
 - 1 - 

Προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 

Δια της κας Πταισματοδίκου 6ου Τμήματος 

 

Έγγραφες Εξηγήσεις 

 

Ευθυμίου Περσίδη του Κοσμά, κατοίκου Αθηνών, Λάμπρου Κατσώνη 54, Νεάπολη, 

Τ.Κ. 11471, τηλ. 6999-500500 

 

Επί της διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης κατ’ εμού για διαπίστωση τυχόν 

αδικημάτων της συκοφαντικής δυσφήμισης και της ψευδομαρτυρίας μάρτυρα, προκλη-

θείσας εξαιτίας της αβάσιμης έγκλησης με ΑΒΜ Α2016/1885 των Χρήστου Μπουλούμπαση, 

Γεωργίου Γερόλυμπου, Εμμανουέλας Ποντίδα, Γρηγορίου Βόβλα και Παναγιώτη Χονδρο-

ματίδη αρνούμαι και αποκρούω κατηγορηματικά τα αναφερόμενα σε βάρος μου έχω δε την 

τιμή να εκθέσω τα ακόλουθα, ζητώντας την απαλλαγή μου από οποιαδήποτε κατηγορία. 

 

Ι – Διαχωρισμός των αδικημάτων 

 

Την 6.10.2015 κατέθεσα ως μάρτυρας στη μηνυτήρια αναφορά του α΄ εγκαλουμένου 

σχετικά με την σωρεία παρανομιών κατά την ίδρυση, τη λειτουργία, τις εξετάσεις και τα 

αποτελέσματα της Σχολής Προπονητών Καράτε 2014 υπό την αιγίδα της ΓΓΑ. 

Την παρούσα έγκληση-μήνυση την υπέβαλαν ο επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛΟΚ) Γιώργος Γερόλυμπος και τέσσερα μέλη από τα έντεκα του 

διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΟΚ (ΔΣ/ΕΛΟΚ). Άκρως αξιοπερίεργο είναι ότι τα 

υπόλοιπα επτά μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ ουδόλως προσβλήθηκαν, αφού δεν συμμετέχουν 

στην εν λόγω έγκληση-μήνυση!!! 

Η παρούσα έγκληση-μήνυση αφορά συγκεκριμένα σε τρεις παραγράφους από την 

ανωτέρω κατάθεσή μου, όπως αυτές αναφέρονται στη σελίδα 11 της έγκλησης-μήνυσης. 

Η πρώτη από αυτές τις τρεις παραγράφους περιλαμβάνεται στην εισαγωγική ενότητα 

της κατάθεσής μου με τίτλο «Σύντομο ιστορικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε 

(ΕΛΟΚ)» και δεν αναφέρεται καθόλου στις παρανομίες της Σχολής Προπονητών, που ήταν 

και το αντικείμενο της μηνυτήριας αναφοράς και των καταθέσεων των μαρτύρων 

κατηγορίας. 

Η δεύτερη από τις τρεις παραγράφους είναι από τη σελίδα 10 της κατάθεσής μου και 

πάλι δεν αναφέρεται καθόλου στις παρανομίες της Σχολής Προπονητών, που ήταν και το 

αντικείμενο της μηνυτήριας αναφοράς και των καταθέσεων των μαρτύρων κατηγορίας. 
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Τέλος, η τρίτη από τις τρεις παραγράφους είναι από τη σελίδα 22 της κατάθεσής μου 

και πάλι δεν αναφέρεται καθόλου στις παρανομίες της Σχολής Προπονητών. 

Δηλαδή, οι εγκαλούντες-μηνυτές από μια κατάθεσή μου 23 σελίδων πυκνογραμμένη 

στο μονό διάστημα με αντικείμενο λεπτομερέστατα αποδεικτικά στοιχεία, που αποδεικνύουν 

τις παρανομίες κατά την ίδρυση, τη λειτουργία, τις εξετάσεις και τα αποτελέσματα της Σχολής 

Προπονητών Καράτε 2014 υπό την αιγίδα της ΓΓΑ, μη βρίσκοντας τίποτα ψευδές και 

συκοφαντικό σε όλα όσα καταθέτω σχετικά, απελπισμένοι και μόνο για τη δημιουργία 

εντυπώσεων κατά την εκδίκαση της μηνυτήριας αναφοράς εναντίον τους με εγκαλούν-

μηνύουν για συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδή μαρτυρία από τις γενικόλογες αναφορές 

μου στον αρχι-παράνομο «μαγαζάτορα της ΕΛΟΚ» και στην πολυετή παράνομη λειτουργία 

της πολύπαθης αυτής ομοσπονδίας. 

