Πρακτικό Δ. Σ./ Ο. Σ. Μ. Α. Ν. υπ’ αριθμ.25/2021
Στην Αθήνα σήμερα την 02 Φεβ 2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Σ.Μ.Α.Ν Συν. Π.
Ε. με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Εισήγηση (η οποία επισυνάπτεται του παρόντος πρακτικού)

Προέδρου κου Σ.

Περβαινά για το Πρόγραμμα «ΚΟΡΑΚΙΑ» και ψήφιση επί των ακολούθων
ερωτημάτων:
α. Η <ΚΟΡΑΚΙΑ> αποτελεί πρόγραμμα του ΟΣΜΑΝ επιτρέπεται να πωληθεί σύμφωνα
με την ανάλυση στην παράγραφο Ε της εισήγησης.
β. Τα μέλη του προγράμματος <ΚΟΡΑΚΙΑ> είναι αρχικά 1055 και θα γίνει εκκαθάριση
του μητρώου , σύμφωνα με την ανάλυση στην παράγραφο ΣΤ παρούσης , οι δε μερίδες
των διαγραφομένων μελών θα παραμείνουν στον ΟΣΜΑΝ , για να χρησιμοποιηθούν
για αποκατάσταση της αποζημίωσης των μελών του <ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ> και για
δημιουργία νέων προγραμμάτων από τον ΟΣΜΑΝ. Με τις διαγραφές/αποχωρήσεις ο
αριθμός μελών παραμένει σταθερός στους 1055. Αυτή η πρακτική θα βοηθήσει και την
λογιστική παρακολούθηση , γιατί ο αριθμός των ενεργών μελών θα είναι σταθερός
1055.
γ. Από 01-01-2021 θα αρχίσει να καταβάλλεται μηνιαία εισφορά 5,0 ΕΥΡΩ για το
πρόγραμμα < ΚΟΡΑΚΙΑ> στα μέλη του προγράμματος που είναι οικονομικά εν τάξει ,
βάσει του καταλόγου του ΟΣΜΑΝ και στη συνέχεια στα υπόλοιπα μέλη που θα
απομείνουν μετά την εκκαθάριση του μητρώου περιλαμβανομένων και των ορφανικών
οικογενειών , σύμφωνα με την ανάλυση στην παράγραφο Ζ της παρούσης και θα
καταβληθούν αναδρομικά αυτής της εισφοράς από τον Σεπτέμβριο του 2018 ,
ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.
δ. Η διανομή των εσόδων από ενδεχόμενη πώληση θα εξετασθεί να γίνει στα ενεργά
μέλη του προγράμματος που θα υπάρχουν την στιγμή της πώλησης και στον ΟΣΜΑΝ
βάσει του αριθμού των μεριδίων που θα κατέχει , σε περίπτωση δε άλλης μορφής
εκμετάλλευσης θα εξετασθεί όπως τα μέλη λάβουν τα αναλογούντα σε αυτά ποσά ή
υλικά ανταλλάγματα. Σε κάθε περίπτωση η τελική απόφαση σχετικά με τον τρόπο ,
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ποσό και χρόνο διανομής θα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση όταν προκύψει
ανάλογη περίπτωση.
ε. Να ξεκινήσει εν ευθέτω χρόνω διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός για πώληση της
έκτασης.
στ. Η παρούσα απόφαση του ΔΣ/ΟΣΜΑΝ να αναρτηθεί στο site του ΟΣΜΑΝ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο. Σ. Μ. Α. Ν. Συν. Π. Ε. καλωσόρισε τα μέλη του Δ.Σ. και αφού
διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας
Παρόντα Μέλη
1. Σπυρίδων Περβαινάς, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Αριστείδης Καθρέπτας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ιωάννης Σιλαμιανός, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.
4. Ιωάννης Βιδάκης, Ταμίας Δ. Σ.
5. Παναγιώτης Γ. Μαυραγάνης Μέλος Δ.Σ.
6. Παναγιώτης Αντωνάκος , Μέλος Δ.Σ.
7. Βασίλειος Αγριογιάννης, Μέλος Δ.Σ
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
για θέματα αρμοδιότητάς του και κατόπιν πρόσκλησης παρευρέθηκε ο

κ. Κ.

Αθανασόπουλος Νομικός σύμβουλος του συνεταιρισμού.
Κατά την έναρξη, τα μέλη ερωτήθηκαν αν συμφωνούν με την βιντεοσκόπησηηχογράφηση της συνεδρίασης και απάντησαν καταφατικά.
Παρατίθεται η απομαγνητοφώνηση ως ακολούθως:
**************
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ): Καλημέρα σε όλους. 2 Φεβρουαρίου σήμερα, 13:00΄
η ώρα. Είναι άπαντες παρόντες από τα Μέλη του Δ.Σ. και επιπλέον, ο Νομικός
Σύμβουλος ο κ. Αθανασόπουλος.
Συνεχίζουμε τη συζήτηση από εκεί που είχαμε μείνει, όσον αφορά την εισήγηση που
έχω κάνει για το δασόκτημα Κορακιά, από 12-01-2021 –δεν προλάβαμε να την
τελειώσουμε. Απλώς, θέλω να επισημάνω ότι κατόπιν διαφόρων συζητήσεων που
κάναμε, έχω αλλάξει την πρόταση και σας την έχω στείλει με ένα e-mail 1 Φεβρουαρίου
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15:37΄. Άρα, επ’ αυτών των προτάσεων θα συζητήσουμε. Νομίζω, το έχουμε
εξαντλήσει παντελώς το θέμα, απ’ όλες τις πλευρές. Περαιτέρω καθυστέρηση, δεν
πρόκειται να προσφέρει τίποτα, διότι κανείς από εμάς πιστεύω, δεν πρόκειται να
αλλάξει γνώμη, διότι όλοι έχουμε καταλήξει στην άποψή μας εδώ και καιρό, ίσως. Και
επειδή τα οικονομικά προβλήματα είναι πολύ έντονα, πρέπει να αποφασίσουμε
σήμερα. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση, διότι (το θέμα) έχει
αναλυθεί και έχουμε αναλωθεί στη συζήτηση, άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε σε
ψηφοφορία.
Ήθελα να πω διαδικαστικά, ότι θα ψηφίσουμε τη δική μου την εισήγηση και στη
συνέχεια θα ψηφίσουμε την εισήγηση του κ.Καθρέπτα, την οποία την έχουμε πάρει
όλοι, ώστε να είμαστε όλοι εντάξει, να ακουστούν όλες οι απόψεις και όλες οι ψήφοι.
