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Πρώτη δημοσίευση 26/4/2022. Τελευταία ενημέρωση 1/5/2022!

Καταχωρήσεις στο karate.gr

Αρχική

Διοργανώσεις

Επικαιρότητα

Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .

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!!!)
Τι να πει κανείς σ' αυτή τη ζωή εκτός από το ... "Να ζήσουμε να τον θυμόμαστε!"
Είναι παράνομες όλες οι συνεδριάσεις των ΔΣ και ΓΣ της ΕΛΟΚ με την πλατφόρμα ΖΟΟΜ!
Συνεχίζεται η Διοίκηση της ΕΛΟΚΜ κατά το "Αμαρτωλό ... "Μοντέλο" Απόλυτης
Αδιαφάνειας Γερόλυμπου"! Διοικούν ΤΡΙΑ άτομα της Εκτελεστικής Επιτροπής απουσιάζει
κάθε συζήτηση στις συνεδριάσεις του ΔΣ και η μετά παρέλευση μηνών ανάρτηση των
Πρακτικών στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθιστούν αίολες τις αποφάσεις! Τα "πρόβατα" των Γενικών
Συνελεύσεων 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 Προ-εγκρίσεις Δαπανών υπάρχουν, ούτε Εγκρίσεις
Εσόδων-Εξόδων 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!
Αιτία της καθυστέρησης των αναλύσεων αυτού του άρθρου είναι η καθυστέρηση της
ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Πρακτιικού της ΓΣ τς 27/2/2022! Έχουν το νού τους
στην αρπαγή των δικαιωμάτων των άλλων με τα σαβουρο-Ντάν/ΕΛΟΚ!!!
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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!!!
27 Νταν ΕΛΟΚ 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 - Η Ελληνική Ομοσπονδία Καραλαμόγιων Προπονητών Καράτε (ΕΛΟΚΠΚ) !!!
Β - 21/4/2022 - Το Πρακτικό της ΓΣ της 27/2/2022 της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καραλαμόγιων Προπονητών Καράτε (ΕΛΟΚΠΚ) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ!
Γ - 25/4/2022 - Συγκεντρωτικά οι αυταπόδεικτες διαχρονικές παρανομίες
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καραλαμόγιων Προπονητών Καράτε (ΕΛΟΚΠΚ)!!!
Τα Συμπεράσματα από τη μελέτη των Εκθέσεων των Ορκωτών Λογιστών!
Δ - Ο Τυχάρπαστος Υφυπουργός και η Υπόθαλψη των Αθλητικών Εγκληματιών
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!

Απ' τα Ψηλά στα Χαμηλά και από εκεί πιο Κάτω!!!

Το Σιετής Θεόδωρος -- Εκπρόσωπος ΕΟΕ μ΄ αρέσει!
Τι κι αν έβγαλαν το καράτε από τους Ολυμπιακούς, εσείς μείνατε με την ... ΕΟΕ στο χέρι!!!

Α - Η Ελληνική Ομοσπονδία Καραλαμόγιων Προπονητών Καράτε (ΕΛΟΚΠΚ) !!! (Ενότητες)
Τι έφυγε, άραγε, διοικητικά από την ΕΛΟΚ μαζί με τον Γερόλυμπο (Να ζήσουμε να
τον θυμόμαστε!) και τι έμεινε στη διοίκηση των Α-Σιετήδων σαν μόνιμο κουσούρι?
Το πρώτο θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ΕΛΟΚΠΚ είναι το ότι ο κάθε σύλλογος είναι
"υποκρυπτόμενη επιχείρηση" του προπονητή, που τον έφτιαξε και τον χρησιμοποιεί για να μην
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πληρώνει ΦΠΑ και φορολογία για τις αθλητικές υπηρεσίες του
προς τους αθλητές του συλλόγου βάζοντας αχυρανθρώπους στις
θέσεις του ΔΣ του συλλόγου!
Το δεύτερο θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ΕΛΟΚΠΚ είναι
η μόνιμη υπόγεια αλληλεξάρτηση μεταξύ διοίκησης και προπονητών
βάσει της οποίας οι δεύτεροι διατηρούν την πρώτη στην εξουσία
όσο αυτή τους εξασφαλίζει οικονομικά οφέλη!
Το τρίτο θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ΕΛΟΚΠΚ είναι αυτοί που πληρώνουν τα οφέλη
των προπονητών! Έ, βρείτε και κάτι μόνοι σας!!!
Με αυτά τα "ιδανικά" εκλέχθηκε και διατηρείται το σημερινό ΔΣ της ΕΛΟΚΠΚ στη
θέση του με την επόμενη πλειοψηφία!

Στην άνω εικόνα:
Από τις εκλογές της 11/9/2016 μέχρι τις εκλογές της 29/5/2021 το ΚΙΜΕ, όπου ΚΙΜΕ η παράταξη της πλάκας των 36 άφραγκων συλλόγων και των αρχηγών
τους, πλήρωνε τα δικαστήρια με τον Γερόλυμπο μέχρι που κλατάρησε να πληρώνει!
Τότε ακριβώς εμφανίστηκε ο Α-Σιετής και πλήρωνε τα δικαστήρια του ΚΙΜΕ κατά
του Γερόλυμπου! Το αποτέλεσμα ήταν από ευγνωμοσύνη να τον βάλουνε αρχηγό
τους στο ... ΚΙΜΕ!!! Ή καλύτερα: τους "αγόρασε"!
Στις εκλογές της 29/5/2021 το ΚΙΜΕ ήταν αξιολύπητο,
διότι δεν είχε διαθέσιμους και ικανούς υποψηφίους! Αλλά κατάφερε
να εκλεγεί με την πλειοηφία της ανωτέρω εικόνας, όπου ο Α-Σιετής έφερε από το
σύλλογό του (του Τριανταφύλλη) σαν υποψήφιους ακόμα τρία άτομα άσχετα με τα
διοικητικά της ΕΛΟΚ: τους Κελάλη, ορθοπεδικό, Σαλιάρη-Φασσέα, ειδικό
πληροφορικής και Ζάχο, δικηγόρο! Συνεπώς, ο Α-Σιετής έχει τέσσερις ψήφους
δικές του στο ΔΣ!
Ο Χρήστου έβαλε στο ΔΣ και τον δικό του Ανδρεανίδη (άλλη απόδειξη
έλλειψης υποψηφίων), ενώ ήταν κολλητός και με τον υποψήφιο Μητρόπουλό, ο σύλλογος του
οποίου δεν είχε δικαίωμα ψήφου!
Ο Κραββαρίτης έβαλε στο ΔΣ τους δικούς του Φυλακτό και Γιανέλλη!
Τέλος, έμειναν μόνοι τους τα δύο "στραβάδια" ως προς τη διοίκηση
ομοσπονδιών Σταυριανίδης και Κανέλλης να νομίζουν ότι "μετράνε" μέσα στο ΔΣ/ΕΛΟΚΠΚ!!!
Απόδειξη ότι δεν τους δίνανε σημασία άποτελεί η αγανακτίσμένη επιστολή Κανέλλη προς
ΔΣ/ΕΛΟΚΠΚ και ΓΓΑ, στην οποία διαμαρτηρόταν ότι δεν έβλεπε Πρακτικά του ΔΣ και δεν τον
ρωτούσαν ποτέ για τίποτα!
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Το αποτέλεσμα σήμερα είναι την ΕΛΟΚΠΚ των 266 συλλόγων να την
διοικούν άτομα από τέσσερις συλλόγους! Ξεφτίλα!
Η απάτη της Εκτελεστικής Επιτροπής, της οποίας προορισμός είναι
μόνο να εκτελεί τις αποφάσεις του ΔΣ και ποτέ να αποφασίζει αντί του ΔΣ, διότι τότε
καταστρατηγείται το νόημα του νόμου για τις εκλογές και την ύπαρξη του ΔΣ,
παριλαμβάνει
τους Α-Σιετή,
Χρήστου,
Μητρόπουλο,
Φυλακτό
και
Σταυριανίδη! Ο Α-Σιετής είναι απλά ο εαυτός του (άσχετος!) και τον Σταυριανίδη
ποιός τον μετράει (?), συνεπώς μας μένουν ΤΡΕΙΣ να παίρνουν τις αποφάσεις
για την εξέλιξη της ομοσπονδίας των 266 συλλόγων!
Στην κάτω εικόνα:
Η Α-Σιετής και Σία είναι η Εκτελεστική Επιτροπή:
● η οποία διατάζει το ΔΣ να υπογράφει τις δικές της αποφάσεις,
● χειραγωγεί την Εξελεγκτική Επιτροπή,
● δημιουργεί Ειδικές Επιτροπές, που δίνουν Νταν-Μαϊμού στους λιγούριδες ΠροπονητέςΕπιχειρηματίες με αντάλλαγμα λεφτά και ψήφους δημιουργώντας έτσι δήθεν υψηλόβαθμους του
καράτε και χαμηλόβαθμους, που θα ... πληρώνουν για να φθάσουν τους υψηλόβαθμους!
● δημιουργεί Τεχνική Επιτροπή με πρόεδρο τον "δάσκαλο" Σταυριανίδη για τις ανάγκες
του αθλήματος,
● προσλαμβάνει "δικούς της ανθρώπους" και δημιουργεί Δικαστική
Επιτροπή με νέο όνομα "Πειθαρχικό Συμβούλιο",
● δημιουργεί άχρηστες "τοπικές επιτροπές", που δεν χρειάζονται, αλλά οι
"τίτλοι" πάντα "πουλάνε",
● δημιουργεί Επιτροπές Εξεταστών Νταν-Μαϊμού με απατεώνες, που
δεν έχουν Νταν, για κορόιδα, που ψοφάνε για ψεύτικα Νταν,
● δημιουργεί, και σωστά κάνει, Επιτροπές Αγώνων,
● δημιουργεί Διαιτητές και Επιτροπές Διαιτητών, οι περισσότεροι των οποίων
είναι Προπονητές-Επιχειρηματίες με αντάλλαγμα λεφτά και ψήφους,
● και έτσι δημιουργείται μια απατηλή ομοσπονδία, που λειτουργεί παράνομα, ικανοποιεί τα
στάνταρ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε ένα άθλημα, που κανένας μέσα στη Γραμματεία
δεν ξέρει και δεν παρακολουθεί άσχετα αν η ΓΓΑ το έχει αναγνωρίσει από το 1990 (!!!),
● με τα προνόμια, που δίνει ο αθλητικός νόμος στις αθλητικές ομοσπονδίες, που
είναι οικονομικές επιχορηγήσεις, απαλλαγές φόρων και ΦΠΑ, Στάδια για τους αγώνες τους,
Σχολές Προπονητών, μοριοδοτήσεις αθλητών για ΑΕΙ/ΤΕΙ/Δημόσιες Υπηρεσίες!!!
● ... και ζουν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα, διότι τους πληρώνουμε για στήνουν
κρυφές επιχειρήσεις εις βάρος μας!!!
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Η ανωτέρω εισαγωγή ήταν απαραίτητη για να γίνουν κατανοητά τα επόμενα!
Β - 21/4/2022 - Το Πρακτικό της ΓΣ της 27/2/2022 της Ελληνικής (Ενότητες)
Ομοσπονδίας Καραλαμόγιων Προπονητών Καράτε (ΕΛΟΚΠΚ) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ!
Με καθυστερημένη την ανάρτησή του στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά 53 ολοστρόγγυλες ημέρες και όχι
"εγκαίρως", που λένε οι ψεύτες!
Το Πρακτικό ολόκληρο το βλέπετε με κλικ εδώ!