Εκ των ανωτέρω αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι εγκαλούντες-μηνυτές ομολογούν 

έμπρακτα τις παρανομίες, που έλαβαν χώρα κατά την ίδρυση, τη λειτουργία, τις εξετάσεις 

και τα αποτελέσματα της Σχολής Προπονητών Καράτε 2014 μεταξύ των οποίων περιλαμ-

βάνεται σωρεία ποινικών αδικημάτων, που διέπραξαν τόσο οι ίδιοι ως μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ 

όσο και τα υπόλοιπα μέλη αυτού, τα οποία δεν συμμετέχουν στην παρούσα έγκληση-

μήνυση, δείχνοντας έτσι ότι «δεν έχουν προσβληθεί αναλόγως»! 

Παρ’ όλα αυτά, εκμεταλλεύονται τις γενικόλογες αναφορές μου εκτός του αντικειμένου 

της μαρτυρίας μου, που είναι η Σχολή Προπονητών, για να αντλήσουν δήθεν «διάπραξη 

αδικημάτων» και με κατηγορούν για συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδή μαρτυρία μόνο και 

μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. 

Στα επόμενα, θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να αναφερθώ χωριστά στα δύο αδικήματα της 

συκοφαντικής δυσφήμησης και της ψευδορκίας μάρτυρα για τα οποία κατηγορούμαι. 

 

II – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ – Η μακροχρόνια ενασχόλησή μου με το καράτε 

 

Είμαι συνταξιούχος ηλ/γος-μηχ/γος του ΕΜΠ και έχω ασχοληθεί εκτενέστατα με τα 

αθλήματα τζούντο και καράτε ως αθλητής από το 1966 έως το 1980 και ως διοικητικός από 

το 1980 μέχρι σήμερα. 

Επί 17 χρόνια (1977-1994) ήμουν ο εκδότης του μοναδικού μηνιαίου περιοδικού 

αυτών των αθλημάτων «ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ». Η μακροχρόνια επί δέκα επτά 

(17) χρόνια εκδοτική και δημοσιογραφική μου ενασχόληση είναι υπεραρκετή ώστε να μου 

έχει δημιουργήσει βαθιά το συναίσθημα της ευθύνης του επαγγελματία δημοσιογράφου. 

Από το 1995 δημιούργησα ιστότοπο στο διαδίκτυο για τα νέα του καράτε, ενώ από τον 

Αύγουστο του 2004 κατοχύρωσα το όνομα www.karate.gr ως όνομα χώρου (domain name) 
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Admin
Line

Admin
Line

Admin
Rectangle



 - 3 - 

του εν λόγω ιστότοπου. Συνεπώς ο www.karate.gr,  είναι ένας προσωπικός ιστότοπος, 

στον οποίο αναφέρομαι δημοσιογραφικά (χωρίς φυσικά να μπορεί να θεωρηθεί 

«διαδικτυακό μέσο μαζικής ενημέρωσης» κατά τα πρότυπα των εντύπων και ηλεκτρονικών 

εφημερίδων βάσει των ν. 3021/2003, 3310/2005 και 3414/05) στο στενό και ειδικό χώρο 

του αθλήματος του καράτε λόγω της δικής μου υπερ-τεσσαρακονταετούς ειδίκευσης σε 

αυτό το αντικείμενο, ως αθλητή και διοικητικού και λόγω της παλαιότερης ιδιότητάς μου ως 

εκδότη συναφούς μηνιαίου αθλητικού περιοδικού επί δέκα επτά (17) ολόκληρα χρόνια.  

Όσα πρόσωπα κρίνονται στο www.karate.gr 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 και όπως γίνεται 

γενικότερα δεκτό από το Σύνταγμα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Σε διοικητικό επίπεδο, κατά το διάστημα 1979-1986 ήμουν γενικός γραμματέας της 

Ελληνικής Αστικής Εταιρείας Σότοκαν Καράτε με την οποία αντιπροσωπευόταν η χώρα μας 

σε αγώνες του εξωτερικού. Το διάστημα 1986-1994 ήμουν Γενικός Γραμματέας, Πρόεδρος 

και Επίτιμος Πρόεδρος της «Ελληνικής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Καράτε» (ΕΟΕΚ), 

σημερινής «Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε» (ΕΛΟΚ), αναγνωρισμένης από την Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού και μετεξέλιξη της προηγούμενης αστικής εταιρείας, την οποία εγώ 

στην ουσία δημιούργησα και την έδρα της οποίας φιλοξενούσα επί πέντε χρόνια αφιλο-

κερδώς στο δικό μου γραφείο. 

