
 

Ενώπιον του 23ου Τμήματος του Πταισματοδικείου Αθηνών 

 

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 

Ευθυμίου ΠΕΡΣΙΔΗ του Κοσμά, ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου, συνταξιούχου 

ΤΣΜΕΔΕ, κατοίκου Ζωγράφου, Γκανογιάννη 50, 15773 Αθήνα. 

----------   --   ---------- 

Εισαγωγικά: 
Αρνούμαι και αποκρούω κατηγορηματικά τα αναφερόμενα σε βάρος μου στην από 

27-4-2006 έγκληση του Παναγιώτη Δρακόπουλου του Μηνά εναντίον μου, που κατατέθηκε 

την ίδια ημέρα στο Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ΓΑΔΑ, Λ. Αλεξάνδρας 173, 

Αθήνα, ότι δήθεν αντέγραψα δημοσιεύματά μου από τον ιστοχώρο μου www.karate.gr στον 

ιστοχώρο www.karategreece.com  στο διάστημα από 3 έως 27-4-2006.  

Επιφυλάσσομαι δε όλων των δικαιωμάτων μου κατά του εγκαλούντος για την υπαίτια 

και παράνομη προσβολή της προσωπικότητάς μου που συντελείται από τον εγκαλούντα με 

την εν λόγω έγκλησή του. 

Διαφωνώ απόλυτα και θεωρώ απαράδεκτο να επικαλείται ανύπαρκτες καταχωρήσεις 

μου ο εγκαλών, τόσο κατά τη διατύπωση της εγκλήσεώς του όσο και κατά τα σχετικά που 

επισυνάπτει ως δικής μου τελικής διατύπωσης και ευρισκόμενες στις ιστοσελίδες του 

ιστοχώρου www.karategreece.com στο Διαδίκτυο. Τα θεωρώ απαράδεκτα και απορριπτέα 

για τους εξής απλούς λόγους: 

Τα πραγματικά δημοσιευμένα άρθρα μου κατά εκείνη την περίοδο είχαν δημοσιευθεί 

από εμένα με βάση αντικειμενικά πραγματικά περιστατικά και άλλες μετέπειτα δικαστικές 

αποφάσεις στο δικό μου και μόνο ιστοχώρο www.karate,gr και σε κανέναν άλλο ξένο προς 

εμένα  και όχι δικής μου ιδιοκτησίας. 

Τα άρθρα μου αυτά είναι "ανοιχτά" ηλεκτρονικά αρχεία, πράγμα που σημαίνει ότι 

μπορεί ο καθένας να τα αναπαραγάγει στον υπολογιστή του, να αλλοιώσει τα κείμενά τους, 

να προσθέσει ή να αφαιρέσει λέξεις, φράσεις ή παραγράφους, να αλλάξει τον τίτλο ή την 

ημερομηνία που αναγράφονται στο πάνω ή στο κάτω μέρος κάθε σελίδας τους και να τα 

αναδημοσιεύσει σε οποιοδήποτε δικό του site στο οποίο εγώ δεν έχω καμία απολύτως 

πρόσβαση. Όπως θα αποδείξω πιο κάτω, η εκτύπωση οποιασδήποτε ιστοσελίδας του 

διαδικτύου μπορεί να γίνει από τον οποιονδήποτε με τα πραγματικά της στοιχεία, αλλά και με 

οποιαδήποτε παραποιημένα στοιχεία, ώστε κατ’ ουδένα τρόπο να αποτελεί από μόνη της 

πιστοποιημένο αποδεικτικό στοιχείο. Επιπρόσθετα δε, οι ημερομηνίες 3-27/4/2006, κατά τις 

οποίες πιθανολογείται η δημοσίευσή τους, είναι τελείως αυθαίρετες και ανυπόστατες. 

Επομένως, τα σχετικά «αποδεικτικά στοιχεία» που προσκομίζει ο εγκαλών επ' ουδενί λόγω 

μπορούν να αποτελέσουν "βέβαια" αποδεικτικά στοιχεία των ισχυρισμών του. 
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Η παρούσα έγκληση αναφέρεται σε τρία δημοσιεύματα (το ένα σε δύο εκτυπώσεις) 

στο www.karategreece.com για τα δύο εκ των  οποίων και για τη δημοσίευσή τους στο 

www.karate.gr ήδη έχουν ασκηθεί άλλες εγκλήσεις. Πραγματικά, για το από 4-10-2005 

δημοσίευμα με τίτλο «Δέκα χρόνια απάτες …» και για το από 13-1-2006 με τίτλο «Ανάλυση 

της εκτεταμένης απάτης …» έχουν ασκηθεί οι από 23-2-2006 (Σχετ-1, σελ. 9 άνω και 12 

άνω) και 17-3-2006 (Σχετ-2, σελ. 22 άνω και 23 άνω) εγκλήσεις του εγκαλούντα κατ’ εμού, οι 

οποίες και βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Ανεξάρτητα των ανωτέρω και επί της αποδιδομένης σε μένα πράξεως της συκοφαντι-

κής δυσφήμισης, κατόπιν εγκλήσεως του Παν. Δρακόπουλου, και μετά από το χωρισμό της 

από άλλο αδίκημα με το 3189/2010 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, 

έχω να εκθέσω τα ακόλουθα: 

Κατ’ αρχήν αναφέρομαι στην από 6-7-2007 ανωμοτί κατάθεσή μου, κατά τη 

διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και συμπληρωματικά εκθέτω τα παρακάτω επί της 

συγκεκριμένης πράξης για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη. 

Με προφορικώς κατατεθείσα από 27-4-2006 έγκλησή του ενώπιον του Τμήματος 

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ο Παναγιώτης Δρακόπουλος ισχυρίσθηκε μεταξύ άλλων 

ότι έχω δημοσιεύσει σε τηρούμενη από εμένα ιστοσελίδα φωτογραφίες του, ότι τον αποκαλώ 

απατεώνα, πουλώντας διατροφικά συμπληρώματα και απονέμοντας πλαστά διπλώματα 

μαύρης ζώνης καράτε σε έλληνες αθλητές. 

