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Κυρία και κύριοι του «Δ.Σ.», 

δεν έχω την τιμή να σας απαντήσω στην από 23 Μαΐου 2017 κλήση μου σε απολογία 

με την οποία καλούμαι ν’ απολογηθώ ενώπιον εκπροσώπων σας σχετικά με όσα μου 

καταλογίζετε στο γενικόλογο και ανυπόστατο κείμενο που μου αποστείλατε.  

Ένα κείμενο το οποίο είναι πανομοιότυπο για όλα τα μέλη που καλείτε σε απολογία 

για «αντικαταστατική συμπεριφορά» της οποίας η ποινή θα είναι η διαγραφή τους. 

Ένα κείμενο το οποίο αποτελείται από μόνο μια πρόταση (έχετε χρησιμοποιήσει μόνο 

μια τελεία) και που θα προκαλούσε ημικρανία σ’ οποιονδήποτε προσπαθούσε να 

κάνει συντακτική αναγνώριση!  

Το γεγονός ότι -όπως πληροφορήθηκα- καλείτε για απολογία μέλη που υποτίθεται 

ότι έχετε διαγράψει στο παρελθόν αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι 

διαγραφές που κάνατε σε δύο δόσεις (27 Μαρτίου 2014 & 22 Νοέμβρη 2016) είναι 

άκυρες (ειδικά η πρώτη εφ’ όσον δεν επικυρώθηκε από την επόμενη Γ.Σ. όπως ορίζει 

το Καταστατικό). Τουλάχιστον με την σπουδή σας αυτή φαίνεται πως αποφασίσατε 

για μια φορά να τηρήσετε «κατά γράμμα» το Καταστατικό, οπότε και αξίζετε 

συγχαρητηρίων.    

Επίσης σ’ όσους έχουν παρακολουθήσει την δικαστική επικαιρότητα του Σωματείου  

είναι προφανές ότι οι διαγραφές γίνονται εν’ όψη της έκδοσης της πρωτόδικης 

απόφασης για την ακύρωση της Γ.Σ. που ενέκρινε το παραχωρητήριο στην 

«Δικέφαλος 1924 Α.Ε.». Σκοπός σας είναι οι διαγραφέντες να μην είναι μέλη 

προκειμένου να ισχυριστείτε ότι δεν έχουν «έννομο συμφέρον» να 

εφεσιβάλλουν την απόφαση (κάτι που από νομικής άποψης δεν ισχύει εφόσον 

όταν υπέβαλλαν την αγωγή ήταν μέλη) «απονομιμοποιώντας» τα στον κόσμο της 

Α.Ε.Κ. Μια απόφαση που όπως έχει «προβλέψει» κυβερνητικός Βουλευτής θα είναι 

«υπέρ» του Σωματείου (ότι κι αν σημαίνει αυτό για τα πραγματικά συμφέροντα του). 

Συνεπώς καθίσταται προφανές πως όσα σχετικά με την νομιμοποίηση των 

προσφευγόντων κατά της Γ.Σ. υποστηρίξατε ενώπιον του Δικαστηρίου ήταν 

αστήρικτα, αφού επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία για τα ίδια άτομα και για τον 

ίδιο λόγο.  

Μια διαδικασία η οποία ΔΕΝ γίνεται ενώπιον του Δ.Σ. αλλά ενώπιον εκπροσώπων 

του, λες και είναι δυνατόν 2-3 μέλη του να το υποκαταστήσουν σε τέτοιο ζήτημα. 

Με την τέτοια σας σπουδή προφανώς θέλετε (ατέχνως) ν’ αποκρύψετε το γεγονός 

ότι το παρόν Δ.Σ. ΔΕΝ υφίσταται σε σώμα νόμιμα. Δηλαδή, για να το 

καταλάβουν όλοι, ότι ΔΕΝ μπορείτε να το συγκαλέσετε σε νόμιμη συνεδρίαση 

επιτυγχάνοντας την εκ του νόμου απαρτία (8 στους 15), είτε επειδή κάποιοι έχουν 

παραιτηθεί, είτε επειδή δεν παρίστανται. Γι’ αυτό ΔΕΝ μας θέλετε παρόντες σε 

κανονική συνεδρίαση του Δ.Σ., η οποία και θα λάμβανε την προειλημμένη απόφαση 

της διαγραφής μας. Μια απόφαση την οποία θα λάβετε -όπως παγίως συνηθίζετε τα 

τελευταία χρόνια- δια περιφοράς (και αν).   

