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            Ο “Σάχης των Μεγάρων”
 

Ο κ. Γιώργος Γερόλυμπος πιστώνεται την πιο απίθανη ίσως μήνυση των τελευταίων 
δεκαετιών πιστεύοντας, σύμφωνα με δεκάδες μαρτυρίες, ότι είναι ο απόλυτος άρχων της Πάχης 

Μεγάρων. Κατέθεσε αγωγή κατά του κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, επειδή τα τάνκερ της 
εταιρίας του τελευταίου, που «έδεναν» σε προβλήτα χιλιόμετρα μακριά από την κατοικία του, 
διατάρασσαν την ηρεμία του και χαλούσαν την θέα του!
Δυστυχώς για τον κ. Αγγελόπουλο, η βίλα του κ. Γερόλυμπου, καρφωμένη κυριολεκτικά πάνω 
στον αιγιαλό έτυχε να έχει απρόσκοπτη θέα στα τάνκερ της εταιρίας του, που φυσικά ακολουθούσαν 

όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να «δέσουν». Ο κ. Αγγελόπουλος το πλήρωσε με μια αγωγή που τον 

άφησε έκπληκτο, όταν του κοινοποιήθηκε μέσω των δικηγόρων του, αφού ο λόγος της είναι, ή 

φαντάζει τουλάχιστον, αστείος. 

Αργότερα πληροφορήθηκε ότι δεν είναι ο μόνος που είχε δεχθεί αγωγή από τον περίφημο κ. 

Γερόλυμπο, ο οποίος φαντάζει πλέον ως  ένας μικρός «Σάχης των Μεγάρων» στην ευρύτερη 

περιοχή. Αυτό το προσωνύμιο ταιριάζει απόλυτα στον συγκεκριμένο άνθρωπο, σύμφωνα με 

κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής, οι οποίοι έχουν απηυδήσει με την συμπεριφορά του. «Με 
το που πέρναγαν και άραζαν τα πετρελαιοφόρα του κ. Αγγελόπουλου, ο κ. Γερόλυμπος 
έπαιρνε τηλέφωνο το Λιμενικό και την Αστυνομία για να διαμαρτυρηθεί, ότι διατάρασσαν την 
ησυχία του και του χαλούσαν την θέα», λέει κάτοικος της περιοχής. Το γεγονός επιβεβαιώνει 

άνθρωπος με τον οποίο γνωρίζεται χρόνια ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος και διατηρούν φιλική 

σχέση, στον  οποίο μίλησε για την περίφημη αγωγή του κ. Γερόλυμπου σε μια συνάντησή τους. 

 
Ο εφοπλιστής δεν ήταν ο μόνος που έτυχε αυτής της... περιποίησης από τον κ. Γερόλυμπο. 

Επιχειρηματίας της περιοχής με μαγαζί τρία χιλιόμετρα μακριά από την βίλα του προέδρου της 

Ομοσπονδίας Τριάθλου, «εισέπραξε» κι αυτός αγωγή για διατάραξη κοινής ησυχίας. Σε μια από 
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τις σελίδες της γινόταν λόγος «για μαχαιροπήρουνα που εκτινάχθηκαν και σκεύη που έτριζαν 
λόγω της εκκωφαντικής μουσικής», κάτι που παραπέμπει σε ηχητικό σύστημα χιλιάδων 

ντεσιμπέλ, κατάλληλο για την πρόσφατη συναυλία της Lady Gaga και όχι για ένα μικρό μαγαζί στην 

παραλία, σε τέτοια απόσταση. 

Ο κ. Γερόλυμπος όμως, δεν είναι μόνο λάτρης των μηνύσεων και των αγωγών. Αρέσκεται, 
σύμφωνα με μαρτυρίες, να διατυμπανίζει ευθαρσώς τις υψηλές γνωριμίες του λόγω της 
ιδιότητάς του. «Εγώ ξέρω από τον Κωνσταντίνο μέχρι τον βασιλιά της Ισπανίας Χουάν 
Κάρλος», φέρεται να έχει πει ουκ ολίγες φορές, προσπαθώντας να ανεβάσει τις μετοχές του στην 

περιοχή, σύμφωνα με τα όσα του καταμαρτυρούν οι κάτοικοι. 