Πέραν του γεγονότος ότι θεωρητικά τα ανωτέρω δημοσιεύματα δεν ενέχουν ποινική 

αξιολόγηση, αφού ο μηνυτής δεν ισχυρίζεται αν αυτά έχουν σκοπό να βλάψουν την τιμή και 

υπόληψή του, η υπόψη κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης ελέγχεται απαράδεκτη 

κυρίως δε αβάσιμη, διότι όλα αυτά τα ζητήματα έχουν κριθεί με την υπ’ αριθμ. 5476/4-8-2008 

(Σχετ-3) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου αποφαίνεται ότι ο ισχυρι-

σμός της απάτης είναι αβάσιμος δεδομένου ότι ο μηνυτής δεν είχε δικαίωμα να εκδίδει 

διπλώματα καράτε, αλλά μόνο η Ομοσπονδία, ούτε να πουλά διατροφικά συμπληρώματα τα 

οποία όμως δεν εξειδικεύει. 

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω έχω να εκθέσω λεπτομερειακά τα εξής, επεκτεινόμενος 

κατ’ ανάγκη και στη λειτουργία του Διαδικτύου, για κρισιολόγηση της εν θέματι συμπε-

ριφοράς. 

 

- Ι - 
 Ας μου επιτραπεί, εκ προοιμίου, να εκθέσω με συντομία λίγες πληροφορίες για μένα 

στο χώρο του καράτε. Είμαι ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος μηχανικός του Ε.Μ.Π. Άρχισα να 

ασχολούμαι ως αθλητής με τα αθλήματα τζούντο και καράτε από το 1966. Επί 17 χρόνια 

(1977-1994) ήμουν ο εκδότης του μοναδικού μηνιαίου περιοδικού αυτών των αθλημάτων 

«ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ». Λόγω των διασυνδέσεών μου με παγκόσμιες ομοσπον-
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δίες και οργανισμούς ήμουν ο μοναδικός ειδικός στην Ελλάδα για τον έλεγχο της γνησιότητας 

διπλωμάτων τζούντο και καράτε. 

Το διάστημα 1986-1994 ήμουν Γενικός Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτιμος Πρόε-

δρος της «Ελληνικής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Καράτε» (ΕΟΕΚ, αναγνωρισμένης από 

την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού). 

Το 1992 η ΕΟΕΚ (σήμερα ΕΛΟΚ) οργάνωσε την πρώτη «Σχολή Προπονητών Ερασι-

τεχνικού Καράτε» υπό την αιγίδα της Γ. Γ. Αθλητισμού και διορίσθηκα Διευθυντής αυτής της 

Σχολής, όντας ταυτόχρονα και Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΛΟΚ. Οι ογδόντα πρώτοι επίσημοι 

εκπαιδευτές της ΕΛΟΚ έχουν την υπογραφή μου στα διπλώματά τους! Προ της οργάνωσης 

αυτής της Σχολής Προπονητών και επειδή εμφανίζονταν στο χώρο του καράτε πλαστά 

διπλώματα μαύρων ζωνών καράτε από διάφορους οργανισμούς διαφόρων χωρών, λόγω της 

εμπειρίας μου ορίσθηκα κριτής της γνησιότητας των διπλωμάτων των μαύρων ζωνών των 

υποψηφίων προπονητών από το Δ.Σ. της ΕΛΟΚ.  

Το 1995 ιδρύθηκε η «Πανελλήνια ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε» (ΠΟΠΚ). 

Μεταξύ των ιδρυτών ήταν και o εγκαλών, ενώ εγώ εγκατέλειψα την ΕΛΟΚ λόγω αντιθέσεων 

με παρανομίες της διοίκησής της και εντάχθηκα στην ΠΟΠΚ. Η ΠΟΠΚ αναγνωρίστηκε με την 

απόφαση Πολ.Πρωτ.Αθ. 386/1995 (εκουσία). Ακολούθησε τριτανακοπή της ΕΛΟΚ (τότε 

«ΕΟΕΚ», με τον ισχυρισμό ότι μαζί με το δικό της "Μοντέρνο Καράτε" εξασκούσε και κάλυπτε 

και το δικό μας "Παραδοσιακό Καράτε") κατά της αναγνώρισης της ΠΟΠΚ, η οποία 

απορρίφθηκε με την απόφαση Πολ.Πρωτ.Αθ. 72/1996 (εκουσία). Η ΕΛΟΚ («ΕΟΕΚ») άσκησε 

έφεση, η οποία έγινε δεκτή - ερήμην της ΠΟΠΚ - με την απόφαση του Εφετείου Αθηνών 

10.383/1996. Την απορριπτική αυτή εφετειακή απόφαση τριτανάκοψε η Ευρωπαϊκή Ομο-

σπονδία Παραδοσιακού Καράτε και εκδόθηκε η απόφαση του Εφετείου Αθηνών 3.914/2000 

η οποία δέχθηκε την τριτανακοπή και ακύρωση την απόφαση 10.383/1996 του Εφετείου 

Αθηνών και απέρριψε ως αβάσιμη την έφεση της ΕΛΟΚ («ΕΟΕΚ»). Η ΕΛΟΚ («ΕΟΕΚ») 

άσκησε αναίρεση κατά της αποφάσεως αυτής, η οποία απερρίφθη με απόφαση ΑΠ 110/2003 

(Σχετ-4). Κατόπιν της αρεοπαγιτικής αποφάσεως η ΠΟΠΚ είναι το μόνο αναγνωρισμένο 
σωματείο Β' βαθμού που καλύπτει το Παραδοσιακό Καράτε στην Ελλάδα. 

Όλη αυτή την αντιδικία από το 1995 έως το 2003 τη χειρίστηκα προσωπικά, χωρίς 

καμία βοήθεια από κανένα μέλος του Δ.Σ. ή από τον εγκαλούντα και ας τονισθεί ότι: α) η 

υπόθεση αυτή ήταν παγκόσμιας εμβέλειας με την ανάμιξη των δύο παγκόσμιων 

ομοσπονδιών (παραδοσιακού και μοντέρνου καράτε) και της Διεθνούς Ολυμπιακής 

Επιτροπής, β) ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ κ. Γιώργος Γερόλυμπος, που κινούσε την ΕΛΟΚ κατά 

της ΠΟΠΚ, ήταν ταυτόχρονα Γενικός Γραμματέας και της Πανευρωπαϊκής και της 

Παγκόσμιας του Μοντέρνου Καράτε, και γ) η ΕΛΟΚ είχε ετήσια επιχορήγηση από τη ΓΓΑ 

περίπου 150 εκατ. δρχ., ενώ η ΠΟΠΚ είχε μηδενικούς οικονομικούς πόρους. 