Απευθυνόμενος, λοιπόν, σ’ εσάς που θεωρείτε τους εαυτούς σας «Διοικητικό 

Συμβούλιο» του Σωματείου «Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως» θέλω να 

ξεκαθαρίσω ότι αδυνατώ ν’ απολογηθώ για όσα μου καταλογίζετε για τους παρακάτω 

λόγους: 



 Επειδή το παρόν «Δ.Σ.» προέρχεται από παράνομη διαδικασία την 

οποία μεθόδευσε ο Αλέξης Αλεξίου καταθέτοντας τον Μάρτη του 

2016 Αίτηση Διορισμού Προσωρινής Διοίκησης στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών. Με την προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου και μέχρι την 

συζήτηση της Αίτησης διορίστηκε η Προσωρινή Διοίκηση η οποία και χωρίς 

να έχει δικαίωμα οδήγησε σε 2 -σε κλίμα τρομοκρατίας- Γ.Σ. εκ των οποίων 

η δεύτερη ανέδειξε την παρούσα Διοίκηση. Εφόσον η συζήτηση της Αίτησης 

(που κατέθεσε ο Αλεξίου) ΔΕΝ έγινε ποτέ η παρούσα Διοίκηση είναι 

ανυπόστατη (κάτι που εύκολα κατανοεί οποιοσδήποτε φοιτητής νομικής 

σχολής).  

 Επειδή ο «Πρόεδρος του Δ.Σ.» όπως συχνά λέει σε συζητήσεις του 

(μια από τις οποίες στον διάδρομο του τελευταίου δικαστηρίου) 

ζηλεύει του Γαύρους «γιατί εκεί δεν έχουν τέτοια προβλήματα». Θα 

ήταν προφανώς τραγικό ένα μέλος της Ερασιτεχνικής Α.Ε.Κ. ν’ απολογείται 

ενώπιον κάποιου που θα ήθελε να προεδρεύει σε «Γαύρους». 

 Επειδή σε βάρος του Αλέξη Αλεξίου διενεργείται Τακτική Ανάκριση 

για κατ’ εξακολούθηση «Απιστία σε βάρος του Σωματείου σε βαθμό 

κακουργήματος από την οποία προκλήθηκε ζημιά μεγαλύτερη των 

30.000 Ευρώ.». Προφανώς αυτός είναι ο βασικός λόγος για την κλήση 

τόσων ατόμων σε απολογία. Ειδικά ο «Πρόεδρος» (ο οποίος θ’ αποφασίσει 

μεταξύ άλλων και για την διαγραφή μου) κινδυνεύει σοβαρά με 

προφυλάκιση. Γίνεται, συνεπώς, φανερό ότι τόσο η «κοινή λογική» όσο 

και η Ηθική μού απαγορεύουν ν’ απολογηθώ τόσο στον Α. Αλεξίου όσο 

και στο «Δ.Σ.» του οποίου αυτός προΐσταται εφόσον εκκρεμεί σε βάρος του 

τέτοια κατηγορία.       

Ωστόσο οφείλω να τοποθετηθώ σχετικά με όσα μ’ αφορούν όχι απέναντι σας, αλλά 

απέναντι στον κόσμο του Σωματείου (μέλη και μη).  

Συγκεκριμένα.  

Μου καταλογίζουν ότι επί μακρόν προβαίνω σε βλαπτικές για το Σωματείο ενέργειες 

όπως:  

 «σύνταξη και κατάθεση καταγγελιών σε διάφορες (πολύ συγκεκριμένο) 

Δημόσιες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς», 

 όπως επίσης και ότι έχω «καταθέσει ως μάρτυρας σε δίκη εναντίον του 

Σωματείου». 

Σχετικά με το πρώτο ξεκαθαρίζω ότι ΔΕΝ έχω υπογράψει ούτε ατομικά, αλλά ούτε 

και συνυπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο αφορά «καταγγελία» σε οποιαδήποτε 

Αρχή. Η μόνη μου ενέργεια, η οποία ΔΕΝ αφορά ούτε και έμμεσα το Σωματείο ήταν 

το 2013 η υποβολή ερωτημάτων (όπως προκύπτει από τα κείμενα) στο Υπουργείο 

Οικονομικών σχετικά με την διαδικασία εκκαθάρισης της πρώην Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. 

Δεδομένου ότι έχω από καιρό δώσει όλη τη σχετική αλληλογραφία στην  

δημοσιότητα, μόνον κάποιος κακοπροαίρετος και ουσιαστικά αγράμματος θα 

μπορούσε να τα θεωρήσει «καταγγελίες». 

Σχετικά με το δεύτερο έχω να παρατηρήσω ότι καλύτερος μάρτυρας σε βάρος του 

Σωματείου από τον Αλέξη Αλεξίου ΔΕΝ έχει υπάρξει. Ο «Πρόεδρος του Δ.Σ.» 

κατέθεσε σαν μάρτυρας (ενώ δεν είχε το δικαίωμα και το αντιλήφθηκε στο τέλος 

της «κατάθεσης» του) στην ίδια μ’ εμένα δίκη. Σε μια δίκη στην οποία όπως 

σημείωσε και η Πρόεδρος του Δικαστηρίου ΔΕΝ είχαν σημασία οι μαρτυρικές 

καταθέσεις, καθώς η απόφαση θα ληφθεί τόσο με βάση τα όσα υποστηρίζουν οι 

αντίδικοι στα υπομνήματα τους όσο και των εγγράφων που θα επικαλεστούν. 



Συνεπώς, καμία ζημιά ΔΕΝ προκάλεσα (αν η απόφαση είναι θετική για τον ενάγοντα 

Αργυρόπουλο) σε βάρος του Σωματείου.   

Αυτό που πρέπει ο κόσμος της Α.Ε.Κ. να έχει υπ’ όψη του σε ότι μ’ αφορά, είναι ότι 

την απόφαση να καταθέσω την πήρα την τελευταία στιγμή γι’ αυτό και ο αντίδικος 

αιφνιδιάστηκε βλέποντας με να καταθέτω. Πήρα την απόφαση αυτή βλέποντας ότι 

η «επίσημη Α.Ε.Κ.» είχε χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να τρομοκρατήσει τους 

προηγούμενους μάρτυρες που είχαν εμφανιστεί στα δικαστήρια τα οποία είχαν 

αναβληθεί. Έστω και την τελευταία στιγμή και ενώ περίμενα στον διάδρομο να 

τελειώσει την κατάθεση ο πρώτος μάρτυρας το ίδιο άτομο που λίγο αργότερα 

απείλησε τον Αργυρόπουλο προσπάθησε μάταια να με «ψαρώσει» και να μ’ 

εκνευρίσει. Εν τέλει κατέθεσα μόνο και μόνο γιατί δεν ήθελα να κερδίσει τελικά η 

τρομοκρατία. Μια τρομοκρατία η οποία έχει μετατρέψει τους περισσότερους από 

εσάς σε παθητικούς θεατές όσων συμβαίνουν στην «Μάνα Α.Ε.Κ.».  

Επιπρόσθετα όπως θ’ αποδειχθεί σύντομα η διαγραφή μου για τον λόγο αυτό θα 

ήταν πράξη ταυτόχρονα γελοία και άσκοπη. Γελοία γιατί σύντομα το ίδιο το Σωματείο 

με Γ.Σ. του θ’ ανακαλέσει την απόφαση της Γ.Σ. της 3ης Φεβρουαρίου, η οποία -

όπως θ’ αποδειχθεί σύντομα- ΔΕΝ κάνει για την δουλειά που την ήθελαν αρχικά. 

Άσκοπη γιατί εξαιτίας του ότι το παραχωρητήριο στην «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» θ’ 

ανακληθεί και θ’ αντικατασταθεί από κάτι άλλο, η απόφαση του Δικαστηρίου όποια 

και αν είναι (άρα και η κατάθεση μου) θα είναι «άνευ λόγου».  

Μου καταλογίζουν επίσης ότι σε διαδικτυακό blog (www.aek-watch.gr)  που διατηρώ 

προβαίνω «σε συνεχείς παραπλανητικές, ψευδείς κατά περιεχόμενο και 

συκοφαντικές σε βάρος του Σωματείου μας δημοσιεύσεις». Σχετικά μ’ αυτή την 

«κατηγορία» υπάρχουν δύο άξια σχολιασμού (και όχι απάντησης) σημεία. 

Το πρώτο είναι ότι ΔΕΝ έκαναν τον κόπο ν’ αναφερθούν έστω σε μια συκοφαντική 

δημοσίευση. Επιπλέον οι δημοσιεύσεις της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ξεκινούν -

όπως γνωρίζουμε όλοι- από τον Φεβρουάριο του 2014. Από τότε μέχρι σήμερα 

ουδέποτε είχα ενοχληθεί με οποιονδήποτε τρόπο από το «Δ.Σ.» (από τον Μάϊο του 

2015) προκειμένου ν’ ανακαλέσω ή να διορθώσω οτιδήποτε συκοφαντικό (όπως θα 

έκανε οποιοσδήποτε θιγόμενος). Αν τώρα εγκαλούμαι γενικά επειδή τα κείμενα της 

συγκεκριμένης ιστοσελίδας φέρνουν το «Δ.Σ.» σε δύσκολη θέση, τότε γι’ αυτό 

φταίχτες είναι αποκλειστικά τα μέλη του «Δ.Σ.» και ειδικά η «ηγεσία» του. Όπως 

γνωρίζουν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας τα κείμενα της είναι πάντα τεκμηριωμένα, 

ενώ θα μπορούσαν (και ίσως να δικαιολογούνταν) να είναι και αιχμηρότερα. 

