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Κύριοι, 
διά της παρούσης επιστολής οφείλω να σας ενημερώσω για τα τεκτενόμενα στην Ελληνική 
Ομοσπονδία Καράτε τους τελευταίους μήνες, έπειτα από την αποπομπή του κ. 
Γερόλυμπου από τις θέσεις του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαικής και της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Καράτε. 

 Η πρώτη επίσημη ενημέρωση που λάβαμε ως Σύλλογοι-Μέλη από την Ελληνική 
Ομοσπονδία Καράτε ήταν στις 5/10/2013, κατά την κλήση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
Στη συνέλευση αυτή κατηγορήθηκε ευθέως από τον κ. Γερόλυμπο ο Πρόεδρος της 
Παγκόσμιας και Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Καράτε κ. Αντόνιο Εσπίνος, για οικονομικές 
ατασθαλίες γενικά, για κατασπατάληση οικονομικών πόρων της W.K.F., κατά τη διάρκεια 
της εκστρατείας ένταξης του Καράτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 (K is on the 
way),για υπεξαίρεση χρημάτων με σκοπό να επενδυθούν στο χρηματιστήριο, για 
προώθηση οικονομικών συμβάσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σε εταιρίες 
συγγενικών προσώπων του κ. Εσπίνος και γενικότερα για την οικονομική αδιαφάνεια με 
την οποία κινείται η W.K.F. 

 Στην ίδια Συνέλευση κατηγορήθηκε από τον κ. Γερόλυμπο και από τον κ. 
Μπουλούμπαση «η επιλογή του κ. Εσπίνος» σχετικά με τον Πρόεδρο της Βαλκανικής 
Ομοσπονδίας Καράτε. Ευθέως αναφέρθηκαν στον Πρόεδρο της Βαλκανικής Ομοσπονδίας   
με χαρακτηρισμούς όπως «μέλος του υποκόσμου», «βαρυποινίτης μαφιόζος», 
«άνθρωπος της νύχτας της Βουλγαρικής Μαφίας». Ο κ. Γερόλυμπος εισηγήθηκε – όπως 
είπε – στην Ελληνική Ομοσπονδία να μην ενταχθεί στη Βαλκανική Ομοσπονδία γιατί δεν 
τον εκφράζει η ιδέα να είναι υπό την διοίκηση ενός μαφιόζου και να μιμηθεί πολλές άλλες 
χώρες Κράτη-Μέλη οι οποίες δεν εντάχθηκαν . Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ. 
αποδέχθηκε την εισήγηση. Προφανώς η Γενική Γραμματεία δεν γνωρίζει πως η ΕΛ.Ο.Κ. 
είναι η μόνη Ομοσπονδία εκτός της Βαλκανικής και αγνοήθηκαν οι έγγραφες παροτρύνσεις 
του Προέδρου της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε προς την κατεύθυνση ένταξής μας. 
Σαφώς αυτό αντιτίθεται στο Καταστατικό της ΕΛ.Ο.Κ.( άρθρο 3 παρ.θ) και θα πρέπει η 
Γ.Γ.Α. να πάρει θέση. Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία και προφανώς σιωπηρά 
αποφασίστηκε να μην ενταχθεί η ΕΛ.Ο.Κ. στη Βαλκανική Ομοσπονδία Καράτε, με ότι 
συνεπάγεται αυτό για Συλλόγους, Αθλητές, Προπονητές,Διαιτητές. 



 Στη συνέχεια, λαμβάναμε συνεχώς ενημερώσεις από μέσο κοινωνικής δικτύωσης 
(facebook) και συγκεκριμένα από προφίλ με ονομασία χρήστη World Karate Campaign 
(https://www.facebook.com/wkf.campaign?hc_location=timeline)  δυσφημιστικά σχόλια για 
τον Πρόεδρο της  W.K.F. κ. Αντόνιο Εσπίνος προκαλώντας τον να παραιτηθεί, 
παρουσιάζοντάς τον ως ανίκανο να διοικήσει την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε. Την 
ίδια στιγμή λαμβάναμε τηλεφωνικά πληροφορίες πως ο κ. Γερόλυμπος τυγχάνει 
απίστευτης δυσμένειας από ολόκληρη την οικογένεια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Καράτε και αποδεικνυόταν κάθε φορά που ο κ. Γερόλυμπος παρίστατο ως Μέλος του Δ.Σ. 
της W.K.F. σε διοργανώσεις . 