Μια ιδέα της πλατφόρμας ΖΟΟΜ μας δίνει η επόμενη εικόνα. Πρόκειται για μια
τηλεδιάσκεψη, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν πολλά άτομα από διάφορες τοποθεσίες μέσω
του διαδικτύου με εργαλείο τον υπολογιστή τους, που έχει μικρόφωνο και κάμερα!
Ο αθλητικός, όμως, νόμος καθώς και η πρόσκληση για την ΓΣ κατωτέρω ορίζουν ότι
τη Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας την παρακολουθούν "ΜΟΝΟΝ οι εξουσιοδοτημένοι
αντιπρόσωποι των συλλόγων-μελών της ομοσπονδίας", οι οποίοι έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου
ή λόγου μόνον, και εννοεί βέβαια "και όχι άλλοι"!!!
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Γι' αυτό το λόγο άλλωστε γίνεται και ολόκληρη επιχείρηση ελέγχου της ταυτοποίησης των
αντιπροσώπων, που θα πάρουν μέρος στην ΓΣ! Ταυτόχρονα είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε
ενός, που έχει δικαίωμα ψήφου, να μην υπεισέρχονται στην τηλεδιάσκεψη εξωτερικοί παράγοντες,
"κατάσκοποι", νομικοί σύμβουλοι, παρατρεχάμενοι ή άλλοι έχοντες φανερά ή κρυφά συμφέροντα!

Όπως, όμως, είναι αυταπόδεικτο, μια τηλεδιάσκεψη με την πλατφόρμα ΖΟΟΜ όχι μόνο δεν
εγγυάται την ταυτοποίηση των αντιπροσώπων των συλλόγων-μελών της ΕΛΟΚΠΚ,
αλλά διευκολύνει απεριόριστα την "κρυφή συμμετοχή" όποιου άλλου θέλει να συμμετέχει χωρίς να
έχει δικαίωμα να συμμετέχει! Και αυτό, διότι δίπλα στον νομίμως συμμετέχοντα μπορεί να βρίσκεται
και ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα, που δεν τα πιάνει η κάμερα, και να
παρακολουθούν ΛΑΘΡΑΙΑ την συνεδρίαση! Και μάλιστα μπορούν να συζητούν μεταξύ τους
μεγαλόφωνα τα διάφορα θέματα της συνεδρίασης έχοντας απενεργοποιημένο το μικρόφωνό τους!
Το αποτέλεσμα είναι ότι: ο "Προπονητής-Επιχειρηματίας", ή και άλλος, της κρυμμένης
πίσω από τον σύλλογο επιχείρησης να μπορεί να παρακολουθεί και να δίνει τις δικές του σκέψεις
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και απαντήσεις στη συνεδρίαση μέσω του αχυράνθρωπου, τον
οποίο έχει τοποθετήσει μπροστά στην κάμερα του υπολογιστή!
Σε αυτό ας προσθέσουμε ότι πολλές φορές η κάμερα δήθεν δεν
λειτουργεί και ο μέτοχος στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχει μόνο
με το όνομά του και χωρίς την εικόνα του, ενώ στην
πραγματικότητα είναι ένας άλλος ή είναι με πολλούς άλλους!
Επιπλέον αυτού είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλά
δωρεάν διαδικτυακά προγράμματα με τα οποία ένας άλλος
απομακρυσμένος υπολογιστής συνδέεται με τον υπολογιστή μέλους της ΓΣ μέσω ίντερνετ, ώστε να
βλέπει και να ακούει τη συνεδρίαση μέσα από την οθόνη του δεύτερου χωρίς να φαίνεται!
Η έλλειψη, λοιπόν, εξασφάλισης της συμμετοχής ΜΟΝΟΝ των αντιπροσώπων των
συλλόγων-μελών και ΜΟΝΟΝ αυτών στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης με την
πλατφόρμα ΖΟΟΜ αποτελεί και τον "Δεύτερο Λόγο Ακύρωσης της Γενικής Συνέλευσης"!
Ο Πρώτος Λόγος Ακύρωσης της Γενικής Συνέλευσης προκύπτει από την Πρόσκληση,
όπου η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ορίζεται μία ώρα μετά την Τακτική και όχι άλλη ημέρα
και ώρα, όπως εννοείται από το πνεύμα του νόμου!

