
(συμπληρωματική κατάθεσή μου στην προανάκριση – περίπου 30-10-2013) 

 

Σε συνέχεια της από 7-10-2013 μήνυσής μου με ΑΒΜ Β2013/3181 

κατά του Παναγιώτη Δρακόπουλου υποβάλλω σήμερα συμπληρωματικά τα 

Σχετικά 14 έως 19 (έξι Σχετικά) σε συνέχεια των δέκα τριών πρώτων που έχω 

υποβάλλει με τη μήνυσή μου, για τους λόγους που περιγράφω ακολούθως. 

Κατά πρώτον καταθέτω το Σχετ-14 σε συμπλήρωση της αποδεικτικής 

αξίας του Σχετ-10 που έχει ήδη υποβληθεί. 

Την 11-10-2013 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4198/2013 (Σχετ-15), με το 

Άρθρο 8, § 4α του οποίου παραγράφονται τα αδικήματα με μη αμετάκλητες 

ποινές διάρκειας μέχρι έξι μηνών. Με τον ανωτέρω νόμο παραγράφονται οι 

ποινές μου και τα αδικήματα των αποφάσεων 34757/23-3-2012 του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Γ. Γερόλυμπου κατά Ε. Περσίδη), που 

ήταν 6 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή, και 6760/20-7-2012 του 

Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών (Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη 

κατά Ε. Περσίδη), που ήταν 4 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή.  

Τον ανωτέρω νόμο και την βάσει αυτού απαλλαγή μου από τις 

ανωτέρω ποινές και τα αντίστοιχα αδικήματα δημοσίευσα στην αρχική σελίδα 

και σε τρεις εσωτερικές του ιστότοπου www.karate.gr, του οποίου είμαι 

ιδιοκτήτης (Σχετ-16) και τον οποίο διαβάζει καθημερινά ο μηνυόμενος και οι 

δικηγόροι του, αφού από εκεί αντλεί υλικό για τις δικές του μηνύσεις εναντίον 

μου και τα σχετικά έγγραφα για να τις υποστηρίξει από το 2005 μέχρι σήμερα 

με τελευταία του μήνυση την από 7-8-2013 με ΑΒΜ Δ2013/2340. Σκοπός μου 

ήταν να τον ενημερώσω για την δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, την άγνοια 

άλλωστε του οποίου δεν μπορεί πλέον να επικαλεσθεί, ώστε να διαγράψει τα 

όσα συκοφαντικά και κατά παράβαση του 2472/1997 περί προσωπικών 

δεδομένων γράφει για μένα στους δικούς του ιστότοπους www.gtkf.gr και 

www.zone.com.gr, όπου παρανόμως 1) «δημοσιεύει» και 2) «δημοσιεύει 

διαστρεβλωμένη» την ποινική μου κατάσταση, έναν από τους λόγους για τους 

οποίους υπέβαλα την παρούσα μήνυσή μου. 

Παρ’ όλα αυτά, ο μηνυόμενος εξακολουθεί αμετανόητος ακόμα και 

σήμερα 29-10-2013 να έχει ανηρτημένα στο διαδίκτυο αμετάβλητα τα 

ανωτέρω επίδικα δημοσιεύματά του, όπου αναφέρεται και η δεύτερη ως άνω 

ποινή μου που ήδη παραγράφηκε, όπως αποδεικνύεται από τα Σχετικά 17, 
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18 και 19, τα οποία αποτελούν σημερινές εκτυπώσεις των ιστοσελίδων του. 

Τονίζω εδώ ότι η άλλη ποινή μου που αναφέρει στις ιστοσελίδες του έχει ήδη 

παραγραφεί με το νόμο 4043/13-2-2012. 

Συνεπώς, ο μηνυόμενος είναι αποφασισμένος να συνεχίζει ασταμάτητα 

1) να με συκοφαντεί από τις ιστοσελίδες του, και 2) να δημοσιοποιεί τα 

ευαίσθητα προσωπικά μου δεδομένα της ποινικής μου κατάστασης, 

διατηρώντας την συστηματικά διαστρεβλωμένη δημοσίευση της ποινικής μου 

κατάστασης ανηρτημένη στο διαδίκτυο και στις δύο ιστοσελίδες του, ενώ 

γνωρίζει, αφού το δημοσίευσα και το διάβασε, ότι οι δύο ποινές μου και τα 

σχετικά αδικήματα, που δημοσιεύει στις ιστοσελίδες του, έχουν ήδη παρα-

γραφεί με τους νόμους 4043/13-2-2012 και 4198/11-10-203. 

Άλλο τίποτα δεν έχω να προσθέσω.  

 


