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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub    

Πρώτη δημοσίευση 28/2/2022. Πρώτη ενημέρωση 15/4/2022.   Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

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

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

στο Facebook, Twitter, κτλ.! 

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

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

περιοδικού "ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός 

δημοσιογραφικός ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του 

καράτε, αλλά όχι και επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 

3310/2005. Όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται 

για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα 

όρια κριτικής αξιολόγησης, όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον 

αθλητισμό, τον οποίο χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!! 

 Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων άρθρων 

και σχετικών 3000 περίπου σελίδων!  (Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: 

"karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!) 

 
 Γερόλυμπε έμεινες με την ... Ποντίδα και μόνο! Ούτε ένα σύλλογο δεν σου άφησαν!!! 

 Είναι παράνομες όλες οι συνεδριάσεις των ΔΣ και ΓΣ της ΕΛΟΚ με την πλατφόρμα ΖΟΟΜ! 
  

 Αποδεικνύεται η συνέχιση της Διοίκησης της ΕΛΟΚ κατά το "Αμαρτωλό 

... "Μοντέλο" Απόλυτης Αδιαφάνειας Γερόλυμπου"! Και μόνο η εφαρμογή των αποφάσεων της 

Εκτελεστικής Επιτροπής πριν τη σύγκλιση του ΔΣ και την υπογραφή των Πρακτικών από τα 

μέλη του, η απουσία κάθε συζήτησης στις συνεδριάσεις του και η μετά παρέλευση μηνών 

ανάρτηση των Πρακτικών στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθιστούν αίολες τις αποφάσεις! Τα "πρόβατα" 

των Γενικών Συνελεύσεων δεν μιλάνε τη γλώσσα των ... ανθρώπων, αφού δεν μιλάνε 

καθόλου στα Πρακτικά των ΓΣ! 

 

 Μέρος Α΄- Μέρος Β΄- Μέρος Γ΄- Μέρος Δ΄- Μέρος Ε΄-Μέρος Ζ΄ 

Στο κάθε Πρακτικό του ΔΣ ούτε Εγκρίσεις Εσόδων-Εξόδων υπάρχουν, ούτε Προ-εγκρίσεις 

Δαπανών υπάρχουν, ούτε γνώμες, απόψεις και ιδέες των συμβούλων υπάρχουν, όπως 

βέβαια όφειλαν πάντα να υπάρχουν! Επομένως το κάθε Πρακτικό ΔΣ είναι παράνομο και το 

ΔΣ είναι έκπτωτο, απλά δεν το έχουν καταλάβει ακόμα!!! Στον κάθε λογαριασμό που 

αποδίδεται για τα οικονομικά, όλα καταγράφονται εσκεμμένα συνολικά, ακαταλαβίστικα, 

συγκεχυμένα και μη επιδεχόμενα άμεσου ελέγχου από τους απλούς ανθρώπους και όχι 

αναλυτικά, κατανοητά και ελέγξιμα! 

http://karate.gr/index.html
http://karate.gr/01news/010contg.htm
http://karate.gr/14elok/140cont.htm
http://karate.gr/20sales/2011g.htm
http://karate.gr/22forum/21promot/2121.htm
http://karate.gr/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://karate.gr/10dynam/10dynamiko.htm
http://karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
http://karate.gr/04curric/Curric1-Pers.pdf
http://karate.gr/14elok/144220110.htm
http://karate.gr/14elok/144220120.htm
http://karate.gr/14elok/144220131.htm
http://karate.gr/14elok/144220210.htm
http://karate.gr/14elok/144220426.htm
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 Από αρπαγή των δικαιωμάτων των άλλων με τα σαβουρο-Ντάν, όμως, πάνε πολύ καλά!!! 

 Είναι παράνομες όλες οι συνεδριάσεις των ΔΣ και ΓΣ της ΕΛΟΚ με την πλατφόρμα ΖΟΟΜ! 
   

 
  

27 Νταν 
ΕΛΟΚ 

 
 Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός Απατεώνων από Χόμπι! 

Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, τέως Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτ. Πρόεδρος! 

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε!!! 

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!!! 

Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!! 

Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!!! 

 

 
 Είναι παράνομες όλες οι συνεδριάσεις των ΔΣ και ΓΣ της ΕΛΟΚ με την πλατφόρμα ΖΟΟΜ! 

  

Ε ν ό τ η τ ε ς (με κλικ) 
 

 Α - 11/1/2022 - Η Πρόσκληση για την Απολογιστική ΓΣ της 27/2/2022! 

 Β - 2/2/2022 - Το Πρακτικό του ΔΣ με την έκπτωση του Μίλτου! 

 Γ - 20/2/2022 - Το Πρακτικό με το δικαίωμα ψήφου των συλλόγων 

 και τα οικονομικά  της ΕΛΟΚ για τη ΓΣ της 27/2/2022! 

 Δ - 16/2/2022 - Πόνος και Δάκρυ για το μπλοκάρισμά μου στο karatenews! 

Ε - 21/2/2022 - "Γιαουρτλού με Ρώσικη" η Έκθεση Ελέγχου 

του Νέου Ορκωτού Λογιστή για το 2021! 

 Ζ - 24/2/2022 - "Πάπια Πεκίνου" η συγκλονιστική Έκθεση της Ελεγκτικής 

Επιτροπής της ΕΛΟΚ! 

 Η - Σύγκριση των Οικονομικών της ΕΛΟΚ για τα έτη 2028-2019-2020-2021! 

 Θ - 15/4/2022 - Πρώτη ενημέρωση: Τα Οικονομικά του 2021 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ! 

 Ι - Και περιμένουμε αισίως να δημοσιευθεί το Πρακτικό της ΓΣ της 27/2/2022 στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ! 

 
 

Η διαχρονική φιλοσοφία των Γερολυμπικών ΔΣ, αλλά και των Α-Σιετήδων ΔΣ της ΕΛΟΚ! 

 
 

 

 Τι έφυγε διοικητικά από την ΕΛΟΚ μαζί με τον Γερόλυμπο 

και τι έμεινε στη διοίκηση των Α-Σιετήδων σαν μόνιμο κουσούρι!!! 
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 Α - 11/1/2022 - Η Πρόσκληση για την Απολογιστική ΓΣ της 

27/2/2022!  (Ενότητες) 
  

Στη συνεδρίαση του ΔΣ της 10/1/2022 λήφθηκε μεταξύ των άλλων και η απόφαση σύγκλισης ΓΣ 

την 27/2/2022 με την επόμενη πρόσκληση: 

http://karate.gr/14elok/14-img2202/elok-GS-220111-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%A3.pdf
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Παρατηρήσεις: Αποτελεί παράβαση της ουσίας του νόμου η σύγκλιση της επαναληπτικής 

ΓΣ την ίδια ημέρα και μια ώρα μετά την αποτυχημένη λόγω μη απαρτίας στην πρώτη ΓΣ! Αποτελεί 

κατάπτυστη ειρωνεία στο πρόσωπο των αντιπροσώπων και θρασύτατη στέρηση του δικαιώματος 

των συλλόγων-μελών της ΕΛΟΚ να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση η στέρηση τής από το νόμο 

κατοχυρωμένης παράκαμψης του οποιουδήποτε κωλύματός τους κατά την πρώτη ημέρα και ώρα 

Συνέλευση με την κατά ΑΛΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ επαναληπτική Γενική Συνέλευση! Αποτελεί 

φασιστική συμπεριφορά των διοικούντων η στέρηση αυτού του δικαιώματος των αντιπροσώπων των 

συλλόγων και συνεπώς των ίδιων των συλλόγων!!! Με δυο λόγια οι Νέοι Διοικούντες σαφώς ... 

Γερολυμπίζουν στεγνά!!! 
  

   

 

Παρατήρηση: Αυτά θα τα δούμε στη μελέτη της Γενικής Συνέλευσης της 27/2/2022 όταν το 

Πρακτικό της αναρτηθεί στο Διαδίκτυο! 
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Παρατηρήσεις: Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, ταμειακά τακτοποιημένοι σύλλογοι, 

οκτώ αθλητές σε δύο από τα τρία προηγούμενα χρόνια, δηλαδή σε ... 350 κατηγορίες 

αθλητών (!), την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση του ... Ταρζάν με τις Μαϊμούδες και 

εγγραφή στον ... Ηλεκτρονικό Μήτρο (το ... Μαντρί της ΓΓΑ)! Δεν είναι και πολλά για 

κάποιον που θέλει να κάνει αθλητισμό! Γι' αυτό από τους 13.000 αθλητικούς 

συλλόγους πέσαμε στους 4.800!!! Για το δικαίωμα ψήφου θέλουμε ταυτόχρονη έγκριση 

από την ΕΛΟΚ και από την ΓΓΑ! Ο Φασισμός συνεχίζεται για να ασκήσεις ένα δικαίωμα, που σου 

δίνει το Σύνταγμα της Ελλάδας! 
  

   

Παρατηρήσεις: Είπα Φασισμός? Και λίγα είπα! Και ξαναφέρτε μας όλα σας τα δικαιολογητικά για 

το 2022 και προετοιμαστείτε να τα φέρνετε για κάθε χρόνο!!! 
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 Β - 2/2/2022 - Το Πρακτικό του ΔΣ με την έκπτωση του Μίλτου!  (Ενότητες) 
  

Ενδιαφέροντα θέματα θίγονται κατωτέρω στο Πρακτικό του ΔΣ της 2/2/2022: 

 
Παρατήρηση: Αναρτήθηκε από τους τεμπέληδες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 22 ημέρες αργότερα, την 

26/2/2022! 

    

Παρατηρήσεις: Τα Θέματα θα τα δούμε κατωτέρω λεπτομερώς! 

 Είναι παράνομες όλες οι συνεδριάσεις των ΔΣ και ΓΣ της ΕΛΟΚ με την πλατφόρμα ΖΟΟΜ! 
  

   

Παρατηρήσεις: Η συνεδρίαση του ΔΣ πρέπει να παρουσιάζεται καθ' ολοκληρία στο 

Πρακτικό του! Επομένως θα έπρεπε το Πρακτικό να συνοδεύεται (και στη φυσική του 

μορφή, αλλά και στην ηλεκτρονική ανάρτησή του στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και από όλα τα 

έγγραφα στα οποία στηρίχτηκε η κάθε συζήτηση ειδάλλως η έλλειψη έστω και ενός εξ 

αυτών των εγγράφων καθιστούν το Πρακτικό ανίσχυρο!!! Η έκπτωση του 

Παπαδημητρίου είναι απόλυτα άκυρη! Συνεχίζετε τον Φασισμό του Γερόλυμπου! 