Κατά το τέλος του 1995 διαφώνησα με τις παρανομίες του Γιώργου Γερόλυμπου, 

αντιπροέδρου τότε της ΕΟΕΚ (εγώ ήμουν Επίτιμος Πρόεδρος) και αποχώρησα από την 

ΕΟΕΚ. 

Το 1995 ιδρύθηκε η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε» (ΠΟΠΚ) και 

εντάχθηκα στην ΠΟΠΚ, στην οποία ανέλαβα γενικός γραμματέας έως το 2001, ενώ από το 

2002 έως το 2004 και από το 2007 έως και σήμερα είμαι πρόεδρος. 

Όλη η ανωτέρω πορεία μου στο χώρο του καράτε ως αθλητή, ως εκδότη και δημοσιο-

γράφου συναφούς μηνιαίου περιοδικού και διαχειριστή-συντάκτη σχετικού ιστότοπου για 

περισσότερο από σαράντα χρόνια, ως διοικητικού αντίστοιχων ομοσπονδιών για περισ-

σότερο από επίσης σαράντα χρόνια καθώς και η σημερινή μου θέση ως προέδρου της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε αποδεικνύουν το έντονο και συνεχές 

ενδιαφέρον μου για την πορεία του Καράτε στην Ελλάδα και τον κόσμο.  

Τα ανωτέρω αποδεικνύουν αφενός ότι είμαι ο πλέον ειδικός εμπειρογνώμων στον 

τομέα του καράτε στην Ελλάδα, διότι κανένας άλλος δεν έχει αναπτύξει συνεχώς για 
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περισσότερο από σαράντα χρόνια τόσο εκτεταμένες διοικητικές και δημοσιογραφικές 

δραστηριότητες στον αθλητικό αυτό τομέα, και αφετέρου δεν υπάρχει άλλος στην Ελλάδα 

που μπορεί να έχει περισσότερο «δικαιολογημένο ενδιαφέρον» από εμένα για την τύχη του 

καράτε, των αθλητών του, των συλλόγων του και των ομοσπονδιών του. 

 

ΙII – Η έγκληση για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης είναι εκπρόθεσμη 

και πρέπει να απορριφθεί!  

 

Κατά το άρθρο 117 Π.Κ. όταν ο νόμος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας 

αξιόποινης πράξης το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει την έγκληση 

μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα που έλαβε γνώση της πράξης που τελέσθηκε και για 

το πρόσωπο που την τέλεσε. 

Στην προκείμενη περίπτωση ζητείται η ποινική μου δίωξη για το αδίκημα της 

συκοφαντικής δυσφήμισης, που διεπράχθη κατά την υποβολή της κατάθεσής μου την 

20.10.2015 ως μάρτυρα στη μηνυτήρια αναφορά του α΄ εγκαλουμένου, η οποία έλαβε ΑΜΒ 

ΑΘ2015/37, και περιήλθε εις γνώση των εγκαλούντων-μηνυτών την 14.6.2016, όπως αυτοί 

ισχυρίζονται. 

 Απόδειξη της γνώσης των ανωτέρω κατά την ως άνω ημερομηνία δεν δίδεται 

ειδικότερα από τις ένορκες καταθέσεις των δύο μαρτύρων, που προσκομίζουν οι 

εγκαλούντες.  

Όλα όσα κατέθεσα ως μάρτυρας στη μηνυτήρια αναφορά του α΄ εγκαλουμένου όχι 

μόνο είναι αληθινά, αλλά δημοσιεύονταν στον μοναδικό για το καράτε ιστότοπο 

www.karate.gr, (Σχετ-Π01, Αρχική σελίδα), του οποίου είμαι ιδιοκτήτης και διαχειριστής, 

από τον Αύγουστο του 2004, που το δημιούργησα, μέχρι σήμερα, ενώ με ιδιαίτερη έμφαση, 

έκταση και τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία από τον Νοέμβριο του 2013 μέχρι σήμερα, 

όπως αποδεικνύεται από το Σχετ-Π02, και από «επιτόπια» επίσκεψη στον προσιτό σε 

όλους ιστότοπο www.karate.gr και στο κεφάλαιο ΕΛΟΚ–WKF. Το Σχετ-Π02 περιλαμβάνει 

τα περιεχόμενα αυτού του κεφαλαίου. 