Η ΕΛΟΚΠΚ με τα 266 συλλόγους-μέλη, τα 180 μέλη, που είναι γραμμένα στο Μητρώο της
ΓΓΑ, και τα 110 μέλη, που ψήφισαν στις εκλογές της 29/5/2021, εμφανίζεται την 27/2/2022 να
έχει 65 μέλη με δικαίωμα ψήφου και μόνο 41 να συμμετέχουν
στην τηλεδιάσκεψη από το σπίτι τους! Οι 24 αδιάφοροι ή
τεμπέληδες δεν εμφανίστηκαν!
Στην πραγματικότητα οι σύλλογοι της ΕΛΟΚΠΚ είναι
πολύ λιγότεροι, διότι είναι γνωστό ότι πολλοί από τους
ανωτέρω δεν μπορούν να έχουν άδεια λειτουργίας από την
Περιφέρεια λόγω παρανομιών του χώρου, που στεγάζονται,
κάτι που όλοι γνωρίζουν και κάνουν τα στραβά μάτια!!! Αυτός
είναι και ο λόγος, που ψηφίζουν όποια κατάσταση συντηρεί
και δεν αποκαλύπτει την παρανομία τους!!! Το ΔΣ της ΕΛΟΚΠΚ είναι υπεύθυνο για αυτό!
Η ΕΛΟΚΠΚ έδωσε πίνακα των συμμετεχόντων στο Πρακτικό της, αλλά δεν έδωσε τους
Προπονητές-Επιχειρηματίες, που κρύβονται πίσω από κάθε σύλλογο! Δεν πειράζει, τους βρήκαμε
και τους προσθέσαμε εμείς, ώστε να έχετε συνολική άποψη της απάτης!
Πολά συμπεράσματα βγαίνουν από την παρατήρηση των 41 συμμετεχόντων και των 24 μη
συμμετεχόντων στην Γενική Συνέλευση με το ΖΟΟΜ! Πρώτα-πρώτα παρατηρούμε ότι με 41 ή και
45 (αργότερα) συμμετέχοντες οι εικόνες τους στις οθόνες ανά 25 θα έπιαναν δύο οθόνες το πολύ.
Οι οθόνες αυτές αποτελούν μέρος της παρουσίας των συμμετεχόντων και είναι αναπόσπαστο μέρος
των Πρακτικών! Συνεπώς θα έπρεπε να συνυποβάλλονται μέσα στο Πρακτικό, στο οποίο ΔΕΝ
συνυποβάλλονται! Αυτός είναι ο Τρίτος Λόγος Ακύρωσης της Γενικής Συνέλευσης!
Από την κάτω εικόνα βλέπουμε ότι από το σύλλογο του Γκουβούση στη Σκάλα Λακωνίας
συμμετέχει ο κ. Κοκκονός αντί της παλαιότερα συμμετέχουσας Αικατερίνης Φωτάκου, δικηγόρου,
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η οποία στελέχωσε το Πειθαρχικό Συμβούλιο ως αντιπρόσωπος συλλόγου από την ... Καρδίτσα, αν
θυμάμαι καλά?
Τους άλλους τους βλέπετε. Και σας ερωτώ: Είναι δυνατόν να μην παρακολούθησαν λαθραία
τη ΓΣ οι: Γκουβούσης, Καμπανός, Κραββαρίτης, Κατσούρας, Τριανταφύλλης, Μπασούκου και
Αναστασιάδης, Νικολούδης, Πανετσίδης, Σιγάλας, Μπίκας, Στυλιανόπουλος, και άλλοι από το
επόμενο κομμάτι του Πίνακα??? ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ!!!

Στο επόμενο κομμάτι του πίνακα και στο σύλλογο του Χρήστου Μπουλούμπαση βλέπετε
αντιπρόσωπο τη γυναίκα του Αφροδίτη Μπουλούμπαση: Γιατί, όμως, δεν βλέπουμε αντιπρόσωπο
τον ίδιο τον Χρήστο Μπουλούμπαση, ενώ επί οκτώ περίπου χρόνια ήταν πρόεδρος της ΕΛΟΚΠΚ?
Η απάντηση είναι απλή: διότι ο ίδιος ήταν από πάντα προπονητής στον σύλλογό του και ποτέ δεν
ήταν γραμμμένος ως μέλος στο ΔΣ του συλλόγου του! Για το πώς ήταν 20 χρόνια στο ΔΣ/ΕΛΟΚΠΚ
και 8 χρόνια πρόεδρος ρωτήστε τον εαυτό σας, που ψηφίζατε Γερόλυμπο & Σία!
Είναι μια από τις περιπτώσεις που αποδεικνύεται στην πράξη ότι ο σύλλογος είναι
κρυμμένη επιχείρηση του προπονητή! Ο Χρήστος Μπουλούμπασης συμπλήρωσε συντάξιμα
ένσημα ως προπονητής του συλλόγου του, διότι ποτέ δεν ακούστηκε να κάνει άλλη δουλειά!
(Αυτό το ελέγχω!)
Και όμως, ο Χρήστος Μπουλούμπασης, μαζί με τους Γιώργο Σανιώτη, Γιώργο
Γερόλυμπο, Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο, Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου και Γιάννη
Κουλουρίδη ήταν αυτοί, που κατέστρεψαν την ΕΛΟΚΠΚ! Δεν αναφέρω τον Θεόδωρο Σιετή, διότι
αυτός την καταστρέφει τώρα!
Τους υπόλοιπους προπονητές τους βλέπετε στον πίνακα!
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Τους μένανε έξω από τη συνεδρίαση μερικοί "δικοί τους" και επινόησαν τους "έχοντες
δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου" και "τα κληθέντα μέλη του ΔΣ" ανωτέρω για να βάλουν στη
συζήτηση τον ανίκανο να εξασφαλίσει δικαίωμα ψήφου για τον σύλλογό του Γενικό Γραμματέα της
ΕΛΟΚΠΚ Κώστα Μητρόπουλο από τους Λέοντες (αντί Αμνών!) Νέας Σμύρνης, που δεν μπόρεσε
να εξασφαλίσει δικαίωμα ψήφου για τον σύλλογό του όχι μόνο στην τωρινή ΓΣ αλλά ούτε και στις
εκλογές της 29/5/2021, την κα Τσόντου με προπονητή τον Sport Director Κώστα
Παπαδόπουλο, που επίσης δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν δικαίωμα ψήφου για τον σύλλογό τους
όχι μόνο στην τωρινή ΓΣ αλλά ούτε και στις εκλογές της 29/5/2021, και τον Αναπληρωτή
Πρόεδρο Ηλία Χρήστου! Και όμως, οι Κώστας Μητρόπουλος και Κώστας Παπαδόπουλος θέλουν
να παίξουν σημαίνοντα ρόλο στη διοίκηση της ομοσπονδίας!
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Να πώς οι "προσωρινοί" γίνονται "οριστικοί"!!!
Εν μέσω προβάτων προτείνουν τον εαυτό τους!

Καθαρίζει, λοιπόν, η ΓΣ και για τα δύο επόμενα διοικητικά συμβούλια, όπως αναφέρονται
στην Έκθεση του Ορκωτού Λογιστή Γιώργου Νίκου για το 2021:
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Το "σχετικό αναλυτικό υπόμνημα για τα πρακτικά της ΓΣ" πρέπει αποστέλλεται στους συλλόγους
πριν από την ΓΣ, ώστε να το μελετάνε οι σύλλογοι και το αξιολογούν στη συνεδρίαση, και να
συνυποβάλεται με το Πρακτικό της ΓΣ, ειδάλλως αποτελεί Τέταρτο Λόγο Ακύρωσης της
Γενικής Συνέλευσης!

Κύριε Γραμματέα, δεν είναι "διάστημα επτά μηνών", αλλά ενός ολόκληρου έτους, διότι διοικούσατε
από την αρχή του 2021, όπως παραδέχεστε στο θΕΜΑ σας! Κύριε Γραμματέα, μας λέτε
αερολογίες, που περιμένουμε να συγκεκριμενοποιηθούν!

Κύριε Γραμματέα, πάλι μας λέτε αερολογίες, που περιμένουμε να συγκεκριμενοποιηθούν!

11/28

Κύριε Γραμματέα, για τρίτη φορά μας λέτε αερολογίες, που περιμένουμε να
συγκεκριμενοποιηθούν!
Κύριε Γραμματέα, τίποτα από τα ανωτέρω δεν τηρήθηκε! Η από πάντα
και μέχρι σήμερα "σύγκρουση συμφερόντων" μεταξύ προπονητών και
διαιτητών αποτελεί μια εκρηκτική δυσαρμονία μεταξύ του ευχολόγιου, που
αναφέρετε,
και
της
πραγματικότητας!
Ακόμα
αναρωτιόσαστε
αν
υπάρχει "σύγκρουση"! Τα έχετε δώσει όλα στους προπονητές για να σας
στηρίζουν στην εξουσία με τις ψήφους τους ως γελοία διοίκηση, που είσαστε!
Η "Κατάρα" της ΕΛΟΚΠΚ είναι οι λεγόμενοι "δάσκαλοι", τρομάρα
τους, που εκβιάζουν τους πάντες με τα Νταν-Μαϊμού από το 1986! Η ΕΛΟΚΠΚ παραβαίνει
και την βασική προϋπόθεση της Παγκόσμιας WKF!