Δικάζετε και καταδικάζετε με συνοπτικές διαδικασίες κατά τον ίδιο τρόπο! Εκτός αν 

αναπτύσσετε έναν καινούριο δικό σας! 

http://karate.gr/14elok/14-img2202/elok-GS-220202-DS-ekpt.Miltou.pdf
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Παρατηρήσεις: Η καταγγελία του Σπύρου Δρακόπουλου, η γνώμη του νομικού συμβούλου 

(αβάπτιστος είναι?) και η απόφαση του ΔΣ στην παρούσα συνεδρίαση καταλήγουν στην έκπτωση 

του Παπαδημητρίου με Διαπιστωτική Πράξη, που εκδίδεται εντός της ίδιας συνεδρίασης! Ψεκάστε, 

σκουπίστε, τελειώσατε!!! 

Και καταλήγετε ότι δεν μπορούσε να ανακηρυχθεί ως υποψήφιος στις αρχαιρεσίες της 

29/5/2021, οι οποίες διενεργήθηκαν από την κατωτέρω προσωρινή διοίκηση, η οποία είχε την 

υποχρέωση να ελέγξει τα πιθανά κωλύματα των υποψηφίων και δεν τα έλεγξε ούτε για τον 

γνωστότατο Μίλτο Παπαδημητρίου κατά επιδεικνυόμενη ανικανότητα και άρα εκπίπτουν από το 

αξίωμά τους όποια μέλη της έχουν εκλεγεί στην παρούσα διοίκηση! Έχω δίκιο ή γερνάω 

πρόωρα??? Η τότε προσωρινή διοίκηση ήταν οι επόμενοι: 

      

Νεκτάριος Βιδάκης, Θεόδωρος Σιετής, Κώστας Μητρόπουλος, Θανάσης φυλακτός, Γιάννης 

Γιαννέλης και Παναγιώτης Περράκης! 
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Παρατηρήσεις: Για πρώτη φορά εμφανίζεται θέμα με τις εγκρίσεις πληρωμών στα Πρακτικά του 

ΔΣ μετά από το κράξιμο του karate.gr! 
  

   

Παρατηρήσεις: Για πολλοστή φορά εμφανίζονται και προωθούνται οι σκοτεινές αποφάσεις της 

Εκτελεστικής Επιτροπής 1) χωρίς αυτή να είναι νόμιμα απαραίτητη, 2) χωρίς να λειτουργεί 

νόμιμα, αφού αποφασίζει η ίδια και εκτελεί χωρίς τις εγκρίσεις του ΔΣ, και 3) χωρίς να 

εμφανίζονται ούτε κατ' ελάχιστον τα Πρακτικά της, αφού είναι ανύπαρκτα!!! Επαναλαμβάνεται 

επίσης η εκτεταμένη παρανομία της μη καταγραφής των συζητήσεων, απόψεων, γνωμών από τα 

μέλη του ΔΣ στα Πρακτικά αντικαθιστομένων όλων αυτών από τη λακωνική έκφραση και φαεινή 

ιδέα του Μητρόπουλου  "μετά από διαλογική συζήτηση"! Ο Φασισμός στο έπακρο!!! 

 

 Γ - 20/2/2022 - Το Πρακτικό με το δικαίωμα ψήφου των συλλόγων  (Ενότητες) 

 και τα οικονομικά για τη ΓΣ της 27/2/2022! 
  

Μελετάμε στη συνέχεια το Πρακτικό με τον τελικό κατάλογο των συλλόγων με 

δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ και τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Gourmet by Master Chef Thanasis 

Fylaktos! Ο κατάλογος των συλλόγων με δικαίωμα ψήφου 1) καταρτίστηκε από την 

ΕΛΟΚ με τα δεδομένα των αγώνων των τριών περασμένων ετών, πέρασε από τη ΓΓΑ 

για 2) έλεγχο της ύπαρξης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και 3) της εγγραφής στο 

Μητρώο και 4) ξαναπέρασε από την ΕΛΟΚ για τον ορισμό των αντιπροσώπων! 
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Όλα αυτά απεικονίστηκαν στο Πρακτικό της 20/2/2022, που βλέπετε με κλικ εδώ 

και μελετάμε στη συνέχεια: 

 
Παρατήρηση: Το Πρακτικό αυτό δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 26/2/2022, δηλ. τέσσερις 

ημέρες μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ και μόνο μια ημέρα πριν από τη σύγκλιση της ΓΣ!!! Συνεπώς η 

ανάρτηση των δικαιούμενων ψήφου συλλόγων με τους αντιπροσώπους τους έγινε επίσημα μόνο μια 

μέρα και όχι πέντε μέρες πριν από τη ΓΣ! Μήπως για αυτό το λόγο είναι άκυρη η ΓΣ??? Έχουμε 

νόμους ή είμαστε μπουρδέλο!!! 

 Είναι παράνομες όλες οι συνεδριάσεις των ΔΣ και ΓΣ της ΕΛΟΚ με την πλατφόρμα ΖΟΟΜ! 
  

   

Παρατηρήσεις: Τα σωματεία με δικαίωμα ψήφου θα τα δούμε στο τέλος της ενότητας. Εδώ 

έχουμε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Gourmet by Master Chef Thanasis Fylaktos! Στο δεύτερο Θέμα 

έχουμε "Γαρίδες Σαχανάκι" (Απολογισμός) και "Σπεντζοφάι με Πάπρικα" (Ισολογισμός)! Δεν 

λείπει βέβαια και η πάντα παράνομη σουρπράιζ τα "Λοιπά Θέματα - Αποφάσεις"!  Απάτη είναι η 

Παραπλάνηση προς ίδιον όφελος! 
  

 

http://karate.gr/14elok/14-img2202/elok-GS-220220-DS-dik.psif.pdf
http://karate.gr/14elok/14-img2202/elok-GS-220220-DS-dik.psif.pdf
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Παρατηρήσεις: Τα σωματεία με δικαίωμα ψήφου έχουν συρρικνωθεί από τα 110 στις εκλογές της 

29/5/2021 στα 69 από τη ΓΓΑ μείον 4, που δεν δήλωσαν αντιπροσώπους, γιατί προφανώς είναι 

μαϊμούδες, πέφτουμε στα 65 για τη ΓΣ της 27/2/2022! Με τη πρώτη ΓΣ να μην 

πραγματοποιείται λόγω έλλειψης απαρτίας καταλαβαίνετε το ενδιαφέρον των συλλόγων-μελών για 

την Απολογιστική Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας! 

   

Παρατήρηση: Τον κατάλογο των συμμετεχόντων θα τον δούμε λεπτομερώς στο τέλος της 

ενότητας. 
  

   

Παρατηρήσεις: Επαναλαμβάνεται η απάτη της διαλογικής συζήτησης και την παράνομη παράληψη 

κάθε άποψης και γνώμης των συνέδρων!  Απάτη είναι η Παραπλάνηση προς ίδιον όφελος! 
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Παρατηρήσεις: Επαναλαμβάνονται οι Γερολυμπικές παρανομίες της έγκρισης των αποφάσεων της 

Εκτελεστικής Επιτροπής από τις Γλάστρες του Διοικητικού Συμβουλίου -  Μαριονέτας των Τριών 

της Εκτελεστικής Επιτροπής! 
  

Και περνάμε στον κατάλογο των σωματείων της ΕΛΟΚ με δικαίωμα ψήφου ή μόνο λόγου για 

μερικά από αυτά (με κλικ εδώ)! 

Σημειώνονται ορισμένα ονόματα γαι κατάλληλα συμπεράσματα! 

 
Παρατηρήσεις: Σε αυτή τη σελίδα του καταλόγου βλέπουμε 

τους Φυλακτό και Γιαννέλη από τον ίδιο σύλλογο του Κραββαρίτη! Είναι 

βέβαια και οι Ανδρεανίδης και Χρήστου από τον ίδιο σύλλογο του 

Χρήστου με κολλητό συνεργάτη τον Μητρόπουλο! Είναι βέβαια και 

οι Σιετής, Κελάλης, Σαλιάρης-Φατσέας και Ζάχος (?) από τον ίδιο 

σύλλογο του Τριανταφύλλη! Εννιά στους δέκα πέντε μαζί, ενώ οι υπόλοιποι είναι δύο 

γλάστρες της πλευράς των διοικούντων και οι τέσσερις της  μειοψηφούσας 

αντιπολίτευσης. Συνεπώς, η ομοσπονδία διοικείται από τρεις συλλόγους για τα δικά τους φυσικά 

συμφέροντα! 

Από την άλλη μεριά στο σύλλογο 004 του Χρήστου Μπουλούμπαση δεν φαίνεται ο ίδιος 

ως αντιπρόσωπος, ενώ ήταν επί πολλά χρόνια πρόεδρος της ΕΛΟΚ! Η Γλάστρα στη αποθέωσή 

της! 

http://karate.gr/14elok/14-img2202/elok-GS-220220-DS-dik.psif.pdf
http://karate.gr/14elok/14-img2202/elok-GS-220220-DS-dik.psif.pdf
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Στον αριθμό μητρώου ΕΛΟΚ 017 δεν βλέπουμε τον Σύλλογο των Εκπαιδευτηρίων 

Δούκα Αμαρουσίου με τον Σπύρο Δρακόπουλο αρχηγό του τμήματος καράτε? Πώς έτσι και 

πέσαμε στα χαμηλά??? 

 
Παρατήρηση: Ο Στυλιανόπουλος από σούπερ-κολλητός του Γερόλυμπου ... κωλοτούμπιασε 100%, 

όπως και σχεδόν όλοι οι άλλοι! Η αχαριστία πονάει Γιωργάκη, αλλά δεν την έχεις νιώσει ακόμα 

ολόκληρη! 
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Παρατήρηση: Όπα νάτονε! Ο Γερόλυμπος αντιπρόσωπος στους Πρωτοπόρους του Μοσχόβα! 

Πού πας ρε Καραμήτρο!!! Πάρε ένα ... καλάμι και κάτσε στο μπαλκόνι της Πάχης να 

ψαρεύεις! 
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Παρατήρηση: Ο γιός του Δημήτρη Ζεύκη, πρόεδρος σε σύλλογο του Μοσχόβα! 

   

Παρατηρήσεις: Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ Κώστας Μητρόπουλος 

(σύλλογος 036) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ! Με τέτοια ανικανότητα να 

διοικήσει το σύλλογό του ο Κώστας Μητρόπουλος, θέλει να διοικήσει την 

ομοσπονδία??? 

