαϊμού του μπέιζμπολ στην ΕΟΕ.
26 – Αντιπρόσωπος-μαϊμού του σόφτμπολ στην ΕΟΕ.
27 - Δημιουργός και εκμεταλλευτής του μαϊμού-κέρλινγκ με συλλόγους καράτε, ώστε
να μπει αντιπρόσωπος αυτού στην ΕΟΕ.
28 - Άρπαγας και εκμεταλλευτής του μαϊμού-Τρίαθλου με συλλόγους καράτε και
σημερινός πρόεδρός του, ώστε να μπει αντιπρόσωπος αυτού στην ΕΟΕ.
Το βιογραφικό του όπως ήταν δημοσιευμένο την 18/6/2009 στο site της ΕΟΕ, με κλικ!
Και το βιογραφικό του, όπως διατίθεται σήμερα 7/1/2019 στο site της ΕΟΕ είναι το
επόμενο, όπου στις παρενθέσεις γράφουμε τι συμβαίνει πραγματικά:
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Ο Γιώργος Γερόλυμπος γεννήθηκε στην Αθήνα
στις 10 Ιουνίου 1958 και είναι έγγαμος με ένα τέκνο.
1 - Σπούδασε Οικονομολόγος στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2 - Μεταπτυχιακές σπουδές: PhD Dublin Metropolitan
University (διδακτορικό που αποδεικνύεται μαϊμού)
3 - Ξένες γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
4 - Κύριος μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος στην
εταιρεία «YERO SA» (ένα απλό βουλκανιζατέρ πήρε
από τον πατέρα του)
5 - Διετέλεσε οικονομικός Διευθυντής στην εταιρεία
«ΣΑΓΕΡΜ ΑΕ» για μια τετραετία (κανένας δεν την έχει
ακούσει)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
6 - Εντεταλμένος Σύμβουλος της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων και Πρόεδρος της
Επιτροπής Μάρκετινγκ και Τεχνολογίας μέχρι το 2005 ενώ διετέλεσε και μέλος της Τεχνικής
Επιτροπής της ΔΕΜΑ (τον εξανάγκασε σε παραίτηση ο πρόεδρος Αμάρ Αντάντι)
7 - Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως το 2009
(σαλτιμπάγκος του αθλητισμού, διότι έμπαινε στην ΕΟΕ πότε από τένα άθλημα και πότε
από το άλλο)
8 - Μέλος της Διοίκησης της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (1996-2000) (φρου-φρού και
αρώματα)
9 - Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε (W.K. F.) για τρεις συνεχείς
τετραετίες. (persona non grata για την WKF και όλο το καράτε του πλανήτη)
Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε (E.K.F.) για τρεις συνεχείς τετραετίες. (persona non grata για την ΕKF και όλο το καράτε του πλανήτη)
10 - Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε έως το 2002 και από το Φεβρουάριο του
2002 κατέχει τη θέση του επίτιμου Προέδρου. (πραξικοπηματίας, δικτάτορας και
εκμεταλλευτής, που κατέστρεψε και καταστρέφει το καράτε και την ΕΛΟΚ)
11 - Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χόκεϊ (ΕΛ.Ο.Χ.) έως το 1999. διετέλεσε
Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής και ιδρυτικό μέλος. (αρπακτικό και
εκμεταλλευτής του Χόκεϊ με συλλόγους καράτε για τρία χρόνια, ώστε να μπει στην ΕΟΕ)
12 - Μέλος της Επιτροπής “New Ways of Communication” των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών
Επιτροπών (E.O.C.) σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνίας. (παραμύθια της Χαλιμάς)
13 - Μέλος της οργανωτικής επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» από 1/1/1999 έως
το Φεβρουάριο 2004. (όπου προσπάθησε να πάρει υπεργολαβία στην ασφάλεια των αγώνων
και τον πέταξε έξω η Αγγελοπούλου με τις κλωτσιές)
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14 – Εδώ ξέχασε την ίδρυση του κέρλινγκ με συλλόγους καράτε για να μπει στην ΕΟΕ το
2001, αλλά έφαγε πόρτα από το Νίκο Φιλάρετο.
15 – Ξέχασε και τη συνεισφορά του στην προσπάθεια του Γιώργου Ορφανού να μεταλλάξει
την ομοσπονδία παγοδρομιών σε πέντε για να εκμεταλλευτεί η ΝΔ τις ψήφους τους στην
ΕΟΕ το 2005!
16 - Πρόεδρος από το 2008 της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου (άρπαγας με συλλόγους
καράτε, εκμεταλλευτής και εκπρόσωπός της στην ΕΟΕ της ομοσπονδίας τριάθλου, αλλά
και εκμεταλλευτής ως προσωπικής του επιχείρησης ακόμα και όταν η ΓΓΑ της αφαίρεσε
την ειδική αθλητική αναγνώριση!)
17 - Μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (σιγά την Ολομέλεια, που
υποθάλπει τέτοιους αθλητικούς εγκληματίες!)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
18 - Χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καράτε του 1986. Χάλκινο μετάλλιο
στο μεσογειακό πρωτάθλημα του 1987. Πρωταθλητής Ελλάδος και μέλος της Εθνικής ομάδας
Καράτε από το 1984 έως το 1989. (τίποτα από αυτά δεν αποδεικνύεται από πουθενά, διότι η
ΕΛΟΚ δεν κρατάει αξιόπιστο και δημοσιευμένο αρχείο)
19 - Διεθνής κριτής Καράτε Α’ κατηγορίας από το 1992 (ΚΑΤΑ και ΚUMITE). Κάτοχος 6ου
βαθμού/Dan Καράτε (το 6ο Dan κι αν είναι καρα-μαϊμού)
20 - Ιστιοπλόος, αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης (ΝΟΒ), διεθνής στην κατηγορία
ιστιοσανίδας (1984). Αθλητής του χόκεϊ, κυπελλούχος Ελλάδος στην πρώτη επίσημη
διοργάνωση στη χώρα μας. (όλα αδιάφορα)
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ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
21 - Μέλος του ΔΣ του συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων έως το 2004 (αδιάφορο)
22 - τ. Μέλος του ΔΣ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών Εξελέγη μέλος του ΔΣ του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών για 4 χρόνια και ασχολήθηκε με την έρευνα και μελέτη της
ανακύκλωσης ελαστικών (αδιάφορο)
23 - τ. Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανακύκλωσης Ελαστικών (αδιάφορο)
24 - τ. Μέλος ΔΣ του συλλόγου Αποφοίτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπρόσωπος
του τομέα Αθλητισμού στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης της Ελληνικής
Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (αδιάφορο)
25 - Ενασχόληση με άλλα σπορ εκτός ιστιοπλοΐας, καράτε και χόκεϊ επί χόρτου: ποδόσφαιρο,
τένις, κολύμβηση (αδιάφορο)
Στο ανωτέρω βιογραφικό και στο υπ’ αριθμό (2) στοιχείο γράφει:

«2 - Μεταπτυχιακές σπουδές: PhD Dublin Metropolitan University»
Το ίδιο ισχυριζόταν και σε όλα τα δικαστήρια εναντίον μου, αλλά ποτέ δεν μας έφερε να μας
δείξει το διδακτορικό του! «Διδακτορικό» σημαίνει τουλάχιστον πέντε χρόνια εντατικών μεταπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο διεθνώς πανεπιστήμιο υψηλής στάθμης! Πότε ο Γερόλυμπος
με τις τόσες ασχολίες βρήκε τα πέντε χρόνια να τα δώσει απομονωμένος σε αφοσιωμένη φοίτηση,
ώστε να πάρει ένα τέτοιο πτυχίο???
Όταν ανέφερε (ποτέ δεν το έδειξε) αυτό το διδακτορικο-μαϊμού το 2007 έκανα μια
υποτυπώδη έρευνα περί τίνος πρόκειται και τι να δω! Επρόκειτο για διδακτορικό-Μαϊμού
από Πανεπιστήμιο-Μαϊμού του Δουβλίνου-Μαϊμού!!!
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Ζούγκλα γεμάτη … μαϊμούδες!!!
Το επόμενο κείμενο είναι από τα άρθρα μου εκείνης της εποχής και το είχα συνδέσει με
Links με τις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου-μαϊμού, όπως δίνονται στις επόμενες αράδες! Τότε
τα Links οδηγούσαν στις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου-Μαϊμού! Σήμερα δεν οδηγούν πουθενά,
όπως θα διαπιστώσετε και εσείς με κλικ σε αυτά, διότι το πανεπιστήμιο αυτό έχει εξαφανιστεί!
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<<< Στα άρθρα μου για τα οποία με μήνυσε ανέφερε και ότι ειρωνεύομαι το ...
διδακτορικό του δίπλωμα!!! Θεός φυλάξει! Εγώ δεν είπα τίποτα για το διδακτορικό του από
το Dublin Metropolitan University (DMU, Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου). Το
διδακτορικό είναι αυθεντικό, το έχει και ... βοήθειά του! Το πανεπιστήμιο είπα πως είναι
ΜΑΪΜΟΥ, διότι παρ' όλο που είναι... "Μητροπολιτικό του Δουβλίνου" και θα το περίμενε
κανείς να το βρει στην Ιρλανδία, η διεύθυνσή του στο διαδίκτυο παραπέμπει σε... σοκάκι στη
Λεμεσό της Κύπρου και σε... ταχυδρομική θυρίδα στο Λονδίνο (δείτε την ιστοσελίδα του
κατωτέρω), από όπου συμπεραίνεται ότι το "ίδρυσε" κάποιος... ψιλοαπατάκιας Κύπριος
φοιτητής από τη Λεμεσό, που φοιτά στο Λονδίνο και πουλάει διπλώματα για... χαρτζιλίκι! Το
δε Φαξ από 353-κτλ., σήμερα με το ίντερνετ μπορεί κανείς να μένει στο... Καματερό και να
έχει φαξ με αριθμό... Γουατεμάλας και να παίρνει τα φαξ του στο email του! >>>
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Πραγματικά, οι δύο όλες κι όλες ιστοσελίδες του πανεπιστημίου-μαϊμού ήταν όπως τις βλέπετε στις επόμενες φωτό:
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Στην ανωτέρω ιστοσελίδα του DMU (σήμερα δεν υπάρχει) η αριστερή στήλη είχε Links στις
λέξεις της προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες ποτέ δεν υπήρχαν!
Το κείμενο στη μέση γράφει ότι το Πανεπιστήμιο αυτό είναι μια … ομοσπονδία κολλεγίων,
που ιδρύθηκε το 1998, και … και … άλλες αρλούμπες!
Στην τελευταία παράγραφο πριν τα κόκκινα γράμματα: Read more … γράφει σαφέστατα:
«Το DMU δεν έχει το ίδιο εγκαταστάσεις (αίθουσες) διδασκαλίας και έρευνας, διότι όλα
αυτά οργανώνονται από τα κολλέγια και τα ινστιτούτα, που είναι συνδεδεμένα με το
πανεπιστήμιο.»
Τι σόι πανεπιστήμιο είναι αυτό???
Για τις διευθύνσεις της δεξιά στήλης ισχύουν όσα είχα γράψει το 2007.
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Η διεύθυνση του DMU, Αθηνών 86, Λεμεσός, παραπέμπει σήμερα στην επόμενη δορυφορική
φωτό. Το 2007 η περιοχή δεν είχε ακόμα κτιστεί και παρέπεμπε σε χωράφι,
όπου βόσκαγαν τρία γαϊδούρια!