Από τα δημοσιεύματα αυτού του κεφαλαίου ξεχωρίζω και υποβάλλω ως ενδεικτικά 

της κατάστασης, που επικρατούσε στην ΕΛΟΚ τα ακόλουθα Σχετικά, εκτυπώσεις μερικών 

δημοσιευμάτων μου από το διαδίκτυο, όπου επάνω αριστερά σε κάθε εκτύπωση 

εκτυπώνεται ο τίτλος του δημοσιεύματος, κάτω αριστερά η ηλεκτρονική του διεύθυνση και 

κάτω δεξιά η ημερομηνία που αναρτήθηκε στον ιστότοπο www.karate.gr, μαζί με περίληψη 

του αντικειμένου του δημοσιεύματος: 
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Σχετικό-Π03: από «19/2/2014 - Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ. 

Μπίκα από τη ΔΕ/ΕΛΟΚ και η πανηγυρική τους αθώωση από το ΑΣΕΑΔ.»  

Περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία για τις παράνομες Δικαστικές Επιτροπές που 

συγκροτούσε ο Γερόλυμπος και η ΕΛΟΚ για να εξοντώνει τους αντιπάλους συλ-

λόγους και άτομα. Οι Δικαστικές Επιτροπές ήταν παράνομες, διότι δεν αποτελούνταν 

από μέλη συλλόγων-μελών της ΕΛΟΚ, όπως καθορίζει ο αθλητικός νόμος, αλλά από 

επ’ αμοιβή δικηγόρους της επιλογής του Γερόλυμπου! 

Σχετικό-Π04: από «10/3/2014 -  Σας φτύνουνε και λέτε … «βρέχει»! Εκτεταμένη ΝΟΘΕΙΑ 

στις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε - ΕΛΟΚ!»  Περιγράφει τη νοθεία και 

τις παρανομίες των εκλογών της ΕΛΟΚ κατά το 2012. Τα ίδια και χειρότερα έγιναν 

και κατά τις πρόσφατες εκλογές της 11.9.2016. Με πλήρη αδιαφάνεια των όσων 

συλλόγων έχουν δικαίωμα ψήφου και με εικονικούς αντιπροσώπους συλλόγων 

χρησιμοποιώντας «λευκές βεβαιώσεις αντιπροσώπευσης» καλύπτονται με δήθεν 

εγκρίσεις όλοι οι παράνομοι ετήσιοι οικονομικοί απολογισμοί και χειραγωγούνται όλες 

οι αρχαιρεσίες! Το τρομερό είναι ότι όταν σύλλογοι της αντιπολίτευσης φθάνουν 

να ζητούν με εισαγγελικές παραγγελίες τα Πρακτικά των ΓΣ Αρχαιρεσιών, το 

ΔΣ/ΕΛΟΚ δεν τα δίνει αδιαφορώντας ακόμα και για τις εισαγγελικές 

παραγγελίες! 

Σχετικό-Π05: από «20/10/2014 - Ανθρωποθυσίες στο Βωμό της ... Θεάς Αρπαχτής, ή Το 

Χρονικό ενός Προαναγγελθέντος Φόνου εκ Προμελέτης!»  Περιγράφονται οι τρόποι 

που χρησιμοποιεί ο Γερόλυμπος και η γυναίκα του Εμμανουέλα Ποντίδα, ώστε να 

δημιουργούν αχυράνθρωπους εντός και εκτός της ΕΛΟΚ, αλλά και πολιτικούς 

υποστηρικτές με καραμπινάτη διαπλοκή, όπως ο τέως υπουργός εργασίας Γιάννης 

Βρούτσης! 

Σχετικό-Π06: από «28/10/2014 - Καραμπινάτες Παρανομίες στη ΓΣ/ΕΛΟΚ:  Άγριο Όργιο 

Παρανομιών από τα Μέλη του ΔΣ και Αντιπροσώπους Συλλόγων!»  Παρουσιάζει ένα-

ένα τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ και τις παρανομίες σε περίληψη, στις οποίες εμπλέκονται! 

Οι περισσότεροι είναι ταυτόχρονα και προπονητές καράτε, πράγμα που 

απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο! Είναι προφανές ότι όλα αυτά είναι σε γνώση 

όλου του κόσμου του καράτε και μαζί και των μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ! 

Σχετικό-Π07: από «27/11/2014 - Καταρρέουν οι απάτες του Εγκληματικού Αθλητικού 

Απατεώνα και "Μάγου του Αθλητισμού" Γιώργου Γερόλυμπου και του ΔΣ της ΕΛΟΚ!» 