Στον αριθμό μητρώου ΕΛΟΚ 017 δεν βλέπουμε το Σύλλογο των 

Εκπαιδευτηρίων Δούκα Αμαρουσίου με τον Σπύρο Δρακόπουλο αρχηγό του τμήματος 

καράτε να μην έχει ούτε δικαίωμα λόγου? Πώς έτσι και πέσαμε στα τόσο χαμηλά??? 

Στον αριθμό μητρώου ΕΛΟΚ 463 βλέπουμε το σύλλογο του πρωταθλητή 

Κώστα Παπαδόπουλου να έχει μόνο δικαίωμα λόγου! 

Στον αριθμό μητρώου ΕΛΟΚ 564 βλέπουμε τον Θοδωρή Αθανασόπουλο, 

που είναι προπονητής στο ΔΑΙΣ και δίνει και Νταν στο ΔΑΙΣ, εδώ να μοστράρεται 

σαν Μαϊμού-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ (από τον Σπύρο Δρακόπουλο ασφαλώς)! 

Δεν είναι τίποτα αυτά! Αυτά και άλλα τέτοια συμβαίνουν με πρόεδρο τον κ. 

Α-Σιετή!!! 
  

Τα Οικονομικά της ΕΛΟΚ στο τέλος μετά την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ! 

 

 Δ - 16/2/2022 - Πόνος και Δάκρυ για το μπλοκάρισμά μου 

στο karatenews!  (Ενότητες) 
  

Μια απόλαυση μου είχε μείνει κι εμένα του φουκαρά να διαβάζω 

το karatenews στο Facebook και αυτή μου την έκοψε ο Ακατανόμαστος Ελέφαντας! Είχε 

προηγηθεί η επόμενη ανάρτησή του: 

http://karate.gr/14elok/144220228.htm#%CE%98_-_15/4/2022_-_%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7:


15/45 
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Σε αυτή την ανάρτηση είχα γράψει το επόμενο απόλυτα φυσικό Σχόλιο ... 

   

... και μου μπλοκάρισε την πρόσβαση! Αχ, θα αυτοχτονήσω!!! 

 

Ε - 21/2/2022 - "Γιαουρτλού με Ρώσικη" η Έκθεση Ελέγχου (Ενότητες) 

του Νέου Ορκωτού Λογιστή για το 2021! 
  

  Διαβλέποντας εξ αρχής η νέα διοίκηση ότι δεν θα είχε την υποστήριξη της 
Ελεγκτικής Επιτροπής, που εκλέχθηκε στις εκλογές της 29/5/2021, μια και είχε μόνον 
ένα δικό της σε αυτήν, κατέφυγε και αυτή στον κατά παραγγελία έλεγχο των οικονομικών 
της ΕΛΟΚ από τον εξωτερικό Ορκωτό Λογιστή, στον οποίο είχε αναθέσει και τους 
ελέγχους των ετών 2019 και 2020 όσο ήταν ακόμα προσωρινή διοίκηση για να 
χρησιμοποιήσει τις παρανομίες της παλιάς διοίκησης των Γερόλυμπου-Ποντίδας-

Μπουλούμπαση στον προεκλογικό της αγώνα! Και ναι μεν πολλά πράγματα αποδεικνύεται ότι 
έχουν διορθωθεί, αλλά όχι όλα όπως μας υποσχόταν το ΚΙΜΕ προεκλογικά προβάλλοντας το 
"ενδυματολογικό" ηθικό πλεονέκτημα, που τώρα αποδεικνύεται ότι ήταν απλά μια προεκλογική 
μουτσούνα των μασκαράδων!!! 

Η καταγγελία της πλευράς Γερόλυμπου ότι ο σημερινός Ταμίας Θανάσης Φυλακτόςέδινε 
κατευθύνσεις στον Ορκωτό Λογιστή για να εκθέσει την απέναντι πλευρά (πράγμα που δεν ήθελε και 
προσπάθεια!) και να καλύψει την δική του πλευρά (πράγμα που ήθελε προσπάθεια!) είναι προφανής 
και έχει βάση, όπως θα δούμε στα επόμενα! Μην ακούτε "Ορκωτός Λογιστής" και σας πιάνει 
τρέμουλο! "Ορκωτός" σημαίνει ότι το όνομά του βρίσκεται στη λίστα των εμπειρογνωμόνων 
λογιστών των Δικαστηρίων για να ζητείται η συνδρομή του για ελέγχους σε δικαστικές υποθέσεις 
επιχειρήσεων, ειδάλλως είναι ένας Λογιστής σαν όλους τους άλλους, απλά πιο προσεκτικός και 
λεπτομερής! 

Δεν ξεχνάμε βέβαια πάντα ότι: "Απάτη είναι η παραπλάνηση προς ίδιον όφελος!" 
  

Παράλληλα, το ηθικό πλεονέκτημα είχε ήδη εξαϋλωθεί με την απόλυτη 
συνεργασία της νέας διοίκησης με τα καραλαμόγια της παλιάς διοίκησης δήθεν προς 
χάρη του "μη ρεβανσισμού", αλλά στην πραγματικότητα, διότι η Νέα Διοίκηση δεν 
ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση της νομιμότητας ακόμα και για τα προηγούμενα 
χρόνια στην ΕΛΟΚ, αλλά εκμεταλλεύτηκε την αγανάκτηση πολλών συλλόγων κατά της 
παλιάς διοίκησης και τις προφανείς ενοχές των παλιών διοικούντων για να πάρει τις 
ψήφους τους, ενώ προσεταιρίστηκε πολύ ευχαρίστως και τους παλιούς πιστούς και υπάκουους 
συνεργάτες του Γερόλυμπου παραβλέποντας όλες τις παρανομίες τους και τα βάσανα, που 
τράβηξαν σύλλογοι και αθλητές από αυτούς, με αντάλλαγμα την υπόσχεση της χωρίς προβλήματα 

περαιτέρω συνεργασίας τους με τη Νέα Διοίκηση!!! 
  

Απόδειξη: κανένας δεν κλήθηκε να λογοδοτήσει για παρελθούσες πράξεις 
εξόντωσης εναντίον συλλόγων και αθλητών, όλοι πήραν θέσεις στις νέες επιτροπές και 
όλοι πήραν από ένα μέχρι επτά Νταν φτάνει να πλήρωναν! Τιμωρία καμιά για τις 
παρελθούσες αντιαθλητικές συμπεριφορές! 
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Όλα αποδεικνύουν εξόφθαλμη και καραμπινάτη "Εν ψυχρώ συγκάλυψη των 
αντιαθλητικών παρανομιών δέκα ετών για την Ψηφοθηρία της Εξουσίας", ενώ η σημαία της 
Νέας Διοίκησης είναι ο "μη ρεβανσισμός"! 

Δεν ξεχνάμε βέβαια πάντα ότι: "Απάτη είναι η παραπλάνηση προς ίδιον όφελος!" 

  

Το Νέο Παράνομο Διοικητικό Συμβούλιο, που απειλείται με αγωγή ακύρωσης της εκλογής 

του, αποτελούμενο από τους πέντε της Εκτελεστικής Επιτροπής ή καλύτερα τους τρεις 

σκληροπυρηνικούς και τους απέξω Μπίκα και Κραββαρίτη!!! 

 
  

Αλλά ας περάσουμε στο μικροσκόπιο την Έκθεση΄Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή κ. Γιώργου 

Νίκου για το 2021: 

 
 

Παρατηρήσεις: Μας χτυπάει το καμπανάκι ο "Ελεγκτής" γράφοντας ρητά ότι οι διαδικασίες 

είναι "προσυμφωνημένες" και άρα δεν είναι ΕΛΕΓΚΤΗΣ, όπως τον παρουσιάζουν, αλλά απλός 

"Συμβουλάτορας" και έτσι θα τον αποκαλούμε στο εξής!!! 
  

http://karate.gr/14elok/14-img2202/elok-e9-21.2.2022-KSI-2021-Nikou.pdf
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Παρατηρήσεις: Προσέξτε με τι ακρίβεια προσδιορίζει τους τομείς του ελέγχου ο Συμβουλάτορας 

για μια Έκθεση για την εσωτερική και μόνο χρήση των διοικούντων την ΕΛΟΚ και επ' ουδενί 

λόγω για χρήση ως ... Κολυμβήθρας του Συλωάμ, που ξεπλένει αμαρτίες της Διοίκησης! 
  

   

Παρατηρήσεις: Εδώ έχουμε πολλά να παρατηρήσουμε! Του έδωσαν ένα βουνό εγγράφων! Όπως 

θα δείτε παρακάτω πολλά από αυτά αρνείται ότι τα παρέλαβε! Επομένως, ο ανωτέρω πίνακας 

είναι ένας τυπικός πίνακας, που τον αντιγράφει σε κάθε Έκθεσή του απλά για να δηλώσει 
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ότι "αυτά ζητάει μεν" αλλά το αν θα τα πάρει ούτε ο ίδιος το ξέρει! Η προσωπική μου γνώμη είναι 

ότι πολλά από αυτά δεν τα διάβασε, αλλά εστίασε σε ότι του υπέδειξε ο Master Chef Θανάσης 

Φυλακτός!!! 
  

 
Παρατηρήσεις: Εδώ ο Συμβουλάτορας δηλώνει ότι τα έσοδα της ΕΛΟΚ, που προέρχονται 

από "Συνδρομές Μελών" και από "Έκτακτες  Οικονομικές Ενισχύσεις" δεν καταγράφονται στα 

βιβλία της ταυτόχρονα με την είσπραξή τους, αλλά αργότερα από αυτήν και αυτό είναι κάτι, που 

πρέπει να αλλάξει! 
  

   

Παρατηρήσεις: Εδώ ο Συμβουλάτορας μάς λέει ότι στα οικονομικά της ΕΛΟΚ επικρατεί ένα 

σχετικό μπάχαλο, διότι τα Έσοδα-Έξοδα καταγράφονται μεν συνολικά, αλλά δεν καταγράφονται, 

όπως θα έπρεπε, και ανά εκμετάλλευση/δραστηριότητα! Όπα της! Εδώ δικαιώνομαι 

περίτρανα για αυτό που έλεγα ότι στους συλλόγους και κατά τις απολογιστικές συνελεύσεις 

τα Έσοδα-Έξοδα της ΕΛΟΚ θα πρέπει να δίνονται ανά διοργάνωση και ενότητα είσπραξης και 

μάλιστα το λέει καλύτερα: "ανά εκμετάλλευση/δραστηριότητα"!!! 