Και επίσης, έχω φτιάξει και ένα πινακάκι, ο καθένας θα ψηφίσει, θα ψηφίσουμε
αλφαβητικά, ώστε να μην υπάρχει κανένα θέμα και από εκεί και πέρα, στο τέλος θα
βγάλουμε το αποτέλεσμα. Απλώς θα παρακαλούσα –και εμού περιλαμβανομένου– να
ρίξουμε τους τόνους, αρκετά έχουμε συζητήσει, αρκετά έχουμε τσακωθεί. Από εδώ και
πέρα, φτάσαμε στο τέλος, να κάνουμε μία ψηφοφορία πολιτισμένα και στη συνέχεια,
είτε έτσι, είτε αλλιώς, όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αυτά ήθελα να πω. Εάν θέλει
κανείς άλλος κύριος να τοποθετηθεί…
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Εγώ θα πρότεινα, η ψηφοφορία να γίνει όπως είναι η σύνθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος – Γραμματέας – Ταμίας – απλά
Μέλη. Όπως στον κύκλο κινούμαστε έτσι, να γίνει και εδώ η ψηφοφορία με τον ίδιο
τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν έχω αντίρρηση, αν συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι. Όπως
θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ): Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα επ’ αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Άρα συμφωνούμε. Ο Πρόεδρος – ο Αντιπρόεδρος – ο
Γραμματέας – ο Ταμίας και από εκεί και πέρα, μένει: Μαυραγάνης, Αγριογιάννης,
Αντωνάκος. Αλφαβητικά να το πάμε. Άρα, μετά τον κ. Βιδάκη είναι ο κ. Αγριογιάννης,
ο κ. Αντωνάκος και ο κ. Μαυραγάνης τελευταίος. Εντάξει; …Συμφωνούμε. Παρακάτω.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, βεβαίως.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Με κάποιο e-mail μου είχα ζητήσει, ο κ. Αθανασόπουλος να
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διευκρινίσει… Μάλλον, να το ξεκινήσω διαφορετικά. Το ότι έχουμε ο καθένας μία
διαφορετική προσέγγιση για κάποια θέματα, είναι υγιές, δεν είναι κακό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, βέβαια!
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Τα θέματα όμως αυτά, έχουν κάποια νομική υπόσταση από πίσω.
Εγώ μπορώ να υποστηρίζω κάτι και να είναι παντελώς λάθος. Γι’ αυτό τον λόγο,
ζήτησα, ο κ. Αθανασόπουλος , πριν πάμε σε οποιαδήποτε ψηφοφορία, να μας δώσει
απαντήσεις –σ’ εμένα, εγώ το ζήτησα προσωπικά, για να μπορώ να ψηφίσω– για
κάποια ερωτήματα που έχω. Διότι η άποψη που έχω, με οδηγεί στο να ψηφίσω κάτι.
Θα ήθελα λοιπόν, επειδή ψηφίζω σύμφωνα –όλοι, φαντάζομαι, ψηφίζουμε– σύμφωνα
με πράγματα τα οποία είναι νόμιμα και νομίμως μπορούν να υλοποιηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασφαλώς.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Άρα λοιπόν, θέλω, ο κ. Αθανασόπουλος , σε ένα – ένα τα θέματα
αυτά (αν δεν τα θυμάται, να του τα θυμίσω), να μας δώσει απαντήσεις τι ισχύει νομικά.
Το ένα είναι αυτό. Μπορώ και να τα θυμίσω ένα – ένα, αν θέλετε.
Και το δεύτερο είναι ότι δεν αντιλαμβάνομαι πώς ερχόμαστε να ψηφίσουμε σε
ένα Δ.Σ. για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και να ψηφίσουμε μία εισήγηση. Η εισήγηση
κύριε Πρόεδρε –και σας το έχω ξαναπεί– δεν είναι προτάσεις προς ψήφιση. Οι
προτάσεις προς ψήφιση, τουλάχιστον για κάποια χρόνια –και εσείς πολύ
περισσότερα– είναι συγκεκριμένες. Είναι συγκεκριμένα: «Να...;» – «Όχι» «Να...;» –
«Να…». Η δική σας η εισήγηση έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα, πάρα πολλά
πράγματα, τα οποία θα ήταν λάθος κάποιος να πει: «Ναι», ή: «Όχι», άσχετα αν… Σας
λέω και το «Ναι» είναι λάθος και το «Όχι» είναι λάθος, διότι είναι μία εισήγηση. Δεν
είναι θέματα, όπως εγώ τα έχω θέσει, τα οποία είναι βασικά, ξεκινάνε και βγαίνουν από
τη δική σας εισήγηση.
Τι να ψηφίσω εγώ σε μία εισήγηση; Εγώ δεν έχω ξανακούσει ότι μπαίνει εισήγηση και
μάλιστα, όπως μας έχετε πει, στο σύνολό της. Τέλος πάντων, εσείς αν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσω επί του δευτέρου και μετά απαντάει ο κ. Αθανασόπουλος
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, η εισήγηση σε εισάγει στο Θέμα, με τα στοιχεία τα οποία έχει,
αντιλαμβάνεται, θεωρεί, κρίνει αυτός ο οποίος κάνει την εισήγηση και στο τέλος
καταλήγει η εισήγηση με προτάσεις οι οποίες αποτελούν την απόφαση του Δ.Σ. Και
μάλιστα, τις αποφάσεις τις έβαλα κατά δική σου επιθυμία, διότι μετά από τις πολλές
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συζητήσεις που κάναμε κ.λπ., κάποια στιγμή μου είπες: «Ωραία. Γράψε τι θα πρέπει
να ψηφίσουμε, για να δούμε τι θα κάνουμε».
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Άρα, αυτό το οποίο θα κάνουμε σήμερα, είναι: θα ψηφίσουμε επί
των προτάσεων αποφάσεως του Δ.Σ., που σας έστειλα με e-mail την 1η Φεβρουαρίου,
15:57΄. Σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια –και επιτρέψτε μου να πω ότι έχω μεγάλη
πείρα, επί 10 plus χρόνια στην Ε.Α.Α.Ν.– υπάρχει η εισήγηση και στο τέλος υπάρχουν
προτάσεις προς έγκριση. Λοιπόν, γίνεται η συζήτηση και από εκεί και πέρα, ψηφίζει ο
καθένας. Η εισήγηση δεν αλλάζει. Την ευθύνη της εισηγήσεως την έχει αυτός που κάνει
την εισήγηση. Εκείνο το οποίο μπορεί να αλλάξει, είναι η απόφαση που θα ληφθεί και
βεβαίως, μπορεί ο καθένας να τοποθετηθεί επί της εισηγήσεως και να πει: «Διαφωνώ
στην παράγραφο τάδε, διαφωνώ στην παράγραφο τάδε, καταψηφίζω». Η εισήγηση
είναι ένας οδηγός.