Είσαστε μια ομάδα απατεώνων όσον αφορά στους "Βαθμούς Καταλληλότητας", ενώ τα
υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν, αλλά θα τα βρουν αυτοί, που θα τους πονέσουν!
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Το Καταστατικό σας και μόνο σας εκτρέπει από το Σκοπό για τον οποίο σας έχει δοθεί η
ειδική αθλητική αναγνώριση, αλλά είσαστε τόσο ηλίθιοι, που δεν θέλετε
να το καταλάβετε!
Είσαστε θρασύτατοι ψεύτες, διότι στη γενική
συνέλευση πρέπει να μιλάτε μόνο για την εκλεγμένη
διοίκηση και τον χρόνο, που αυτή διοίκησε, ενώ εσείς
προσθέτετε και την προσωρινή διοίκηση, που ήταν άλλοι
άνθρωποι για άλλο σκοπό διορισμένοι από το δικαστήριο!!!
Ο Κανονισμός Απονομής Βαθμών Καταλληλότητας ΔΕΝ έχει εγκριθεί από
τη ΓΓΑ, διότι δεν φέρει Αριθμό Διαδικτιακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) και ταυτόχρονα ΔΕΝ
αναφέρεται στο τελευταίο άρθρο του η απόφαση της ΓΓΑ, που τον ενέκρινε! Αν τον ενέκρινε η
ΓΓΑ (Δημήτρης Καραστάθης) θα ερχόταν σε αντίθεση με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που
αναγνωρίζουν ότι υπεύθυνη για το παραδοσιακό καράτε και τα παραδοσιακά στιλ είναι μόνον η
ΠΟΠΚ!
Η ίδια η Παγκόσια World Karate Federation (WKF), της οποίας είναι
μέλος η ΕΛΟΚ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΝΤΑΝ!!! Είσαστε τόσο ηλίθιοι, ώστε δεν
καταλαβαίνετε ότι μόλις η ΓΓΑ εγκρίνει τον Κανονισμό Νταν-Μαϊμού της ΕΛΟΚ,
τότε αυτόματα έχετε διαπράξει εκτροπή από το Σκοπό σας εντός Ελλάδας και
εκτροπή από το Καταστατικό της WKF εκτός Ελλάδας!!! Βλάκες!!!
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΝΤΑΝ Η ΕΛΟΚ!!!
Το ότι δια του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνετε Νταν-Μαϊμού, που
δώσατε, πράγμα που αντίκειται στον Σκοπό της ομοσπονδίας, ο οποίος προσδιορίζεται από το
καταστατικό σας και την ειδική αθλητική αναγνώριση, αποτελεί Πέμπτο Λόγο Ακύρωσης της
Γενικής Συνέλευσης!!!
Τα Πρακτικά των ΔΣ με τις αποφάσεις τους αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με απαράδεκτη
καθυστέρηση πολλών μηνών και όχι "έγκαιρα", όπως εσείς ψεύδεστε!
Από την 30/5/2021 μέχρι την 31/12/2021 κάνατε 12 συνεδριάσεις ΔΣ και καμία
Εκτελεστικής Επιτροπής, αφού δεν υποβάλετε τα Πρακτικά τους! Αποφασίζετε μεταξύ σας οι 3-4
χωρίς κανένας να ξέρει τι και πώς! Αυτά αποδεικνύονται από τον επόμενο πίνακα των ανηρτημένων
εγγράφων της ΕΛΟΚΠΚ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ!
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Αυτά είναι τυπικά, που τα κάνει και η γάτα μας! Σιγά, που κινδύνευε η ομοσπονδία με άρση
της ΕΑΑ από μια ΓΓΑ, που κοιμάται επί 25 χρόνια με τα τσαρούχια και θα κοιμάται στον αιώνα τον
άπαντα!
Τέλος, στο Μητρώο Παγίων σας παραδέχομαι, βάλατε μια τάξη, αλλά με την παρατήρηση ότι
κλείσατε εκκρεμότητα συγκαλύπτοντας τους κλέφτες των παγίων της ΕΛΟΚΠΚ!
Δεν μας είπατε πώς αγοράστηκαν και πού πήγαν τατάμι, ηλεκτρονικοί πίνακες
και software αγώνων, που τα έχει πληρώσει τριπλά και τετραπλά η ΕΛΟΚΠΚ?
Δεν ερευνήσατε τι γίνεται με την SPORTDATA!!!
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Ανοίξατε μεγάλο λούκι με τα Βιβλία των Επιτροπών! Κανένας δεν θα τα τηρήσει! Δεν μας λέτε
από ποιούς θεωρήθηκαν τα μπλοκάκια εισπράξεων και πληρωμών! Από πρόεδρο, γραμματέα και
ταμία ή από την Περιφέρεια, που κατηγορούσατε ότι δεν έκαναν οι προηγούμενοι? Τέλος ο
ιστοτοπος της ΕΛΟΚΠΚ εξακολουθεί να είναι για τα μπάζα, αφού όλοι σας είσαστε τελείως
άσχετοι για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει! Είναι ιστότοπος ομοσπονδίας αυτός με 35 χρόνια
ζωής και εκατομμύρια επιχορηγήσεων και εισπράξεων? Μια γελοιότητα είναι!

Αποτελεί τεράστια απάτη η αντικατάσταση της φυσικής παρουσίας των μοναδικών μελών της
όποιας συνεδρίασης με την τηλεδιάσκεψη, όπου μπορούν να παρεισφρήσουν οποιοιδήποτε!!!
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Θαυμάσαμε την διοργάνωση των Βαλκανικών Αγώνων, που είχατε αναλάβει στην
Πάντα τέτοια!
Για ποιά πρώτα Νταν-Μαϊμού μας λέτε, όταν υπάρχουν πολλοί, που λένε ότι τα
Μαϊμού, που δίνετε και εσείς και οι σύλλογοί σας, είναι ... παπάρια και όλοι σας
απατεώνες, που εξαπατούν τους αθλητές του καράτε με ψεύτικα Νταν για να τους
τα λεφτά!!!

Αθήνα!
Ντανείσαστε
παίρνουν

Ρεφρέν: Άχαχαχαχαχάαααα! Είσαστε όλοι σας καραμπινάτοι απατεώνες, διότι δώσατε ΝτανΜαϊμού κατά παράβαση του Εσωτερικού Κανονισμού, χωρίς να υπάρχει
Μητρώο Νταν-Μαϊμού, χωρίς να κάνετε εξετάσεις Νταν-Μαϊμού, χωρίς να
έχουν Νταν-Μαϊμού τα μέλη της Επιτροπής Απονομής Νταν-Μαϊμού, χωρίς
να έχουν Νταν-Μαϊμού οι Εξεταστές των Νταν-Μαϊμού, χωρίς να γράψουν
εργασίες οι υποψήφιοι για υψηλά Νταν-Μαϊμού, χωρίς να έχετε το δικαίωμα
να δίνετε Νταν ούτε καν Μαϊμού ως ομοσπονδία! Και έχετε το απύθμενο
θράσος να κομπάζετε σε συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης ότι δώσατε ΝτανΜαϊμού! Είσαστε επικίνδυνοι και για το καράτε και για τον αθλητισμό ένας έκαστος από εσάς
και όλοι μαζί ως Συμμορία! Μπούχαχαχαχάααα!
Το ότι δια του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνετε Νταν-Μαϊμού, που δώσατε
ως ανωτέρω, αποτελεί Λόγο Αφαίρεσης της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης και
φυσικά Πέμπτο Λόγο Ακύρωσης της Γενικής Συνέλευσης!!!
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Ρεφρέν: Άχαχαχαχαχάαααα! Είσαστε όλοι σας καραμπινάτοι απατεώνες, διότι δώσατε ΝτανΜαϊμού κατά παράβαση του Εσωτερικού Κανονισμού, χωρίς να υπάρχει Μητρώο ΝτανΜαϊμού, χωρίς να κάνετε εξετάσεις Νταν-Μαϊμού, χωρίς να έχουν Νταν-Μαϊμού τα μέλη
της Επιτροπής Νταν-Μαϊμού, χωρίς να έχουν Νταν-Μαϊμού οι Εξεταστές των ΝτανΜαϊμού, χωρίς να γράψουν εργασίες οι υποψήφιοι για υψηλά Νταν-Μαϊμού, χωρίς να έχετε
το δικαίωμα να δίνετε Νταν ως ομοσπονδία! Και έχετε το απύθμενο θράσος να κομπάζετε σε
συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης ότι δώσατε Νταν-Μαϊμού! Είσαστε επικίνδυνοι και για το
καράτε και για τον αθλητισμό ένας έκαστος από εσάς και όλοι μαζί ως Συμμορία!
Μπούχαχαχαχάααα!