    

Παρατηρήσεις: Εδώ ο Συμβουλάτορας διαπιστώνει συγκεκριμένες παραβάσεις και τις 

υπογραμμίζει θέλοντας να φυλάξει τα νώτα του! "Η ΕΛΟΚ καταχωρεί σε ταμειακή βάση", 

"διατηρεί επιφυλάξεις", "εξωλογιστικά" είναι λέξεις και φράσεις που υποδεικνύουν παραβάσεις! 
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Παρατηρήσεις: Εδώ ο Συμβουλάτορας μας δίνει τα Διοικητικά Συμβούλια, που ευθύνονται για τις 

δύο περιόδους μέσα στην ίδια χρονιά, που ελέγχει! Είναι μεν τα ανωτέρω, αλλά του ξέφυγε ότι ... 

       

... από την 21/4/2021 το Διοικητικό Εφετείο εδωσε τη διοίκηση της ΕΛΟΚ στους 

προτεινόμενους από την Παγκόσμια εκ των οποίων οι ανήκοντες στην πλευρά του Γερόλυμπου 

παραιτήθηκαν και έμειναν οι ανωτέρω: Νεκτάριος Βιδάκης, Θεόδωρος Σιετής, Κώστας 

Μητρόπουλος, Θανάσης Φυλακτός, Γιάννης Γιαννέλης και Παναγιώτης Περράκης μέχρι τις 

εκλογές της 29/5/2021, ενώ από 1/1/2021 μέχρι 21/4/2021 ορίστηκαν από το Δικαστήριο 

και άλλα προσωρινά ΔΣ!!! Τέλος, οι ανωτέρω Έξι οδήγησαν την ΕΛΟΚ στις εκλογές 

της 29/5/2021, οι οποίες έδωσαν το επόμενο ΔΣ: 

 
Θεόδωρος Σιετής 

Πρόεδρος 

 
Ηλίας Χρήστου 

Αναπλ. Πρόεδρος 

 
Γιώργος Κελάλης 
Α΄ Αντιπρόεδρος 

 
Γιώργος Σαλιάρης-

Φασσέας 
Β΄ Αντιπρόεδρος 

 
Κώστας 

Μητρόπουλος 
Γενικός 

Γραμματέας 

 
Θανάσης 
Φυλακτός 

Ταμίας 

 
Σταύρος 

Σταυριανίδης 
Πρόεδρος 

Τεχνικής Επιτρ. 

 
Γιάννης 

Γιαννέλης 
Ειδικός 

Γραμματέας 

 
  

Περικλής Κανέλλης 
Έφορος Υλικού 

 
Παρασκευάς 
Ανδρεανίδης 

Μέλος 
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Νίκος Ζάχος 

Μέλος 

 
Μάνος Αρβανίτης 

Μέλος 

 
Μάριος Σιταράς 

Μέλος 

 
Δημήτρης Μακρής 

Μέλος 

 
Μίλτος 

Παπαδημητρίου 
Μέλος 

...το οποίο διοικεί μέχρι σήμερα με αναταράξεις και αλλαγές προσώπων στην κάτω σειρά! 

 Πάντα κατά το "Αμαρτωλό ... Μοντέλο Απόλυτης Αδιαφάνειας Γερόλυμπου"! 
  

 
Παρατηρήσεις: Άρθρα εκ του καταστατικού. 

 
Παρατηρήσεις: Άρθρα εκ του καταστατικού. 

 
Παρατηρήσεις: Άρθρα εκ του καταστατικού. 

 
Παρατηρήσεις: Άρθρα εκ του καταστατικού. 
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Παρατηρήσεις: Άρθρα εκ του καταστατικού. 

   

Παρατηρήσεις: Άρθρα εκ του καταστατικού. Βλέπετε τι γράφει στα 1β και  1γ για το Βιβλίο 

Πρακτικών του ΓΣ και των ΔΣ: "γράφονται οι συζητήσεις, οι προτάσεις και οι αποφάσεις των 

συνεδριάσεων των ΓΣ και των ΔΣ" και όχι το "μετά από διαλογική συζήτηση" και άλλες 

μαλακίες του Γραμματέα της ΕΛΟΚ! 

 "Απάτη είναι η παραπλάνηση προς ίδιον όφελος!" 
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Παρατηρήσεις: Όπα και το Βιβλίο των Παγίων, για το οποίο ο 

ίδιος Ορκωτός Λογιστής και για τα έτη 2019 και 2020 είχε τονίσει την 

παράνομη ανυπαρξία του από τις προηγούμενες διοικήσεις της ΕΛΟΚ!  

Κάποιοι ήρωες της σημερινής διοίκησης βουτήχτηκαν στη σκόνη 

των αποθηκών και στα τιμολόγια αγορών και κατάρτησαν ένα 

υποτυπώδες, αλλά πλήρες για τα σημερινά δεδομένα του 2021 Βιβλίο Παγίων, στο οποίο 

αποτυπώνεται η σημερινή κατάσταση χωρίς να μας λέει τίποτα απολύτως για την κατάσταση των 

προηγούμενων 25 ετών υπό τις διοικήσεις με προέδρους Σανιώτη (ανίδεος από οικονομικά), 

Γερόλυμπο (μανούλα μοναχή στα οικονομικά), Παπαδημητρόπουλο (ανίδεος από οικονομικά), 

Μπουλούμπαση (ανίδεος από οικονομικά) και Ποντίδα-Γερολύμπου (μανούλα μοναχή στα 

οικονομικά), όπου όλα ήταν εσκεμμένα ένα τεράστιο μπάχαλο!!! Το Βιβλίο Παγίων θα το δούμε πιο 

κάτω στις λεπτομέρειές του! 
  

 
Παρατήρηση: 147.840 € στο Ταμείο (τράπεζα και χρηματοκιβώτιο) την 31/12/2021! Οι 

δουλειές πήγαν καλά! 
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Παρατηρήσεις: Τα μπλοκ Εισπράξεων και Πληρωμών 

είναι αριθμημένα από τον Πρόεδρο! Αντίθετα, ο ίδιος Ελεγκτής 

στις Εκθέσεις του του 2019 και 2020 κάκιζε τους 

προηγούμενους, που δεν είχαν θεωρήσει τα ίδια μπλοκ στην 

Περιφέρεια! Τεράστια διαπιστωμένη παρανομία στη συνέχεια: "όλες οι πληρωμές 

πραγματοποιούνται κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και 

υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση"!!! Ουάου! Τι σας έλεγα? Σας 

έχει καβαλήσει η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία στην ουσία διοικεί την ΕΛΟΚ και 

με τη βούλα της ... Αγορανομίας πλέον, όπως λέει και το γνωστό ανέκδοτο!!! 

 Πάντα κατά το "Αμαρτωλό ... Μοντέλο Απόλυτης Αδιαφάνειας Γερόλυμπου"! 
  

   

Παρατηρήσεις: Εδώ ο Συμβουλάτορας διαπιστώνει αρχικά ότι δεν υπάρχει κανονισμός 

προμηθειών, αλλά το ανασκευάζει αμέσως λέγοντας ότι "αυτό δεν αποτελεί παράβαση", διότι 

τηρείται ο υπάρχων Εσωτερικός Κανονισμός! Δεν μας λέει την ημερομηνία έγκρισης του 

υπάρχοντος "Εσωτερικού Κανονισμού" για να δούμε κι εμείς ότι πραγματικά υπήρχε από την αρχή 

μέχρι το τέλος του 2021 ή είναι αυτός του τέλους του 2021!!! Καλύπτει, λοιπόν, έμμεσα τους 

σημερινούς διοικούντες ο Συμβουλάτορας!!! 
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Παρατηρήσεις: Αν υπάρχουν Πρακτικά συνεδριάσεων των επιτροπών προμηθειών, έ, τότε θα 

δώσω την ΠΟΠΚ στον ... Γερόλυμπο! Το ξαναείπαμε ότι ποτέ κατά τα προηγούμενα έτη δεν 

υπήρξε ετήσια απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΕΛΟΚ! Προμηθεύονταν από 

δικούς τους με τρεις προσφορές της πλάκας και με προμήθειες ή όπως λέμε "Elpida Tours"!!! 
  

   

Παρατηρήσεις: Εδώ ο Ορκωτός Λογιστής καταγράφει περιληπτικά τη διαδικασία, που 

εξασφαλίζει τη νομιμότητα των προμηθειών της ΕΛΟΚ, την οποία νομιμότητα δεν βρήκε για 

καμιά προμήθεια της ΕΛΟΚ και ποτέ δεν είχε ακολουθηθεί ούτε στα προηγούμενα χρόνια 

ούτε στον υπό έλεγχο χρόνο του 2021! Συνεπώς, αναδεικνύει μια καραμπινάτη παρανομία 

όλων των προηγούμενων διοικήσεων και μαζί και της σημερινής διοίκησης! 
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Παρατηρήσεις: Εδώ ο Συμβουλάτορας τονίζει ότι παρά τις επιστολές του προς τους 

αντισυμβαλλόμενους για επιβεβαίωση οφειλών δεν πήρε ποτέ κάποια απάντηση και άρα δεν 

μπόρεσε να διασταυρώσει τις οφειλές της ΕΛΟΚ προς τρίτους. Τονίζει επίσης ότι το Λογιστήριο 

της ΕΛΟΚ έσβησε μονομερώς χρέη της 48.511,80 € (τεράστιοι ποσό!) προς τρίτους, αφού πρώτα 

επιβεβαίωσε με τη βοήθειά τους ότι ... δεν τους χρωστάει τίποτα!!! Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα 

λεφτά είτε τα είχαν πάρει μαύρα οι πιστωτές είτε ποτέ δεν τους τα χρωστούσε η ΕΛΟΚ, αλλά 

κάποιος είχε δημιουργήσει εικονικές οφειλές για να τα πάρει αργότερα και άνετα ό ίδιος!!! 

Απίθανος ο Τύπος!!! 
  

 

    

Παρατηρήσεις: Καραμπινάτες παρανομίες στα έσοδα της ΕΛΟΚ!  Πάντα κατά το 

"Αμαρτωλό ... Μοντέλο Απόλυτης Αδιαφάνειας Γερόλυμπου"! 