Οι τελευταίοι κάνουν λόγο για πιθανές παρανομίες στη περίφημη βίλα που αποτελεί τα τελευταία 

χρόνια την μόνιμη κατοικία της οικογένειας Γερόλυμπου. Χτισμένη κυριολεκτικά πάνω στον βράχο, σε 

απόσταση ορισμένων μέτρων από την θάλασσα, δεσπόζει στην Πάχη Μεγάρων, παρόλο που όταν 

φτάσει κάποιος στην είσοδό της έχει κάθε δίκιο να απορεί με αυτά που βλέπει. Το πρώτο ερώτημα 

είναι γιατί δεν υπάρχει δρόμος, ούτε διανοιγμένη οδός της κατοικίας παρά μόνο τα πέντε μέτρα που 

φαίνονται μπροστά από την γκαραζόπορτα. Το δεύτερο έγκειται στο αν υπάρχει υψομετρική μελέτη 

της οδού και το τρίτο από πού πήρε υψόμετρο για να εκδώσει οικοδομική άδεια για το κτίσιμο της 

βίλας του. 

 
Μιας βίλας, ο μαντρότοιχος της οποίας βρίσκεται εντός του πλάτους ζώνης μεταξύ αιγιαλού και 

παραλίας, άρα σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν 2971/2001, ανήκει στην Κτηματική Εταιρία του 

Δημοσίου. 

Μόνο που αυτά τα λεπτά ζητήματα, δεν φαίνεται να απασχολούν ιδιαίτερα τον κ. Γιώργο 
Γερόλυμπο, ο οποίος υποβάλλει μηνύσεις σαν να μοιράζει τραπουλόχαρτα σε πασιέντζα. 



Κι αν ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος είναι αναμφίβολα ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας, τα 

μέλη της Λέσχης Μοτοσικλετιστών που αποφάσισαν να κάνουν ένα πάρτι για τα μέλη και 
τους φίλους τους, είναι στην πλειοψηφία τους απλοί καθημερινοί άνθρωποι. Το πάρτι τους κόστισε 

μια μήνυση-οποία πρωτοτυπία-από τον κ. Γερόλυμπο, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες έστειλε 

τουλάχιστον πέντε φορές την αστυνομία στο beach bar που βρίσκεται τρία χιλιόμετρα μακριά από την 

κατοικία του! 

Στο τέλος μήνυσε και την Αστυνομία, ενώ στο Λιμενικό έχουν βαρεθεί τα συνεχή τηλεφωνήματά 

του και τις διαμαρτυρίες του για την διέλευση των τάνκερ ή κάποιου μικρούς σκάφους, σε απόσταση 

αναπνοής από την βίλα του. 

Ο 56χρονος σήμερα κ. Γιώργος Γερόλυμπος δεν θα μείνει σίγουρα στην ιστορία ως ένας 
χαρισματικός παράγοντας του αθλητισμού.
Σπούδασε Οικονομολόγος στην ΑΣΟΕ και έκανε το μεταπτυχιακό του στο μητροπολιτικό 

πανεπιστήμιο του Δουβλίνου. 

Ομιλεί άπταιστα γαλλικά και αγγλικά και ήταν μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής έως το 2009.
Θήτευσε ως ένας από τους πολλούς ανθρώπους που έλεγαν ότι είναι δίπλα στην κα. Γιάννα 
Αγγελοπούλου, η οποία όμως τον απάλλαξε από την θέση του, όταν το όνομά του ενεπλάκη σε 
σκάνδαλο με εταιρεία ασφαλείας για τους Ολυμπιακούς στην οποία ήταν μέτοχος, κάτι που 

απαγορευόταν σε όσους δούλευαν στον «Αθήνα 2004». 
  

 
Λατρεύει το καράτε, όπου πήρε δύο χάλκινα μετάλλια, είναι φαν της ιστιοπλοΐας, ενώ παίζει και 

χόκεϊ όταν δεν επιδίδεται στην πιο αγαπημένη του ενασχόληση: Στο να μοιράζει μηνύσεις επειδή 
τα τάνκερ του κ. Αγγελόπουλου του χαλάνε την θέα ή επειδή κάποιο μαγαζί τρία χιλιόμετρα 
μακριά από το σπίτι του διαταράσσει όχι την κοινή αλλά την δική του ησυχία, όπως 
διατείνεται ο… «Σάχης των Μεγάρων».          
 