Σήμερα οι δρόμοι στη διεύθυνση του υποτιθέμενου πανεπιστημίου φαίνονται στις άνω και
κάτω φωτό της Google: είναι εμπορικοί δρόμοι με επιχειρήσεις ρούχων και φαγάδικα!

Δεν υπάρχει κανένα οικοδόμημα που να προσομοιάζει με πανεπιστήμιο.
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Συνεπώς, ο Εγκέφαλος της Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος (ΕΛΟΚ), Γιώργος Γερόλυμπος, δεν παραμυθιάζει μόνο εμάς εντός
Ελλάδος αλλά είναι πλέον αποδεδειγμένος διεθνής απατεώνας, όταν προβάλει διεθνώς
(π.χ. στην SportAccord) σαν προσόν του ανύπαρκτες σπουδές και ανύπαρκτο διδακτορικό
δίπλωμα από ανύπαρκτο πανεπιστήμιο!
====<<<< >>>>====
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Και κάτι για να γελάσουμε και όχι μόνο να κλαίμε με τα χάλια μας:
Και ο παλιός του συνεταίρος στην παρά λίγο αρπαχτή από το Σι-Φορ-Άι του «Αθήνα 2004»
Πάνος Κρόκος και αυτός διδακτορικό έχει σήμερα:

(Άκου … Τσώρτσιλ! Πού πας ρε … Καραμήτρο!!!)
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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!
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Στο Κεφάλαιο αυτό αποκαλύπτουμε τη διαχρονική διαπλοκή του Γερόλυμπου με την
οποιουδήποτε κόμματος εξουσία δουλεύοντας ψιλό γαζί τα κόμματα και εκμεταλλευόμενος
τους ανθρώπους τους και τη βαθιά τους επιθυμία για οποιοδήποτε προσωπικό όφελος, που
απορρέει από την πρόσκαιρη εξουσία τους!
Και αν προσέξει κανείς, η σαπίλα αυτή είναι διαδεδομένη σε όλο το πολιτικό μας σύστημα
προσφερόμενη για εκμετάλλευση στις φιλοδοξίες του Γιώργου Γερόλυμπου αναδεικνύοντας τον ίδιο
για άλλη μια φορά ως τον Εγκέφαλο της Εγκληματικής Οργάνωσης με Δομή και Ιεραρχία για
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και μέλος της ΕΟΕ αυτή τη φορά μέσω της ομοσπονδίας του
καράτε!!!
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!!!
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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!!!
Συνεχίζεται στα επόμενα Κεφάλαια!
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Το περιεχόμενο του www.karate.ggrrrr σε Θεματικές Ενότητες!
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Το www.karate.gr έχει γίνει πλέον τεράστιο και τα άρθρα του έχουν γραφεί όπως έπρεπε
ημερομηνιακά. Αυτό, όμως, δεν βολεύει όσους θέλουν να μελετήσουν το περιεχόμενό τους κατά
αντικείμενο, όπως π.χ. οι δικαστικοί αντίπαλοι του Γερόλυμπου και οι Δικηγόροι, Εισαγγελείς και
Δικαστές! Για αυτό το λόγο τα μετέφερα από τις web pages του site στο Word, τα μορφοποίησα
εξαρχής και τα μετέτρεψα σε pdf. Μου πήρε ένα εξάμηνο αυτή η δουλειά, αλλά είμαι περήφανος,
διότι αποτελεί ένα 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 !!!
Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα από τον κορυφαίο ειδικό στο Καράτε!
(με κλικ στις εικόνες κατεβάστε τα pdf στον υπολογιστή σας)

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF

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

ΠΕ
ΡΣ

Ίδρυση και Πορεία της
ΕΟΕΚ. (1977 – 1994)

Τραγικές Εξελίξεις στην
ΕΛΟΚ.
(2013 – 2016)

(1995-2004)

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

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

Οι Δίκες με τον
Γερόλυμπο.
(2004 – 2013)

Η Συνέχεια
Ετοιμάζεται

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

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

Επικαιρότητα

Π.Ο.Π.Κ.

