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Επιτέλους µε ντοκουµέντα!

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΧΕΠΑ
H ακτινογραφία µιας δικαστικής απόφασης
Τα  δύο κείµενα του Γ. Χατζηβασίλη που δηµοσιεύτηκαν από 
τη στήλη του µε θέµα «ΑΧΕΠΑ και ΠΑΡΟΙΚΙΑ», τα οποία 
αναφέρονται στις περιπέτειες της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ προκάλεσαν 
πλήθος αντιδράσεων, θετικών και αρνητικών. Η εφηµερίδα 
«Κόσµος» έρχεται σήµερα µε αδιάσειστα στοιχεία-ντοκουµέ-
ντα να ξεκαθαρίσει την ήρα από το στάρι, δηλαδή να αποσα-
φηνίσει τι είναι φήµες γύρω από την υπόθεση και τι είναι 
τεκµηριωµένη ΑΛΗΘΕΙΑ. Στις επόµενες σελίδες ακολουθεί η 
ακτινογραφία µιας απόφασης-καταπέλτη, συνοδευόµενη από 
έγγραφα που έλαβε υπόψιν του το δικαστήριο πριν καταλήξει 
στην ετυµηγορία του. Πριν προχωρήσουµε στη διεξοδική δι-
ερεύνηση των επιµέρους σηµείων, η εφηµερίδα θεωρεί σκό-
πιµο να παρουσιάσει ένα έγγραφο που φωτίζει τους λόγους 
που τα τελευταία πέντε χρόνια η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ βρίσκεται σε 
περιπέτειες. Το έγγραφο αυτό είναι στην πραγµατικότητα ένα 
email, το οποίο απετέλεσε στοιχείο που συµπεριλήφθηκε στη 
δικογραφία του τρίτου δικαστηρίου και αυτός είναι ο λόγος 
που το δηµοσιεύουµε. Το email αυτό είναι γνωστό ως «Σχέ-
διο ∆ράσης» (Plan of Action) και µε αυτήν την ονοµασία το 
αναφέρει και το έλαβε υπόψιν του το δικαστήριο. Σύµφωνα 
µε το κείµενο του δικαστηρίου, από το οποίο παραθέτου-
µε απόσπασµα, το email αυτό απευθύνεται από τον κ. Ηλία 
Ντούφα στον κ. ∆ηµήτρη (Τζιµ) Αντωνάκο. Το πλήρες κεί-

µενο, το οποίο «φωτογραφίζει» επακριβώς τις ενέργειες που 
έχουν γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια εναντίον τόσο της Πο-
λιτειακής ∆ιοίκησης της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ όσο και του κ. Ιωάννη 
Καλλιµάνη έχει ως εξής (παραθέτουµε το πρωτότυπο αγγλι-
κό).  (Τεκµήριο PLAN OF ACTION)

On Sat, Nov 21, 2015 at 3:35 PM, Elias Doufas wrote: 

Hi Jim,
Further to our phone conversation and all the nervous emails, I have documented 
our Plan of Action:
1. Incorporate the National Lodge and the State councils of VIC and NSW.
We now have the approved National Convention decisions to move forward with 
actioning them.
This has become URGENT as we need to establish a legal entity in order to take 
any legal action necessary.
If the National Lodge is incorporated as a company limited by guarantee it has 
no assets and can take any legal action in its own right without worrying about 
having repercussions in if it does not succeed. No one member can carry this 
responsibility on their own.
The NL will also own the Name and trade mark as well be able to enforce the 
“legal” Constitution.
Incorporating a NEW AHEPA NSW Inc. with the remaining Chapters will also give 
you this right.
All the incorporations can be made with a similar document as used by the State 
Councils (attached) and can be done at the same time by the same solicitor for a 
third of the cost probably less than $10,000.
2. Action against JK can be taken by both the newly incorporated NL and State 
Councils.
The NL will take action re the name and logo and AHEPA Inc for the properties.
3. Organise a well planned media and email campaign against the of JK with the 
aim to discredit him and the officers of the Management Committee.
Please consider the attached document as its suitability as a BRIDGING Document 
of the entities and the AHEPA Constitution and By Laws and let me have your 
comments to improve it if necessary. This document can be then taken to one 
solicitor to draft our different Constitution of the separate entities.
Let’s discuss this strategy at the NL meeting this Thursday.
Regards,
Elias

Με βάση το παραπάνω κείµενο αυτό που εξάγεται ως εύλογο συµπέρασµα 
είναι ότι η µετατροπή του National Lodge σε εταιρία περιορισµένης ευθύνης, 
η διεκδίκηση των περιουσιακών στοιχείων της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ εκ µέρους
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