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Η΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 1/11/2013  -  Αρ. Πινακίου 11.1 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ της κατ’ ΕΦΕΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (27/4/06 Έγκληση ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΕΡΣΙΔΗ) 
----------<>----------  

Αντιγραφή ξένης ιστοσελίδας σε έναν ιστότοπο μπορεί να κάνει μόνο ο ιδιοκτήτης του 
τελικού ιστότοπου, που έχει τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτόν. 

α/α Ημ/νία Θ  Ε  Μ  Α 

Α1 

Α2 

15/7/04 

(απόρρητ) 
Αίτηση Ε. Περσίδη για κατοχύρωση του ονόματος χώρου www.karate.gr και  
έγκριση από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ 

Β1 

Β2 
24/9/13 Ιστοσελίδα (Β1) εκτυπωμένη από τον  ιστοχώρο του μηνυτή www.gtkf.gr και  

αντίγραφό της (Β2) εκτυπωμένο από τον ιστοχώρο www.karate.gr

Γ1 

Γ2 
24/9/13 Ιστοσελίδα (Γ1) εκτυπωμένη από τον  ιστοχώρο του μηνυτή www.zone.com.gr 

και αντίγραφό της (Γ2) εκτυπωμένο από τον ιστοχώρο www.karate.gr

Δ1 

Δ2 

Ε3 

31/10/13 

 

Ιστοσελίδα (Δ1) στον ιστοχώρο του μηνυτή www.gtkf.gr αντιγραμμένη από 
ιστοσελίδα (Δ2) του ιστοχώρου του κατηγορούμενου www.karate.gr  

διότι στο www.karate.gr (Ε3) δημοσιεύονται και άλλοι αγώνες, ενώ στο 
www.gtkf.gr κανένας άλλος. 

Ε1 

Ε2 

Ε3 

31/10/13 

 

Και άλλη ιστοσελίδα (Ε1) στον ιστοχώρο του μηνυτή www.gtkf.gr αντιγραμμένη 
από ιστοσελίδα (Ε2) του ιστοχώρου του κατηγορούμενου www.karate.gr

διότι στο www.karate.gr (Ε3) δημοσιεύονται και άλλοι αγώνες, ενώ στο 
www.gtkf.gr κανένας άλλος. 

Ζ 24/9/13 Αναζήτηση με τη μηχανή Google του ονόματος “karategreece”, η οποία δίνει 
635 αποτελέσματα και άρα αυτή είναι διαδεδομένη έκφραση. 

Η 15/12/12 Οι τελευταίες εκλογές της ΠΟΠΚ της 15/12/2012 και το σημερινό της ΔΣ. 

Θ1 

Θ2 

 

Θ3 

 

20/1/12 

17/1/13 

 

 

 

Αίτηση σωματείου Δρακόπουλου για προσωρινή διοίκηση στην ΠΟΠΚ. 

Η απορριπτική απόφαση 174/2013 του ΜονΠρωτΑθ στην αίτηση Π. Δρακό-
πουλου για έκπτωση του προέδρου της ΠΟΠΚ Ε. Περσίδη και όλου του ΔΣ. 

Και τα ανωτέρω, όταν το σωματείο του είχε διαγραφεί πριν πέντε χρόνια, αυτό 
είχε δημοσιευτεί στο www.karate.gr και ο ίδιος στα δικαστήρια δηλώνει ότι 
«είχε πάρει τους συλλόγους του και είχε φύγει από την ΠΟΠΚ. 

Ι 21/7/06 
Δίπλωμα εκπαιδευτή-διαιτητή Δρακόπουλου διάρκειας ενός έτους. Η έκφραση 
to be eligible” καταχρηστικά μεταφράστηκε «νομιμοποιείται». Η ακριβής 
μετάφραση είναι «είναι κατάλληλος» υπό την έννοια «έχει τα προσόντα». 

Κ 4/12/07 Επιστολή της ITKF προς τον Σάββα Μαστραππά: «Αρμόδιος μεσολαβητής 
προς την ITKF είναι η εθνική ομοσπονδία ΠΟΠΚ (και κανείς άλλος)! 
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Υπενθυμίζονται τα επόμενα ήδη κατατεθέντα με το απολογητικό υπόμνημα και κατά την 
πρωτόδικη εκδίκαση ως αποδεικτικά του ότι αντιγραφές ιστοσελίδων γίνονται εύκολα, αλλά 
μόνο από τον ιδιοκτήτη του ιστότοπου προορισμού, ενώ οι εκτυπώσεις δεν αποτελούν 

αποδεικτικά στοιχεία, διότι αλλοιώνονται εύκολα. 

9αβ 25/12/10 Κατοχύρωση domain karate.gr. 

10αβγ 25/12/10 Ιστότοπος Πρωτοδικείου Αθηνών – Εκτυπώσεις αληθείς 
και εικονικές στον www.karategreece.com

11αβ 27/12/10 Ιστότοπος Υπουργείου Δικαιοσύνης – Εκτυπώσεις αληθείς 
και εικονικές στον www.karategreece.com

12αβ 25/3/1821 
Ιστότοπος Ψυχικού Πολιτείας = Ιστότοπος της πληρεξούσιας δικηγόρου του 
εγκαλούντα = Εκτυπώσεις αληθείς και εικονικές. Προσθήκη και Παραποίηση 
στο κείμενο γίνονται εύκολα. 

13 28/12/10 Ιστότοπος του Δήμου Ψυχικού, ιστοσελίδα για τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο = 
Εύκολη αντιγραφή ιστοσελίδας στο karate.gr 

21 17/12/10 
Παράδειγμα αντιγραφής του ιστοχώρου Wikileaks, που δημοσιεύει τα 
απόρρητα έγγραφα της αμερικανικής διπλωματίας, σε περισσότερους από 
2100 διαφορετικούς ιστότοπους (και σε αυτόν της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ). 

23 
αβγδε  

Α) Αναζήτηση μέσω της Google ιστοσελίδων με λέξεις-κλειδιά τις 
«Παναγιώτης Δρακόπουλος». 

Β) Στο από 4/4/2006 Σημείωμά του Ασφαλιστικών Μέτρων κατά Περσίδη και 
στη σελ. 7 δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τις μηχανές αναζήτησης, πράγμα 
αυτονόητο άλλωστε. 

Γ) Έχει δικό του ιστότοπο τον gtkf.gr (γνωρίζει τη λειτουργία του Διαδικτύου). 

Δ) Έχει δικό του λογαριασμό για προβολή της Διατροφικής Ζώνης που 
«πουλάει» στο κοινωνικό και τεράστιας ευρύτητας Facebook και άρα γνωρίζει 
τη λειτουργία του Διαδικτύου. 

Ε) Έχει δικό του ιστότοπο τον zone.com.gr (γνωρίζει λειτουργία Διαδικτύου). 

Παρ’ όλα τα ανωτέρω δεν αποδεικνύει ποιός είναι ο κάτοχος του ιστότοπου 
www.karategreece.com.   

24αβ 15-8-2015 
Εκτυπώσεις δύο ιστοσελίδων από τους ιστοχώρους του αντιδίκου με τίτλους 
και δικτυακές διευθύνσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών και ημερομηνίες 
εκτύπωσης ... το Δεκαπενταύγουστο του 2015! 

25αβ  Αντιγραφή ιστοσελίδων του www.karate.gr του Περσίδη από τον Δρακόπουλο 
στον δικό του ιστοχώρο www.gtkf.gr.   

 

_______________ . ______________ 
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