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ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  

Τελικά υπάρχει δικαιοσύνη. Μετά από 5 χρόνια δικαστικής διαμάχης 
με τον Περσίδη δικαιώθηκα και όσα αναφέρει για εμένα είναι όλα 
ψέματα και συκοφαντίες. Στις 30/04/10 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. Γι’ αυτό όσοι 
από εσάς διαβάσατε τα συκοφαντικά σχόλια του προς εμένα μην 
πιστεύεται τίποτα μετά από την 5μηνη ποινή του. Για ενημέρωσή σας 
τώρα έρχονται και άλλες αγωγές και μηνύσεις όχι μόνο από εμένα 
αλλά και από τον κ. Γ. Γερόλυμπο και την δικηγόρο κ. Ε. Χαρλαύτη . Ο 
Περσίδης νόμιζε ότι μπορεί να γράφει ότι θέλει στο διαδίκτυο χωρίς 
συνέπειες. Σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχω στα χέρια μου  την 
απόφαση οπότε και θα την αναρτήσω να την διαβάσετε. Αυτά για 
αυτόν που τόλμησε να δυσφημίσει και να κατηγορήσει τη Διατροφική 
Ζώνη (5μηνη ποινή). 

Για να ενημερωθείτε φίλοι μου, και να καταλάβετε με ποιόν έχετε να 
κάνετε επισκεφθείτε την παρακάτω 

http://www.cybergym.gr/18-equip/018cont.htm 

Σέρβις Εξοπλισμών Γυμναστηρίων: αλλαγές φθαρμένων μερών, 
επισκευές, ανακατασκευές, διόρθωση ελαττωμάτων, ηλεκτροστατική 
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βαφή. Έκθεση επισκευών και κόστους ανά μηχάνημα. Πληροφορίες: 
Ευθύμιος Περσίδης 

Είναι αδιανόητο ο Περσίδης να έχει γνώμη για διατροφή και καράτε 
ενώ η εργασία του είναι επιδιορθώσεις, βαφές και πωλήσεις 
μεταχειρισμένων μηχανημάτων.  

Τα συμπεράσματα δικά σας. 

Αγαπητοί μου φίλοι όπως σας είχα υποσχεθεί όταν θα είχα 

 καθαρογραμμένη την απόφαση της Καταδίκης 

 του Ευθυμίου Περσίδη θα σας την ανακοίνωνα. 

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 
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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 

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 

Θα θυμάστε ότι είχα αναφέρει για τις δίκες που έρχονται εναντίον του 
Περσίδη (από τον κ. Γ. Γερόλυμπο και τη κ. Ε. Χαρλαύτη). 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.  
Όταν καθαρογραφτεί η υπόθεση και την έχω στα χέρια μου θα σας την 
αναρτήσω. 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 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. 

  Από τον Π. Δρακόπουλο 

Μετά από αυτή την απόφαση, έρχονται και άλλες (δικές μου και Ε. 
Χαρλαύτης), ποιος θα πιστέψει πλέον αυτά που γράφει ο συκοφάντης 
Περσίδης (μόνον οι καθυστερημένοι).  Αυτά για τον συκοφάντη 
Περσίδη. 

Η διαμάχη μου με τον Ε. Περσίδη άρχισε όταν έγραψε στο www.karate.gr 
δυσφημιστικά σχόλια για εμένα τα οποία όμως ήταν όλα ψέματα και 
συκοφαντικά. 