Ταυτόχρονα με τα δικαστήρια κατά της ΕΛΟΚ αγωνιζόμουν τελείως μόνος και για την 

αναγνώριση της ΠΟΠΚ από τη ΓΓΑ με πολλαπλές αιτήσεις προς αυτήν και με διαμαρτυρίες 
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για την αδιαφορία της στις αιτήσεις μας προς κάθε αρμόδια διοικητική αρχή (Υπουργείο 

Πολιτισμού, ΓΓΑ, Συνήγορο του Πολίτη, Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Γενικό 

Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, κτλ.). 

Όλη η ανωτέρω πορεία μου στο χώρο του καράτε ως αθλητή για πέντε περίπου 

χρόνια, ως εκδότη και δημοσιογράφου συναφούς μηνιαίου περιοδικού και συντάκτη σχετικού 

ιστοχώρου για περισσότερο από τριάντα χρόνια, ως διοικητικού αντίστοιχων ομοσπονδιών 

για περισσότερο από επίσης τριάντα 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 Παραδοσιακού Καράτε στην Ελλάδα και 
τον κόσμο. 

Η αντιδικία μου με τον εγκαλούντα πρόκυψε στο χώρο του Καράτε όταν την 30-9-

2004 επέδωσα ως πρόεδρος της ΠΟΠΚ με δικαστικό επιμελητή μια εξώδικη επιστολή στον 

κ. Δρακόπουλο (Σχετ-5), η οποία αντικατοπτρίζει με ακρίβεια και λεπτομέρεια την αληθινή 

κατάσταση που επικρατούσε τότε στην ΠΟΠΚ. Η εξώδικη αυτή επιστολή είναι το ισχυρότατο 

αποδεικτικό στοιχείο που αποδεικνύει ότι ο κ. Δρακόπουλος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για 

την πορεία της ΠΟΠΚ προς την καταστροφή εμποδίζοντας εσκεμμένα την πλειοψηφία του 

ΔΣ, που επηρέαζε, να συνεδριάσει και να ορίσει αρχαιρεσίες πριν τη λήξη της θητείας του, 

δηλαδή εντός του 2004. Η επιστολή αυτή δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα μου karate.gr στο 

Διαδίκτυο και κοινοποιήθηκε σε όλους τους συλλόγους-μέλη της ΠΟΠΚ, πράγματα που 

δήλωνα ότι θα έκανα μέσα στην ανωτέρω εξώδικη επιστολή. 

Αμέσως μετά από αυτή την επιστολή μου προς τον κ. Δρακόπουλο η αντιπαράθεσή 

μας χωρίσθηκε σε δύο κατευθύνσεις: μια για την επικράτηση στη διοίκηση στις ΠΟΠΚ και μια 

προσωπική στην οποία ο κ. Δρακόπουλος προσπαθεί να με εξοντώσει ηθικά και οικονομικά 

με μηνύσεις και αγωγές, επειδή αποκαλύπτω τις παράνομες πράξεις του. 

Πέρασε το τέλος του 2004 και μπήκε το 2005 με την ΠΟΠΚ κάτω από κενό διοίκησης. 

Περί τους δέκα νέοι σύλλογοι, με τεχνικό αρχηγό τον κ. Γιώργο Τσόγκα, που απαιτούσαν να 

είναι ο κ. Δρακόπουλος εκτός ΔΣ επειδή ήταν τεχνικός, όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος, 

έκαναν αίτηση στο Πρωτοδικείο για ορισμό προσωρινής διοίκησης με αποτέλεσμα η 

2499/2005 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών να ορίσει προσωρινή διοίκηση με πέντε 

άτομα στα επτά από τα αιτούντα σωματεία του κ. Τσόγκα και δύο από τα παρεμβάντα 

σωματεία του κ. Δρακόπουλου.  

Μετά τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης από το Πρωτοδικείο, η πληρεξούσια 

δικηγόρος του κ. Δρακόπουλου κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη υπέβαλε έφεση στην απόφαση 

του Πρωτοδικείου, αγωγή κατά των συλλόγων του Τσόγκα και αίτηση ακύρωσης της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ΠΟΠΚ, διότι πήραν την διοίκηση από τους συλλόγους του 

πελάτη της! Στο μεταξύ εγώ είχα δημοσιοποιήσει την εκμετάλλευση της ΠΟΠΚ από τον κ. 

Δρακόπουλο και εκείνος δεν μπορούσε να επανέλθει όσο ήμουν και εγώ μέσα στην ΠΟΠΚ. 

Έτσι, παρά τις αντιθέσεις του,  προτίμησε να συνεργαστεί με την αντίπαλη πλευρά του 
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Τσόγκα, ώστε και οι δύο μαζί να εκδιώξουν εμένα και τους συλλόγους που συμφωνούσαν 

μαζί μου από την ΠΟΠΚ.  

Η συνεργασία τους, όμως, αυτή ήταν καταδικασμένη εξ αρχής να αποτύχει και οδήγη-

σε προσωρινά σε προσυμφωνημένες αλλά και διάτρητες παρανομιών εκλογές την 14-8-

2005, εκ των προτέρων άκυρες, διότι έγιναν χωρίς οι οργανωτές τους να έχουν παραλάβει 

από τη γραμματεία της ΠΟΠΚ (δηλαδή από εμένα) και να έχουν στην κατοχή τους τα 

στοιχειώδη εφόδια για τη νομιμοποίησή των εκλογών: α) το μητρώο μελών της ΠΟΠΚ, ώστε 

να γνωρίζουν τις διευθύνσεις των συλλόγων-μελών της, β) το ταμείο και τα στελέχη των 

αποδείξεων είσπραξης συνδρομών των μελών για τον έλεγχο της ταμειακής ενημερότητας, γ) 

τα φύλλα αγώνων, όπου φαίνονται οι δέκα αθλητές στους αγώνες του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους, όπως απαιτεί ο νόμος για το δικαίωμα ψήφου στις σωματείου, και δ) 

τη μοναδική γνήσια σφραγίδα στις ΠΟΠΚ. 

Όλα τα ανωτέρω βρίσκονταν τότε στην κατοχή μου και άρα η ακύρωση των 

προσυμφωνημένων εκλογών ήταν απλά θέμα χρόνου. 

