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Συνέχεια από τη σελίδα 5

του πρώην National Lodge και νυν AHEPA AUSTRALIA Ltd, η εµπλοκή της 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ σε µία συνεχή δικαστική διαµάχη και η κατασυκοφάντηση (ση-
µείο 3 του email: 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) του πρώην Προέδρου της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, Γιάννη Καλλιµάνη και 
του ∆.Σ., τα οποία όλα έλαβαν χώρα µετά το τέλος του 2015 (ηµεροµηνία 
αποστολής του email που σας αποκαλύπτουµε), διαφαίνεται ότι δεν συνέβη-
σαν τυχαία αλλά αντιστοιχούν πλήρως στο εν λόγω «Σχέδιο ∆ράσης».
 
Επιτέλους µε ντοκουµέντα!
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΧΕΠΑ

Φήµες 
  - Ότι η παράταξη της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ που πρόσκειται στον Γιάννη Καλ-

λιµάνη έχασε τα δύο πρώτα δικαστήρια 
Αλήθεια 
  - Τα δύο πρώτα δικαστήρια δεν αφορούν κανενός είδους παρατάξεις. 

Η απόφαση που βγήκε και από τα δύο δικαστήρια αφορά συµβιβασµό 
(consent) ανάµεσα στους ενάγοντες και τους κατηγορούµενους. Αυτό 
προκύπτει ξεκάθαρα από το παρακάτω απόσπασµα της απόφασης του 
τρίτου δικαστηρίου (Τεκµήριο CONSENT1 και 2).

Φήµες 
  - Ότι οι ενάγοντες στο τρίτο δικαστήριο, δηλαδή οι Γεώργιος Λιανός, 

Κον Γκούρος και Λουκάς Κυπραίος αντιπροσωπεύουν επίσηµα τα 
τµήµατα της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ Ηρακλής, Απόλλων και Προµηθέας, αντί-
στοιχα.

Αλήθεια
  - Στο επίσηµο κείµενο του δικαστηρίου οι Γεώργιος Λιανός, Κον Γκού-

ρος και Λουκάς Κυπραίος αναφέρονται ως φυσικά πρόσωπα. Στο ίδιο 
επίσηµο κείµενο και στην δικογραφία δεν υπάρχει καµία αναφορά σε 
ένορκη δήλωση ότι τα παραπάνω τµήµατα της ΑΧΕΠΑ αντιπροσω-
πεύονται από τους Γεώργιο Λιανό, Κον Γκούρο και Λουκά Κυπραίο. 
(Τεκµήριο PLAINTIFFS)

Φήµες
  - Η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ έχει ξοδέψει σε δικαστικά και δικηγορικά έξοδα 

ποσό της τάξεως  εκατοµµυρίων δολαρίων (από 700,000 έως 2 εκατ.)
Αλήθεια
  - Η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ έχει χρεωθεί από το δικαστήριο µε το κόστος µόνο 

των δύο πρώτων δικών και αυτό διότι ως οργάνωση από το 1993 - ανε-
ξάρτητα από το ποιος βρισκόταν στη διοίκηση - λειτουργούσε «παρά-
τυπα» υπό την έννοια ότι δεν τηρούσε πλήρως τον νόµο αφού δεν είχε 
καταθέσει στο Fair Trading τα παµψηφεί εγκεκριµένα από τα µέλη της 
καταστατικά των ετών 2005, 2007, 2010. Η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ πλήρωσε 
ως οργάνωση «τα σπασµένα» γιατί έφταιγαν όλοι για τις παρατυ-
πίες του παρελθόντος! Το πραγµατικό ποσό που έχει ζηµιωθεί µέχρι 
σήµερα η οργάνωση είναι της τάξεως των 575,000 περίπου. Τα έξοδα 
του τρίτου δικαστηρίου που πιθανότατα ξεπερνούν το ένα εκατοµµύριο 
πρωτοδίκως έχουν κληθεί να τα πληρώσουν οι Γεώργιος Λιανός, Κον 
Γκούρος και Λουκάς Κυπραίος (ORDERS 3).

Φήµη
  - Ότι τα τελευταία 5-6 χρόνια η ∆ιοίκηση της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ δεν εφαρ-

µόζει το ισχύον καταστατικό και γι’ αυτό προκύπτουν όλα τα προβλή-
µατα.