Επειδή όλα όσα γράφει και έγραψε για εμένα ήταν και είναι ψέματα αναγκάστηκα να 
του υποβάλω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για να σταματήσει να αναφέρεται σ’ εμένα 
χωρίς την συγκατάθεση μου. 
Η εισαγγελέας έκανε δεκτή την αίτησή μου η οποία έπρεπε συνεπώς να εξεταστεί 
περαιτέρω κατ’ ουσία και μας παρέπεμψε σε δικάσιμο. 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 3834/2006 
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποτελούμενο από τη Πρόεδρο Πρωτοδικών 
Πρωτοδίκη   Κ. Καλλιόπη Παπαϊωάννου Σιλτς που ορίστηκε από τον πρόεδρο του 
Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών. 
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Συνεδρίασε στις 3/4/2006 για να δικάσει την από 23/2/2006 αίτηση 
  Η  αίτησή  παραδεκτά εισάγεται στο αρμόδιο δικαστήριο (ΚΠολΔ 683 παρ. 1 και 3, 22) 
κατά την παρούσα διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ΚπολΔ 686 επ) και είναι 
νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις του άρθρου 57 ΑΚ, 361, 362, και 363 ΠΚ, 731, 732, 
947 ΚπολΔ.  
Η απόφαση έγραφε  
Δια τους λόγους αυτούς 
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. 
Δέχεται την αίτηση κατά ένας μέρος 
Υποχρεώνει τον Ε. Περσίδη να απέχει προσωρινά από τη δημοσίευση τόσο στον 
ηλεκτρονικό τύπο (διαδίκτυο) όσο και σε οποιοδήποτε έντυπο των αποσπασμάτων που 
περιλαμβάνονται  
α) στο από 4/10/2005 άρθρο με τίτλο "Δέκα χρόνια απάτες του Παναγιώτη 
Δρακόπουλου" 
β) στο από 13/1/2006 άρθρο με τίτλο "Ανάλυση της εκτεταμένης από τη του Παναγιώτη 
Δρακόπουλου και για το ΣΔΟΕ" 
γ) στο από 17/1/2006 άρθρο με τίτλο  "ανοιχτή επιστολή προς όλους του Καρατέκα του 
Παραδοσιακού Καράτε της ΠΟΠΚ" που όλα περιέχονται στην ιστοσελίδα 
www.karate.gr όπως το περιεχόμενο των αποσπασμάτων αυτών εκτίθεται στην ένδικη 
αίτηση. 
Απαγορεύει προσωρινά στον Περσίδη να δημοσιεύει στο μέλλον τόσο στον ηλεκτρονικό 
τύπο όσο και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οτιδήποτε σχετίζεται με την προσωπικότητά 
του του Π. Δρακόπουλου και ιδίως το όνομά του, φωτογραφίες και οποιαδήποτε άλλη 
απεικόνιση του προσώπου του, και γενικά την προσωπική και επαγγελματική του 
κατάστασης, εφόσον ή δημοσίευση αυτή γίνετε με σκοπό την προσβολή της τιμή του και 
την βλάβη της υπόληψής του. 
Απειλή κατά του Ε. Περσίδη και υπέρ του Π. Δρακόπουλου χρηματική ποινή χιλίων 
(1.000,00) ευρών και προσωπική κράτηση δύο (2) μηνών σε κάθε παραβίασης της 
παραπάνω υποχρεώσεώς του. 
Ορίζει χρόνο ασκήσεως κυρίας αγωγής το χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από 
την έκδοση της παρούσας. Και Καταδικάζει τον Ε. Περσίδη στην πληρωμή των 
δικαστικών εξόδων του αιτούντος, τα οποία ορίζει τριακόσια δέκα (310) ευρώ.       
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 18/5/2006 
Αυτό ήταν μόνο η αρχή. 
Μετά από αυτή την απόφαση περίμενα να πάψη να γράφει τα ψέματά του για εμένα, 
αλλά αυτό δεν έγινε και προχώρησα σε πιο δραστικά μέτρα. 
Έκανα πάλι δικαστήριο στον Ε. Περσίδη διότι παραβίασε την δικαστική απόφαση και 
συνέχισε να με συκοφαντεί.  
Το καινούργιο δικαστήριο συνεδρίασε στις 2 Οκτωβρίου 2007 για να εκδικάσει την 
υπόθεση μεταξύ: 
Του Παναγιώτη Μ. Δρακόπουλου και του Ευθύμιου Κ. Περσίδη. 
Αφού διεξήχθη η δίκη η απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο είναι η εξής: 
Δια τους λόγους αυτούς 
   Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων. 
Βεβαιώνει ότι ο εναγόμενος Ευθύμιος Περσίδης του Κοσμά, κάτοικος Ζωγράφου 
Αττικής (Λοχ. Γκανογιάννη αρ. 50), στις 19/3/2006 και στις 3/6/2006 παραβίασε το 
διατακτικό της υπ’ αριθμ. 3834/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 
Επιβάλλει σε βάρος του παραπάνω Ε. Περσίδη την κατάπτωση υπέρ του Π. 
Δρακόπουλου χρηματικής ποινής, ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 
Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή, ως προς την προηγούμενη 
καταψηφιστική της διάταξη. 
Απαγγέλλει εναντίον του Ε. Περσίδη προσωπική κράτηση διάρκειας τεσσάρων (4) 
μηνών. 
Καταδικάζει τον Ε. Περσίδη στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία καθορίζει 
στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350)ευρώ. 
Απορρίπτει την αγωγή ως απαράδεκτη, όσον αφορά στην εταιρεία με την επωνυμία: 
Δ.Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, που 
εκπροσωπείται από τον Π. Δρακόπουλο.  
Κρίθηκε, αποφασίστηκα και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο 
ακροατήριο του, στην Αθήνα, 26/2/2008 απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων 
δικηγόρων τους. Μετά από αυτή την καταδικαστική απόφαση εναντίον του, ο Ε. 
Περσίδης αναγκάστηκε να μου καταβάλει το ποσό των δύο (2.000,00) ευρώ. 
Συνεχίζετε να διαβάζετε γιατί έχει και συνέχεια η υπόθεση με τον Ε. Περσίδη 
Στις 26/2/2008 ο Ε. Περσίδης θέλησε να μου υφαρπάξει το Site:www.gtkf.gr δηλαδή να 
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κερδίσει κάτι που δεν του ανήκει όπως έκανε και με την Ομοσπονδία ΠΟΠΚ (την οποία 
σύντομα θα ξανακερδίσουν οι σύλλογοί της, όπου οι δάσκαλοι των συλλογών αυτών 
έχουν δίπλωμα Παραδοσιακού Καράτε), και για αυτό μου έκανε ασφαλιστικά μέτρα. 
Όταν η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο και εξετάστηκαν οι μάρτυρες ο πρόεδρος 
κατάλαβε το τι συμβαίνει και έτσι όταν έβγαλε την απόφαση ήταν εναντίον του Ε. 
Περσίδη και υπέρ του Π. Δρακόπουλου. 
Η απόφαση έγραφε 
Δια τους λόγους αυτούς 
Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων. 
Απορρίπτει την αίτηση. 
Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα στον Ε. Περσίδη τα οποία ορίζει σε διακόσια πενήντα 
(250,00) ευρώ για καθένα από του  τους 
Κρίθηκε κλπ.  
Ο δικαστής 
…………………………….  
Όσον αφορά το Site:www.gtkf.gr μου ανήκει και θα μου ανήκει για πάντα διότι εγώ έχω 
φέρει το Παραδοσιακό Καράτε στην Ελλάδα το 1990 μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
της ITKF που διεξήχθη στη Λίμα του Περού όπου και συμμετείχα σαν Έλληνας 
Αθλητής  μαζί με την Ομάδα μου (Ν. Δήμτσα και το  Σ. Γατσούλη).  
Στη συνέχεια και μετά από αυτή την απόφαση περίμενα να πάψη να γράφει τα ψέματά 
του για εμένα, αλλά αυτό δεν έγινε και προχώρησα σε πιο δραστικά μέτρα. 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Αριθμός Αποφάσεως 
5476/2008 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Αποτελούμενο από του Δικαστές Σπυριδούλα Μοσχονά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεωργία 
Παπαγιαννοπούλου, Πρωτοδίκη, Σωτήριο Τσουβαλά, Πρωτοδίκη – Εισηγητή και τη 
Γραμματέα Όλγα Οικονόμου.   
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 06 Δεκεμβρίου 2007, για να 
δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 
Του ενάγοντος Π. Δρακόπουλου και του  
Εναγόμενου Ε. Περσίδη 
Για να μην σας ζαλίζω με λεπτομέρειες της υπόθεσης θα σας γράψω το αποτέλεσμα της 
δίκης που κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 10 Ιουλίου 2008 