Το αποτέλεσμα των παράνομων εκλογών ήταν τέσσερα μέλη στα επτά από την 

πλευρά του Τσόγκα (και επί πλέον οι αναπληρωματικοί) και τρία μέλη από την πλευρά του 

Δρακόπουλου μεταξύ των οποίων και η πληρεξούσια δικηγόρος του κα Ελένη Ζέππου-
Χαρλαύτη (!), η οποία ανέλαβε πρόεδρος προσεπικαλούμενη τον χαρακτηρισμό 
«κοινής αποδοχής», αλλά με πραγματική αποστολή να καλύψει τον κ. Δρακόπουλο. 

Συνεπώς η ΠΟΠΚ είχε περάσει στα χέρια του Τσόγκα. Το σωματείο καράτε του οποίου είμαι 

πρόεδρος, όπως και 5-6 άλλα σωματεία προβλέψαμε την ακύρωση των εκλογών της 14-8-

2005 (πράγμα εξόφθαλμο) και δεν συμμετείχαμε σε αυτές. Εκτός, όμως, από τους ανωτέρω 

5-6 λόγους ακυρότητας των εν λόγω εκλογών, οι οργανωτές τους προσέθεσαν και ακόμα 5-6 

νέους διαδικαστικούς λόγους ακυρότητας. 

Όπως ήταν αναμενόμενο η υπό την κα Χαρλαύτη «αιρετή» συνδιοίκηση της ΠΟΠΚ 

των Τσόγκα και Δρακόπουλου δεν προέβη σε καμιά απολύτως επίσημη ενέργεια της 

ομοσπονδίας για ένα ολόκληρο χρόνο (ούτε το αποτέλεσμα των εκλογών δεν ανακοίνωσε 

στις συλλόγους-μέλη της ΠΟΠΚ!). 

Με αίτηση ενός σωματείου-μέλους της ΠΟΠΚ για ακύρωση των εκλογών της 14-8-

2005 οι εκλογές αυτές ακυρώθηκαν με την απόφαση 3433/24-8-2006 (Τακτικής Μονομελούς) 

(Σχετ-6). Ακολούθησαν ο ορισμός προσωρινής διοίκησης με την 3121/21-5-2007 (Σχετ-7) με 

την οποία διορίσθηκα στο ΔΣ και στη συνέχεια εκλέχθηκα πρόεδρος και οι νόμιμες εκλογές 

της 20-9-2008 (Σχετ-8) στις οποίες εκλέχθηκα στο ΔΣ και στη συνέχεια εκλέχθηκα πρόεδρος. 

 

- ΙΙ - 
1 – Ένας ιστοχώρος (ή δικτυακός τόπος) με συγκεκριμένο όνομα (διεύθυνση, URL) 

στο διαδίκτυο αποτελείται από επί μέρους ιστοσελίδες, οι οποίες εμφανίζονται ολόκληρες 

στην οθόνη του υπολογιστή μας (με μετακίνηση ενδεχομένως της οθόνης προς τα άνω και 
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κάτω του κατακόρυφου μήκους τους). Ο κάθε ιστοχώρος (domain name) έχει έναν ιδιοκτήτη 

καταχωρημένο στο αρχείο ειδικής εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες ονοματοδοσίας 

ονομάτων δικτυακών χώρων ή αντίστοιχης κρατικής υπηρεσίας. Για την Ελλάδα αρμόδια για 

την ονοματοδοσία ιστοχώρων είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(ΕΕΤΤ, Μαρούσι), ενώ το αρχείο της ονοματοδοσίας (αρχείο domain names) το διατηρεί το 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ, Κρήτη), που υπάγεται στην ΕΕΤΤ. 

Κάθε ιστοσελίδα (κάθε ιστοχώρου) που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή μας 

περιλαμβάνει ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου, σχημάτων, φωτογραφιών και βίντεο, τα οποία 

μπορούν να αντιγραφούν με πολύ απλούς ή περισσότερο σύνθετους τρόπους και 

προγράμματα ανάλογα αν αυτά είναι «ανοιχτά» ή «κλειδωμένα». Οι «ανοιχτές» ή 

«ξεκλείδωτες» ιστοσελίδες αντιγράφονται με απλή «Αντιγραφή – Επικόλληση» (Copy – 

Paste) ακόμα και από μικρά παιδιά. Οι ιστοσελίδες του ιστοχώρου μου www.karate.gr είναι 

απλές και ανοιχτές επίτηδες για να είναι προσιτές και να διαβάζονται και από παλιούς και 

μικρής ταχύτητας υπολογιστές. Άλλωστε μέχρις εκεί φθάνουν οι γνώσεις μου και ο δικός μου 

υπολογιστής είναι παλιός και μικρός και δεν έχει τη δυνατότητα κατασκευής εξελιγμένων 

ιστοσελίδων με εξελιγμένα προγράμματα. 

2 – Ο ιδιοκτήτης ενός ιστοχώρου επεμβαίνει στις ιστοσελίδες του ιστοχώρου του με 

αυστηρά προσωπικό ειδικό κωδικό πρόσβασης (κωδικός ασφαλείας που γνωρίζει ο ίδιος και 

κανένας άλλος), διότι είναι καταγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο ιστοχώρων και φέρει ευθύνη 

για το κάθε τι που γράφεται στο δικό του ιστοχώρο. Συνεπώς, είναι και ο μόνος που μπορεί 

να «ανεβάζει» και να «κατεβάζει» ηλεκτρονικά αρχεία στον ιστοχώρο του. 

Κάθε ιστοσελίδα ενός ιστοχώρου μπορεί να υποστεί αλλαγή από τον ιδιοκτήτη του σε 

λίγα λεπτά και άρα μια τυχαία εκτύπωση αυτής σε δεδομένο χρόνο αποτελεί «στιγμιαίο» 

γεγονός και δεν αποδεικνύει και την ύπαρξή της αυτούσιας σε κάθε προηγούμενο και σε 

κάθε επόμενο χρόνο, ούτε και την ύπαρξή της για κάποιο χρονικό διάστημα. 

Ο ιστοχώρος μου www.karate.gr πιστοποιείται ότι είναι καταχωρημένος στο μητρώο 

του ΙΤΕ με κατάληξη .gr από το Σχετικό-9α, στο οποίο φαίνεται ότι αν γράψουμε «karate.gr» 

στη θέση αναζήτησης στην κατάλληλη ιστοσελίδα του ΙΤΕ και κάνουμε κλικ στο «Έλεγχος» 

θα πάρουμε ως απάντηση το Σχετικό-9β, όπου φαίνονται τα στοιχεία του ιστοχώρου μου, η 

ελληνική εταιρεία EUROPLANET, που είναι ο πάροχος μέσω του οποίου έχω κατοχυρώσει 

το όνομα χώρου karate.gr (domain name) καθώς και οι «εξυπηρετητές» (servers) στην 

Αμερική που παρέχουν φιλοξενία στον ιστοχώρο μου. Φυσικά τα στοιχεία μου είναι 

απόρρητα στους απλούς πολίτες, αλλά με μια εισαγγελική παραγγελία στην ΕΕΤΤ είναι 

διαθέσιμα στη Δικαιοσύνη. 

