
 
 
From: Constantinos Kesentes [mailto:info@felleys.gr]  
Sent: Thursday, September 20, 2012 3:33 PM 
To: Panagiotis Pantos 
Cc: ekouklaw@otenet.gr; ckesentes@gmail.com; konevang@msn.com; kostas2506@gmail.com; 

mihaliskostakis@yahoo.gr; anstamata@yahoo.gr; dimitrios_psomiadis@hotmail.gr 
Subject: Re: Επιστολή προς Συλλόγο Αγ. Τριάδας Αφιδνών ο «Φελλεύς» 

 

Αξιότιμε κύριε, 

Σχετικά με το περιεχόμενο της με ημεροχρονολογία 6.2.2012 επιστολής σας και του 

πρόσφατου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σημειώνεται ότι: 

 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας κ. Ευστάθιος Κουκούτσης και σε 

τηλεφωνική επικοινωνία του μαζί σας τον μήνα Φεβρουάριο 2012, εξέθεσε τις θέσεις 

της Διοίκησης του Συλλόγου μας επί του συνόλου των θεμάτων που περιγράφονται 

στην επιστολή αυτή. 

Σχετική, μάλιστα, συζήτηση έγινε και κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών του 

Συλλόγου της 3.6.2012. 

 Κατ΄ακολουθία, παρέλκει όποια άλλη αναφορά του Συλλόγου μας επί του 

περιεχομένου της επιστολής αυτής, μάλιστα δε και επί περιεχομένων θεμάτων σε 

όποιες επιστολές που δεν απευθύνθηκαν στον Σύλλογό μας ή/και σε ενέργειες και 

προγραμματισμούς ενεργειών Δημοσίων Αρχών που δεν προσδιορίζονται, κ.λπ. 

 2. Δεν αφορά στη Διοίκηση του Συλλόγου μας ούτε ιχνώδης σκέψη «ενοποίησής 

του» με όποιο άλλο Σωματείο, ώστε οι συναφείς αναφορές περί τούτου να 

προκύπτουν τουλάχιστον ως εξαιρετικά ατυχείς. 

 Οι δε σκοποί του Συλλόγου μας, όπως με ακρίβεια περιγράφονται στο 

Κωδικοποιημένο Καταστατικό του, που έχει μάλιστα αναρτηθεί στην τηρούμενη 

ιστοδελίδα, ασφαλώς και δεν είναι όμοιοι με τους σκοπούς άλλου ή άλλων 

Σωματείων της Ιπποκρατείου Πολιτείας. 

 

                                    Με τιμή 

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας 

Ευστάθιος Κουκούτσης                           Δημήτριος Ευαγγελοδήμος 



 
 
2012/9/19 Panagiotis Pantos <ppantos@hol.gr> 

    Αξιότιμοι κύριοι,     

  

   Συνεχίζω να αναμένω απάντηση,  κατά την εκτίμηση μου περισσότερο από εύλογο 
χρονικό διάστημα,   από τη διοίκηση του Συλλόγου Αγ. Τριάδας Αφιδνών ο Φελλεύς 
 του οποίου είμαι μέλος,  επί των θεμάτων που αναφέρονται στην από 6 
Φεβρουαρίου 2012 επιστολή μου και  η οποία έχει δημοσιευθεί  και στον ιστοχώρο 
 που ασχολείται με θέματα της περιοχής ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ  
 http://topofathens.gr/index.php/the-news/64--lr 

  

  Πιστεύω κάποιος από το Δ.Σ. να ευαισθητοποιηθεί και να απαντήσει  . 

  

   Με  εκτίμηση  

   Παναγιώτης Α. Πάντος 

  τηλ.  6974412667 
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