Ήθελα να πω εν τω μεταξύ και κάτι άλλο, που έχει σχέση με τη νομιμότητα,
με…, με…, με… Όλα, όπως σας έχω πει και σε προηγούμενη συζήτηση, είναι υπό την
τελική κρίση των δικαστηρίων. Γιατί ούτε νομομαθείς είμαστε, ούτε έχουμε
εξειδικευμένους Συμβούλους. Έχουμε τον κ. Αθανασόπουλο, ο οποίος απαντά επί
παντός επιστητού. Επομένως, η τελική έκβαση θα κριθεί από τα δικαστήρια. Εκείνο το
οποίο εγώ επιδιώκω εδώ και ενάμιση χρόνο, είναι να υπάρχει ένα κείμενο, μία
απόφαση του Δ.Σ., την οποία θα μπορεί να προσβάλει ο οποιοσδήποτε. Γι’ αυτό
λοιπόν επιμένω, είτε έτσι, είτε αλλιώς, θα πάρουμε μία απόφαση. Την απόφαση αυτή
θα την εγκρίνει το Εποπτικό; Δεν ξέρω. Θα την εγκρίνει η Γενική Συνέλευση; Δεν ξέρω.
Αλλά θα έχει δικαίωμα το κάθε Μέλος, να την προσβάλει και από εκεί και πέρα, πάμε
στα δικαστήρια. Και για μένα, αυτή είναι η καλύτερη λύση, γιατί μπορούμε να πάμε στα
δικαστήρια αμυντικά, δηλαδή ρωτώντας το Υπουργείο Οικονομικών, το Πρωτοδικείο,
αν έχουμε δικαίωμα κ.λπ. Μα, άμα τους ρωτήσεις, ειδικά το Υπουργείο Οικονομικών,
η απάντηση θα είναι αρνητική.
Εμείς λοιπόν, τηρούμε μία επιθετική τακτική, παίρνουμε τις όποιες αποφάσεις μας και
όποιος δεν τις θέλει, τις προσβάλει. Και κλείνοντας –γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω–
έκανα το εξής: ψάχνοντας…, ψάχνοντας…, ψάχνοντας, μπήκα και στο site μας. Το site
μας –το έχω γράψει κιόλας– έχει μία εισήγηση που λέει: «Πρόγραμμα Κορακιάς». Και
το site μας το επίσημο από τον Ιούλιο του 2017, λέει αυτά τα οποία προτείνω εγώ. Δεν
λέει τίποτα διαφορετικό, ούτε εγώ λέω τίποτα διαφορετικό. Άρα, η απορία η δική μου
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είναι: από τον Ιούλιο του 2017, μέχρι σήμερα, τι άλλαξε; Γιατί μέχρι τον Ιούλιο του 2017,
επίσημα λέει ο Ο.Σ.Μ.Α.Ν., τα Μέλη είναι 1.054, ότι ξεκινάμε διαδικασία πώλησης γιατί
μπορούμε να το πουλήσουμε. Το μόνο το οποίο μέχρι τώρα είχε μείνει κενό –γιατί όλα
είναι αποφασισμένα με ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ., που ορισμένοι από εμάς
είμαστε και Μέλη, όλα αυτά είναι αποφασισμένα– το μόνο το οποίο απομένει κενό,
είναι η διανομή. Και γι’ αυτό, όπως θα δείτε και στο e-mail μου, την άλλαξα τη διανομή.
Δεν την άφησα (να το πω) σκληρή, όπως ήταν. Γράφω: «Θα εξεταστεί».
Αλλά πάνω απ’ όλα, προέχει να σωθεί ο Οργανισμός. Μέχρι τώρα και το προηγούμενο
Συμβούλιο και το τωρινό, έχει χύσει αίμα (για να το πω), για να σώσει τον Οργανισμό
απ’ αυτό το οποίο παραλάβανε –παραλάβαμε– λόγω Γραμματικού. Είμαι πεπεισμένος
100%, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, τουλάχιστον στον πλησίον ορίζοντα. Η λύση είναι
να αρχίσουν να πληρώνουν οι Κορακιώτες, οι οποίοι θα μας αποδώσουν 70.000 € έως
140.000 € τώρα και από 2.500 € έως 5.000 € τον μήνα. Για να πληρώσουν οι
Κορακιώτες, πρέπει κάτι να έχουν στα χέρια τους, διότι αλλιώς, θα είμαστε (σε
εισαγωγικά) ‘‘απατεώνες’’, εάν του πούμε: «Έλα εσύ να πληρώσεις, αλλά θα σου
πούμε κάποτε τι δικαιούσαι».
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε τίμιοι –ο καθένας όπως το βλέπει και όπως το
πιστεύει– ότι: «Κοιτάτε να δείτε κύριοι, θα πληρώσετε, αλλά έχετε αυτό να περιμένετε,
έχετε αυτό να μην περιμένετε». Και από εκεί και πέρα, αυτοί θα αποφασίσουν εάν θα
πληρώσουν και θα αποφασίσουν εάν την απόφαση που θα πάρουμε εμείς, θα την
προσβάλλουν νομικά.
Νομίζω, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Τελείωσα.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Ο κ. Αθανασόπουλος , μήπως μπορεί να μας πει δυο λόγια για τα
ερωτήματα που έχω θέσει;
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Νομικός Σύμβουλος) : Δεν τα έχω δει, αλλά έχω άποψη για
όλα σχεδόν, εκτός από το τελευταίο, ίσως και γι’ αυτό με τις ορφανικές οικογένειες. Για
τις διαδικασίες, θα έλεγα να δούμε εάν αποδέχεστε οι υπόλοιποι του Δ.Σ. να ξεκινήσει
η ψηφοφορία κατ’ αρχήν, επί των ερωτημάτων, επί των θεμάτων που θέτει στο τέλος
της εισήγησης του ο κύριος Πρόεδρος. Έχει 4 – 5 θέματα εκεί. Δεν έχει 4 – 5 θέματα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι 6, τα 4 είναι τα βασικά. Τα άλλα δύο είναι να ξεκινήσει η διαδικασία
πώλησης και να αναρτηθεί η απόφαση του Δ.Σ., ώστε να μπορεί να προσβληθεί, όποια
και αν είναι αυτή.
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Εγώ συμφωνώ με την πρόταση του κ. Αθανασόπουλου. Ήδη τα έχουμε πει όλα.
Το θέμα –κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω τώρα να παρέμβω σε τσακωμούς κ.λπ., αλλά
πέραν του νομικού, υπάρχει και το ηθικό. Δεν θέλω να μπω στα e-mail που
αντηλλάγησαν.