3 – Ο ιστοχώρος www.karategreece.com έπεσε στην αντίληψή μου ότι αντέγραφε 

δημοσιεύματά μου κάποτε το 2005, κυρίως αγώνων καράτε αλλά και άλλα από τα έκτασης 

δύο χιλιάδων σελίδων Α4 περίπου άρθρα που είχα ανεβάσει μέχρι τότε στον ιστοχώρο μου 

www.karate.gr. Ο ιστοχώρος αυτός ανέφερε ότι είχε έδρα την Αυστραλία και από τέτοια 
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απόσταση δεν μπορούσα να τους το απαγορεύσω, άλλωστε και το αντικείμενο ήταν 

οικονομικά μηδενικό, διότι η δημιουργία και συντήρηση του www.karate.gr από εμένα 

αποτελεί αθλητικό χόμπι και όχι επαγγελματική επιχείρηση! 

Συνεπώς, για ό,τι ήταν και είναι τυχόν δημοσιευμένο στο www.karategreece.com  δεν 

είμαι εγώ ούτε αρμόδιος ούτε υπεύθυνος, αφού δεν έχω κανένα σχετικό κωδικό πρόσβασης 

για αυτόν τον ιστοχώρο και δεν μου ανήκει,  αλλά ευθύνη φέρουν οι ιδιοκτήτες του και σε 

εκείνους θα πρέπει να απευθύνει κατηγορίες ο εγκαλών. 

Όταν γίνεται εκτύπωση μιας ιστοσελίδας του διαδικτύου στο χαρτί, ρυθμίζονται από 
πριν και εμφανίζονται τυπωμένα στην κεφαλίδα και στο υποσέλιδο ορισμένα στοιχεία, όπως 

ο τίτλος της ιστοσελίδας, ο αριθμός της εκτυπωμένης σελίδας, η δικτυακή διεύθυνση της 

ιστοσελίδας και η ημερομηνία και ώρα εκτύπωσης. 

Όταν λέμε «ρυθμίζονται από πριν» εννοούμε ότι ρυθμίζονται στις ρυθμίσεις του 

τοπικού εκτυπωτή από τον άνθρωπο που κάνει την εκτύπωση στο γραφείο του κατά τις δικές 

του επιθυμίες και δεν είναι «κλειδωμένα» και απαραβίαστα στοιχεία της ιστοσελίδας που 

εκτυπώνεται. Δηλαδή, τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι τα πραγματικά, αλλά μπορεί και να 

είναι και παραποιημένα κατά τις επιθυμίες αυτού που τα εκτυπώνει. Επιπρόσθετα και τα 

ανοιχτά αρχεία και τα κλειδωμένα (αλλά εύκολα αντιγραφόμενα ή αντικαθιστώμενα) αρχεία 

είναι αυτονόητο και στοιχειώδες ότι μπορούν να παραποιηθούν. 

Συνεπώς, τα στοιχεία κεφαλίδας και υποσέλιδου της εκτύπωσης στο χαρτί μιας 
ιστοσελίδας ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ τίποτα απολύτως για αυτήν. 

Αφετέρου ένα «αποδεικτικό στοιχείο» αυτονόητα είναι εξ ορισμού βέβαιο, 
ακλόνητο, αναμφισβήτητο, μη παραποιήσιμο, από όλους και γενικά χωρίς αντίρρηση 
αντικειμενικά αποδεκτό! 

Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, μια υποτιθέμενη εκτύπωση ιστοσελίδας ΔΕΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ αποδεικτικό στοιχείο, αφού είναι αυτονόητα αμφισβητήσιμη, διότι παραποιείται 

εύκολα και ως προς τον τίτλο της και ως προς τη διεύθυνση προέλευσής της και ως προς την 

ημερομηνία και ώρα εκτύπωσής της και ως προς το περιεχόμενό της. 

Ως απόδειξη των ανωτέρω υποβάλω το Σχετικό-10α, όπου φαίνεται η πρώτη σελίδα 

εκτύπωσης της ιστοσελίδας του Πρωτοδικείου Αθηνών με ένθετο στο κέντρο της το 

παράθυρο ρυθμίσεων του εκτυπωτή, μέσα στο οποίο και στις θέσεις της Κεφαλίδας και του 

Υποσέλιδου «Τίτλος», «Αριθμός σελίδας από συνολικές σελίδες», «Διεύθυνση URL» και 

«Ημερομηνία σε πλήρη μορφή» μπορεί κανείς να γράψει ό,τι θέλει και να το πάρει στην 

εκτύπωση της ιστοσελίδας. 

Πραγματικά, το Σχετικό-10β έχει εκτυπωθεί με τα πραγματικά σημερινά στοιχεία 

κεφαλίδας και υποσέλιδου της ιστοσελίδας του Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώ το Σχετικό-10γ 

έχει εκτυπωθεί ως η εν λόγω ιστοσελίδα να ανήκει στον ιστοχώρο www.karategreece.com 

(κάτω αριστερά), με τίτλο «ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ κτλ.» (άνω αριστερά) και με 

ημερομηνία εκτύπωσης την  «Κυριακή, 25 Μαρτίου, 1821» (κάτω δεξιά), δηλαδή όταν … ο 
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Παλαιών Πατρών Γερμανός κήρυξε την Ελληνική Επανάσταση κατά των Τούρκων!!! 

Συνεπώς, τα στοιχεία εκτύπωσης δεν αποδεικνύουν τίποτα απολύτως! 
Με αντίστοιχο τρόπο, το Σχετικό-11α έχει εκτυπωθεί με τα πραγματικά σημερινά 

στοιχεία κεφαλίδας και υποσέλιδου μιας ιστοσελίδας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ στο 

Σχετικό-11β έχει εκτυπωθεί η ίδια ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης με στοιχεία του 

ιστοχώρου www.karategreece.com (κάτω αριστερά), με τίτλο «ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟ-

ΠΙΟΥ κτλ.» (άνω αριστερά) και με ημερομηνία εκτύπωσης την  «Κυριακή, 25 Μαρτίου, 

1821». Συνεπώς, τα στοιχεία εκτύπωσης δεν αποδεικνύουν τίποτα απολύτως! 
Το Σχετικό-12α είναι η εκτύπωση της ιστοσελίδας της πληρεξούσιας δικηγόρου του κ. 