1 - Έσοδα συνδρομών συλλόγων 18.296,60 €: Οι Σύλλογοι έπρεπε να 

πληρώνουν όλοι και οι 260 κάθε χρόνο τη συνδρομή τους και δεν το έκαναν ή δεν 

γράφονταν μέσα στη χρονιά οι συνδρομές! 
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2 - Έσοδα οικονομικής ενίσχυσης εγχρώμων ζωνών 12.510 € (μαύρο 

χρήμα!): Πρόκειται παράνομα έσοδα από παράνομες πωλήσεις διπλωμάτων Κύου, τα 

οποία έπαιρναν οι σύλλογοι 3 € από την ΕΛΟΚ για να τα δίνουν 30-40 € στους αθλητές 

τους! 

Παρανομία Πρώτη: Η ΕΛΟΚ δεν έχει Κύου και Νταν, διότι αυτά ανήκουν 

στο παραδοσιακό καράτε, το οποίο ανήκει στην ΠΟΠΚ! Επομένως, η πώληση διπλωμάτων Κύου 

από την ΕΛΟΚ είναι παράνομη και άρα ΕΛΟΚ και σύλλογοι εξαπατούν τους αθλητές τους επί 

27 χρόνια! 

Παρανομία Δεύτερη: Όταν ένας σύλλογος παίρνει π.χ. 50 διπλώματα Κύου 

από την ΕΛΟΚ και πληρώνει 3 € Χ 50 = 150 €, τότε η ΕΛΟΚ εκδίδει μια απόδειξη 

είσπραξης για 150 € στο όνομα του συλλόγου με το αιτιολογικό "Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση", δηλαδή "αέρας κοπανιστός" με ψευδές αιτιολογικό στην απόδειξη! Η 

καταβολή, όμως, αυτών των χρημάτων δεν είναι χωρίς αντικείμενο, αλλά το αντικείμενο είναι 

τα διπλώματα Κύου! Ταυτόχρονα, ο σύλλογος δεν κόβει ποτέ καμιά απολύτως απόδειξη για τα 

50 διπλ.Χ 30 € = 1500 € προς τους αθλητές του! Δηλαδή, ο κάθε σύλλογος καρπώνεται 

μαύρο χρήμα και η ΕΛΟΚ υποθάλπει 260 τέτοιους οικονομικούς εγκληματίες επί 27 

χρόνια! Πάτε για τον Κορυδαλλό σύσσωμο το ΔΣ!!! 

3 - Έσοδα οικονομικής ενίσχυσης από συμμετοχές σε αγώνες 52.594 

€: Αυτό μπορεί να σταθεί ως "οικονομική ενίσχυση" παρ' όλο που τα ποσά δεν τα 

πληρώνουν οι σύλλογοι αλλά οι αθλητές! Αλλά και αυτό αφήνει πίσω του μια παρανομία, 

διότι η απόδειξη είσπραξης δεν κόβεται στο όνομα του κάθε αθλητή, που παίρνει μέρος 

στους αγώνες, αλλά στο όνομα του συλλόγου, ο οποίος την περνάει στα έξοδά του, ενώ τα λεφτά 

τού τα έχουν δώσει οι γονείς των αθλητών!!! 

4 - Έσοδα οικονομικής ενίσχυσης Μητρώου συλλόγων 2.800 €: Αυτό θα αφορά στις 

εγγραφές νέων συλλόγων πιστεύω! Θέλει ψάξιμο! 

5 - Έσοδα οικονομικής ενίσχυσης Μητρώου αθλητών 69.243 €: Αυτό θα 

πρέπει να εξεταστεί σε τι αφορά! Αφορά στις κάρτες και τα δελτία των αθλητών, αλλά 

και άλλα έσοδα από τους αθλητές, που δεν τα γνωρίζω? Σαν πολύ μεγάλο το 

βλέπω! Μήπως περιλαμβάνει και τα λεφτά , που πληρώνουν οι αθλητές των εθνικών 

ομάδων για πάρουν μέρος στους αγώνες εξωτερικού??? Αν συμβαίνει αυτό, τότε είσαστε 

μεγάλα λαμόγια!!! 

6 - Έσοδα οικονομικής ενίσχυσης Ιεραρχίας DAN/ΕΛΟΚ 82.849 € (μαύρο 

χρήμα!): Αυτό και αν είναι απάτη καραμπινάτη!!! 

Παρανομία Τρίτη: Όπως έχουν αποφανθεί τα ανώτατα Δικαστήρια της χώρας μας 

ηλίθιοι, και σας λέω ηλίθιους και κλέφτες από το 2004 για αυτόν ακριβώς το λόγο και δεν 

τολμήσατε ποτέ να μου κάνετε καμιά μήνυση και καμιά αγωγή, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΤΑΝ! Τα 

Νταν ανήκουν στην ΠΟΠΚ, που καλύπτει το παραδοσιακό καράτε και τα παραδοσιακά στιλ 

καράτε από το 1995 και με νομολογία πλέον από το 2003 μετά από τις δίκες, που χάσατε, 

με τις επόμενες αποφάσεις: 

1996 - Απόφαση Πρωτοδικείου ΠΟΠΚ - ΕΛΟΚ! 

2000 - Απόφαση Εφετείου ΠΟΠΚ - ΕΛΟΚ! 

2003 - Απόφαση Αρείου Πάγου ΠΟΠΚ - ΕΛΟΚ! 

http://karate.gr/11dikast/popk-pdf/popk-el-960111-72PR.pdf
http://karate.gr/11dikast/popk-pdf/popk-el-000511-3914EF2.pdf
http://karate.gr/11dikast/popk-pdf/popk-el-030129-110AP.pdf


28/45 

Όλα τα διπλώματα Νταν στα παραδοσιακά στιλ στην 
Ελλάδα είναι άκυρα αν δεν έχουν  πιστοποιηθεί  ή 

απονεμηθεί  από την ΠΟΠΚ! Διαβάστε με προσοχή τα 
επόμενα τρία άρθρα!  

18/3/20-Η ΠΟΠΚ είναι η μόνη αρμόδια και υπεύθυνη για την 
πιστοποίηση, απονομή και κατάταξη Νταν Σότοκαν-ριου, Γουάντο-ριου, Σίτο-

ριου, Γκότζου-ριου (σε PDF) 

28/3/20-Η κατάσταση στο καράτε σήμερα! Πώς γίνονται οι νόμιμες 
πιστοποιήσεις Νταν από την ΠΟΠΚ! (σε PDF) 

1/3/21-Αναγνώριση Διπλωμάτων Νταν Παραδοσιακού Καράτε από την 
ΠΟΠΚ! (σε PDF) 

  

Με τα διπλώματα Νταν/ΕΛΟΚ, που εκδίδετε και πουλάτε, όχι μόνο εξαπα-

τάτε όλους τους συλλόγους, τους προπονητές, τους αθλητές και τους γονείς τους, 

διότι τους πουλάτε αέρα κοπανιστό, αλλά θέτετε σε κίνδυνο και την ειδική αθλητική 

αναγνώριση της ΕΛΟΚ, διότι την έχετε εκτρέψει από το Σκοπό της!!! 

Παρανομία Τέταρτη: Τα διπλώματα Νταν/ΕΛΟΚ είναι προσωπικό 

αντικείμενο για κάθε φυσικό πρόσωπο, αθλητή ή προπονητή, που είναι αποδέκτης 

και πληρώνει για να τα πάρει! Επομένως η κάθε απόδειξη είσπραξης θα πρέπει να 

εκδίδεται στο όνομα του αποδέκτη, να περιλαμβάνει τα δικά του φορολογικά 

στοιχεία και σε αυτήν να αναγράφεται ακριβώς η πραγματική αιτία για το ποσό που 

πληρώνει ο αποδέκτης, δηλαδή το δίπλωμα ή τα διπλώματα Νταν/ΕΛΟΚ, που 

παίρνει με τη συγκεκριμένη απόδειξη, ενώ επίσης πρέπει να προστίθεται και να αποδίδεται το 

ΦΠΑ αυτής της εμπορικής συναλλαγής! Κάθε άλλη απόδειξη για δήθεν οικονομική ενίσχυση της 

ΕΛΟΚ και άλλες μαλακίες είναι καραμπινάτα παράνομη και πάτε φυλακή όλοι πακέτο!!! 

Όπως αποδεικνύεται από τα ανωτέρω, ο κύριος Ορκωτός Λογιστής έχει μαύρα 

μεσάνυχτα από τις ιδιομορφίες του καράτε και γράφει "πατάτες", ενώ ταυτόχρονα οι εντολείς 

του από την ΕΛΟΚ τον εξαπάτησαν, αφού δεν τον κατατόπισαν για τις δικαστικές αποφάσεις, 

που υπάρχουν, και κυρίως για τον Υπεράνω Όλων Ελεγκτή Θύμιο Περσίδη!!! 

Επομένως, αν τα 12.510 € τα διαιρέσουμε δια του 3 € το κομμάτι (μας 

κάνει 4.170 διπλώματα Κύου), που τα πληρώνουν οι προπονητές στην ΕΛΟΚ, και 

αν αυτά στη συνέχεια τα πολλαπλασιάσουμε επί 30 € κατ' ελάχιστο (μας κάνει 

125.100 € κατ' ελάχιστο), που τα χρεώνουν οι προπονητές στους αθλητές τους, 

τότε βρίσκουμε ότι μόνο από τα Κύου αλλάζουν χέρια μέσα στην ΕΛΟΚ 125.100 € κατ' 

ελάχιστο χωρίς ΦΠΑ και χωρίς φορολογία, δηλ. ΜΑΥΡΑ μόνο για το 2021! 

Συνεπώς η "Εγκληματική Οργάνωση με δομή και ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου 

χρήματος" ζει και βασιλεύει κατά τα παλαιά πρότυπα Γερόλυμπου και κατά τα σύγχρονα 

πρότυπα Α-Σιετή!!! 
  

Αντίστοιχα από τα διπλώματα Νταν, βλέπουμε να εισπράττει η 

ΕΛΟΚ 82.849 € (ΜΑΥΡΑ χωρίς ΦΠΑ και φορολογία) και μαζί με τα 125.100 € 

κατ' ελάχιστο των Κύου μας κάνουν 207.949 € συνολική ΜΑΥΡΗ απάτη, που έχετε 

διαπράξει εις βάρος των συμφερόντων της ΠΟΠΚ και των συλλόγων σας και των 

αθλητών σας και των προπονητών σας μόνο μέσα στο 2021! 

http://karate.gr/12popk/121200318.pdf
http://karate.gr/12popk/121200318.pdf
http://karate.gr/12popk/121200318.pdf
http://karate.gr/12popk/121200328.pdf
http://karate.gr/12popk/121200328.pdf
http://karate.gr/12popk/121200328.pdf
http://karate.gr/12popk/122210301.pdf
http://karate.gr/12popk/122210301.pdf
http://karate.gr/12popk/122210301.pdf
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Επειδή τα Νταν είναι ένα προσωπικό δίπλωμα, για κάθε φυσικό 

πρόσωπο θα πρέπει να εκδίδεται απόδειξη στο όνομά του και να αποδίδεται 

ΦΠΑ και φορολογία για αυτά τα έσοδα από την ΕΛΟΚ, διότι ως εμπορική 

πραξη δεν εμπίπτουν στον Σκοπό της ΕΛΟΚ, και όχι να εκδίδονται οι 

παραπλανητικές αποδείξεις για δήθεν "οικονομική ενίσχυση της ομοσπονδίας"! 