Το ηθικό ποιο είναι (δεν το μεταφέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο) το ηθικό είναι: αυτοί
οι άνθρωποι, οι οποίοι το 1970 γραφτήκανε –ορισμένοι είναι 90 χρονών και πάνω–
προσδοκούσαν τόσα χρόνια, μέχρι και τον Ιούλιο του 2017, τους έλεγε επίσημα ο
Ο.Σ.Μ.Α.Ν. ότι: «Είσαστε Μέλη», ξαφνικά ερχόμαστε εμείς με μία μονοκονδυλιά και
του λέμε: «Κοίτα να δεις, εσύ δεν είσαι τίποτα»; Αυτό είναι το ηθικό. Το νομικό για
εμένα, θα το κρίνουν τα δικαστήρια. Αλλά το ηθικό είναι υπεράνω όλων, γιατί είμαστε
συνάδελφοι, δεν είμαστε άγνωστοι, δεν είμαστε Οργανισμός Οικοδόμων, που δεν ξέρει
ο ένας τον διπλανό. Είμαστε συνάδελφοι, έχουμε συνυπηρετήσει. Πολλοί από τα Μέλη
μας, των Κορακιών, είναι Αξιωματικοί ειδικοτήτων. Ποιος θα τους προστατεύσει
αυτούς; Μόνο εμείς. Ποιος θα τους προστατεύσει; Μόνο εμείς. Και βεβαίως, η
δικαιοσύνη, εάν αυτά που προτείνουμε και αποφασίζουμε, είναι λανθασμένα.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ : Αν μου επιτρέπετε όμως, κύριε Πρόεδρε, επειδή πάει 13:30΄ η ώρα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τελείωσα.
ΜΕΛΟΣ: Πάλι κάνουμε μία ανακύκλωση των όσων έχουμε πει τόσες φορές, σε τόσα
Συμβούλια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάμε τη ψηφοφορία.
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλετε να προχωρήσετε στη ψηφοφορία; Θέλετε να πάρω
θέση στα ερωτήματα του κ. Καθρέπτα; Τι θέλετε;
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Έρχομαι να ψηφίσω και έχω απορίες. Πώς θα γίνει δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά έχουν απαντηθεί, όμως.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Δεν έχουν απαντηθεί, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλα έχουν απαντηθεί.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Τίποτα απολύτως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη. Είναι γραμμένα σε Πρακτικά προηγούμενα και επίσης, είναι
γραμμένα σε e-mail που έχει κάνει ο κ. Αθανασόπουλος , τα οποία τα έχουμε τα email.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Μπορείτε να μου πείτε σε ποιο e-mail έχει απαντηθεί εάν ο
Ο.Σ.Μ.Α.Ν. ως μη κερδοσκοπικός Οργανισμός μπορεί να διανείμει κέρδη; Να μου
πείτε παρακαλώ.
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Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Είπαμε, αυτό θα πάει στο μέλλον, Άρη. Είπαμε, θα πάει στο μέλλον
αυτό.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Τι εννοείτε; Τι ακριβώς εννοείτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο λεπτά. Αυτό –είπα, άλλαξα την εισήγηση– αυτό θα εξεταστεί, όπως
λέει και ο κ.Μαυραγάνης, μελλοντικά. Απλώς, όταν θα φτάσουμε, θα σας το διαβάσω.
Σας είπα ότι άλλαξα την εισήγηση.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Επ’ αυτού, μπορώ να έχω την απάντηση του κ.Αθανασόπουλου;
Εμείς μπορούμε να πωλήσουμε; Που δεν συμφωνούμε όλοι με την πώληση. Μπορεί
να συμφωνήσουμε με την αξιοποίηση. Γιατί πήγαμε στην πώληση κατευθείαν, η οποία
έχει επικινδυνότητα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Εσείς το αποφασίσατε, η Γενική
Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση λέτε να πουληθεί. Και έρχεστε τώρα…
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: «Δύναται». «Δύναται να πωληθεί». Δύναται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έστω και έτσι.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Δεν έχει δώσει εντολή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έστω και έτσι.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Μισό λεπτό. Όχι: «έστω». Οι λέξεις έχουν σημασία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το: «δύναται», τι σημαίνει; Συγνώμη, μιλάμε Ελληνικά. Το: «δύναται» τι
σημαίνει;
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: «Μπορεί να πουληθεί».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα: «δύναται» σημαίνει: «επιτρέπεται».
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Θα πάρω απάντηση κύριε Αθανασόπουλε; Κύριε Αθανασόπουλε,
απάντηση θα πάρω; Μπορούμε να πουλήσουμε την Κορακιά και τα κέρδη να
διαμενηθούν σε Μέλη;
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω πάρει θέση στο παρελθόν, ότι για εμένα, είναι δυνατή η
πώληση, πλην όμως…
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Συμφωνούμε σ’ αυτό. Συμφωνούμε όλοι σ’ αυτό, ότι είναι δυνατή.
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το ποσό της πώλησης κατ’ εμέ, θα πρέπει να πάει στην αγορά
νέας έκτασης για την ικανοποίηση των Μελών του Προγράμματος “Κορακιάς”.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Αυτό είναι κάτι καινούργιο.
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το έχω πει.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Επί του συγκεκριμένου ερωτήματος, κύριε Αθανασόπουλε: γίνεται
διανομή κερδών; Πουλάμε την Κορακιά. Μοιράζουμε λεφτά στα Μέλη; Ναι, ή όχι;
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Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Η γνώμη μου είναι: Όχι.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η εισήγηση σας μέσα, μιλάει σε τρία σημεία για
διανομή κερδών. Σωστά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι για διανομή κερδών.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Για τι ακριβώς μιλάει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο λεπτά. Για διανομή τιμήματος, μετά εκκαθάριση. Αυτό το έχει
προτείνει…
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Πολύ ωραία. Η πώληση κύριε Πρόεδρε, είναι εμπορική πράξη.
Οτιδήποτε λεφτά πάρουμε από εκεί, όπως είπε ο κ. Αθανασόπουλος , δεν μπορούμε
να τα δώσουμε σε κανέναν. Δεν μπορούμε να βγάλουμε χρήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός εάν…
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Συμφωνούμε σ’ αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Εκτός…
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Δεν συμφωνούμε; Ο κ. Αθανασόπουλος είπε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει και συνέχεια. Εκτός εάν το Πρόγραμμα διαγραφεί, εκκαθαριστεί,
κλείσει. Αυτή είναι η δική μου θέση και τη βασίζω σε γνωμοδότηση που είχε γίνει παλιά.
Δεν αμφισβητώ τον κ.Αθανασόπουλο. Δεν τον αμφισβητώ, αλίμονο! Αλίμονο!