Το δεύτερο είναι ότι το «Δ.Σ.» θα έπρεπε να μου γνωστοποιήσει τον τρόπο με τον 

οποίο κατέληξε ότι εγώ έχω σχέση με την ιστοσελίδα.  

Είναι προφανές πως το παρόν «Δ.Σ.» ΔΕΝ θέλει μέλη του Σωματείου όσους έχουν 

κρίση και θεωρούν υποχρέωση τους να εκφράζουν τόσο την γνώμη τους όσο και τις 

προτάσεις τους για όσα στραβά βλέπουν.  

Είναι επίσης προφανές πως θεωρούν ότι μόνον αυτοί έχουν δικαίωμα να 

χρησιμοποιούν το σήμα ενός από τα μεγαλύτερα Σωματεία του κόσμου μόνο και 

μόνο επειδή είναι μέλη του «Δ.Σ.» και ας «το πετάνε στα σκυλιά».  

Αν μπορούσαν θα μας απαγόρευαν να χρησιμοποιούμε ακόμη και την λέξη 

«Α.Ε.Κ.» ότι και αν σήμαιναν τα αρχικά της. Θα το έκαναν γιατί εξαιτίας των 

εγκλημάτων τους ΔΕΝ νοιώθουν άνετα όταν την ακούν∙ επειδή γνωρίζουν 

ότι έχουν προδώσει ότι τα τρία αυτά γράμματα συμβολίζουν.    

http://www.aek-watch.gr/


Τα μέλη της προηγούμενης Διοίκησης μπορούν να δικαιολογηθούν ότι εκλεγόμενα 

το Καλοκαίρι του 2013 είχαν την «ψευδαίσθηση» (η οποία σύντομα διαλύθηκε) πως 

με τον τρόπο αυτό βοηθούσαν την «ανάσταση» της Α.Ε.Κ. 

Τα μέλη του παρόντος «Δ.Σ.», όμως, δεν μπορούν να επικαλεστούν την ίδια 

δικαιολογία. Δεδομένης της συγκυρίας -και στην περίπτωση που δεν το έχουν 

καταλάβει ακόμα- ο ρόλος τους είναι να σώσουν για όσο αυτό είναι δυνατόν τον 

Αλέξη Αλεξίου τόσο από τις ποινικές όσο κυρίως από τις ΗΘΙΚΕΣ ευθύνες έναντι του 

συνόλου του κόσμου της Α.Ε.Κ. Ενός «κόσμου της Α.Ε.Κ.» ο οποίος όσο συνεχίζει -

εν αναμονή της έναρξης των έργων για το γήπεδο- να μην αντιδρά (ούτε καν με 

λόγια) γίνεται αυτός υπεύθυνος για την συνεχιζόμενη κατρακύλα (αγωνιστική και 

ηθική) του Σωματείου. Η ΕΥΘΥΝΗ -ΠΛΕΟΝ- ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ 

ΤΟΥ. 

 

Υ.Γ.1. Δεδομένου ότι οφείλω τις συνδρομές των ετών 2015, 2016 και την φετινή, 

τις οποίες αρνούμαι να εξοφλήσω στην παρούσα «Διοίκηση» στο χέρι σας είναι να 

επιλέξετε για ποια αιτία θα με διαγράψετε∙ καθώς δεν γίνεται να διαγραφώ δυό 

φορές (αν και σας έχω ικανούς και γι’ αυτό). Εννοείται ότι θα ήθελα με τον ίδιο 

τρόπο που μου στείλατε την κλήση να μου στείλετε και το πλήρες πρακτικό της 

συνεδρίασης που αποφάσισε την διαγραφή μου.   

Υ.Γ.2. Αν σκοπεύετε όντως να ξεκαθαρίσετε το Σωματείο από εσωτερικούς εχθρούς 

πρέπει να συμπεριλάβετε όλους όσους με την δράση και την συμπεριφορά τους του 

έκαναν ζημιά. Για να μην παραθέσω όλα τα ονόματα σας παραπέμπω στην σύνθεση 

της πλειοψηφίας του προηγούμενου Δ.Σ. μετά τον Μάϊο του 2015 στην οποία πρέπει 

να συμπεριλάβετε και την σημερινή Γενική Γραμματέα του. 

Υ.Γ.3. Δεν επιθύμησα ποτέ να γίνω μηδέ «ήρωας» μηδέ «μάρτυρας». Ωστόσο όπως 

αντιλαμβάνομαι εγώ τόσο τον εαυτό μου όσο και τα πράγματα ΔΕΝ είμαι ούτε 

«πρόβατο» και ειδικά «επί σφαγή» όπως θα ήθελαν κάποιοι.  

 

Αθήνα 29 Μαΐου 2017. 

 

 

Κοτσώνης Κωνσταντίνος 