Ό,τι κάνει στο καράτε ο Γερόλυμπος τα έχει κάνει και σε άλλες τρεις ομοσπονδίες, 

αφού πρώτα τις άρπαξε ή τις ίδρυσε εξαρχής με συλλόγους καράτε, οι οποίοι ΔΕΝ 

είχαν τμήματα στα αντίστοιχα αθλήματα, με σκοπό πάντα να είναι μέλος της 
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Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής! Πρόκειται για τις ομοσπονδίες Χόκεϋ, Κέρλινγκ 

και Τριάθλου! Από το Χόκεϋ τον έδιωξε ο συνεταίρος του Γιώργος Τσόγκας, με τον 

οποίο το άρπαξε από τους συλλόγους που έκαναν πραγματικά Χόκεϋ, το 1997 για 

να γίνει εκείνος (ο Τσόγκας) μέλος της ΕΟΕ. Η ομοσπονδία του Κέρλινγκ έχασε την 

ειδική αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ το 2014 και εκείνη του Τριάθλου την έχασε 

πριν από δυο μήνες από τη ΓΓΑ. Η αφαίρεση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από 

τις ως άνω ομοσπονδίες Χόκεϋ, Κέρλινγκ και Τριάθλου προκλήθηκε από έρευνες και 

δημοσιεύσεις δικές μου στο www.karate.gr.  

Σχετικό-Π08: από «29/1/2015- Συγχαρητήρια κ. Κοντονή! Κερδίσατε μια ... Ηλεκτρική 

Καρέκλα του Φακίρη!!! Καθαρίστε πρώτα τις βρωμιές που άφησε πίσω του ο Γιάννης 

Ανδριανός!» (Αυτό είναι από το κεφάλαιο «Αθλητικά».)  Αυτό το δημοσίευμα είναι 

καταγγελτικό της απάθειας και της αδράνειας που επιδεικνύει η ΓΓΑ επί είκοσι χρόνια 

στις δραστηριότητες των «αθλητικών εγκληματιών» με αποτέλεσμα να έχει 

στρεβλωθεί απόλυτα ο αθλητισμός της χώρας! 

Σχετικό-Π09: από «13/7/2015 - Σταύρο Κοντονή και Ιούλιε Συναδινέ:  Αποκαταστήστε τη 

νομιμότητα!»   Εξειδικεύω τις ευθύνες του Υφυπουργού Αθλητισμού και του Γενικού 

Γραμματέα Αθλητισμού στις παρανομίες κατά την ίδρυση, τη λειτουργία, τις εξετάσεις 

και τα αποτελέσματα της Σχολής Προπονητών Καράτε 2014 υπό την αιγίδα της ΓΓΑ! 

Σχετικό-Π10: από «15/1/2016 – Ενημέρωση 1/9/2016 - Εγκληματική Οργάνωση Εκμετάλ-

λευσης Αθλητικών Ομοσπονδιών έχει στήσει η "Συμμορία Γιώργου και Εμμανουέλας 

Γερολύμπου και Συνεργατών Α.Ε.Α."»  Μετά από καταγγελίες δικές μου μέσω του 

www.karate.gr και δημοσιοποίηση αποδεικτικών στοιχείων για «μαϊμού-εκλογές» με 

ανθρώπους του καράτε στο ΔΣ του Τριάθλου επιτέλους η ΓΓΑ «ξύπνησε» και 

αφαίρεσε από την ομοσπονδία Τριάθλου την ειδική αθλητική αναγνώριση! 

Ταυτόχρονα καταγγέλλω την πληρωμή προπονητή καράτε από τη ΓΓΑ, ενώ 

ταυτόχρονα είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, πράγμα που απαγορεύεται από τον αθλητικό 

νόμο! 

Σχετικό-Π11: από «21/3/2016 - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - "Γερόλυμπος Ε.Ο.Δ.Ι.-Α.Ε." - Συμμορία 

με Δομή και Ιεραρχία! ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ!»   Το εκτεταμένο αυτό άρθρο, που 

δημοσιεύτηκε έξι μήνες πριν από την  υποβολή της έγκλησης των εγκαλούντων 

εναντίον μου, και άρα όλοι τα ήξεραν όλα (!), «υποδεικνύει» στην Επιτροπή 

Ελέγχου της ΓΓΑ, που ορίστηκε για τον έλεγχο της ΕΛΟΚ, σχετικά με τις παρανομίες 

για τις οποίες θα πρέπει να ψάξουν κατά τον διαχειριστικό έλεγχο της ΕΛΟΚ! 