Ο κ. Θανάσης Φυλακτός αυτά τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και 

κάνει την ... πάπια Πεκίνου!!! 

Απόδειξη για το ότι όλοι σας συμπράττετε σε αυτή την 

απάτη κατά των αθλητών, γονιών και δημοσίου συμφέροντος είνα 

η παντελής έλλειψη του περίφημου Μητρώου Νταν/ΕΛΟΚ, το οποίο αποκρύπτετε 

επιμελώς, προφανώς ώστε να πουλάτε Νταν και χωρίς αποδείξεις! 

Συνεπώς η "Εγκληματική Οργάνωση με δομή και ιεραρχία για ξέπλυμα βρώμικου 

χρήματος" κατά τα πρότυπα Γερόλυμπου ζει και βασιλεύει κατά τα πρότυπα Α-Σιετή πλέον!!! 

Συμμέτοχος στη οργιώδη αυτή απάτη είναι φυσικά και ο εκάστοτε άσχετος Υφυπουργός 

Αθλητισμού!!! 

 "Απάτη είναι η παραπλάνηση προς ίδιον όφελος!" Είσαστε κοινοί απατεώνες και δεν 

μπορείτε ούτε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση να μου κάνετε, διότι σας στολίζω ως 

απατεώνες για τα Νταν από το 2004 χωρίς να βγάλετε τσιμουδιά (το τρίμηνο έχει περάσει 

προ πολλού)! 

 Η ΕΛΟΚ λειτουργεί πάντα κατά το "Αμαρτωλό ... Μοντέλο Οικειοποίησης Δικαιωμάτων της 

ΠΟΠΚ και Απόλυτης Αδιαφάνειας Γερόλυμπου"! 
  

7 - Και συνεχίζουμε με τα "Έσοδα Οικονομικής Ενίσχυσης Σχολών Εκπαιδευτών" 

4.662 €! Άλλη απάτη αυτή! Την είχε αρχίσει ο Γερόλυμπος για να εισπράττει χρήμα από 

κορόιδα, που νόμιζαν ότι με ένα χαρτί "Εκπαιδευτή" από την ΕΛΟΚ θα μπορούσε να παριστάνει 

τον "Προπονητή" στο σύλλογό του! Μέχρι που τον κατήγγειλε ο ίδιος ο Κώστας Μητρόπουλος 

(ΓΓ της σημερινής διοίκησης της ΕΛΟΚ) στη ΓΓΑ και έκανε πέντε κωλοτούμπες το δευτερόλεπτο 

αρνούμενος τα πάντα ο θρασύτατος Γερόλυμπος! Τώρα έγινε θρασύτατος ο Μητρόπουλος, που 

πουλάει το ίδιο προϊόν στα κορόιδα! Η λέξη "εκπαιδευτής" σημαίνει "προπονητής" και να 

αφήσετε τις λαμογιές στην άκρη! 
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Παρατηρήσεις: Εδώ ο Συμβουλάτορας προτείνει διορθώσεις σε παρανομίες, που ήδη έχουν 

διαπραχθεί! 
  

   

Παρατηρήσεις: Και άλλες παρανομίες, που συνεχώς και αδιαλήπτως συναντώνται στα 

λογιστικά της ΕΛΟΚ! 
  

 

   

 

 

 

Παρατηρήσεις: Εξηγήσεις απαιτούν τα 

κονδύλια Αμοιβές σε Ορκωτούς, Συνέδρια-

Σεμινάρια, Δημοσιεύσεις-Διαφημίσεις, 

Επίσημες εκδηλώσεις εξωτερικού, Έξοδα 

αγώνων δύο φορές (?), Έκτακτα και 

ανόργανα έξοδα! 
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Παρατηρήσεις: Αν ελέγχθηκαν μόνο αυτά τα παραστατικά, τότε δεν κάναμε τίποτα! 

  

   

Παρατήρηση: Πρόκειται για απλό ... συγχωροχάρτι!!! 
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Παρατήρηση: Και άλλο απλό ... συγχωροχάρτι!!! 
  

   

Παρατήρηση: Τονίζει ο άνθρωπος ότι η Εκθεσή του αποτελεί "φιλικές συμβουλές"!!! 
  

Και άλλα Οκονομικά Gourmet από τον Master Chef Thanasis Fylaktos! 

   

Παρατήρηση: Εδώ γίνεται σύγκριση του 2021 με το 2020 για να επιδειχθούν οι διαφορές στη 

διοίκηση της ΕΛΟΚ μεταξύ των Νέων και των Παλιών! Στη συγκεκριμένη έκθεση του 2021 κάτι 

τέτοιο δεν έχει καμιά θέση και μάλλον αποτελεί τσόντα Φυλακτού! Συνεπώς, όλος αυτός ο 

πίνακας είναι προβολή σκοπιμότητας και καθόλου αντικειμενικός! 
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Παρατηρήσεις: Και φτάσαμε στον Απολογισμό, που δίνεται ο ίδιος προς κάθε 

κατεύθυνση! 

Τα Έσοδα του Απολογισμού, όμως, με άλλο τρόπο θα πρέπει να 

δίνονται προς τους συλλόγους-μέλη της ΕΛΟΚ, που ενδιαφέρονται για κάθε 

ευρώ των εσόδων, και με άλλο τρόπο προς τη ΓΓΑ η οποία δεν ενδιαφέρεται 

για τίποτα! Προς τους συλλόγους στη ΓΣ τα Έσοδα θα πρέπει να 

δίνονται, όπως είπε πιο πάνω και ο Λογιστής, ανά εκμετάλλευση 

/δραστηριότητα της ΕΛΟΚ και ποτέ μαζεμένα κατά κατηγορίες εκδηλώσεων από όπου δεν βγαίνει 

κανένα συμπέρασμα και δεν μπορεί να γίνεται καμιά απολύτως παρακολούθηση! Συνεπώς η 

διοίκηση εσκεμμένα κρατάει στο σκοτάδι τους συλλόγους σχετικά με τα Έσοδα της ΕΛΟΚ ανά 

εκμετάλλευση/δραστηριότητα της ΕΛΟΚ! 

Στα Έσοδα, ο κωδικός 0114 με 221.258 € πρέπει να αναλύεται διεξοδικά στις 

διάφορες κατηγορίες εισπράξεων και η παράλειψη αυτή αποτελεί παραπλάνηση των συλλόγων 

μελών της ΕΛΟΚ! 
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Παρατήρηση: Επίσης, και τα Έξοδα του Απολογισμού με άλλο τρόπο θα πρέπει 

να δίνονται προς τους συλλόγους-μέλη της ΕΛΟΚ, που ενδιαφέρονται για κάθε ευρώ των 

εσόδων, και με άλλο τρόπο προς τη ΓΓΑ η οποία δεν ενδιαφέρεται για τίποτα! Προς τους 

συλλόγους στη ΓΣ τα Έξοδα θα πρέπει να δίνονται ανά εκμετάλλευση/δραστηριότητα 

της ΕΛΟΚ και ποτέ μαζεμένα κατά κατηγορίες εκδηλώσεων από όπου δεν βγαίνει κανένα 

συμπέρασμα και δεν μπορεί να γίνεται καμιά απολύτως παρακολούθηση! Συνεπώς η 

διοίκηση εσκεμμένα κρατάει στο σκοτάδι τους συλλόγους σχετικά και με τα Έξοδα 

της ΕΛΟΚ ανά εκμετάλλευση/δραστηριότητα της ΕΛΟΚ! 

Στα Έξοδα ο κωδικός 0214 με 10.000 € θέλει περαιτέρω ανάλυση! 

Οι κωδικοί 0234 και 0237 θέλουν, επίσης, περαιτέρω ανάλυση! 

Ο κωδικός 0255 των "Επίσημων Εκδηλώσεων Εξωτερικού" με 109.792 €, επίσης, 

θέλει περαιτέρω ανάλυση εφόσον τα λεφτά των αγώνων εξωτερικού τα πλήρωναν οι αθλητές και 

οι γονείς! Και ξανατονίζω: παρά τις προεκλογικές απατηλές υποσχέσεις της παρούσας διοίκησης 

από τον σημερινό πρόεδρο και τα παπαγαλάκια του με το περίφημο "ποτέ δεν θα ξαναπληρώσουν 

οι αθλητές"!!! 

Ο κωδικός 0272 με 58.611 €, επίσης, θέλει περαιτέρω ανάλυση, διότι από το 

συνολικό ποσό δεν βγαίνει συμπέρασμα τι πληρώθηκε, γιατί και πού πληρώθηκε! 
  

Και τέλος: το περίφημο Μητρώο Παγίων της ΕΛΟΚ 

Στο τέλος της Έκθεσής του ο κύριος Ορκωτός Λογιστής μας δίνει και το Μητρώο Παγίων 

της ΕΛΟΚ, στο οποίο η Αναπόσβεστη Αξία του υπολογίζεται στα 16.151,86 € και την οποία 

βλέπουμε να γράφεται εμφανώς για πρώτη φορά στον Ισολογισμό του 2021, που μας 

σερβίρουν!  

Ο Πίνακας Παγίων γράφεται σε δύο σελίδες στην Έκθεση του 

Λογιστή με κάτι γράμματα τεσσαράκια σαν ψείρες, που δεν διαβάζονται με 

τίποτα! Επίτηδες φυσικά για να μην διαβαστεί! 

Μετατρέψαμε τη γραφή αυτού του Πίνακα σε "ορατή μορφή από τον άνθρωπο" 

και σας τον δίνουμε σε δύο ταξινομήσεις: 

Η μία είναι με τον τυχαίο τρόπο με τον οποίο γράφτηκε! 

Η άλλη είναι ταξινομημένο πρώτα κατά Προμηθευτή και μέσα σε αυτούς κατά 

Ημερομηνία! 