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Απλά, δεν λαμβάνετε υπ’ όψη σας αυτό που λέει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, το λαμβάνω.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Άρα λοιπόν, συμφωνείτε σε πρόταση που βάζω τώρα να ψηφιστεί,
ότι η Κορακιά είναι Πρόγραμμα σε εκκαθάριση. Συμφωνούμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Όχι. Θα συζητηθεί…
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Το θέτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, μην αλλάζουμε την ατζέντα και πάλι αρχίσουμε τα ίδια και τα
ίδια.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Έχει σημασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο λεπτά.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Δεν είναι έτσι; Εσείς είπατε ότι είναι σε εκκαθάριση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο λεπτά. Θα ψηφίσουμε, όπως είπε και ο κ. Αθανασόπουλος και
συμφωνήσαμε, στην πρόταση τη δική μου και από εκεί και πέρα, θα ψηφίσουμε στην
πρόταση του κ. Καθρέπτα, που περιλαμβάνει αυτό το ερώτημα. Θα καθαρίσουμε
πρώτα την εισήγηση που υπάρχει και στη συνέχεια θα πάμε στη δεύτερη εισήγηση και
θα ψηφίσουμε και εκεί. Τίποτα
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δεν θα αφήσουμε απέξω. Το έχεις θέσει αυτό το ερώτημα.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, με όλο τον σεβασμό, δεν έχω εισήγηση εγώ. Εγώ
πρότεινα, σας πρότεινα και είπα να βγει κανονικά πρόσκληση σε Δ.Σ. όπως
προβλέπεται –είπα στον κ.Γενικό Γραμματέα – που λέει: «Προσκαλούνται τα Μέλη σε
Δ.Σ. Θέματα: 1, 2, 3, 4». Αυτό ζήτησα εγώ. Εν τοιαύτη περιπτώσει, θέλετε να πάμε
στην εισήγηση σας στο σύνολό της; Βάλτε σε ψηφοφορία, ξεκινήστε τη ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι μπράβο! Έτσι μπράβο!
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Απλά, να ακουστούν κάποια πράγματα που έχουν σχέση με την
εισήγηση σας. Παράδειγμα..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρη μου, έχουν ακουστεί.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Όχι, θέλω να λυθούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Δεν πρόκειται να λυθούν. Δεν πρόκειται
να λυθούν.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Θέλω να ακουστούν τώρα από τον κ. Αθανασόπουλο, γιατί έχω
απορία. Έχω απορία.
Κύριε Αθανασόπουλε, η Κορακιά είναι –το έχει πει βέβαια και ο κύριος Πρόεδρος και
το έχει γράψει– είναι συνεταιριστική περιουσία; Είναι συνεταιριστική περιουσία, κύριε
Αθανασόπουλε;
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι στο Ε9 του Ο.Σ.Μ.Α.Ν.. Δεν αναφέρεται στο Μέλος.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Μπράβο! Είναι συνεταιριστική περιουσία.
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν αναφέρεται σε Ε9 κάποιου Μέλους. Αναφέρεται στο Ε9
του (Ο.Σ.Μ.Α.Ν.).
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, ανήκει σε όλα τα Μέλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι.
ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δηλαδή, ο Άγιος Ιωάννης, όταν τον πήρε το Ναυτικό, αν υπήρχατε
και εσείς του Βγέθι και του Τσονίμα, θα ήταν και δικός σας;
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Δεν το κατάλαβα το ερώτημά σας.
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε, να σας το διευκρινίσω. Αυτά τα έχουμε πει εξακόσιες
φορές, τα ξαναλέω άλλη μία.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Απλά, ξεχάσατε ότι εσείς έχετε συμβόλαια, κύριε. Ερώτηση.
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε μου, πείτε μου.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Υπάρχει εμπράγματο δικαίωμα επάνω στην Κορακιά, από
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κάποιο Μέλος; Μπορεί κάποιος να έρθει στα δικαστήρια και να πει: «Η Κορακιά είναι
δική μου, έχω το…».
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Εμπράγματο δεν υπάρχει.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Δεν υπάρχει εμπράγματο δικαίωμα.
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουμε πει: ενοχικό δικαίωμα προσδοκίας.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Μάλιστα. Ωραία. Εάν λοιπόν, τα Μέλη νομίζουν…
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλη ερώτηση.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Πολύ ωραία. Ικανοποιήθηκα. Άρα λοιπόν, τα Μέλη μπορούν
δικαστικά να πάνε και να διεκδικήσουν την έκταση. Όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος
Πρόεδρος, όποιος έχει πρόβλημα, να πηγαίνει στα δικαστήρια. Ομοίως, εάν έχουν
κάποιο θέμα τα Μέλη της Κορακιάς, θα πάνε στα δικαστήρια. Ισχύει αυτό. Δεν ισχύει;
Β.ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να ρωτήσω και εγώ κάτι. Με συγχωρείτε, κύριε Καθρέπτα, να
ρωτήσω: τα 800 στρέμματα στον Άη Γιάννη, που ανήκουν στον Ο.Σ.Μ.Α.Ν., ανήκουν
σ’ αυτούς που είναι στο Πρόγραμμα του Άη Γιάννη, ή σε όλα τα Μέλη του
Συνεταιρισμού;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στον Ο.Σ.Μ.Α.Ν. ανήκουν. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Δεν το αμφισβητεί
κανείς.
ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σύμφωνα με τη λογική σας, θα έπρεπε να ανήκουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι. Ο κ. Αγριογιάννης είπε αυτό που έχω γράψει και εγώ: από το
1983 που αγοράστηκε ο Άγιος Ιωάννης, μέχρι το 1999 που μοιράστηκαν τα οικόπεδα,
η έκταση ανήκε στον Ο.Σ.Μ.Α.Ν., επ’ ωφελεία των Μελών του Αγίου Ιωάννη. Και μετά
μοιράστηκε κ.λπ., κ.λπ. Επί 16 χρόνια, το διαχειριζόταν ο Ο.Σ.Μ.Α.Ν., γιατί δεν
μπορούσε να γίνει αλλιώς και γιατί δεν είχε γίνει διαμοιρασμός οικοπέδων. Αλλά
νομίζω, ο κ. Αθανασόπουλος …
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι πολύ απλό. Δεν μπορώ να καταλάβω –συγνώμη,
κύριε Πρόεδρε– γιατί γίνεται τόση συζήτηση. Ο Ο.Σ.Μ.Α.Ν. είναι ο middleman, είναι ο
ενδιάμεσος ο οποίος έχει αγοράσει το οικόπεδο –όχι για να το έχει εσαεί, αενάως δικό
του– για να το πολεοδομήσει σύμφωνα με την οικοδομική νομοθεσία περί
Συνεταιρισμών και να το διανείμει μετά στα Μέλη του Προγράμματος.
ΒΙΔΑΚΗΣ: Κύριε Αθανασόπουλε, θα μου επιτρέψετε να πω το εξής…
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Σωστό.
ΜΕΛΟΣ: Αυτό είναι. Γιατί αναλισκόμαστε σε φιλολογικές και θεωρητικές συζητήσεις;
Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: Ακούστε με λίγο, με συγχωρείτε. Η έκταση εξοφλήθηκε το 1982.
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Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: Κάποια Μέλη γράφτηκαν μετά το 1982.
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: Πλήρωσαν κάποια χρήματα, τα Μέλη που γράφτηκαν μετά την εξόφληση
της Κορακιάς, αλλά αυτά τα λεφτά δόθηκαν για την αγορά του Άη Γιάννη, όχι στην
Κορακιά.
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Και;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι το θέμα. Παίρνεις τώρα το μέρος του κ. Πασπάτη. Αυτό λέει ο
κ.Πασπάτης.