Εδώ από κάπου χάνει ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Μητρόπουλος! Τα "τρία επίσημα
πρωταθλήματα" μας τα κάνει πέντε! Οι επίσημοι αγώνες της ΕΛΟΚΠΚ, που ανάγνωρίζονται
με μοριοδοτήσεις στους αθλητές από την Πολιτεία είναι τα πρωταθλήματα κατά φύλο στις
ηλικιακές κατηγορίες από την ηλικία των εφήβων και πάνω.

Έχετε καταστρέψει το άθλημα, διότι είσαστε άσχετοι! Καταβάζετε τα παιδάκια σε αγώνες για
να δείξετε ότι έχετε αθλητές πριν καλά-καλά μάθουν τι είναι το καράτε και με αυτό τον τρόπο
ποτέ δεν μαθαίνουν πραγματικό καράτε, αλλά επιδιώκουν να μαθαίνουν τις τεχνικές που παίρνουν
πόντους! Για εξηγήστε μας: από τους τόσους συλλόγους και αθλητές, πώς δικαιολογείτε τη
συρρίκνωση της ΕΛΟΚΠΚ από τους 110 ψήφους στη ΓΣ της 29/5/2021 στους 41
ενδιαφερόμενους στην παρούσα ΓΣ??? Πώς εξηγείτε τις συμμετοχές πολλών συλλόγων στους
αγώνες σας με ΕΝΑΝ αθλητή ή και χωρίς κανένα αθλητή!

17/28

Εδώ μας περιγράφετε ως επιτυχία την καραμπινάτη αποτυχία σας, διότι προεκλογικά
υποσχεθήκατε μηδενικό κόστος για τους αθλητές η συμμετοχή τους σε όλους τους αγώνες
εξωτερικού και στη συνέχεια τους βάζατε να πληρώνουν! Με μηδενικό κόστος πήγαν στους
αγώνες 1 και 2 ανωτέρω με τα λεφτά που σας άφησαν οι προηγούμενοι, στους αγώνες 3, 4, 5,
και 7 πήγαν με δικά τους λεφτά (εσείς λιγούρηδες στείλατε μόνο διαιτητές!), ενώ στον 6 πήγαν
με τα λεφτά από τα σαβούρα-Νταν, που πουλήσατε στον κόσμο σαν απατεώνες με την "ειδική
επιτροπή Νταν-Μαϊμού"!!! Όχι μόνο φάγατε τα λεφτά, που σας άφησε ο Γερόλυμπος (πόσο μου
λείπεις! Να ζήσουμε να σε θυμόμαστε!), αλλά βγήκατε στη ζητιανιά να πουλάτε Νταν-Μαϊμού για
να στανιάρετε!!!

Αυτά, προφανώς, δεν τα κατακτήσατε εσείς, αλλά οι έτοιμοι από τους προηγούμενους
αθλητές, διότι εσείς δεν προλάβατε να εφαρμόσετε κανένα αναπτυξιακό πρόγραμμα!!!
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Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε τίποτα να ρωτήσει, να διευκρινίσει, να προτείνει
για αλλαγή!!!

Δεν έτυχε! Πέτυχε!

Καλώς τονε κι ας άργησε!!! Αυτοί τι ήρθαν να κάνουν?
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Για τα οικονομικά μιλήσαμε στα προηγούμενα Μέρη Γ, Δ, Ε και θα προσθέσουμε στην εδώ
Ενότητα Γ συγκεντρωτικά τις αυταπόδεικτες διαχρονικές παρανομίες της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καραλαμόγιων Προπονητών Καράτε (ΕΛΟΚΠΚ)!!!

Τι άλλο θα πρότεινε? Αλλά "από κάπου χάνει" και ο Ταμίας
της ΕΛΟΚΠΚ! Με ανύπαρκτη Έλεγκτική Επιτροπή, η οποία
ποτέ δεν αντικαθίσταται από το ένα εκ των τριών μελών της
και με μια Έκθεση του φίλου του Ορκωτού Λογιστή, η οποία
είναι απλή "συμβουλευτική έκθεση" για εσωτερικές
διορθώσεις στα λογιστικά της ΕΛΟΚ, ποτέ και με τίποτα δεν
μπορεί να ζητηθεί απαλλαγή από κάθε ευθύνη διαχείρισης
των οικονομικών της ΕΛΟΚ από το ΔΣ!!! Αυτό αποτελεί και
τον Έκτο Λόγο Ακύρωσης της Γενικής Συνέλευσης!

Εδώ ο ψεύτης Πρόεδρος Θεόδωρος Α-Σιετής επαναλαμβάνει ότι τα έγγραφα της ΕΛΟΚΠΚ
δημοσιοποιούνται ΕΓΚΑΙΡΩΣ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ αποδείξαμε το αντίθετο και το
επαναλαμβάνουμε εδώ με τον επόμενο πίνακα των εγγράφων της ΕΛΟΚΠΚ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:
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Και τα πρόβατα ψήφισαν!!!

Ακούστε, ψηφίστε, τελειώσατε! Και νομίζετε ότι απαλλαγήκατε από κάθε ευθύνη?

Το παραμύθι δεν τελείωσε! Και δεν ξέρουμε αν ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!!!
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Γ - 25/4/2022 - Συγκεντρωτικά οι αυταπόδεικτες διαχρονικές παρανομίες (Ενότητες)
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καραλαμόγιων Προπονητών Καράτε (ΕΛΟΚΠΚ)!!!
Τα Συμπεράσματα από τη μελέτη των Εκθέσεων των Ορκωτών Λογιστών: Παλιά και
σήμερα!
Αποδεδειγμένα Ευρήματα των Ορκωτών Λογιστών κατά Κατηγορίες κατά την 25ετή λειτουργία της
αμαρτωλής ΕΛΟΚ με τις Παλιές, αλλά και τη Νέα Διοίκηση φυσικά λόγω κληρονομιάς και συνήθειας!
Οι Έλεγχοι των Ορκωτών Λογιστών, που ορίστηκαν και από τις δύο παρατάξεις, ήταν «Συμβουλευτικές Εκθέσεις»
ευρημάτων για διορθώσεις στον τρόπο λειτουργίας της ΕΛΟΚ και ΟΧΙ «Ελεγκτικές Εποπτείες» από Αρμόδιες Αρχές
Επιτήρησης με τιμωρίες και πρόστιμα!
α/α

Από παραβάσεις των Παλαιών Διοικήσεων …

… σε πιθανές μόνιμες και διαχρονικές Παρανομίες:

Α

Από εσκεμμένες λογιστικές Παραβάσεις …

… σε προγραμματισμένες Παρανομίες!
Η πράξη αυτή αποτελεί το απόλυτο αποδεικτικό για την
απόκρυψη οικονομικών μεγεθών για την Εφορία και
στις εμπορικές επιχειρήσεις τιμωρείται με το
λεγόμενο «ρίξιμο των βιβλίων» και μεγάλα πρόστιμα!

1

Κρατούσαν παράνομο δεύτερο "πρόχειρο βιβλίο"

2

Παρανόμως δεν τηρούσαν Βιβλίο Περιουσιακών
Στοιχείων. Δεν απεικονίζονται η αξία κτήσης και οι
αποσβέσεις του πάγιου εξοπλισμού της ΕΛΟΚ! Το
Βιβλίο αυτό συμπληρώθηκε ελλιπέστατα και
προσεγγιστικά στο τέλος του 2021 από τη Νέα
Διοίκηση της ΕΛΟΚ.

3

Κρατούνταν ανεπίτρεπτα μεγάλα ποσά εκτός
τραπεζικού λογαριασμού και στο χρηματοκιβώτιο
ποιου?

4

Έκαναν συνεχείς παράνομες συναλλαγές με ποσά
άνω των 500 € εκτός τραπεζικού συστήματος

Αυτό αποτελεί καραμπινάτη οικονομική παράβαση!

5

Τα μπλοκ εισπράξεων και πληρωμών δεν
καταχωρίζονταν ως έντυπα αξιών.

Αυτό αποτελεί καραμπινάτη λογιστική παράβαση!

6

Τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών
ήταν αθεώρητα από την Περιφέρεια.

7

Η ΕΛΟΚ έχει έδρα στο Μαρούσι, ενώ η Γραμματεία Η έδρα της ΕΛΟΚ βρίσκεται εκεί που βρίσκεται η
της, που αποτελεί την πραγματική της έδρα,
Γραμματεία της και τα Βιβλία της! Καραμπινάτη
βρίσκεται στα Άνω Λιόσια!
παράβαση, που συνεχίζει και η Νέα Διοίκηση!