Επαναλαμβάνω ότι ήταν ηρωική πράξη η καταγραφή των Παγίων στις αποθήκες, από τα 

παραστατικά και στα γραφεία της ΕΛΟΚ, αλλά εξακολουθεί να πρόκειται για μια ελλιπή δουλειά! 

Παρατηρήσεις: 

Στη στήλη "Κατάσταση" παρατηρούμε "Λειτουργική", που σημαίνει ότι το 

είδος λειτουργεί, και "Π.Ε.", που σημαίνει ότι το είδος είναι άχρηστο (?). Στη 

στήλη "Θέση" παρατηρούμε την θέση του κάθε είδους, ενώ για μερικά 

γράφει "ΑΓΝΩΣΤΗ", που σημαίνει ότι το πήρε ο ... Ελέφαντας κι έφυγε! Η ίδια 

τελευταία ένδειξη σημαίνει ότι αυτά τα είδη, που την φέρουν, εντοπίστηκαν από τα 

τιμολόγια αγοράς! 

Διαβάστε τον Πίνακα και βγάλτε τα συμπεράσματά σας! Εκείνο που με τρελαίνει είναι τα 

στρώματα, τα οποία αν τα προσθέσετε θα βρείτε τον τρελό αριθμό 2750 περίπου, που σημαίνει ότι 

η ΕΛΟΚ έχει στρώματα για 40 αγωνιστικούς χώρους περίπου! 

Για την ιστορία και μόνο για το τι γίνεται με αυτό το κεφάλαιο της ΕΛΟΚ, αναφέρω ότι περί 

το 2006-2008 ο κολλητός του Γερόλυμπου Κέιβαν Γκάζη είχε νοικιάσει το γυμναστήριο του 

http://karate.gr/14elok/14-img2202/elok-e9-21.2.2022-KSI-2021-Nikou-32-33-A.pdf
http://karate.gr/14elok/14-img2202/elok-e9-21.2.2022-KSI-2021-Nikou-32-33-B.pdf
http://karate.gr/14elok/14-img2202/elok-e9-21.2.2022-KSI-2021-Nikou-32-33-B.pdf
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Γιώργου Παναγιωτίδη για να "προπονεί τις εθνικές ομάδες της ΕΛΟΚ"! Ερώτημα: Τι στρώματα 

χρησιμοποίησε? Πλήρωνε η ΕΛΟΚ το ντότζο αυτό για τις προπονήσεις των εθνικών ομάδων? Ποιοί 

έπαιρναν τα λεφτά??? Κάποιοι μαθητές του Γκάζη άνοιξαν γυμναστήρια περίπου τότε! Τους 

"βοήθησε" ο Γερόλυμπος με στρώματα της ΕΛΟΚ ή όχι??? 

Και άλλα πολλά τέτοια! 

 

Ζ - 24/2/2022 - "Πάπια Πεκίνου" η συγκλονιστική Έκθεση 

της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ!  (Ενότητες) 
  

Από την πρώτη στιγμή, που ... τράβηξε ο Γερόλυμπος πριν από χρόνια 

το ... κουνέλι του Ορκωτού Λογιστή από το καπέλο, το είχα τονίσει ότι ήταν μια 

πράξη απελπισίας μπροστά στον κίνδυνο ακόμα και οι δικοί του άνθρωποι στις 

Ελεγκτικές Επιτροπές, που έβγαζε στις στημένες εκλογές του, να μην του 

υπέγραφαν τους μαγειρεμένους Απολογισμούς της ΕΛΟΚ για τις Γενικές 

Συνελεύσεις. Αλλά παρά τις καταγγελίες μου στη ΓΓΑ, αυτή παρίστανε ... ήταν 

πάντα η ... Ωραία Κοιμωμένη! Και τα χρόνια κύλησαν χωρίς κανένας 

από τη ΓΓΑ να ενδιαφερθεί για το οικονομικό μπάχαλο στην ΕΛΟΚ! 

Το ίδιο γίνεται και σήμερα με τη νέα διοίκηση στην ΕΛΟΚ, που υποτίθεται ότι 

έφερε αέρα "εξυγίανσης" στα οικονομικά! Αφού πρώτα έστησε στον τοίχο τα οικονομικά 

των δύο προηγουμένων ετών 2019 και 2020 των περασμένων διοικήσεων με τον δικό 

της Ορκωτό Λογιστή, στη συνέχεια έβαλε τον ίδιο Λογιστή να της "ελέγξει" και το 2021 

γνωρίζοντας από την ημέρα της εκλογής της ότι θα είχε δυσκολίες με την Ελεγκτική 

Επιτροπή, που εκλέχθηκε την ίδια ημέρα, στην οποία τα δύο άτομα ήταν της 

αντιπολίτευσης! 

Αλλά η σημερινή διοίκηση για επιδείξει δήθεν το ανύπαρκτο πλέον "ηθικό της 

πλεονέκτημα" προχώρησε και σε μια Μαϊμού-Έκθεση της υποτιθέμενης Τριμελούς 

Ελεγκτικής Επιτροπής, αλλά αποτελούμενης από ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ατομο: τον Πέτρο 

Σταυροπιερράκο! 

Ο Τρία-σε-Ένα, λοιπόν, Σταυροπιερράκος ΔΕΝ διάβασε, ΔΕΝ έλεγξε, ΔΕΝ είδε, ΔΕΝ 

γνωρίζει οικονομικά, ΔΕΝ, ΔΕΝ, ΔΕΝ, ... και όμως υπέγραψε μια Μαϊμού-Έκθεση Ελέγχου των 

Οικονομικών της ΕΛΟΚ για το 2021 γεμάτη ασυναρτησίες, η οποία μαζί με την Μαϊμού Έκθεση του 

Ορκωτού Λογιστή τινάζουν τη Γενική Απολογιστική Συνέλευση της 27/2/2022 στον αέρα και φτού 

κι από την αρχή σε Νέα Αγωγή Ακύρωσης! 

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε την Μαϊμού-Έκθεση του Πέτρου Σταυροπιερράκου, που 

βλέπετε με κλικ εδώ! 

 

http://karate.gr/14elok/14-img2202/elok-e10-24.2.2022-ekthesi%20EE-2021.pdf
http://karate.gr/14elok/14-img2202/elok-e10-24.2.2022-ekthesi%20EE-2021.pdf
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Στην  Έκθεσή του ο Σταυροπιερράκος (και στο βάθος Φυλακτός!) περιλαμ-

βάνει και την ανωτέρω υποκριτική επιστολή της 24/2/2022, ημέρα Πέμπτη, προς 

τα άλλα δύο μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, στην οποία παρατηρούμε τα εξής: 

1 - Δεν γράφει πουθενά ποιά μέρα έγινε η συνεδρίασή τους! Δεν γράφει ποιό 

θα ήταν το χρονικό διάστημα του ελέγχου, το οποίο θα ήταν προφανώς η Παρασκευή 

και το Σάββατο πριν από την Κυριακή 27/2/2022 της Γενικής Συνέλευσης! Με 

δεδομένο ότι έπρεπε να ελέγξουν ένα βουνό δεδομένα και να γράψουν μια Έκθεση σαν του Ορκωτού 

Λογιστή περίπου 50 σελίδων αυτό ήταν τελείως αδύνατο! 

2 - Εδώ με δικολαβίστικες εκφράσεις, που μόνον ένας χρησιμοποιεί, μας 

γράφει ότι το ΔΣ/ΕΛΟΚ τους είχε προσκαλέσει από την 28/1/2022 και "λόγω 

εντοπιότητας" πήγε μόνο ο ίδιος και κάθισε καθ' όλο το διάστημα, ... 

3 - ... που δούλευε παράλληλα και το συνεργείο των Ορκωτών Λογιστών! Αφού 

πήγε ο Σούπερ-Ελεγκτής Σταυροπιερράκος, τότε τι τους ήθελε τους Ορκωτούς η 

ΕΛΟΚ? 

4 - Αλλά αμέσως το γυρίζει στο ... τσάμικο και παραδέχεται ότι "δεν έχει τις 

απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις"! Αφού "δεν έχει τις απαιτούμενες εξειδικευμένες 

γνώσεις", τότε γιατί ανέλαβε μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής??? Πού πας ρε .. Καραμήτρο? 

5 - Παρά την ασχετοσύνη του, που ομολογεί ο ίδιος, "έχει λάβει υπόψη του τα 

στοιχεία, που εξέτασε (ποιά άλλα θα λάμβανε υπόψη?), και την έκθεση των Ορκωτών" και 

προτείνει στα άλλα δύο μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, ... "Ώ, Θεοί του Ολύμπου", να την 

υπογράψουν και να την υποβάλουν στη ΓΣ "για να έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους"! 
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6 - Υπογραφή, η οποία προστατεύεται με πράσινη ταινία, αλλά υποτίθεται ότι η 

Έκθεση δίνεται στα μέλη της ΓΣ με αυθεντική υπογραφή, ειδάλλως είναι απαράδεκτη! 

Με συγχωρείται για την έκφραση, αλλά μόνο ... τετραπληγικός θα έγραφε τέτοια 

επιστολή!!! 
  

 
Παρατηρήσεις: Εδώ ο Σταυροπιερράκος μας λέει σαφέστατα ότι μετά από την πρόσκληση 

της 28/1/2022 από το ΔΣ της ΕΛΟΚ πήγε στα γραφεία της ΕΛΟΚ ως μέλος της τριμελούς 

Εξελεγκτικής Επιτροπής την 24/2/2022! 

Ένα, επίσης, χοντρό λάθος που έκανε αυτός που συνέταξε την παρούσα 

Έκθεση και την έβαλε κάτω από το χέρι του Σταυροπιερράκου να την υπογράψει 

είναι ότι:  

Αρχίζει την Έκθεση στο πάνω κομμάτι γράφοντας στο τρίτο πρόσω-

πο, δηλαδή: "Σήμερα την 24η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, 

προσήλθε στα Γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε ... κτλ.", ενώ συνεχίζει 

την ίδια Έκθεση στο κάτω κομμάτι σε πρώτο πρόσωπο, δηλαδή: “Ο υπογράφων Σταυροπιερ-

ράκος Πέτρος ολοκλήρωσα ... κτλ."!!! Αυτά σημαίνουν ότι του την γράψανε και του είπαν 

"Φιλάρα, υπόγραψέ την"! Και την υπέγραψε χωρίς να δει τίποτα απολύτως!!! Αυτό και μόνο 

ακυρώνει την Γενική Συνέλευση!!! 