Δρακόπουλου κας Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη, ως υποψηφίας δημάρχου για τον Δήμο 

Παλαιού Ψυχικού το Νοέμβριο του 2006 με τον συνδυασμό Ψυχικού Πολιτεία, και το Σχετικό-

12β είναι η ίδια ιστοσελίδα αλλά με ημερομηνία εκτύπωσης πάλι την «25 Μαρτίου, 1821» και 

με προσθήκη μέσα στο πρωτότυπο κείμενό της και μέσα στο ράστερ (μέσα σε κουκίδες 

σκίασης, πράγμα δύσκολο) της υπογραμμισμένης φράσης «Σήμερα είναι η αποκλειστική 

πληρεξούσια δικηγόρος του διάσημου διατροφολόγου Παναγιώτη Δρακόπουλου.» Συνεπώς 
και τα κείμενα μιας ιστοσελίδας παραποιούνται εύκολα!  

Τέλος, το Σχετικό-13 είναι παράδειγμα ιστοσελίδας του Δήμου Ψυχικού σχετικά με τον 

Σοροπτιμιστικό Όμιλο Ψυχικού, του οποίου πρόεδρος από το 2002 μέχρι το 2004 ήταν η 

ανωτέρω κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη, την οποία ιστοσελίδα έχω αντιγράψει στο δικό μου 

ιστοχώρο www.karate.gr,  (κάτω αριστερά) επειδή την χρειάζομαι ως αποδεικτικό στοιχείο 

και δεν θέλω να χαθεί, εάν διαγραφεί το πρωτότυπό της από διαδίκτυο. Συνεπώς αντιγρα-

φές ιστοσελίδων από έναν ιστοχώρο σε άλλο γίνονται πανεύκολα! 
 

- ΙΙΙ - 
Με βάση τα ανωτέρω ας εξετάσουμε τα τρία δήθεν «δημοσιεύματά μου» (το ένα σε 

δύο εκτυπώσεις) στο www.karategreece.com, που επικαλείται ο εγκαλών, ως δήθεν 

«αποδεικτικά στοιχεία». 

Το υποτιθέμενο δημοσίευμά μου χωρίς διεύθυνση ιστοσελίδας κάτω αριστερά με 

τίτλο μέσα σε τρία πλαίσια «[Συνεχίζει ακάθεκτος] [τις απάτες του στο καράτε] [ο Δρακόπου-

λος]» φέρει μόνο αριθμούς σελίδων κάτω αριστερά και ημερομηνία 27/4/2006 κάτω δεξιά, 

ενώ δεν φέρει τίτλο ιστοσελίδας και διεύθυνση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Προφανώς δεν 

πληροί ούτε καν τα τυπικά προσχήματα ότι πρόκειται για εκτύπωση ιστοσελίδας, αλλά 

μπορεί να κατασκευάστηκε σε οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου, όπως το Microsoft 

Word. Συνεπώς πρέπει να απορριφθεί. 
Τα άλλα τρία υποτιθέμενα «δημοσιεύματά μου» με ημερομηνία 25/4/2006 φέρουν μεν 

ενδεικτικά τίτλους ιστοσελίδων, διευθύνσεις αυτών και ημερομηνίες εκτύπωσης, αλλά όπως 

αποδείχθηκε προηγουμένως όλα αυτά μπορεί να έχουν παραποιηθεί εύκολα από αυτόν που 

έκανε την εκτύπωση. Και αυτά τα «δήθεν αποδεικτικά στοιχεία» εφόσον δεν είναι 
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αντικειμενικά απαραβίαστα, αναμφισβήτητα, απόλυτα βέβαια και ακλόνητα, δεν μπορούν να 

γίνουν δεκτά ως «αποδεικτικά στοιχεία» και μάλιστα με δεδομένο ότι ο κ. Δρακόπουλος 
πνέει ενεά εναντίον μου για τους επόμενους λόγους:  

1 – Επειδή αποκάλυψα ότι η διατροφή της «Διατροφικής Ζώνης» που πουλάει είναι 

απάτη και ότι την πουλάει χωρίς να έχει δίπλωμα διατροφολόγου εις βάρος του δημοσίου 

συμφέροντος, όπως έγινε δεκτό και στην απόφαση 3834/18-5-2006 Ασφαλιστικών Μέτρων 

του Πρωτοδικείου Αθηνών (Σχετ-14) και στην απόφαση 5476/4-8-08 της κύριας Αγωγής, 

(Σχετ-3), στις οποίες δικαιώθηκα κατά το τμήμα της διατροφής-απάτης, ενώ έχω υποβάλει 

έφεση για το τμήμα των πλαστών διπλωμάτων καράτε. 

Και αυτή τη Διατροφική Ζώνη όχι μόνο την πουλάει ο κ. Δρακόπουλος από τον Ιούνιο 

του 2001 κάθε μέρα επί δέκα χρόνια, θησαυρίζοντας εις βάρος των αφελών και της δημόσιας 

υγείας, υποσχόμενος λύτρωση από χρόνιες ασθένειες, όπως οι καρδιοπάθειες, ο καρκίνος, η 

σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος Αλτσχάιμερ, χρόνιες ασθένειες του κεντρικού νευρικού 

συστήματος και άλλες, αλλά έχει και το θράσος να αυτοδιαφημίζεται από τηλεοπτικούς 

σταθμούς σε πολύωρες εμφανίσεις του με το σλόγκαν "με τη Μεσογειακή Διατροφή του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας θα καταλήξετε στα νοσοκομεία, ενώ αν ακολουθήσετε τη 

δική μου Διατροφική Ζώνη τα μισά νοσοκομεία ... θα κλείσουν"!  

2 – Επειδή αποκάλυψα ότι τα άνω των τετρακοσίων διπλώματα που έδινε στους 

μαθητές του από το 1995 μέχρι το 2007 ως διπλώματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ) ήταν πλαστά (εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της 

ΠΟΠΚ) και το ΔΣ της ΠΟΠΚ τα ακύρωσε όλα, όπως αποδεικνύεται και από τις αποφάσεις 

του ΔΣ της ΠΟΠΚ στο Πρακτικό 2/16-6-2007 (Σχετ-15) του νόμιμου Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΠΟΠΚ της οποίας είμαι σήμερα πρόεδρος, (Σχετ-8). 

