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 ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  
Μετά από 8 χρόνια δικαστικής διαμάχης με τον Ευθ. Περσίδη δικαιώθηκα.   
 

ΔΙΚΕΣ ΜΕ ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΕΡΣΙΔΗ  
 
Επί 8 έτη συκοφαντούμαι βάναυσα και καθημερινά από τις ιστοσελίδες του Ευθ. Περσίδη, ο οποίος με 
τα ψευδή, προσβλητικά και απολύτως συκοφαντικά άρθρα του προσπαθεί ΜΑΤΑΙΑ να πείσει τους 
αναγνώστες του και τα ελληνικά δικαστήρια ότι τα ψεύδη του είναι αλήθεια. Αντί οποιωνδήποτε 
άλλων επιχειρημάτων για να αποδείξω την αναλήθεια των ισχυρισμών του Ευθ. Περσίδη εγώ θέτω 
υπόψη σας τις αποφάσεις των δικαστηρίων επί των ενδίκων μέσων, που έχω ασκήσει, οι ΟΠΟΙΕΣ 
ΟΛΕΣ  ΜΕ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ!:  
Ι. Με την υπ’ αριθμ. 3834/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε 
μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που άσκησα, το δικαστήριο:  
1. Υποχρέωσε τον 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 απάτης του Παναγιώτη 
Δρακόπουλου και για το ΣΔΟΕ» και  
γ) στο από 17.1.2006 άρθρο με τίτλο «Ανοιχτή επιστολή προς όλους τους Καρατέκα του 
Παραδοσιακού Καράτε της ΠΟΠΚ»,  
που όλα περιέχονται στην ιστοσελίδα www.karate.gr, όπως το περιεχόμενο των αποσπασμάτων αυτών 
εκτίθεται στην ένδικη αίτηση.  
 
2. Απαγόρευσε προσωρινά στον Περσίδη να δημοσιεύει στο μέλλον τόσο στον ηλεκτρονικό τύπο όσο 
και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οτιδήποτε σχετίζεται με την προσωπικότητά μου και ιδίως το όνομά 
μου, φωτογραφίες και οποιαδήποτε άλλη απεικόνιση του προσώπου μου, και γενικά την προσωπική 
και επαγγελματική μου κατάσταση, εφόσον η δημοσίευση αυτή γίνεται με σκοπό την προσβολή της 
τιμής μου και την βλάβη της υπόληψής μου.  
 
3. Απείλησε κατά του Περσίδη χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ και προσωπική κράτηση δύο (2) 
μηνών σε κάθε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω υποχρεώσεώς του.  
 
Β. Ο Ευθ. Περσίδης φυσικά δεν συμμορφώθηκε με την ως άνω απόφαση  και εξακολούθησε να 
προβαίνει σε υβριστικές και  προσβλητικές δημοσιεύσεις σε βάρος μου, άσκησα  την από 24.07.2006 
αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αίτημα την βεβαίωση των παραβιάσεων 
της ανωτέρω απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων και την καταδίκη του στην απειλούμενη ποινή. Με 
την υπ’ αριθμ. 511/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου το Δικαστήριο έκρινε ότι ο 
Περσίδης παραβιάζει την απόφαση του δικαστηρίου και τον καταδίκασε να μου καταβάλει το ποσό 
των 2.000 ευρώ. Ο Περσίδης άσκησε έφεση, αλλά το Εφετείο Αθηνών και πάλι με δικαίωσε.  
 
Γ. Σε βάρος του Ευθ. Περσίδη υπέβαλα την 17.03.2006 μήνυση για παραβίαση της προσωρινής 
διαταγής που του απαγόρευε να αναφέρεται στο πρόσωπό μου και να δημοσιεύει την φωτογραφία μου. 
Ο Ευθ, Περσίδης καταδικάστηκε με την υπ’ αριθ. 51758/30.04.2010 απόφαση του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε  ποινή φυλάκισης 5 μηνών. Άσκησε έφεση αλλά και το Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε την ίδια ποινή των 5 μηνών φυλάκισης. Συνεπώς 
ο Περσίδης έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε 5 μήνες φυλάκιση.  
 