Αλήθεια
  - Σύµφωνα µε την απόφαση του δικαστή Μπλακ, η οποία εξεδόθη στις 

13/4/2018, ισχύον καταστατικό είναι το εγκεκριµένο πλέον καταστα-
τικό µε τις τροποποιήσεις των ετών 2005, 2007 και 2010. Πάλι, σύµ-
φωνα µε τον ίδιο δικαστή, η Πολιτειακή ∆ιοίκηση της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 
επί προεδρίας Γιάννη Καλλιµάνη δεν έχει πράξει τίποτα το παράτυπο, 
δηλαδή που να αντίκειται στο καταστατικό. (ORDERS BLACK a-f)

Φήµη
  - Ότι η ∆ιοίκηση της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ απέρριψε πρόταση για συµβιβα-

σµό µε την εποπτεία της κρατικής υπηρεσίας Fair Trading.
Αλήθεια
  - Πέρα από το γεγονός ότι το Fair Trading ποτέ δεν µεσολαβεί ως επι-

διαιτητής σε συµβιβασµούς, ο δικαστής Μπλακ είναι ξεκάθαρος στο τι 
ζήτησε. Ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία στο πλαίσιο έκτακτης γενικής 
συνέλευσης η εξής πρόταση: Να αποχωρήσουν όλα τα µέλη της υπάρ-
χουσας διοίκησης και να αναλάβουν έξι µέλη από τους αντίδικους, 
τρία από κάθε πλευρά. Η πρόταση αυτή ετέθη υπόψιν των µελών και 
καταψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2018.

Πριν προχωρήσουµε στον επίλογο και στη διατύπωση µιας τελικής εκτίµησης 
για την µέχρι τώρα κατάσταση του ζητήµατος πρέπει να τονίσουµε ότι εκτός 
από τη νοµική διάσταση του ζητήµατος υπάρχει και η ηθική. Η τελική έκβαση 

της υποθέσεως (έφεση) θα κριθεί στα δικαστήρια και η απόφαση θα βγει κατά 
τα τέλη Φεβρουαρίου του 2020. Για να προχωρήσουν όµως στην έφεση η 
πλευρά των εναγόντων (Λιανός, Γκούρος και Κυπραίος) έπρεπε να εγγυηθούν 
ότι σε περίπτωση που χάσουν θα µπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονοµι-
κές τους υποχρεώσεις. Σύµφωνα µε καλά διασταυρωµένες πληροφορίες της 
εφηµερίδας µας, ως τεκµήριο της δυνατότητάς του ότι µπορεί να ανταπεξέλθει 
στις υποχρεώσεις του, ένας εκ των εναγόντων της έφεσης έχει καταθέσει, πέρα 
από την προσωπική του περιουσία (το σπίτι του), τόσο την περιουσία του 
Τµήµατος Ηρακλής (ένα διαµέρισµα στο Λακέµπα) όσο και τα µερίσµατα του 
εν λόγω Τµήµατος στο ελληνικό χωριό. Σε µια τέτοια περίπτωση, το λιγότερο 
που µπορούµε να πούµε είναι ότι είναι ηθικά έωλο και αδιανόητο να χρησιµο-
ποιηθεί περιουσιακό στοιχείο του ελληνισµού στη ΝΝΟ για να καλυφθούν τα 
έξοδα και οι συνέπειες µια δικαστικής απόφασης όποια κι αν είναι η απόφαση 
του δικαστηρίου…  Να σηµειώσουµε τέλος, ότι ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ θα την παρουσιάσουµε αναλυτικά από 
την εφηµερίδα όπως κάνουµε σήµερα µε την πρωτόδικη απόφαση. Τα 
πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται αλλά οι οργανισµοί θα παραµεί-
νουν και θα συνεχίσουν να παίζουν ένα ρόλο στην ζωή της παροικίας. 
Μέσα από ένα ορυµαγδό υποκειµενικών κρίσεων σήµερα παρουσιάσα-
µε στοιχεία µε τα σχετικά έγγραφα µε βάση την δικαστική απόφαση. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε ή να αµφισβητήσουµε την εγκυρότητα 
των δικαστικών αποφάσεων στην Αυστραλία ή να εµπλακούµε σε ένα 
κυκεώνα γνωµών µε βάση φήµες και υποθέσεις. Το ίδιο θα κάνουµε 
και στο µέλλον. 

Γιάννης ∆ραµιτινός




