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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ
DR. BARRY SEARS
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Νέες Ιατρικές Έρευνες
Καινούργια Επιτεύγματα
Καινούργιες Ειδήσεις
Επιτεύγματα - Μαρτυρίες Διατροφικής Ζώνης
Ο Πρωταθλητής Δήμος Μαγγινας
Video Διατροφικής Ζώνης Contra Channel
Ποιά είναι η Διατροφική Ζώνη
Παχυσαρκία και Διαβήτης
Διατροφική Ζώνη Μεσογειακή Διατροφή
Διατροφική Ζώνη Διατροφή Atkins
Καινούργιο Μοντέλο Διατροφής
Ευεξία
Φλεγμονές
Αντιφλεγμονώδης Διατροφή
Προσδιορισμός της Αντιφλεγμονώδους Ιατρικής
Αδυνάτισμα και Διατροφική Ζώνη
Τι γίνεται με τις θερμίδες;
1. Μελέτες Επικύρωσης για την Ανωτερότητα της Διατροφικής Ζώνης
2. (Από 1998 έως 2007) Δείτε Μελέτες Επικύρωσης για την Ανωτερότητα της Διατροφικής Ζώνης
3. (Απο 2007 έως 2011) Δείτε Μελέτες Επικύρωσης για την Ανωτερότητα της Διατροφικής Ζώνης
Νέες Έρευνες
Ελληνικές Δημοσιεύσεις
Επιτυχίες της Διατροφικής Ζώνης
Διάσημοι
Αθλητές - Ολυμπιονίκες
Valentina Vezzali Ιταλία
Το θαύμα των Ωμέγα-3 Randal Mc Cloy
Ωμέγα-3 και Καρκίνος
Συμβουλες
Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Παναγ. Δρακόπουλος Ευθ. Περσίδης
Παναγιώτης Δρακόπουλος
Ακαδημία Διατροφικής Ζώνης
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ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Τελικά υπάρχει δικαιοσύνη. Μετά από 6 χρόνια δικαστικής διαμάχης με τον Περσίδη δικαιώθηκα.
Την 25/07/2011 συζητήθηκε ενώπιον του Γ. Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η μήνυση για συκοφαντική
δυσφήμηση με κατηγορούμενο τον Ευθύμιο Περσίδη.
Την μήνυση αυτή είχα καταθέσει ήδη από το 2006 και συζητήθηκε την 25/07/11 μετά από πολλές αναβολές. Το
Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Ευθύμιο Περσίδη για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης σε βάρος μου
και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι όλα τα δημοσιεύματα
στην ιστοσελίδα www.karate.gr του Ευθύμιου Περσίδη, που αφορούν όλα τα θέματα της Διατροφικής Ζώνης,
την ακυρότητα των διπλωμάτων της ΠΟΠΚ που απένειμα στους μαθητές μου και την πλαστότητα των δικών
μου διπλωμάτων, είναι αναληθή και προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψή μου.
Με αυτή την δικαστική απόφαση μόνο εγώ αποφασίζω για τα διπλώματα του Παραδοσιακού Καράτε
στην Ελλάδα. Εάν το δίπλωμα που έχει απονεμηθεί σε μαθητή του Παραδοσιακού Καράτε στην Ελλάδα
δεν έχει την δική μου υπογραφή δεν είναι έγκυρο.
Παναγιώτης Δρακόπουλος
Hachi Dan
Προηγούμενες Δικαστικές Αποφάσεις
για τον Συκοφάντη Ε. Περσίδη.
Στις 30/04/10 επίσης ο Περσίδης καταδικάστηκε 5 μήνες με τριετή αναστολή. Παραβίασε προσωρινή
δικαστική διαταγή η οποία έλεγε ότι απαγορεύεται να αναφέρει το όνομα μου και να έχει αναρτημένες τις
φωτογραφίες μου στο www.karare.gr.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός 51758/10
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Α ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Συνεδρίαση της 30/04/2010
Η απόφαση αναφέρει:
Δια τους λόγους αυτούς
Δικάζει παρόντος του κατηγορούμενο Ευθυμίου Περσίδη
Κηρύσσει αυτόν ένοχο του ότι:
Στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από 09/03/2006, με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν
εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή δικαστή
με την οποία υποχρεωνόταν σε πράξη που δεν μπορούσε να γίνει από τρίτο πρόσωπο κι η επιχείρηση της
εξαρτιόταν αποκλειστικά απ’ τη βούληση του.