http://www.karate.gr/
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Σχετικό-Π12: από «31/3/2016 - ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-"Γερόλυμπος Ε.Ο.Δ.Ι.-Α.Ε." - Συμμορία 

με Δομή και Ιεραρχία! ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ!»  Το εκτεταμένο αυτό άρθρο, που δημο-

σιεύτηκε επίσης έξι μήνες πριν από την  υποβολή της έγκλησης των εγκαλούντων 

εναντίον μου, και άρα όλοι τα ήξεραν όλα (!), «υποδεικνύει» στην Επιτροπή 

Ελέγχου της ΓΓΑ, που ορίστηκε για τον έλεγχο της ΕΛΟΚ, σχετικά με τις παρανομίες 

για τις οποίες θα πρέπει να ψάξουν κατά τον λογιστικό έλεγχο της ΕΛΟΚ! 

 

Από τα ανωτέρω δημοσιεύματα αποδεικνύεται ότι όλα  όσα επιχειρούν να μου 

προσάψουν οι εγκαλούντες συγκεκριμένα για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης ότι 

δήθεν «τα ανακάλυψαν» στην κατάθεσή μου την 14.6.2016 είναι ψευδή, ενώ η αλήθεια είναι 

ότι όλες ανεξαιρέτως οι απόψεις μου για τις παρανομίες τους ήταν δημοσιευμένες με 

αποδεικτικά στοιχεία και γνωστές σε αυτούς ήδη από μήνες και χρόνια νωρίτερα από την 

τρίμηνη προθεσμία που απαιτεί η υποβολή της εγκλήσεώς τους, δηλαδή πολύ πριν από την 

14.6.2016, αφού περιέχονται σε δύο έως τέσσερα δημοσιεύματά μου κάθε μήνα από το 

τέλος του 2013 μέχρι σήμερα! 

Συνεπώς η παρούσα έγκληση είναι αποδεδειγμένα εκπρόθεσμη και πρέπει να 

απορριφθεί και αυτό αποδεικνύεται αναντίρρητα και πολλαπλώς από τα ανωτέρω 

δημοσιεύματα. 

 

IV - Η κατηγορία της ψευδούς μαρτυρίας είναι ψευδής, ανεδαφική και ανύπαρκτη! 

 

Με βάση τα ίδια ως άνω δημοσιεύματά μου στο www.karate.gr είναι προφανές ότι 

όλα τα δημοσιεύματά μου που υποβάλλω ως Σχετικά (αλλά και όλα τα υπόλοιπα του ιδίου 

χρονικού διαστήματος, που δεν υποβάλλω για να μην διογκώσω την δικογραφία) ήδη οι 

μηνυτές, ας μου επιτραπεί η έκφραση, κυριολεκτικά «τα λούζονται» επί τρία χρόνια χωρίς 

να έχουν αντιδράσει με καμία μήνυση εναντίον μου, ενώ γνωρίζουν ότι κάθε μέρα τα διαβάζει 

όλος ο κόσμος του καράτε! 

Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι όλοι οι μηνυτές και ιδίως ο «μαγαζάτορας της ΕΛΟΚ» 

Γιώργος Γερόλυμπος έχουν εδώ και χρόνια αποδεχθεί τις ιδιότητες του «αθλητικού εγκλη-

ματία» και άλλες, που τους αποδίδω, κάτω από την σοφή λαϊκή ρήση «ο κόσμος τό ’χει 

τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι»! 

Εφόσον, λοιπόν, κάθε κατηγορία που τους αποδίδω στις τρεις παραγράφους της 

παρούσας μήνυσης την έχω δημοσιεύσει δεκάδες φορές τα τρία τελευταία χρόνια χωρίς να 

προσβληθούν και να το δείξουν έμπρακτα με κάποια μήνυσή τους εναντίον μου, αυτό 

αποδεικνύει ότι τα τρία τελευταία χρόνια οι μηνυτές θεωρούσαν, πίστευαν οι ίδιοι και 

http://www.karate.gr/
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αποδέχονταν ως ΑΛΗΘΙΝΗ την κάθε λέξη και τον κάθε χαρακτηρισμό των τριών παρα-

γράφων για τις οποίες με κατηγορούν στην παρούσα μήνυσή τους! 