 Στην πορεία ενημερώθηκαμε από το εξωτερικό πως ο κ. Γερόλυμπος τιμωρήθηκε 
με εξάμηνο αποκλεισμό από τις διοργανώσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε και 
κατά συνέπεια και από τις διοργανώσεις της ΕΛ.Ο.Κ. . Η Ελληνική Ομοσπονδία, όχι μόνο 
δεν κοινοποίησε την απόφαση, αλλά προφανώς αδιαφόρησε, αφού επέτρεψε στον κ. 
Γερόλυμπο να παραστεί και να τελέσει απονομές στο Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος την 
16/11/2013 στην Καρδίτσα. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν η Οργανωτική Επιτροπή της 
Βορείου Ελλάδος είχε λάβει γνώση για την τιμωρία του κ. Γερόλυμπου και έγινε με την 
ανοχή της ή φέρει επίσης ευθύνη.  
 Είμαι σε θέση όμως να γνωρίζω πως η ΕΛ.Ο.Κ. στεγάζει ακόμα σε γραφεία της τον 
κ. Γερόλυμπο, του επιτρέπει να συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια καθώς και ανέχεται 
να διασύρεται το όνομα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και του Προέδρου της, όταν ο κ. 
Γερόλυμπος διαδίδει φήμες προσεχούς εξόντωσης του κ. Εσπίνος και της σύντομης 
ανατροπής του, προκειμένου να αναρριχηθεί στην θέση του εκείνος. 

 Είμαι σε θέση να γνωρίζω πως αρκετοί Προπονητές και Διαιτητές της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καράτε προσπαθούν να αντιτάξουν τις δυνάμεις τους σε αυτόν τον 
παραλογισμό. Οι τελευταίες ενδείξεις είναι η παραίτηση του Προέδρου Επιτροπής 
Διαιτησίας και Αρχιπροπονητή Εθνικής Ομάδας  κ. Κανέλλη έπειτα από προσφορά 25 
περίπου ετών, η παραίτηση του Γραμματέα Τεχνικής Επιτροπής   κ. Τσακατάνη 
Δημήτριου, οι προσωρινές αποχωρήσεις Διαιτητών από το Σώμα Διαιτησίας οι οποίοι 
τιμωρήθηκαν τελικώς με διαγραφή, οι παραιτήσεις Διαιτητών σε ένδειξη συμπαράστασης 
(μεταξύ αυτών και η δική μου). Απόδειξη επίσης αποτελεί η κλήση ενώπιον της Δικαστικής 
Επιτροπής της ΕΛ.Ο.Κ. του κ. Χρήστου Ηλία (πρώην Αντιπρόεδρος Επιτροπής  Διαιτησίας 
E.K.F.), επειδή διέδιδε φήμες σύμφωνα με το κατηγορητήριο κατά της ΕΛ.Ο.Κ. και κατά 
του Επίτιμου Προέδρου της  κ. Γερόλυμπου, κατά τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος Νέων στην Γκουανταλαχάρα το Νοέμβριο. 