Εφόσον η ΠΟΠΚ είναι ο κατά νόμο διαχειριστής του Παραδοσιακού Καράτε εντός της 

Ελλάδας και προφανώς είναι η μόνη απόλυτα αρμόδια να κρίνει και να αποφασίζει αν 

διπλώματα που φαίνεται να εξέδωσε αυτή είναι νόμιμα και έγκυρα ή είναι πλαστά, και τελικά 

τα έχει κρίνει πλαστά και τα έχει ακυρώσει, ευελπιστώ ότι θα δικαιωθώ στο Εφετείο και για 

τους ισχυρισμούς μου για τα πλαστά διπλώματα καράτε που εξέδιδε ο κ. Δρακόπουλος εν 
αγνοία της ΠΟΠΚ. 

Επειδή αποκάλυψα ότι κάποια δικά του διπλώματα καράτε, που πήρε ο ίδιος 

εκμεταλλευόμενος τη θέση του προέδρου της ΠΟΠΚ, που είχε παλαιότερα, κρυφά από το ΔΣ 

της ΠΟΠΚ (εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της ΠΟΠΚ), ακυρώθηκαν και αυτά, 

όπως αποδεικνύεται και από τις αποφάσεις (Σχετ-15) του σημερινού νόμιμου Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΠΟΠΚ, της οποίας είμαι πρόεδρος, (Σχετ-8). 

Εφόσον η ΠΟΠΚ είναι ο κατά νόμο διαχειριστής του Παραδοσιακού Καράτε εντός του 

Ελληνικού κράτους, ευελπιστώ ότι θα δικαιωθώ στο Εφετείο και για τους ισχυρισμούς μου για 

τα πλαστά διπλώματα καράτε που ελάμβανε και ο ίδιος ο κ. Δρακόπουλος από τον 
εαυτό του εν αγνοία της ΠΟΠΚ. 
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Τέλος, σήμερα ο σύλλογος του κ. Δρακόπουλου, και άρα και ο ίδιος, δεν είναι πλέον 

μέλος της ΠΟΠΚ, διότι έχει διαγραφεί. 

Όλα τα ανωτέρω έχουν κοινοποιηθεί στον κ. Δρακόπουλο (Σχετ-16) και έχουν φυσικά 

δημοσιευθεί στο www.karate.gr από 7-7-2007 (Σχετ-17) χωρίς ποτέ και με κανένα τρόπο ο 
κ. Δρακόπουλος να προσβάλει τις αποφάσεις της ΠΟΠΚ. 

 

- ΙV - 
Η Αλήθεια σήμερα: 

1 - Το www.karategreece.com δεν ανήκει σε εμένα, δεν είμαι υπεύθυνος για αυτό και 

δεν γνωρίζω πώς βρέθηκαν τμήματα δημοσιευμάτων μου σε αυτό. 

2 - Από το 1995 μέχρι το 2007 ο κ. Δρακόπουλος, εκμεταλλευόμενος τη θέση του 

προέδρου και τεχνικού υπεύθυνου της ΠΟΠΚ μέχρι το τέλος του 2001, του τεχνικού 

υπεύθυνου από το 2002 μέχρι το τέλος του 2004 και την έλλειψη διοίκησης από την αρχή του 

2005 μέχρι το τέλος του 2007, όχι μόνο εξέδωσε περισσότερα από τετρακόσια διπλώματα 

μαύρων ζωνών καράτε, τα οποία απένειμε σε μαθητές της ιδιωτικής του σχολής καράτε και 

άλλων δύο που επέβλεπε σε πλαστά έντυπα με το λογότυπο της ΠΟΠΚ και εν αγνοία της 

ΠΟΠΚ και εισέπραττε για την τσέπη του τα παράβολα εξέτασης και έκδοσης αυτών των 

διπλωμάτων, αλλά καθ’ όλα αυτά τα δώδεκα χρόνια είχε στηρίξει τη λειτουργία της σχολής 

του, που του απέφερε σημαντικό ετήσιο εισόδημα, σε αυτήν ακριβώς την εξαπάτηση των 

μαθητών του: δηλαδή στο ότι τα πλαστά και άκυρα δήθεν διπλώματα της ΠΟΠΚ, που έδινε, 

ήταν γνήσια και έγκυρα.  

Το νόμιμο διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΠΚ με μεγάλη του λύπη για την απογοήτευση 

όλων αυτών των παιδιών και το διασυρμό του ονόματος της ομοσπονδίας βρέθηκε στη 

δυσάρεστη θέση να ακυρώσει όλα αυτά τα διπλώματα με την ανωτέρω αναφερόμενη 

απόφασή του, η οποία δημοσιεύθηκε αμέσως και στο διαδίκτυο και την οποία ποτέ δεν έχει 
προσβάλει ο κ. Δρακόπουλος. 

3 – Από τον Ιούνιο του 2001 μέχρι σήμερα ο κ. Δρακόπουλος παριστάνει τον «ιατρό-

διατροφολόγο» πλασάροντας την απάτη της «Διατροφικής Ζώνης», θησαυρίζοντας εις βάρος 

των αφελών, με την οποία όπως ισχυρίζεται θεραπεύονται χρόνιες ασθένειες, όπως οι 

καρδιοπάθειες, ο καρκίνος, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος Αλτσχάιμερ, χρόνιες 

ασθένειες του κεντρικού νευρικού συστήματος και άλλες. Προς το σκοπό αυτό έχει εκδώσει 

5-6 βιβλία μεταφράσεις (χείριστες μάλιστα) του αμερικανού εφευρέτη αυτής της διατροφής 

και έχει επιδοθεί σε ένα διαφημιστικό μαραθώνιο για τη διάδοσή της με διαφημιστικά, 

σεμινάρια και τηλεοπτικές εκπομπές σε Ελλάδα και Κύπρο. Το αποτέλεσμα είναι να 

συρρέουν εύπιστοι, αφελείς και απελπισμένοι ασθενείς συμπολίτες μας στο «ιατρείο» ή στο 

«διατροφολογικό γραφείο» του πληρώνοντας 100 € την επίσκεψη με συχνότητα 10-20 άτομα 

την ημέρα ακόμα και σήμερα. Παρά το κλείσιμο του γραφείου του και το σχετικό 
πρόστιμο από τη Νομαρχία Αθηνών από τον Ιούνιο του 2007 (Σχετ-18) ο ίδιος 
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αγνόησε τις απαγορεύσεις της πολιτείας και, αφού έβγαλε το όνομά του από το 
κουδούνι του γραφείου αυτού, συνεχίζει ανενόχλητος τις διατροφολογικές του δρα-
στηριότητες από το ίδιο αυτό γραφείο μέχρι και σήμερα!  