Συνεπώς, η ίδια η παθητική και χωρίς καμιά αντίδραση συμπεριφορά τους αποδει-

κνύει ότι η κατηγορία της δήθεν ψευδούς μαρτυρίας μου είναι ψευδής, ανεδαφική και στην 

ουσία ανύπαρκτη! 

 

V - Τα Σχετικά έγγραφα των αντιδίκων και σχόλια 

 

Εκ περισσού, ας εξετάσουμε και τα Σχετικά έγγραφα των αντιδίκων: 

Σχετ-4 αντιδίκων: Είναι μια επιστολή του Γαβριήλ Σκοπελίτη του Πέτρου χωρίς 

υπογραφή, που επιχειρεί δήθεν να εξηγήσει ότι το σύστημα των κληρώσεων των αγώνων 

της ΕΛΟΚ είναι απαραβίαστο, αλλά αυτό δεν προκύπτει από πουθενά! Επίσης, το 2012, 

που αναφέρεται ότι συστήθηκε η ατομική επιχείρηση του Γαβριήλ Σκοπελίτη, που ελέγχει 

την πλατφόρμα της Sportdata, ο Γαβριήλ Σκοπελίτης ήταν αθλητής του καράτε, ενώ η 

εμφάνιση της πλατφόρμας στο διαδίκτυο έφερε το όνομα του πατέρα Πέτρου Σκοπελίτη, ο 

οποίος τελείως τυχαία είναι μάρτυρας στην παρούσα έγκληση! 

Κατά πρώτον, είναι πολύ περίεργη η «απόκρυψη» του πατέρα Σκοπελίτη από τη 

διαχείριση της πλατφόρμας της Sportdata τα προηγούμενα χρόνια και η έκθεση του υιού 

στους κινδύνους των δικαστικών υποθέσεων! Προσωπικά εμένα μου ενισχύεται η υποψία 

που είχα πάντα ότι ο δικαιούχος της προμήθειας για την χρήση της πλατφόρμας αγώνων 

από την ΕΛΟΚ δεν είναι ο όποιος Σκοπελίτης, αλλά είναι ο ίδιος ο … Γερόλυμπος!  

Κατά δεύτερον, στο Σχετικό-Π13 παραθέτω μια προτροπή της Διεύθυνσης Ηλεκτρο-

νικού Εγκλήματος που δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες και στο διαδίκτυο και έχει σκοπό να 

προστατέψει τις οικογένειες και τα ανήλικα παιδιά από την αφελή ανάρτηση  φωτογραφιών 

των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα, διότι τα ίδια τα παιδιά εκτίθενται σε κινδύνους 

συγκέντρωσης προσωπικών στοιχείων και παιδικής πορνογραφίας! Δυστυχώς, οι 

ανεγκέφαλοι της ΕΛΟΚ και της Sportdata ήδη έχουν εκθέσει σε τέτοιους κινδύνους 

όλους τους μικρούς αθλητές και τις μικρές αθλήτριες όλα τα χρόνια που λειτουργεί η 

πλατφόρμα της Sportdata στο διαδίκτυο, διότι όλων των μικρών αθλητών και 

αθλητριών οι φωτογραφίες προσώπου βρίσκονται ελεύθερα ανηρτημένες στο 

διαδίκτυο με ευθύνη της ΕΛΟΚ και της Sportdata, όπως αποδεικνύεται από το 

Σχετικό-Π14! Έχω την εντύπωση ότι η ανάρτηση εκατοντάδων φωτογραφιών 

ανήλικων αγοριών και κοριτσιών χωρίς την συγκατάθεση των γονέων στο διαδίκτυο 

είναι κακούργημα! Ή κάνω λάθος? Αν ΝΑΙ, τότε θα πρέπει να κινηθεί αυτεπάγγελτη 

διαδικασία! 
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Σχετ-6 αντιδίκων: Δίδεται η εγκύκλιος εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση ως δήθεν απόδειξη της μη ανάμιξης της ΕΛΟΚ σε αυτήν! Από αυτήν την 

εγκύκλιο προκύπτει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ισχυρίζονται οι αντίδικοι, διότι η 

εγγραφή των αθλητών κάθε αθλήματος στον πίνακα μοριοδοτουμένων αθλητών γίνεται 

ΜΕΤΑ από αιτιολογημένη πρόταση της ομοσπονδίας, δηλαδή ΜΕΤΑ από αποδεδειγμένη 

διάκριση σε αγώνες της ομοσπονδίας εσωτερικού ή εξωτερικού! Είναι προφανές ότι 1) για 

την επιτυχία του κάθε αθλητή σε εσωτερικούς της Ελλάδος αγώνες παίζουν κύριο λόγο η 

κλήρωση και οι Έλληνες διαιτητές και την επιβεβαιώνει η ομοσπονδία, και 2) την συμμετοχή 

του κάθε αθλητή σε αγώνες του εξωτερικού την αποφασίζει ή την κατευθύνει το ΔΣ/ΕΛΟΚ, 

διότι αυτό ακριβώς το ΔΣ καταστρατηγεί όλους τους κανόνες, που έχει βάλει, και βάζει μέλη 

των εθνικών ομάδων όποιους αυτό θέλει! 

Τα υπόλοιπα Σχετικά είναι άνευ σημασίας! 

Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω με έμφαση ότι ποτέ ο α΄ εγκαλούμενος δεν με 

ανάγκασε «με πειθώ και φορτικότητα» να καταθέσω ενόρκως σαν μάρτυρας κατά του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός ότι όλα όσα 

περιλαμβάνονται στη μηνυτήρια αναφορά του τα είχα δημοσιεύσει από μήνες πριν 

εκτεταμένα και διεξοδικότατα στο site μου www.karate.gr, όπως φαίνεται και στα 

περιεχόμενα του “Κεφαλαίου ΕΛΟΚ-WKF” (Σχετ-Π02), αλλά και με επίσκεψη στο 

πραγματικό site μου στο Internet.  

Η αλήθεια είναι ότι μόλις έμαθα ότι ο α΄ εγκαλούμενος υπέβαλε την εν λόγω μηνυτήρια 

αναφορά τον πήρα τηλέφωνο και του είπα «Δεν πιστεύω να μη με βάλεις μάρτυρα!» 

Συνεπώς, η μαρτυρία μου αποτελεί πράξη ευσυνειδησίας, εντιμότητας και νομικής 

υποστήριξης των όσων δημοσιεύω επί είκοσι χρόνια σχετικά με τις παρανομίες στην ΕΛΟΚ 

και ο α΄ εγκαλούμενος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την δική μου μαρτυρία! 

Θα μπορούσα σε αυτό το σημείο να ζητήσω να μπει η υπόθεση στο αρχείο, ώστε να 

μην απασχολούμε τα Δικαστήρια με υποθέσεις μηδενικού αντικειμένου, αλλά αντίθετα θα 

τολμήσω να ζητήσω, αφού εκτιμήσετε ορθά τα γεγονότα και τα υποβαλλόμενα έγγραφα, να 

δικαστεί η υπόθεση με αυτεπάγγελτα αντιστροφή των ρόλων, δηλαδή με τους μηνυτές ως 

κατηγορούμενους για προφανέστατη και καραμπινάτη ψευδή καταμήνυση και απόπειρα 

εξαπάτησης του δικαστηρίου της αντίθετης δίκης! 

Τέλος, η μόνη ερμηνεία για την παρούσα μήνυση είναι ότι οι νέοι τους δικηγόροι, που 

ανέλαβαν την υπεράσπισή τους στη μηνυτήρια αναφορά του α΄ εγκαλουμένου-μηνυομένου 

είναι πολύ αφελείς και δεν γνωρίζουν ακόμα τίποτα για το ποιους θα υπερασπιστούν και με 

ποιους θα τα βάλουν! Και τολμώ να το πω αυτό, διότι κάθε προηγούμενος δικηγόρος των 
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μηνυτών τούς έχει εγκαταλείψει, αφού η υπεράσπισή τους μετά τα όσα «αθλητικά 

εγκλήματα» έχουν διαπράξει επί πολλά χρόνια είναι προφανώς αδύνατη! 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 

και για όσα θα προσθέσω, με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου,  

 

ΖΗΤΩ 

 

Να κηρυχθεί απαράδεκτη η ασκηθείσα εναντίον μου έγκληση-μήνυση για  συκο-

φαντική δυσφήμηση και ψευδή μαρτυρία ως προς τα τρία τμήματα της κατάθεσής μου, που 

επικαλούνται οι εγκαλούντες-μηνυτές, και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. 

Επιφυλάσσομαι δε όλων των δικαιωμάτων μου κατά των εγκαλούντων για την υ-

παίτια και παράνομη προσβολή της προσωπικότητάς μου που συντελείται από αυτούς με 

την εν λόγω έγκλησή τους. 

 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016    . 

Ο παρέχων τις έγγραφες εξηγήσεις 

 

 

 

Ευθύμιος Περσίδης       . 

Συνταξιούχος ηλ/γος-μηχ-γος 

 