Η απόφαση έγραφε 
Δια τους λόγους αυτούς 

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων. 
Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο. 
Δέχεται εν μέρει την αγωγή. 
Αναγνωρίζει ότι ο Ε. Περσίδης οφείλει να καταβάλει στον Π. Δρακόπουλο το ποσό των 
δέκα πέντε χιλιάδων ευρών (15.000,00) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της 
αγωγής. 
Καταδικάζει τον Ε. Περσίδη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του Π. 
Δρακόπουλου, το οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων εκατο΄ν πενήντα ευρώ (1.150,00). 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 10 Ιουλίου 2008. 
Στη συνέχεια και μετά από αυτή την απόφαση περίμενα να πάψη να γράφει τα ψέματά 
του για εμένα, αλλά αυτό δεν έγινε και προχώρησα σε πιο δραστικά και σκληρά 
μέτρα……………………………………….. 
Μετά από αυτές τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι όλες υπέρ μου δεν πιστεύω να  
πιστεύετε πλέον τα ψέματα του Ε. Περσίδη που υπάρχουν στο www.karate.gr και 
αναφέρονται σε εμένα. 
Όσον αφορά στο άρθρο για το άρθρο: 
 Το μοιραίο τέλος του κατά φαντασίαν "διατροφολόγου" Παναγιώτη Δρακόπουλου στην 
εκπομπή "Αποδείξεις" του Νίκου Ευαγγελάτου 30/5/07 στον ΑΝΤ1 !!!  
Για αυτό το άρθρο επιφυλάσσω στον Ε. Περσίδη και στον Κ. Ν. Ευαγγελάτο μία 
ευχάριστη έκπληξη.  
Όσον αφορά εμένα και τα γνήσια διπλώματα μου, είναι από το Inflammation Reasserts 
Foundation, έχουν την υπογραφή και την σφραγίδα του Προέδρου Dr. Barry Sears, και 
για την γνησιότητά αυτών των διπλωμάτων τα υπογράφει επίσης και η Αμερικανίδα 
Συμβολαιογράφος- JANE D COLAGIOVANNI από την Μασαχουσέτη.  
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Αρχηγός του Παραδοσιακού Καράτε και ο μόνος υπεύθυνος για τις εξετάσεις των  
Μαύρων Ζωνών στην Ελλάδα είμαι εγώ. 
Όσοι έχουν πάρει δίπλωμα στο Παραδοσιακό Καράτε και το δίπλωμά τους δεν έχει την 
υπογραφή μου, τότε το δίπλωμα τους δεν έχει καμία ισχύ.  

