Αθήνα, 1 Ιουνίου 2020

Αγαπητές Ερυθροσταυρίτισες και αγαπητοί Ερυθροσταυρίτες,
Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω, ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε, εξεδόθη η
Απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στην υπόθεση του «Συνδετικού Κτιρίου», που είχε δικασθεί, τον Σεπτέμβριο
του 2019. Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης αυτής, η αγωγή κατά του Ε.Ε.Σ. απορρίφθηκε εν συνόλω
σε ό,τι αφορά τις οικονομικές αξιώσεις που είχε προβάλει το Δημόσιο κατά του Ε.Ε.Σ.
Η απόφαση αυτή, αποτελεί την καλύτερη απάντηση στην άθλια συκοφαντική επίθεση που είχα
προσωπικά δεχθεί από τους γνωστούς λασπολόγους, που ανερυθρίαστα είχαν υποβάλει μήνυση
εναντίον μου, για την περίφημη «ερημοδικία» στον πρώτο βαθμό, ενώ, πλέον πέραν κάθε αμφιβολίας,
δικαιώνονται πλήρως οι χειρισμοί που είχαν γίνει τότε.
Στο σημείο αυτό, παραθέτω μία σύντομη αναδρομή της υπόθεσης:
Κατά του Ε.Ε.Σ, εκκρεμούσε, επί πολλά έτη, η από 3-7-2003 αγωγή του Δημοσίου, με την οποία ζητούσε,
αβάσιμα κατ’ εμάς, μεταξύ άλλων να υποχρεωθεί ο Ε.Ε.Σ να του καταβάλει σημαντικού ύψους αποζημίωση
λόγω αποστέρησης της χρήσης συγκεκριμένων κτιριακών εγκαταστάσεων (του λεγόμενου «συνδετικού
κτιρίου»).
Μετά από επανειλημμένες αναβολές και ματαιώσεις, η υπόθεση προσδιορίσθηκε να δικαστεί την 28-9-2017.
Το θέμα παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά από τη Διεύθυνση Δικαστικού, στο τότε προσωρινό Κ.Δ.Σ. (του
οποίου προήδρευα) στη συνεδρίαση της 4-9-2017, λίγες, δηλαδή, ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής προτάσεων, που έπρεπε να κατατεθούν 20 ημέρες πριν τη συζήτηση της υπόθεσης.
Το Κ.Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε, τότε, ότι η υπόθεση ήταν λίαν σοβαρή και ότι ο Ε.Ε.Σ, διοικούμενος μάλιστα
από προσωρινή διοίκηση, δεν θα μπορούσε να στηριχθεί στις προτάσεις και ισχυρισμούς που είχαν
συνταχθεί προ πολλών ετών, ούτε υπήρχε ο στοιχειώδης χρόνος ώστε να οργανωθεί η υπεράσπιση του
Ε.Ε.Σ. και επομένως ήταν μονόδρομος να ζητηθεί αναβολή της υπόθεσης.
Το αίτημα της αναβολής, ανέλαβε να υποβάλει στο Δικαστήριο, η τότε δικηγόρος του Ε.Ε.Σ, Σταθακοπούλου.
Εντελώς απροσδόκητα (αφού η υπόθεση φερόταν ως πρωτοείσακτη δικονομικά), το υποβληθέν αίτημα
αναβολής δεν έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα η υπόθεση να συζητηθεί ερήμην του εναγομένου Ε.Ε.Σ. και να εκδοθεί
η υπ. αριθ. 1894/2018 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που έκανε δεκτή την αγωγή λόγω της
ερημοδικίας.
Για όσους γνωρίζουν στοιχειωδώς τους κανόνες της Δικονομίας, η ερημοδικία, στον πρώτο βαθμό
δικαιοδοσίας, είναι σαφώς προτιμητέα έναντι μίας ατελούς υπεράσπισης, αφού η ερήμην Απόφαση
ακυρώνεται με μόνη την υποβολή έφεσης, εκ μέρους του ερημοδικήσαντος διαδίκου (όπως έγινε και εν
προκειμένω), ο οποίος, στο στάδιο της έφεσης, έχει το δικαίωμα να προβάλει όλους τους ισχυρισμούς

και τα αποδεικτικά του «μέσα», χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό, ώστε να κριθούν αυτοί από το
ανώτερο Δικαστήριο.
Αντιθέτως, η παράσταση στο Πρωτοδικείο παράγει μη αναστρέψιμη δέσμευση από τους νομικούς και
πραγματικούς ισχυρισμούς που προβάλλονται στο πλαίσιο αυτής.
Είναι, θεωρώ, ηλίου φαεινότερο, ότι η επιλογή, της τότε Διοίκησης, να ζητήσει αναβολή της υπόθεσης,
αντί να δεχθεί, ελαφριά τη καρδία, να δικαστεί αυτή με βάση ατελείς, προχειροδιατυπωμένους και
άγνωστης έμπνευσης ισχυρισμούς, όχι μόνο δεν έβλαψε τον Ε.Ε.Σ, αλλά ήταν και σωτήρια, όπως,
πλέον, περίτρανα αποδείχθηκε!!!
Εξάλλου, η παρούσα Διοίκηση ήταν αυτή που επιμελήθηκε, για την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο
Αθηνών, συνεργαζόμενη με το νομικό γραφείο που είχε στο μεταξύ αναλάβει την υπόθεση.
Η απόφαση αυτή του Εφετείου λοιπόν, έπεισε και τον πλέον δύσπιστο, για την αθλιότητα της
συκοφαντικής επίθεσης, που είχα προσωπικά δεχθεί, αλλά και της ψευδούς καταμήνυσής μου, από την
προηγούμενη Διοίκηση, υπό την Προεδρία του κ. Οικονομόπουλου.
Δυστυχώς, πληροφορούμαι ότι οι συκοφάντες δεν πτοήθηκαν ούτε από την απόρριψη της μήνυσής
τους, ούτε από την απόρριψη του αιτήματος διορισμού προσωρινής διοίκησης, που πρόσφατα υπέβαλαν
για τον ίδιο λόγο, ούτε και από την Απόφαση του Εφετείου που πλήρως δικαίωσε την παρούσα Διοίκηση,
που άλλωστε επιμελήθηκε και της δίκης στο Εφετείο.
Αντιθέτως, συνεχίζουν την αυτογελοιοποίησή τους, ανακυκλώνοντας τις ίδιες κατηγορίες και
υποχρεώνοντάς με να προσφύγω, πλέον, εγώ ενώπιον της Δικαιοσύνης προς διαφύλαξη όχι μόνο της
δικής μου τιμής και υπόληψης, αλλά και του κύρους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
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