 Σε ότι αφορά την προαναφερθείσα κλήση της Δικαστικής Επιτροπής , ασκήθηκε 
πίεση από τον κ. Γερόλυμπο προσωπικά, προς γονέα  (φίλο του κ. Κανέλλη) του οποίου ο 
γιος αποπέμφθηκε από την Εθνική Ομάδα,  να μεταπείσει μέσω της επιρροής του προς 
τον κ. Κανέλλη, να αλλάξει η κατάθεσή του ώστε ο κ. Χρήστου να τιμωρηθεί, και ως 
αντάλλαγμα ο γιος του θα επέστρεφε στην Εθνική Ομάδα. Τόσο ο γονέας όσο και ο κ. 
Κανέλλης αρνήθηκαν κατηγορηματικά να δεχθούν αυτή την χειραγώγηση και ο κ. 
Γερόλυμπος επέδειξε άσεμνη συμπεριφορά με χειρονομίες που δεν αρμόζουν ούτε σε 
15χρονους!!!!  

https://www.facebook.com/wkf.campaign?hc_location=timeline


 Προσφάτως δε,  πραγματοποιήθηκε τεχνικό σεμινάριο Καράτε υπό τον κ. Κον Κάση 
(μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της W.K.F.), με την έγγραφη έγκριση της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Καράτε, με αρνηθείσα την έγγριση από την ΕΛ.Ο.Κ.. Για να είμαι ακριβής, το 
σεμινάριο ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο του 2013, σε μια προσπάθεια εξαναγκασμού, 
συστάθηκε μια Επιτροπή από την ΕΛ.Ο.Κ. τον Ιανουάριο , η οποία θα ήταν αποκλειστικά 
αρμόδια να κρίνει και να εγκρίνει ποια σεμινάρια θα διεξάγονται. Όχι μόνο δεν εγκρίθηκε το 
σεμινάριο αψηφώντας την έγκριση της W.K.F. , όχι μόνο υπήρξαν απειλές για όποιον 
Σύλλογο η Προπονητή θα λάμβανε μέρος, αλλά μία μέρα μετά το πέρας του σεμιναρίου, 
εστάλη έγγραφο στους Συλλόγους που πιθανώς έλαβαν μέρος, να γνωστοποιήσουν εντός 
δύο ημερών αν έλαβαν μέρος στο σεμινάριο παρά τις οδηγίες της ΕΛ.Ο.Κ.. Όπως 
αντιλαμβάνεστε, μέχρι να λάβετε γνώση για την παρούσα επιστολή μου, θα υπάρξει 
πιθανότητα και παραδειγματική τιμωρία για τους συμμετέχοντες Συλλόγους, Προπονητές, 
Αθλητές. 

 Κύριοι, 
ονομάζομαι Ευάγγελος Λαχουρής, ως πτυχιούχος Προπονητής της Γ.Γ.Α., ως παραιτηθείς 
Εθνικός Διαιτητής, ως επίσης κληθείς σε απολογία από την Δικαστική Επιτροπή της 
ΕΛ.Ο.Κ., αλλά προπάντων ως ελεύθερος άνθρωπος, απαλλαγμένος από φόβο και ψυχικό 
εξαναγκασμό στον οποίο υπόκεινται ακόμη πολλοί Σύλλογοι και πολλοί φίλοι μου 

     Κ  Α  Τ  Α  Γ  Γ  Ε  Λ  Ω 

την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε 

 οτι κινείται ενάντια στο Καταστατικό της, 
 οτι χειραγωγεί και εξαναγκάζει τους Συλλόγους-Μέλη της , 
οτι στερεί από τους Συλλόγους-Μέλη το δικαίωμα εφαρμογής του Καταστατικού τους 
οτι υποθάλπτει και δίνει βήμα στον τιμωρημένο Επίτιμο Πρόεδρό της κ. Γερόλυμπο, 
οτι προσβάλλει με τις ενέργειες της το κύρος της χώρας στο εξωτερικό, 
οτι μεθοδεύονται τα αποτελέσματα των Αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας (σε εξέλιξη αίτημα 
Δικαστικής Διερεύνησης). 

Έχοντας πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας  των καταγγελιών και των συνεπειών 
που μπορώ να τύχω, τίθεμαι στη διάθεσή σας με μάρτυρες και έγγραφες αποδείξεις να 
αποδείξω το αληθές όσων αναφέρω. 

        Με Τιμή  
 

       Ευάγγελος Λαχουρής 

          Πιστοποιημένος Προπονητής W.K.F. 

       Βαλκανικός Διαιτητής 