ΙΙ. Κατά του Περσίδη άσκησα και αγωγή αποζημίωσης για όλη την ζημία και βλάβη που έχω υποστεί 
από την κατασυκοφάντηση μου. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 5476/2008 
απόφαση του αναγνώρισε ότι έχω υποστεί μεγάλη βλάβη στην τιμή και στην υπόληψή μου και 
καταδίκασε τον Περσίδη να μου καταβάλει το ποσό των 15.000 ευρώ. Ο Περσίδης άσκησε έφεση, 
αλλά και το εφετείο Αθηνών, με την υπ’ αριθμ. 164/2011 απόφασή του και πάλι με δικαίωσε και τον 
καταδίκασε να μου καταβάλει το ίδιο ποσό. Εννοείται ότι ο Περσίδης δεν έχει πληρώσει τίποτα!  
 
ΙΙΙ. Σε βάρος του Περσίδη υπέβαλα και την από 23-02-2006 μήνυση για το αδίκημα της συκοφαντικής 
δυσφήμησης και της ψευδούς καταμήνυσης. Με την υπ’ αριθμ. 49452/25.07.2011 απόφαση του 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κρίθηκε ότι ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ στις ιστοσελίδες 
του είναι ψευδή και συκοφαντικά και του επιβλήθηκε ποινή 8 μηνών φυλάκισης. Ο Περσίδης φυσικά 
άσκησε έφεση, η οποία επρόκειτο να συζητηθεί την 10.05.2012 στο Τριμελές Εφετείο 
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Πλημμελημάτων. Την ημέρα εκείνη μετά από παραίνεση του Προέδρου του Δικαστηρίου, δέχθηκα να 
αποσύρω την μήνυση μου, καθώς ο Περσίδης με διαβεβαίωσε ότι θα πάψει να με συκοφαντεί, 
ΥΠΕΓΡΑΨΕ μάλιστα και σχετική  ΔΗΛΩΣΗ (δείτε την δήλωση εδώ), υποσχέθηκε να αφαιρέσει όλα 
τα συκοφαντκά άρθρα και να μην γράψει ξανά τίποτα για μένα. Έτσι η συζήτηση της μήνυσης δεν 
έγινε. Την ίδια όμως μέρα ο Περσίδης, όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε ως όφειλε, αλλά έγραψε στις 
ιστοσελίδες νέα υποτιμητικά και προσβλητικά σχόλια για μένα. Είναι προφανές ότι Περσίδης όχι μόνο 
δεν τιμά την υπογραφή του αλλά ούτε σέβεται τα δικαστήρια!  
 
ΙV.  Την 27.04.2006 επισκέφθηκα την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και εξέθεσα την κατάσταση. 
Η υπηρεσία άσκησε νέα ποινική δίωξη κατά του Περσίδη για συκοφαντική δυσφήμηση. Η μήνυση 
συζητήθηκε την 31.05.2012 στο Β Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Το Δικαστήριο έκρινε ότι 
όλα τα δημοσιεύματα που αφορούν στην ενασχόληση μου με το καράτε, στα διπλώματα της ΠΟΠΚ 
και στα δικά μου διπλώματα είναι ψευδή και συκοφαντικά και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 
μηνών!  
 
Από όλα τα ανωτέρω, από όλες τις αποφάσεις των δικαστηρίων προκύπτει ότι συκοφαντούμαι άδικα 
και αναίτια από τον Περσίδη, ο οποίος αν και καταδικάζεται διαρκώς και έχει χάσει ΟΛΕΣ τις δίκες 
εναντίον μου, συνεχίζει να υποστηρίζει τα ψεύδη του…  
 
 
   
 
 

 
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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