Ειδικότερα ενώ ήταν υποχρεωμένος, βάσει τη 09/03/2006 Προσωρινής Διαταγής-Ασφαλισικών Μέτρων του
Προέδρου Υπηρεσίας, να απέχει από κάθε δημοσίευση στον ηλεκτρονικό τύπο και σε έντυπα άρθρων σε βάρος
του εγκαλούντα Δρακόπουλου Παναγιώτη καθώς και φωτογραφιών του, δεν έπραξε τούτο αλλά προέβη σε
αναμόρφωση των σε βάρος του εγκαλούντα άρθρων που περιέχονται στην ιστοσελίδα του κατηγορούμενου
www.karate.gr
Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης.
Αφού άκουσε τον Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί ει βάρος του κατηγορούμενου που κηρύχθηκε ένοχος
ποινή φυλακίσεως πέντε (5) μηνών.
Στο σημείο αυτό ο συνήγορος του κατηγορουμένου έλαβε τον λόγο και ζήτησε να ανασταλεί η εκτέλεση της
ποινής φυλάκισης του που επιβλήθηκε σε βάρος του πελάτη του, για μια τριετία.
Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο πρότεινε την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής φυλάκισης που του
επιβλήθηκε δυνάμει της προκείμενης αποφάσεως εις βάρος του κατηγορούμενου για μία τριετία.
Το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της ποινής φυλάκισης των πέντε (5) μηνών του κατηγορούμενου που
του επιβλήθηκε για μια τριετία.
Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως από το ακροατήριο του
Αθήνα 30/04/2010
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Από τον Π. Δρακόπουλο
Μετά από αυτή την απόφαση, έρχονται και άλλες (δικές μου, Γερόλυμπος, Χαρλαύτη), ποιος θα πιστέψει πλέον
αυτά που γράφει ο συκοφάντης Περσίδης (μόνον οι καθυστερημένοι). Αυτά για τον συκοφάντη Περσίδη.
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΣΙΔΗ
12/04/11
Στις 11/04/11 έγινε η δίκη στη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση που είχε καταθέσει ο κ. Γιώργος
Γερόλυμπος εναντίον του Ε. Περσίδη, δεν έχω όλη την διαδικασία της δίκης αλλά έχω το αποτέλεσμα αυτής, ο
Περσίδης καταδικάστηκε σε επτά (7) μήνες φυλάκιση με αναστολή.
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΣΙΔΗ
Ο Περσίδης καταδικάστηκε τελεσίδικα με την υπ' αριθμ. 164/2011 απόφαση του εφετείου Αθηνών να
καταβάλει το ποσό των 15.000 ευρώ στον Π. Δρακόπουλο ως απόζημίωση λόγω συκοφαντικής δυσφήμησης.

Καλάθι αγορών
Προϊόντα: 0 τμχ
Αξία: € 0

Nέα προϊόντα
• ΩΜΕΓΑ - 3 ΣΟΥΠΕΡ ΜΟΡΙΑΚΑ ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ
Συμπλήρωμα Ωμέγα-3 (ιχθυέλαιο) πλούσιο σε λιπαρά οξέα, περιεκτικότητας 75% σε EPA και DHA.
€ 65
• ΩΜΕΓΑ-3 ΣΟΥΠΕΡ ΜΟΡΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟ (κάψουλες)
Συμπλήρωμα Ωμέγα-3 (ιχθυέλαιο) πλούσιο σε λιπαρά οξέα, περιεκτικότητας 75% σε EPA και DHA.
€ 55
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Προστασία προσωπικών δεδομένων
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