Όσοι κουτοπόνηροι Δάσκαλοι του Παραδοσιακού Καράτε έφεραν διεθνείς 
δασκάλους του Παραδοσιακού Καράτε για εξετάσεις μαύρων ζωνών οι 
μαθητές τους έχουν μαύρη ζώνη αλλά όχι στο Παραδοσιακού Καράτε.  

Παρόλα αυτά εάν έχουν διαδώσει ότι τα διπλώματα των εξετάσεων είναι Παραδοσιακού 
Καράτε  θα ήθελα να μας τα δείξουν. 
Μήπως παραπλάνησαν με αυτό τον τρόπο τους μαθητές του Παραδοσιακού Καράτε 
κερδίζοντας χρήματα;  
Σύντομα θα λογοδοτήσουν σε έμενα, γιατί τα διπλώματα που πήραν οι μαθητές τους 
είναι άκυρα στην Ελλάδα και δεν είναι διπλώματα (μπορεί να είναι οποιουδήποτε στυλ ή 
ομοσπονδίας) αλλά όχι του Παραδοσιακού Καράτε.   
Όσον αφορά το άρθρο στο www.karate.gr Μητρώο Νταν Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ. 
αν θέλει ο Ε. Περσίδης ας δημοσιεύσει ένα από αυτά τα διπλώματα (τα οποία 
αποκτήθηκαν μετά την ίδρυση της ΠΟΠΚ) οπότε και θα έχουν ισχύ. 
ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ ΠΑΛΙ ΨΕΥΔΕΣΤΕ Κ. Ε. ΠΕΡΣΙΔΗ. 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΙΤΚF ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΟΤΙ Ο Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ IKF  ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ H. KANAZAVA  

Κ. Περσίδη 

Ο κόσμος ο οποίος διαβάζει αυτά τα συκοφαντικά που 
γράφεις, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για πολλούς 

άλλους, γνωρίζει τι δουλειά κάνεις; 

Για να ενημερωθείτε φίλοι μου επισκεφθείτε την διαδικτυακή διεύθυνση και θα βρεθείτε προ 
εκπλήξεως. 

http://www.cybergym.gr/18-equip/018cont.htm  
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 Σέρβις Εξοπλισμών Γυμναστηρίων: αλλαγές φθαρμένων μερών, επισκευές, 
ανακατασκευές, διόρθωση ελαττωμάτων, ηλεκτροστατική βαφή. Έκθεση επισκευών 
και κόστους ανά μηχάνημα. Πληροφορίες: 6999-500500 Περσίδης 

Κ. Περσίδη η διαμάχη μου μαζί σου έχει και συνέχεια. 
Εκτός από τις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις οι οποίες όλες είναι εναντίον σου, 

συνεχίζεις και γράφεις συκοφαντικά σχόλια για εμένα.  

Εάν αυτά που γράφεις είναι αλήθεια, γιατί δεν με αντιμετωπίζεις στην αίθουσα του 
δικαστηρίου;  

Κατ΄ αυτόν το τρόπο θα αποδείξεις ότι γράφεις την αλήθεια.  

Για να δείτε φίλοι μου ότι όλα όσα γράφει είναι παντελώς ψέματα σε 4 (τέσσερα) 
δικαστήρια που έγιναν από εμένα προς τον κ. Περσίδη ζήτησε και πήρε αναβολή. 
18/11/09, πήρες αναβολή 

28/04/09, πήρες αναβολή 

18/06/09, πήρες αναβολή γιατί προσήλθε η δικηγόρος του στη δικαστική αίθουσα και 
είπε για δικαιολογία ότι κατακαλόκαιρο είχες γρίπη. 

25/06/09, πήρες αναβολή γιατί προσήλθες εσύ στη δικαστική αίθουσα και είπες ότι ο 
δικηγόρος του κ. Βασίλης Γιαννόπουλος έχει τη γυναίκα του άρρωστη. Παρεμπιπτόντως 
γιατί άλλαξες πάλι  δικηγόρο……………….; 

Παναγιώτης Δρακόπουλος 
Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής 

Πρόεδρος και Σύμβουλος Διατροφικής Ζώνης 
Αρχηγός Παραδοσιακού Καράτε Ελλάδος 

8 Dan

 

Τελευταία ανανέωση ( Wednesday 01 - 06 - 2011 ) 
  
[ Πίσω ] 

designed by Webportal technologies
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