Αυτός, που χάνει το πρόσωπο στο γραπτό λόγο, είναι αυτός, που γράφει με πολλά 

πρόσωπα, ο οποίος πολλές φορές μοιραία μπερδεύει το "ποιός είναι"! 
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Παρατηρήσεις: 

1 - Εδώ ο Σταυροπιερράκος μας παραμυθιάζει ότι "ολοκλήρωσε τον έλεγχο 

παρουσία του ΓΓ της ΕΛΟΚ και του κλιμακίου των Ορκωτών Λογιστών"! 

2 - Τέθηκαν υπόψη του όλα τα παραστατικά Εσόδων-Εξόδων και 

τα παραστατικά Εισπράξεων και Πληρωμών! Μα τα δεύτερα είναι τα ίδια με 

τα πρώτα με άλλο όνομα! 

3 - Μέσα σε μια μέρα ζήτησε χρονοβόρες διευκρινήσεις για τις διαδικασίες και 

τις λογιστικές καταχωρίσεις! Όλα αυτά, ενώ "δεν έχει τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις"! 

4 - Ώ, Θεοί του Ολύμπου πάλι! Προέβη σε επαλήθευση του υπολοίπου του φυσικού 

Ταμείου την ίδια μέρα, που το μέτρησαν οι Ορκωτοί Λογιστές (20/1/2022), ενώ από την ΕΛΟΚ 

τον είχαν ειδοποιήσει οκτώ μέρες μετά από εκείνη την ημέρα, την 28/1/2022, για να πάει για 

έλεγχο! 

5 - Και υπογράφει με τη γνωστή σβησμένη υπογραφή, ώστε να αρνηθεί ότι υπέγραψε, αν 

συρθεί σε δικαστήριο! Πού πάτε ρε ... Καραμήτροι!!! 

 
Παρατήρηση: Όχι μόνο έλεγξε όλο το 2021, αλλά και τις 20 πρώτες ημέρες του 2022, ώστε να 

πιστοποιήσει ότι το Ταμείο ήταν σωστά μετρημένο! Ευσυνείδητος! 
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Παρατήρηση: Δεν μας γράφει τίποτα για το πού τα βρήκε όλα αυτά και τα πιστοποίησε! Έλεγξε 

όλα τα παραστατικά ένα-ένα "ως μη έχων τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις" ή του 

γράψανε τα σύνολα και τα υπέγραψε? Αυτομάτως βρίσκεται υπόλογος για τις ταρζανιές άλλων ο κ. 

Σταυροπιερράκος! 
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Παρατηρήσεις: Επί πλέον όλων των άλλων ο κύριος "μη έχων 

τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις" έλεγξε και όλα τα Πρακτικά 

του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής! Θυμίζω 

ότι τα τελευταία δεν αναφέρονται να υπάρχουν σε κανένα Πρακτικό 

του ΔΣ, αυτός πώς τα διάβασε? 

Διάβασε και όλους τους νόμους και όλες τις διατάξεις ο κύριος "μη έχων 

τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις"! 

Και τέλος, παρουσιάζει μια έκθεση, την οποία εμφανώς αρνούνται να υπογράψουν οι 

άλλοι δύο της Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής παρά τις προτροπές του περί "συνειδησιακής 

υποχρέωσης"! 

Πού πάτε ρε ... Καραμήτροι!!! Τον ξεπεράσατε τον Γερόλυμπο μέσα σε μόνο έξι μήνες!!! 

 
Η - Σύγκριση των Οικονομικών της ΕΛΟΚ για τα έτη 2028-2019-2020-2021!  (Ενότητες) 

Η ΕΛΟΚ δίνει, επίσης, στο site της τα επόμενα συγκριτικά οικονομικά στοιχεία για τα έτη 

2018-2019-2020-2021, όπου μόνο για το τελευταίο είναι υπεύθυνη η σημερινή Νέα Διοίκηση! 

 
Στο Γενικό Ταμείο το υπόλοιπο κάθε τέλους έτους πάει στην αρχή του επόμενου έτους! 
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Στα Έσοδα παρατηρούμε ότι δεν έχουν φτάσει ακόμα την ... τελειότητα του Γερόλυμπου! (Βάλτε 

και αυτά που εξαφάνισε!) 
 

 
Στις Λειτουργικές Δαπάνες βλέπουμε ότι οι Συνεδριάσεις ΔΣ και ΓΣ ... "κόστιζαν" κάτι 

παραπάνω στον Γερόλυμπο! 

 
Στις Δαπάνες Εθνικών Ομάδων κάτι μου βρωμάει: αφού οργάνωναν οι σύλλογοι τις 

αποστολές εξωτερικού και πλήρωναν οι αθλητές και οι γονείς τα έξοδα, πώς και βλέπουμε το 
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διογκωμένο ποσό των 109.792 € στο 2021??? Από την άλλη μεριά γίνεται 

καραμπινάτα φανερή η αδυναμία να βγάλει κανένας συμπεράσματα χωρίς αναλυτική 

κατάσταση εξόδων ανά εκμετάλλευση/δραστηριότητα της ΕΛΟΚ και όχι 

συγκεντρωτικά! 

Στις Δαπάνες Ανάπτυξης και πάλι γίνεται καραμπινάτα φανερή η αδυναμία 

να βγάλει κανένας συμπεράσματα χωρίς αναλυτική κατάσταση εξόδων ανά εκμετάλλευση/ 

δραστηριότητα της ΕΛΟΚ και όχι συγκεντρωτικά! 

Στις Δαπάνες Προηγούμενης Χρήσης όλα δείχνουν ότι ξοφλούσαν χρέη, που 

άφησε πίσω της η προηγούμενη διοίκηση! 

Γενικά ΔΕΝ βγαίνει κανένα συμπέρασμα χωρίς αναλυτικές καταστάσεις 

Εσόδων-Εξόδων ανά εκμετάλλευση/δραστηριότητα της ΕΛΟΚ και μάλιστα με τους 

μπασταρδεμένους τρόπους καταχωρίσεων, όπου άλλοι πληρώνουν και σε άλλους 

κόβονται οι αποδείξεις!!! 

 

 Θ - 15/4/2022 - Πρώτη ενημέρωση: Τα Οικονομικά του 2021 στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ!  (Ενότητες) 
  

Την 15/3/2022 δεν είχαν ακόμα αναρτηθεί τα Οικονομικά της ΕΛΟΚ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ! 

Την 30/3/2022 δεν είχαν ακόμα αναρτηθεί τα Οικονομικά της ΕΛΟΚ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ! 

Την 15/4/2022 (47 ημέρες μετά!) αναρτήθηκαν τα Οικονομικά της ΕΛΟΚ στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και είναι τα επόμενα με τα στοιχεία της ανάρτησης και τις υπογραφές των αρμοδίων, 

που τις κρύβανε μήπως και τους τις αντιγράψουμε!!! 
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Για πρώτη φορά μπαίνει στα Πάγια το αναπόσβεστο των 16.148,89 €! Τα υπόλοιπα κανένας 

σύλλογος δεν τα καταλαβαίνει, διότι εσκεμμένα δεν δίνονται σε κατανοητή μορφή! 'Ολα τα 

σημειωμένα θέλουν διευκρινήσεις! 
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Μια αναφορά οικονομικών, που κανένας σύλλογος δεν την καταλαβαίνει, διότι εσκεμμένα δεν 

δίνονται σε κατανοητή μορφή!  Όλα τα σημειωμένα θέλουν διευκρινήσεις! Τα Οικονομικά 

μεγέθη πρέπει να δίνονται στη Γενική Συνέλευση των συλλόγων-μελών ανά 

εκμετάλλευση/δραστηριότητα της ΕΛΟΚ! 
  

Ταυτόχρονα θυμίζουμε το Θέμα 10 του Πρακτικού της ΕΛΟΚ της 30/11/2021 (τέλος του 

2021), όπου δηλώνεται η προτροπή της ΓΓΑ για την ... αναθεώρηση της ... τροποποίησης 

του ... αναμορφωμένου ... Προϋπολογισμού του 2021: 

 
Το τι υπέβαλε στη ΓΣ το ΔΣ και τι ψήφισε η ΓΣ τα έχει όλα γραμμένα ο ... Ταρζάν από το 

Ηράκλειο! Τελικά έχουμε νόμους ή είμαστε ένα μεγάλο ...  
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 Ι - Και περιμένουμε αισίως να δημοσιευθεί το Πρακτικό της ΓΣ της 27/2/2022 

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ!  (Ενότητες) 
  

Την 15/3/2022 δεν είχε ακόμα αναρτηθεί το Πρακτικό της ΓΣ της 27/2/2022 της ΕΛΟΚ 

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ! 

Την 30/3/2022 δεν είχε ακόμα αναρτηθεί το Πρακτικό της ΓΣ της 27/2/2022 της ΕΛΟΚ 

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ! 

Την 15/4/2022 (47 ημέρες μετά!) δεν είχε ακόμα αναρτηθεί το Πρακτικό της ΓΣ της 

27/2/2022 της ΕΛΟΚ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ! 

Την 21/4/2022 αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (μετά από 54 ημέρες!) το Πρακτικό της 

Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΟΚ της 27/2/2022! 

Αλλά επειδή οι σχολιασμοί μας θα είναι εκτεταμένοι, ενώ θα προστεθούν και οι 

αποδεδειγμένες διαχρονικές παρανομίες της ΕΛΟΚ, λέμε να τα βάλουμε μαζί στο επόμενο 

άρθρο μας! 

 
Όλα τα διπλώματα Νταν στα παραδοσιακά στιλ στην 

Ελλάδα είναι άκυρα  αν δεν έχουν  πιστοποιηθεί  ή 
απονεμηθεί  από την ΠΟΠΚ! Διαβάστε με προσοχή τα 

επόμενα τρία άρθρα!  

18/3/20-Η ΠΟΠΚ είναι η μόνη αρμόδια και υπεύθυνη για την 
πιστοποίηση, απονομή και κατάταξη Νταν Σότοκαν-ριου, Γουάντο-ριου, Σίτο-

ριου, Γκότζου-ριου (σε PDF) 

28/3/20-Η κατάσταση στο καράτε σήμερα! Πώς γίνονται οι νόμιμες 
πιστοποιήσεις Νταν από την ΠΟΠΚ! (σε PDF) 

1/3/21-Αναγνώριση Διπλωμάτων Νταν Παραδοσιακού Καράτε από την 
ΠΟΠΚ! (σε PDF) 

 

  
  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .
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