Ταυτόχρονα έχει αναθέσει στις πληρεξούσιες συνεργαζόμενες στο ίδιο δικηγορικό 

γραφείο δικηγόρους του κυρίες Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη και Δροσιά Μπάκου να με σέρνουν 

στα δικαστήρια πέντε χρόνια τώρα (και έχουμε μέλλον) ώστε «να αποδείξουν την επι-

στημονική του επάρκεια» και να με αναγκάσουν να διαγράψω από τον ιστοχώρο μου 

www.karate.gr τα μόνα δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν την παράνομη δράση του. Από το 

2005 μέχρι σήμερα ο κ. Δρακόπουλος έχει επιδοθεί σε μια βιομηχανία αγωγών και μηνύσεων 

εναντίον μου για να καλύψει τις δικές του παράνομες πράξεις. 

4 - Τέλος, η αλήθεια είναι ότι σε όλη μου τη ζωή υπήρξα ανελέητα έντιμος και 

συνεπής, ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας. Ίσως η εκτενής αναφορά μου σε τόσα επί 

μέρους ζητήματα σε μια υπόθεση που η αβασιμότητα της κατηγορίας είναι προφανής, 

θεωρηθεί υπερβολική. Αισθάνθηκα όμως την ανάγκη όχι μόνο να αποκρούσω τη συγκεκρι-

μένη κατηγορία, αλλά και να καταλύσω κάθε τυχόν υποψία αξιόποινης συμπεριφοράς μου. 

 

- V - 
Επί της κατηγορίας: 

Με την πρώτη του κατάθεση-έγκληση εναντίον μου την 27-4-2006 στη Δίωξη 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΓΑΔΑ ο εγκαλών υπέβαλε εκτυπώσεις δημοσιευμάτων, που 

δεν έχουν καμιά σχέση με εμένα, από ιστοχώρο που δεν έχει καμιά σχέση με εμένα, αφού με 

κανένα βέβαιο και μη αμφισβητήσιμο αποδεικτικό στοιχείο δεν αποδεικνύεται οποιαδήποτε 

σχέση μου με τον ιστοχώρο www.karategreece.com ούτε ως ιδιοκτήτης αυτού ούτε ως έχων 

πρόσβαση στους μυστικούς κωδικούς του ιστοχώρου αυτού, ώστε να αναρτώ ιστοσελίδες σε 

αυτόν, διατυπώνοντας (ο εγκαλών) αόριστες και συγκεχυμένες κατηγορίες χωρίς κανένα 

αποδεικτικό στοιχείο και καταλήγοντας: 

«Για όλα τα ανωτέρω επιθυμώ την ποινική δίωξη του ΠΕΡΣΙΔΗ Ευθυμίου για την σε 

βάρος μου εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση καθώς και για την δημοσίευση των 

προσωπικών μου δεδομένων, φωτογραφιών.» 

Η αοριστία της έγκλησης αποδεικνύεται από την επαναφορά του φακέλου από την 

Εισαγγελία προς την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος την 15-2-2007 με τις παρατηρήσεις: 

Α) να εξετασθεί ενόρκως ο εγκαλών, Παναγιώτης Δρακόπουλος, προκειμένου να 

διευκρινίσει: 

1) ποίες (συγκεκριμένα) ημερομηνίες δημοσιεύθηκαν στο INTERNET τα 

δημοσιεύματα, τα οποία με την από 27-4-2006 έγκλησή του μηνύει τον Ευθύμιο 

Περσίδη (να αναφέρει μόνο τα δημοσιεύματα για τα οποία δεν έχει υποβάλει 

προηγούμενη έγκληση και να προσκομίσει αυτά προκειμένου να επισυναφθούν 

στη δικογραφία. 
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2) ποίες συγκεκριμένα φράσεις στα άνω δημοσιεύματα είναι ψευδείς και 

προσβάλουν την τιμή και την υπόληψή του, 

3) ποία είναι η αλήθεια; 

4) να καταθέσει αν προτείνει μάρτυρες και να ληφθούν καταθέσεις αυτών. 

Β) να ληφθεί ανώμοτη κατάθεση του Ευθυμίου Περσίδη. 

 

Με την από 1-7-2007 κατάθεσή του ο εγκαλών δεν απαντά σε κανένα από τα 

προηγούμενα ερωτήματα της εισαγγελικής αρχής και δεν προσκομίζει κανένα νέο 

αποδεικτικό στοιχείο πλην της απόφασης 3834/18-5-2006 Ασφαλιστικών Μέτρων (η οποία 

καλύπτεται από την 5476/4-8-2008 της κύριας αγωγής) και αυτήν μάλιστα μόνο σε από-

σπασμα για να αποφύγει την αποκάλυψη του μέρους της «διατροφικής ζώνης» στο οποίο και 

η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων με δικαίωσε. Επίσης, δεν προτείνει μάρτυρες. 

Είναι λοιπόν σαφές και από τις παρατηρήσεις της Εισαγγελίας, κυρίως από το κείμενο 

της μήνυσης και τις ανωτέρω απολογητικές μου σκέψεις και αποδείξεις ότι δεν στοιχειο-

θετείται το αδίκημα που κατηγορούμαι το μεν λόγω αοριστίας το δε εκ των πραγμάτων 

αντικειμενικά. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
και για όσα θα προσθέσω, με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου,  

ΖΗΤΩ 
την απαλλαγή μου από την κατηγορία αυτή με έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος.  

Πληρεξούσιο και αντίκλητό μου διορίζω τον δικηγόρο Αθηνών  κ. Βασίλη 

Γιαννόπουλο, Σίνα 25, Αθήνα, ΑΜ.ΔΣΑ 4399, τηλ. 210-3601183. 

 

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου, 2011 

 Ο απολογούμενος 

 

Ευθύμιος ΠΕΡΣΙΔΗΣ του Κοσμά 
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