8

Πληρώνονταν δαπάνες εκτός του Σκοπού βάσει του
καταστατικού.

Η παράβαση αυτή έχει σαν συνέπεια την αφαίρεση
της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης!

9

Εφαρμόζονταν λανθασμένες λογιστικές πρακτικές στα
Έσοδα από συνδρομές, ταυτότητες, Κύου, Νταν,
Σχολές Προπονητών και άλλα.

Όλα αυτά τα έσοδα είναι παράνομα και νομικά και
λογιστικά και ταμειακά και με βάση τον Σκοπό για
τον οποίο η ΕΛΟΚ αναγνωρίστηκε από την ΓΓΑ!

10

Παρανόμως υπάρχουν προ-εκτυπωμένες οι
υπογραφές των Προέδρου-Ταμία-Γραμματέα στα
μπλοκ εισπράξεων

Καραμπινάτη παρανομία δια της οποίας εισέπραττε
μόνον το Αφεντικό δια των υπαλλήλων του, ενώ οι κατά
νόμο αρμόδιοι δεν έπαιρναν είδηση τι γινόταν!

11

Δεν υπέβαλλε η ΕΛΟΚ τις τρίμηνες καταστάσεις
συμφωνητικών στην Εφορία!

Φορολογική παράβαση, η οποία ενοχοποιεί και
κάποιους στην Εφορία Νέας Ιωνίας, οι οποίοι κάποτε
είχαν λάβει λεπτομερή καταγγελία για τις παρανομίες
της ΕΛΟΚ και την είχαν καλύψει με ένα πρόστιμο των
100 € λόγω μη δήλωσης της αλλαγής της έδρας, την
οποία αλλαγή ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει!!!

12

Δεν μιλάνε οι εκθέσεις των Ορκωτών Λογιστών για
τους αγώνες και τα σεμινάρια των παράνομων
προπονητών και ταυτόχρονα μελών των ΔΣ μέσω
της Sportdata, που είχε σύμβαση μόνο με την ΕΛΟΚ,
και πού πήγαν τα έσοδα από αυτά!!!

Πολυετείς καραμπινάτες μικτές παραβάσεις κατά τις
οποίες προπονητές και ταυτόχρονα μέλη του ΔΣ
(απαγορεύεται) έκαναν αγώνες σε στιλ και σεμινάρια
«υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ» (απαγορεύεται) σε στάδια
του Δημοσίου (απαγορεύεται) και μέσω

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί με λεφτά της ΕΛΟΚ οι Παλιές
Διοικήσεις να αγόραζαν αντικείμενα για το σπίτι τους ή
τα γυμναστήριά τους!
Αυτά τα ποσά ήταν μετρητά από εισπράξεις χέρι με
χέρι μετά από την κατάσχεση του τραπεζικού
λογαριασμού, τα οποία μόνο στα χέρια του Ενός και
Μοναδικού Αφεντικού της ΕΛΟΚ θα κρατιόνταν!

Αυτό σημαίνει ότι έδιναν δήθεν επίσημες αποδείξεις
είσπραξης χρημάτων, οι οποίες τελικά ήταν μαϊμού και
δεν καταχωρίζονταν πουθενά! Μαύρο χρήμα!!!
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της Sportdata (απαγορεύεται) με τα έσοδα να
εξαφανίζονται!!!

13

Στις τέσσερις εκθέσεις του Λογιστή του Γερόλυμπου τα
Δεν δίνονται τα μέλη των ΔΣ από τον Λογιστή των
αρμόδια ΔΣ δεν αναφέρονται εσκεμμένα, ενώ στις τρεις
Παλαιών Διοικήσεων, ενώ δίνονται τα μέλη των ΔΣ της εκθέσεις του Λογιστή της Νέας Διοίκησης αναφέρονται!
ΕΛΟΚ από τον Λογιστή της Νέας Διοίκησης.
Απόδειξη ότι όλες οι εκθέσεις συντάχθηκαν κατά
παραγγελία!!!

Οι Πρόεδροι και οι Αναπληρωτές τους φέρουν την μέγιστη ευθύνη για τις παρανομίες της
ΕΛΟΚ:

Β

Νομικές Παραβάσεις

14

Ενώ η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ήταν
μόνο για 61.752 €, με αφορμή αυτή την κατάσχεση οι
Παλιές Διοικήσεις είχαν παροπλίσει τον τραπεζικό
λογαριασμό και έκαναν συναλλαγές 380.000 € το
χρόνο με μετρητά!!!

Η προφανής λύση για τον προβληματικό τραπεζικό
λογαριασμό της ΕΛΟΚ, που αποδεικνύει την
καραμπινάτη παρανομία να αποκλειστεί η χρήση του,
ήταν να απομονωθεί το ονομαστικό ποσό κατάσχεσης!

15

Εντοπίστηκαν πολλές φοροτεχνικές παραβάσεις και
λογιστικά λάθη Παλαιών και Νέας Διοικήσεων.

Κάθε ομάδα από αυτές τις φοροτεχνικές παραβάσεις
αποτελεί και μια ομάδα παρανομιών!

16

Η ΕΛΟΚ έχει έδρα στο Μαρούσι, ενώ η Γραμματεία
της, που αποτελεί την πραγματική της έδρα, βρίσκεται
στα Άνω Λιόσια!

Η έδρα της ΕΛΟΚ βρίσκεται εκεί που βρίσκεται η
Γραμματεία της και τα Βιβλία της! Καραμπινάτη
παράβαση!

17

Δεν αναφέρονται τα υπεύθυνα μέλη των ΔΣ κατά
τις περιόδους των ελέγχων.

Δεν αναφέρονται, ενώ πρέπει να αναφέρονται για
τον καταλογισμό των ευθυνών!

18

Γίνονταν εισπράξεις και πληρώνονταν δαπάνες
εκτός Σκοπού βάσει του καταστατικού.

Παρανομία, που στερεί την ειδική αθλητική αναγνώριση
της ΕΛΟΚ από την ΓΓΑ!

19

Εφαρμόζονταν λανθασμένες λογιστικές πρακτικές στα
Έσοδα από συνδρομές, ταυτότητες, Κύου, Νταν,
Σχολές Προπονητών και άλλα.

Όλα αυτά τα έσοδα είναι παράνομα και νομικά και
λογιστικά και ταμειακά και με βάση τον Σκοπό για
τον οποίο η ΕΛΟΚ αναγνωρίστηκε από την ΓΓΑ!

Οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί δικηγόροι ήταν
χωρίς συμβάσεις με την ΕΛΟΚ, που να είχαν
κατατεθεί στη Εφορία.

Παρανομία, που έδινε τη δυνατότητα στα μέλη του
ΔΣ και τον Επίτιμο Γιώργο Γερόλυμπο να
πληρώνουν τους δικηγόρους της ΕΛΟΚ μέσω της
ΕΛΟΚ για προσωπικές τους υποθέσεις, όπως π.χ.
τον Ι. Μουρνιανάκη για τις υποθέσεις του
Γερόλυμπου εναντίον του Αντόνιο Εσπίνος στο
Αθλητικό Δικαστήριο της ΔΟΕ!

21

Παρανόμως πληρώνονταν αμοιβές σε μέλη των
Δικαστικών Επιτροπών

Τα μέλη των Δικαστικών Επιτροπών της ΕΛΟΚ
παράνομα ήταν εξωτερικοί της ΕΛΟΚ δικηγόροι και όχι
μέλη των συλλόγων της! Αυτό έχει σαν συνέπεια τις
«κατά παραγγελία» αποφάσεις εναντίον των αντιπάλων
της Διοίκησης!

22

Τα νομικά έξοδα ήταν εξόφθαλμα τεράστια και
εκτός κάθε πραγματικότητας!

Διότι οι δικαστικές υποθέσεις προς εξόντωση των
αντιπάλων ήταν πολλές και ταυτόχρονα οι
υποθέσεις του Γερόλυμπου στο Αθλητικό
Δικαστήριο της ΔΟΕ ήταν πανάκριβες!

23

Δεν μιλάνε οι εκθέσεις των Ορκωτών Λογιστών για τα
σεμινάρια των παράνομων προπονητών και
ταυτόχρονα μελών των ΔΣ μέσω της Sportdata, που
είχε σύμβαση μόνο με την ΕΛΟΚ, και πού πήγαν τα
έσοδα από αυτά!!!

Γινόταν παράνομη εκμετάλλευση της ΕΛΟΚ,
της Sportdata, των αδειών από τις Περιφέρειες, των
σταδίων του Κράτους και της ΓΓΑ για παράνομα
σεμινάρια και αγώνες στιλ των προπονητών και
ταυτόχρονα μελών του ΔΣ!

20

Μεγάλη, επίσης ευθύνη φέρουν και όλα τα μέλη των κατά καιρούς ΔΣ της ΕΛΟΚ:
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ELOK.DS-1999-0906

ELOK.DS-1999-1202

ELOK.DS-2001-0330

ELOK.DS-2003-0225

ELOK.DS-2008-1006

ELOK.DS-2012-1105

ELOK.DS-2014-0713

ELOK.DS-2016-0911

ELOK.DS-2018-0421

ELOK.DS-2021-0529

Γ

Ταμειακές Παραβάσεις

Μιλάμε για ένα Ταμείο ... Μπάχαλο!

24

Κατά τους ετήσιους ελέγχους η μέτρηση του Ταμείου
γινόταν μόνο μια φορά και εκτός του χρονικού
διαστήματος του ελέγχου.

Ποια αξιοπιστία έχει μία μόνο μέτρηση στο διάστημα
μιας ετήσιας λειτουργίας του Ταμείου και μάλιστα εκτός
αυτού του διαστήματος? Καμιά!!!

25

Κλασική στρατηγική υποκλοπής μικροποσών, που
Πληρώνονταν παράνομα τα οδοιπορικά μελών του
δεν θα αναζητιόνταν οι αποδείξεις, από λιγούρηδες!
ΔΣ και άλλων χωρίς επαρκή δικαιολογητικά
Τι να πει κανείς!!!

26

Οι επί τέσσερα χρόνια ίδιες υποδείξεις από τους
Ορκωτούς Λογιστές δεν εισακούστηκαν!

Ακόμα και σήμερα πολλές από αυτές δεν έχουν
εισακουστεί!

27

Κατά τις Παλιές Διοικήσεις κινούσαν μεγάλα ποσά σε
δαπάνες χωρίς επαρκή δικαιολογητικά.

Καραμπινάτη παρανομία, συνέπεια του ότι τις
αποφάσεις τις έπαιρνε ένα άτομο και τις εφάρμοζε
άμεσα!

28

Υπάρχουν εσκεμμένες αοριστίες στα έσοδα και στις
δαπάνες. Εισπράττονταν τεράστια ποσά για
διπλώματα Κύου και Νταν από αθλητέςπροπονητές με την ψευδή αιτιολογία "έκτακτη
οικονομική ενίσχυση για τους σκοπούς της
ΕΛΟΚ"!

Εσκεμμένη μέθοδος δημιουργία μιας χαοτικής
κατάστασης, όπου ο «λύκος στην αναμπουμπούλα
χαίρεται»!
Το δίπλωμα εκδίδεται ως αντικείμενο στο όνομα
ιδιώτη και άρα η πώλησή του παίρνει ΦΠΑ και
φορολογείται!

29

Υπάρχουν ασάφειες στις ετήσιες οφειλές συνδρομών
των συλλόγων-μελών.

Δεν υπάρχει βιβλίο συνδρομών των μελών???

30

Παρανόμως υπάρχουν προ-εκτυπωμένες οι
υπογραφές των Προέδρου-Ταμία-Γραμματέα στα
μπλοκ εισπράξεων

Καραμπινάτη παρανομία δια της οποίας
εισέπραττε μόνον το Αφεντικό δια των υπαλλήλων
του και οι κατά νόμο αρμόδιοι δεν έπαιρναν είδηση
τι γινόταν!

31

Πληρώνονταν σχετικά μεγάλα ποσά για καφέδες και
γεύματα, που δεν προβλέπονται από το καταστατικό.

Είχαν βρει το μήνα που τρέφει τους έντεκα και του
έδωσαν να καταλάβει!

32

Δεν μιλάνε οι εκθέσεις των Ορκωτών Λογιστών για τα
σεμινάρια των παράνομων προπονητών και
ταυτόχρονα μελών των ΔΣ μέσω της Sportdata, που
είχε σύμβαση μόνο με την ΕΛΟΚ, και πού πήγαν τα
έσοδα από αυτά!!!

Γινόταν παράνομη εκμετάλλευση της ΕΛΟΚ,
της Sportdata, των αδειών από τις Περιφέρειες, των
σταδίων του Κράτους και της ΓΓΑ για παράνομα
σεμινάρια και αγώνες στιλ των προπονητών και
ταυτόχρονα μελών του ΔΣ!

Μεγάλη, επίσης ευθύνη φέρουν και όλα τα μέλη των κατά καιρούς ΔΣ της ΕΛΟΚ:
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ELOK.DS-1999-0906

ELOK.DS-1999-1202

ELOK.DS-2001-0330

ELOK.DS-2003-0225

ELOK.DS-2008-1006

ELOK.DS-2012-1105

ELOK.DS-2014-0713

ELOK.DS-2016-0911

ELOK.DS-2018-0421

ELOK.DS-2021-0529

Δ

Παραβάσεις έναντι της ΓΓΑ!

Καλά εκεί κοιμούνται με τα τσαρούχια!

33

Παρανόμως δεν υπέβαλλαν προϋπολογισμούς και
απολογισμούς στη ΓΓΑ και έχαναν επιχορηγήσεις

Μια καραμπινάτη παρανομία, που αποδεικνύει τον
βαθύ λήθαργο στον οποίο είναι βυθισμένη η ΓΓΑ! Επί
δέκα χρόνια δεν είδε τις παρανομίες της ΕΛΟΚ, αφού
απουσίαζε από τα γραφεία των αρμοδίων της κάθε
υποχρέωσή της???

34

Δεν εφαρμόστηκαν ποτέ οι συνέπειες της μη
κανονικής λειτουργίας της ΕΛΟΚ, που έχουν σαν
αποτέλεσμα την απώλεια προνομίων από τη ΓΓΑ.

Αυτό αποδεικνύει ότι η ΓΓΑ έβλεπε σαν
«οικονομία» για το δικό της Ταμείο όλες τις
παράνομες εισπράξεις της ΕΛΟΚ από τα μέλη της!

35

Γνωστή καραμπινάτη παράβαση με συνέπεια την
Δεν ενημέρωναν την ΓΓΑ για το αθλητικό δυναμικό της
αφαίρεση της αθλητικής αναγνώρισης, που ποτέ δεν
ΕΛΟΚ.
έγινε.

36

Δεν ενημέρωναν την ΓΓΑ για την αξιολόγηση των
συλλόγων!

39

Γίνεται αναφορά στην Έκθεση της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας, η οποία για την παράβαση της
απουσίας των εγκρίσεων των Προϋπολογισμών
για τα έτη 2014-2015-2016-2017-2018 πρότεινε τον
καταλογισμό των δαπανών της ΕΛΟΚ στα μέλη
των ΔΣ αυτών των περιόδων!

40

Δεν μιλάνε οι εκθέσεις των Ορκωτών Λογιστών για τα
σεμινάρια των παράνομων προπονητών και
ταυτόχρονα μελών των ΔΣ μέσω της Sportdata, που
είχε σύμβαση μόνο με την ΕΛΟΚ, και πού πήγαν τα
έσοδα από αυτά!!!

Γνωστή καραμπινάτη παράβαση με συνέπεια την
αφαίρεση της αθλητικής αναγνώρισης, που ποτέ δεν
έγινε.
Ακούγεται ότι στη ΓΓΑ δουλεύουν για να καταλογίσουν
τα ποσά από τους μη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς
της ΕΛΟΚ, αλλά αυτοί εκεί μέσα κοιμούνται με τα
τσαρούχια και ακόμα και αυτό να γίνει, θα γίνει το …
2058!!!
Γινόταν παράνομη εκμετάλλευση της ΕΛΟΚ,
της Sportdata, των αδειών από τις Περιφέρειες, των
σταδίων του Κράτους και της ΓΓΑ για παράνομα
σεμινάρια και αγώνες στιλ των προπονητών και
ταυτόχρονα μελών του ΔΣ, πράγμα που
συνεπάγεται την αφαίρεση της ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης!

Και φυσικά ευθύνες για τις τρέχουσες παρανομίες της ΕΛΟΚ φέρει η πλειοψηφία της
σημερινής διοίκησης!
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Ε

Συνεχίζονται από τη Νέα Διοίκηση!

Διοικητικές Παρανομίες

41

Οι δαπάνες παρανόμως δεν προ-εγκρίνονταν και δεν
εγκρίνονταν στα Πρακτικά του ΔΣ

Παρανομία που συνεχίζει και η Νέα Διοίκηση!

42

Δεν επιβεβαιώνονταν οι οφειλές της ΕΛΟΚ από τους
προμηθευτές (εσκεμμένα?)

Ειδοποιημένοι να μην συνεργαστούν με τον Λογιστή οι
εξωτερικοί προμηθευτές της ΕΛΟΚ!

43

Υπάρχουν οφειλές της ΕΛΟΚ χωρίς
δικαιολογητικά. Από τη Νέα Διοίκηση
μηδενίστηκαν οφειλές της τάξεως των 48.000 €!!!

Πιθανότατα για δουλειές ή προμήθειες που ποτέ
δεν έγιναν!!!

44

Δεν υπάρχουν συμβάσεις με τους προμηθευτές
κατατεθειμένες στην Εφορία.

Ζ

Τι ΔΕΝ βρήκαν οι Ορκωτοί Λογιστές …

45

Δεν έγινε λεπτομερής έλεγχος της Sportdata του
Σκοπελίτη κατά το ενδεχόμενο να αποτελεί κατά
ποσοστό ή καθ’ ολοκληρία υποκρυπτόμενη
ιδιοκτησία του Γερόλυμπου πράγμα, που
αποδεικνύεται και από την πληρωμή οδοιπορικών
στον Άλκη Σκοπελίτη, τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη
της Sportdata.

Από πάντα η ύπαρξη της Sportdata του Σκοπελίτη,
ο οποίος ήταν άνθρωπος των ΓερόλυμπουΜπουλούμπαση, ήταν ύποπτη να είναι κρυφή
επιχείρηση του Γερόλυμπου με βάση τον
συλλογισμό ότι την βρήκε ο Γερόλυμπος με τις
επαφές του εξωτερικού που είχε και ποτέ δεν θα
άφηνε τα σίγουρα ποσά που παίρνει κάθε
χρόνο η Sportdata να τα παίρνει άλλος από τον
ίδιο!

46

Δεν έγινε λεπτομερής έλεγχος της εταιρίας «Elpida
Tours”, που έπαιρνε τις αποστολές εξωτερικού και
την φιλοξενία-ξενάγηση των ξένων αποστολών
των διεθνών αγώνων στην Ελλάδα!

Έπρεπε να ελεγχθούν όλες οι πληρωμές της από
την ΕΛΟΚ για κάθε συνεργασία τους, αλλά και οι
συμμετοχές της στις τρεις προσφορές για την
επιλογή του εκάστοτε προμηθευτή.

47

Δεν τονίστηκε αρκετά ότι στους απολογισμούς προς
τους συλλόγους στις Γενικές Συνελεύσεις τα έσοδαέξοδα θα πρέπει να γράφονται ανά εκμετάλλευση/
δραστηριότητα και όχι συγκεντρωτικά, ώστε να
γίνονται κατανοητά από ανθρώπους, που δεν έχουν
γνώσεις οικονομολόγων!

Το χάος των προϋπολογισμών και απολογισμών
της ΕΛΟΚ προς τους συλλόγους ακολουθεί και η
Νέα Διοίκηση, διότι ο σκοπός της είναι να μην τα
καταλαβαίνουν όλοι όλα! Μερικά τα θέλουν να
μένουν ασαφή για το μέλλον!

48

Δεν μιλάνε οι εκθέσεις για τα έσοδα από 1) ΚύουΝταν, 2) Ταυτότητες-Δελτία αθλητών, 3) Αγώνες των
στιλ σε κρατικά στάδια με χρήση
της Sortdata, 4) Σεμινάρια σε κρατικά στάδια με χρήση
της Sportdata, όταν η ΕΛΟΚ δεν έχει τα
παραδοσιακά στιλ και άρα έχει ήδη εκφύγει από
τον Σκοπό για τον οποίο πήρε την αθλητική
αναγνώριση από την ΓΓΑ!

Γινόταν παράνομη εκμετάλλευση της ΕΛΟΚ,
της Sportdata, των αδειών από τις Περιφέρειες
(εξαπάτηση), των σταδίων του Κράτους
(εξαπάτηση) και της ΓΓΑ (εξαπάτηση) για
παράνομα σεμινάρια και αγώνες στιλ «των
προπονητών και ταυτόχρονα μελών του ΔΣ»!
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Καραμπινάτη παρανομία, διότι έδιναν την κάθε
δουλειά σε όποιον ήθελαν από όπου θα
έπαιρνανενδεχομένως και τη δική τους
προμήθεια!!!

… αλλά έχει αποδειχθεί ότι
ενδεχομένως υπάρχουν!

Δ - Ο Τυχάρπαστος Υφυπουργός και η Υπόθαλψη των Αθλητικών Εγκλημάτων (Ενότητες)
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!

Η

Και η Πολιτική άποψη επί του πρακτέου!
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: Ο Μεγάλος Παράνομος!!!

49

Τέλος, αυτά τα σαΐνια οι Ορκωτοί Λογιστές ΔΕΝ αναρωτιούνται σε κανένα σημείο των Εκθέσεών τους
για το μπάχαλο που επικρατεί στα λογιστικά της ΕΛΟΚ επί 10 χρόνια, πού στο διάβολο βρίσκεται αυτή
η ανίκανη και άχρηστη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που υποτίθεται ότι εποπτεύει τις αθλητικές
ομοσπονδίες και προστατεύει τον κόσμο του αθλητισμού από τους αδίστακτους απατεώνες των
διοικήσεων των αθλητικών ομοσπονδιών???

50

Όταν το 2014 και κατά την εξέλιξη της Σχολής Προπονητών Καράτε "βομβάρδιζα" τα Υπουργεία
με emails (κλικ εδώ) για τις παρανομίες του Γερόλυμπου σε τρεις αθλητικές ομοσπονδίες και την
αδιαφορία της ΓΓΑ για αυτές τις παρανομίες (τα emails έφθαναν και στα χέρια του σημερινού
Πρωθυπουργού!), η τότε κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά έδωσε εντολή στον Υφυπουργό Αθλητισμού
Γιάννη Ανδριανό να "καθαρίσει" τις ομοσπονδίες-μαϊμούδες με αποτέλεσμα μετά από ενδελεχείς
έρευνες να αφαιρεθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση από εννέα ομοσπονδίες (κλικ εδώ)! Αυτό δεν είχε
γίνει ποτέ πριν και δεν έγινε ποτέ μετά, αλλά έγινε μόνο μια φορά στο τέλος του 2014 και αιτία ήταν οι
έρευνες και δημοσιεύσεις του www.karate.gr!

Να ζήσουμε να τους θυμόμαστε!!!
Θα πρέπει να καταλογιστούν με απόλυτη διαφάνεια οι οικονομικές
παρανομίες στους επί 25 χρόνια Αθλητικούς Εγκληματίες των
Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΛΟΚ! Ενδεικτικά στα Διοικητικά
Συμβούλια του Πίνακα και σε όλα τα υπόλοιπα:
ELOK.DS-1999-0906 ELOK.DS-1999-1202 ELOK.DS-2001-0330 ELOK.DS-2003-0225
ELOK.DS-2008-1006 ELOK.DS-2012-1105 ELOK.DS-2014-0713 ELOK.DS-2016-0911
ELOK.DS-2018-0421 ELOK.DS-2021-0529
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1996 - Απόφαση Πρωτοδικείου ΠΟΠΚ - ΕΛΟΚ!
2000 - Απόφαση Εφετείου ΠΟΠΚ - ΕΛΟΚ!
2003 - Απόφαση Αρείου Πάγου ΠΟΠΚ - ΕΛΟΚ!
Όλ α τ α δ ι π λ ώμ α τ α Ντ α ν στ α π α ρ αδ οσ ι ακ ά στ ιλ σ τη ν
Ε λλ ά δ α ε ίν α ι ά κ υρ α α ν δ εν έχ ου ν π ισ το π οιη θεί ή
α πο νεμ ηθ εί απ ό τ ην ΠΟ ΠΚ! Δι αβ ά στ ε με π ρο σοχ ή τ α
επό με ν α τρ ί α ά ρ θ ρ α!
18/3/20-Η ΠΟΠΚ είναι η μόνη αρμόδια και υπεύθυνη για την
πιστοποίηση, απονομή και κατάταξη Νταν Σότοκαν-ριου, Γουάντο-ριου, Σίτοριου, 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
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Επικαιρότητα

Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .