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ξεκαθαρίστε το Μητρώο των Μελών Κορακιάς. Ξεκαθαρίστε.
Βάλτε τα κριτήρια εκεί, ποιοι δικαιούνται στην Κορακιά, για να τελειώνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι η συζήτηση… Επειδή έχουμε και άλλες δουλειές να
κάνουμε…
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλά εάν πάμε στο άρθρο 8 τα Μέλη του Συνεταιρισμού, στο
άρθρο 8 του Καταστατικού, έχουν προβλέψει δύο τεράστιες κατηγορίες. Μόνο δύο:
Απλά Μέλη και Μέλη Προγραμμάτων. Λοιπόν, κοιτάξτε, κανονίστε ποιοι είναι Απλά
Μέλη, τα λεγόμενα: ‘‘άστεγα’’ και ποιοι είναι Μέλη Προγράμματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο: δηλαδή, βάσει της λογικής και της άποψης
του κ.Βιδάκη: εάν κάποιος αύριο, έρθει και γραφτεί στον Ο.Σ.Μ.Α.Ν. ως Απλό Μέλος,
δικαιούται και Κορακιάς. Αυτό μας λέει ο κ.Βιδάκης. Είναι νόμιμο; Είναι ηθικό; Δεν
ξέρω.
Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: Αυτός που έχει Συνεταιριστική Μερίδα, δικαιούται όλα τα οφέλη και όλα τα
βάρη του Συνεταιρισμού. Και επ’ αυτού ζητώ και τη γνώμη του κ.Αθανασόπουλου.
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Δεν είναι βάρος ούτε οφέλη του Συνεταιρισμού, η
Κορακιά. Η Κορακιά είναι ένα συγκεκριμένο Πρόγραμμα στο οποίο είναι Μέλη
συγκεκριμένα άτομα που έχουν σχέση με την Κορακιά. Δεν μπορούν αενάως, τα Μέλη
τα οποία γράφονται τα επόμενα πενήντα χρόνια, να μπαίνουν στο Πρόγραμμα αυτό.
Θα έρθετε σαν Συμβούλιο και θα πείτε…
Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: Κύριε Αθανασόπουλε, με τι σκεπτικό;
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το σκεπτικό θα το βάλετε εσείς.
Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: Εμείς;
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Βέβαια. Θα πείτε ότι: «Όσοι δηλώσανε μέχρι τότε και
έχει εκδηλωθεί η βούλησή τους να συμμετάσχουν στην Κορακιά, είναι Μέλη».
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Ι. ΒΙΔΑΚΗΣ: Να ρωτήσω κάτι: σύμφωνα με το Οικοδομικό Συνεταιριστικό Δίκαιο δεν
ικανοποιήθηκαν αυτά τα Μέλη στον Άη Γιάννη;
ΜΕΛΟΣ: (παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου και δεν καταγράφεται).
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι κρίσιμη ερώτηση.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ : Η υπόθεση πλατειάζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η τελευταία. Η τελευταία ερώτηση. Τα έχουμε ξανασυζητήσει ενάμιση
χρόνο. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Μία τελευταία απάντηση από τον κ. Αθανασόπουλο.
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι κρίσιμη ερώτηση αυτή. Ελάτε σαν Συμβούλιο, βάλτε
κάτω

τις

παραμέτρους

και

πείτε:

ικανοποιηθήκατε

στον

Άη

Γιάννη;

«Ικανοποιηθήκαμε». Τι έχετε συμβάλλει στο θέμα της Κορακιάς, από τότε; «Έχουμε»,
ή: «Δεν έχουμε συμβάλλει». Άρα, δεν συμμετέχετε ως Μέλη Κορακιάς, στο Πρόγραμμα
της Κορακιάς, πλέον. Βασική αρχή του Συνεταιριστικού Δικαίου (βασική αρχή του
Συνεταιριστικού Δικαίου) είναι ότι ο καθένας δικαιούται μία συμμετοχή σε ένα
Πρόγραμμα. Αυτή είναι η βασικότερη αρχή του Συνεταιριστικού Δικαίου.
Λοιπόν, εάν θέλει κάποιος να συμμετάσχει και σε δεύτερο Πρόγραμμα, το βλέπουμε
αυτό, βάζουμε τις παραμέτρους και αποφασίζουμε σαν Συμβούλιο, να μείνει ή να
φύγει. Και αν τον διώξουμε, πάει στα δικαστήρια και αποφασίζει το δικαστήριο. Αυτό
το Πρόγραμμα Μητρώο Μελών Κορακιάς είναι κρισιμότατο. Από εκεί πρέπει να
ξεκινήσουν τα πάντα, πιστεύω. Έτσι; Έχουμε μία ένδειξη για 1.055 άτομα, που αυτά
τα 1.055 άτομα έχουν ένα δεσμό με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, για διαφόρους
λόγους: κάποιοι δώσανε λεφτά, κάποιοι μπήκαν εκ των υστέρων, ενώ δεν υπήρχε άλλο
Πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποιοι δεσμοί συγκεκριμένοι.
ΒΙΑΚΗΣ: Κάποιοι δεν ικανοποιήθηκαν. Σαράντα ένα (41) Μέλη δεν ικανοποιήθηκαν
στον Άη Γιάννη. Υπάρχουν και αυτά.
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Ναι, μα γι’ αυτό πρέπει να ξεκαθαριστούν αυτά και να
πούμε: είναι 1.055; ή είναι πάνω από 1.055, δεν το βλέπω να υπάρχουν πάντως, Μέλη
εκεί.
ΒΙΔΑΚΗΣ: Εγώ βλέπω μόνο 41 στην Κορακιά.
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας πω κάτι; Και 41 να καταλήξουμε, θα το
τεκμηριώσουμε. Θα το τεκμηριώσουμε. Αλλά δεν μπορεί καθένας τώρα που μπαίνει
στον Συνεταιρισμό, να λέμε ότι δικαιούται Κορακιάς, ότι δικαιούται να συμμετάσχει στο
Πρόγραμμα της Κορακιάς.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Να τελειώνουμε όμως.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Προσωπικά, ευχαριστώ τον κ. Αθανασόπουλο. Όπως πάντα, είναι
ξεκάθαρος. Πιστεύω ότι το πράγμα δεν σηκώνει περαιτέρω συζήτηση, διότι αυτά
συζητιούνται εδώ και χρόνια και πάλι ξαναγυρίζουμε γύρω – γύρω όλοι. Είπατε ότι από
τα έξι θέματα τα οποία έχετε προτείνει, θέτετε σε ψηφοφορία τα 4 και τα άλλα 2 πάνε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα άλλα δύο είναι ήσσονος σημασίας.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ναι. Και το τυχόν μοίρασμα εσόδων κ.λπ., κ.λπ., μελλοντικές
αποφάσεις. Να προχωρήσουμε λοιπόν στα 4, πρώτα.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ξεκινάμε.
ΘΕΜΑ 1ο:
Η Κορακιά αποτελεί Πρόγραμμα του Ο.Σ.Μ.Α.Ν. και επιτρέπεται να πωληθεί, σύμφωνα
με την ανάλυση στην παράγραφο 6 της παρούσης, που περιέχει όλα τα στοιχεία που
συνηγορούν στην πώληση. Λοιπόν, ψηφοφορία.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση δεν μπορεί να είναι έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί;
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Η ερώτηση πρέπει να χωριστεί.
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να χωριστεί.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Είναι δύο πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Θα τρελαθούμε εδώ!
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει δύο θέματα τελείως διαφορετικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν,
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 1.Α
ΘΕΜΑ 1.Α
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το 1: «Η Κορακιά αποτελεί Πρόγραμμα του Ο.Σ.Μ.Α.Ν.»;
Ερώτηση. Ψηφοφορία.
Ακολουθεί ονομαστική ψηφοφορία
ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Ναι.
Καθρέπτας;
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιλαμιανός;
Ι.ΣΙΛΑΜΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βιδάκης;
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Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγριογιάννης.
Β.ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, είναι Πρόγραμμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντωνάκος;
Π.ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαυραγάνης;
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Άρα, 3 – 4. Απορρίπτεται.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους: τριών (3) ΝΑΙ των κ.κ.Σπ.Περβαινά, Β.Αγριογιάννη, Π.Μαυραγάνη, έναντι
τεσσάρων (4) ΟΧΙ των κ.κ.Αρ.Καθρέπτα, Ι.Σιλαμιανού, Ι.Βιδάκη, Π.Αντωνάκου.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την εισήγηση: «Η Κορακιά αποτελεί Πρόγραμμα του Ο.Σ.Μ.Α.Ν.»
-----------------------------ΘΕΜΑ 1.Β
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε παρακάτω. 1.Β «Επιτρέπεται να πωληθεί, σύμφωνα με την
ανάλυση που γίνεται στην παράγραφο ε»; Ερώτημα: αν επιτρέπεται –όχι αν μπορεί–
αν επιτρέπεται.
Ακολουθεί ονομαστική ψηφοφορία
ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Ναι.
Καθρέπτας;
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Ναι. Επιτρέπεται να πουληθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιλαμιανός;
Ι.ΣΙΛΑΜΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βιδάκης;
Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: (εκτός σύνδεσης).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε παρακάτω, για να μην καθυστερούμε.
Ο κ. Αγριογιάννης.
Β.ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, επιτρέπεται να πωληθεί. Ή για να είναι σωστότερο: δύναται
να πωληθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιτρέπεται, γιατί το ‘‘επιτρέπεται’’ είναι πιο δυνατό. Επιτρέπεται,
νομικά.
Ο κ.Αντωνάκος. Επιτρέπεται να πουληθεί;
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Π.ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και μένει ο κ.Μαυραγάνης.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μένει ο κ.Βιδάκης.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Προσπαθεί να μπει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλά εν πάση περιπτώσει, τα 6 είναι: «Ναι». Και θα μας απαντήσει ο
κ.Βιδάκης, για να τον περιλάβουμε. Πάμε παρακάτω.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Συγγνώμη. Θα ήθελα να επανέλθουμε στην αρχική
πρόταση, η ψηφοφορία να γίνει όχι με τίτλους, αλλά με αλφαβητική σειρά. Δηλαδή,
πρώτος ο κ. Αγριογιάννης, μετά ο κ. Αντωνάκος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα το συμφωνήσαμε και έγινε έτσι, τώρα.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Εγώ το θέτω. Έχω τον λόγο μου που το θέτω.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Να ακούσουμε τον λόγο σας, κύριε Μαυραγάνη; Ο λόγος;
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Έχω τον λόγο μου. Επιφυλάσσομαι, έχω τον λόγο τον δικό μου, θα
το πούμε άλλη ώρα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνεί κανείς να αλλάξει η σειρά που ξεκινήσαμε; Συμφωνεί κανείς
να αλλάξει;
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Εγώ συμφωνώ να αλλάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος;
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Εγώ δεν βλέπω τον λόγο να αλλάξει, εκτός αν μας το εξηγήσει ο κ.
Μαυραγάνης.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΣΙΛΑΜΙΑΝΟΣ): Συγνώμη, είναι αυτό σοβαρή διαδικασία
Διοικητικού Συμβουλίου να μας αλλάζουν κάθε λίγο και λιγάκι, σειρά; Συγνώμη, τώρα.
Συγνώμη. Όλο μεθοδεύσεις και αυτά… Συγνώμη δηλαδή, θα το λήξουμε κάποια
στιγμή;
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Εγώ το είπα και τελείωσε. Δεν θέλετε; Αφήστε το.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Ωραία. Συνεχίζουμε, κύριε Πρόεδρε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους: έξι (6) ΝΑΙ, των κ.κ.Σπ.Περβαινά, Αρ.Καθρέπτα, Ι.Σιλαμιανού,
Β.Αγριογιάννη, Π.Αντωνάκου, Π.Μαυραγάνη, έναντι ενός (1) ΟΧΙ του κ.Ι.Βιδάκη.
ΕΓΚΡΙΝΕΙ την εισήγηση: «Η Κορακιά επιτρέπεται να πωληθεί, σύμφωνα με την
ανάλυση της παραγράφου ε»
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ΘΕΜΑ 2ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε. 4.2: «Τα Μέλη του Προγράμματος ‘‘Κορακιά’’ είναι αρχικά
1.055 και θα γίνει εκκαθάριση του Μητρώου, σύμφωνα με την ανάλυση στην
παράγραφο στ΄ της παρούσης, οι δε Μερίδες των διαγραφομένων Μελών θα
παραμείνουν στον Ο.Σ.Μ.Α.Ν., για να χρησιμοποιηθούν για αποκατάσταση της
αποζημίωσης των Μελών του Γραμματικού και για δημιουργία νέων Προγραμμάτων
από τον Ο.Σ.Μ.Α.Ν.. Με τις διαγραφές – αποχωρήσεις, ο αριθμός Μελών παραμένει
σταθερός στους 1.055. Αυτή η πρακτική θα βοηθήσει και τη λογιστική παρακολούθηση
γιατί ο αριθμός των ενεργών Μελών θα είναι σταθερός, 1.055».
Ακολουθεί ονομαστική ψηφοφορία
ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Ναι.
Ο κ.Καθρέπτας.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Όχι. Με την επισήμανση ότι αυτή δεν είναι ερώτηση. Είναι εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι: εισήγηση. Είναι λήψη απόφασης. Απόφαση είναι. Δεν είναι
εισήγηση.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Τι αποφασίζουμε; Γιατί –με συγχωρείται– δεν έχω καταλάβει.
Κ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τελευταία γραμμή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποφασίζουμε. Το Δ.Σ. αποφασίζει: Τα Μέλη του Προγράμματος
‘‘Κορακιά’’ είναι αρχικά 1.055 και θα γίνει εκκαθάριση του Μητρώου, σύμφωνα με την
ανάλυση στην παράγραφο …τάδε (που λέω πιο λεπτομέρειες, κυρίως για τις
ορφανικές), οι δε Μερίδες των διαγραφομένων Μελών θα παραμείνουν στον
Ο.Σ.Μ.Α.Ν., για να χρησιμοποιηθούν για αποκατάσταση της αποζημίωσης των Μελών
του Γραμματικού και για δημιουργία νέων Προγραμμάτων από τον Ο.Σ.Μ.Α.Ν.». Αυτό
είναι απόφαση του Δ.Σ. «Με τις διαγραφές – αποχωρήσεις, ο αριθμός Μελών
παραμένει σταθερός στους 1.055. Αυτή η πρακτική θα βοηθήσει και τη λογιστική
παρακολούθηση γιατί ο αριθμός των ενεργών Μελών θα είναι πάντα 1.055».
Δηλαδή, τα Μέλη αρχικά είναι 1.055, θα γίνει εκκαθάριση του Μητρώου και από εκεί
και πέρα, θα είναι πάντα 1.055. Όσα είναι ορφανά, θα παραμένουν στον Ο.Σ.Μ.Α.Ν.,
για να αποπληρώσει το Γραμματικό –γιατί από αλλού δεν μπορεί να το αποπληρώσει–
και για δημιουργία νέων Προγραμμάτων για τα Μέλη που είναι άστεγα.
Αυτά λέει η εισήγηση. Λοιπόν, εγώ ψήφισα: Ναι. Ο κ.Καθρέπτας είπε: Όχι.
Ο κ.Σιλαμιανός.
Ι.ΣΙΛΑΜΙΑΝΟΣ: Όχι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Βιδάκης.
Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: (εκτός σύνδεσης).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν απαντάει.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ : Έστειλε ένα ‘‘Όχι’’ εγγράφως ο κ.Βιδάκης.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Να ενημερώσω ότι ο κος Βιδάκης έστειλε μήνυμα ότι ψηφίζει ‘‘Όχι’’
σε όλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ‘‘Όχι’’ σε όλα. Καλύτερα.
Λοιπόν, ο κ. Αγριογιάννης.
Β.ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αντωνάκος.
Π.ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ. Μαυραγάνης.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα εδώ είναι (6 ‘‘Ναι’’ στο προηγούμενο, 1 ‘‘Όχι’’), εδώ είναι 4 ‘‘Όχι’’ –
3 ‘‘Ναι’’. Πολύ ωραία, πάμε πολύ ωραία.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους: τριών (3) ΝΑΙ των κ.κ.Σπ.Περβαινά, Β.Αγριογιάννη, Π.Μαυραγάνη,
έναντι τεσσάρων (4) ΟΧΙ των κ.κ.Αρ.Καθρέπτα, Ι.Σιλαμιανού, Ι.Βιδάκη, Π.Αντωνάκου.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την εισήγηση: «Τα Μέλη του Προγράμματος ‘‘Κορακιά’’ είναι αρχικά
1.055 και θα γίνει εκκαθάριση του Μητρώου, σύμφωνα με την ανάλυση στην
παράγραφο στ της παρούσης, οι δε Μερίδες των διαγραφομένων Μελών θα
παραμείνουν στον Ο.Σ.Μ.Α.Ν., για να χρησιμοποιηθούν για αποκατάσταση της
αποζημίωσης των Μελών του Γραμματικού και για δημιουργία νέων Προγραμμάτων
από τον Ο.Σ.Μ.Α.Ν.. Με τις διαγραφές – αποχωρήσεις, ο αριθμός Μελών παραμένει
σταθερός στους 1.055. Αυτή η πρακτική θα βοηθήσει και τη λογιστική παρακολούθηση
γιατί ο αριθμός των ενεργών Μελών θα είναι σταθερός, 1.055»
-----------------------------ΘΕΜΑ 3ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: : «Από 01-01-2021, θα αρχίσει να καταβάλλεται μηνιαία εισφορά 5,00 €
για το Πρόγραμμα ‘‘Κορακιά’’, στα Μέλη του Προγράμματος που είναι οικονομικά
εντάξει, βάσει του καταλόγου του Ο.Σ.Μ.Α.Ν. και στη συνέχεια, τα υπόλοιπα Μέλη που
θα απομείνουν μετά την εκκαθάριση του Μητρώου, περιλαμβανομένων και των
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ορφανικών οικογενειών, σύμφωνα με την ανάλυση στην παράγραφο ζ της παρούσης
και θα καταβληθούν αναδρομικά αυτής της εισφοράς, από τον Σεπτέμβριο του 2018
ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Καταστατικού».
Αυτό δηλαδή, με λίγα λόγια, λέει ότι από 01-01-2021, τα οικονομικώς ενήμερα
Μέλη –που τα ξέραμε, γιατί κάναμε Γενική Συνέλευση– αυτοί θα αρχίσουν να
πληρώνουν από 01-01-2021. Οι υπόλοιποι που δεν είναι ενήμεροι, θα κάνουμε
εκκαθάριση καταλόγου. Δηλαδή, οι ορφανικές οικογένειες θα εγγραφούν, θα
πληρώσουν τη συνδρομή τους και από εκεί και πέρα, θα πληρώνουν κανονικά. Όσοι
δεν επιθυμούν, θα διαγραφούν. Αλλά ξεκινάμε με τους οικονομικά ενήμερους, για να
αρχίσουμε να εισπράττουμε. Και βεβαίως, υπάρχει και αναδρομικότης από τον
Σεπτέμβριο του 2018 που εγκρίθηκε το νέο Καταστατικό, που καθιστά υποχρεωτική
την πληρωμή εισφοράς για τα Προγράμματα. Αυτά λέει η εισήγηση. Σας το έκανα και
πιο λιανά. Λοιπόν:
Ακολουθεί ονομαστική ψηφοφορία
ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Ναι.
Καθρέπτας.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιλαμιανός.
Ι.ΣΙΛΑΜΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βιδάκης: Όχι.
Αγριογιάννης.
Β.ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντωνάκος
Π.ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαυραγάνης.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Έχω επιφύλαξη. Δεν έχω καταλάβει και θα ήθελα, η ψήφος μου
εδώ να είναι: ‘‘πάσο’’.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή;
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Όλη αυτή την ιστορία με τις ορφανικές οικογένειες και όλα
αυτά, δεν τα έχω καταλάβει, ίσως είναι και ‘‘δύσπεπτα’’. Γι’ αυτό, για να μην
καθυστερούμε την περαιτέρω εξέλιξη του Δ.Σ., θα ήθελα να το ξανασκεφθώ, να το
ξανασυζητήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ‘‘Λευκό’’, δηλαδή. Λευκό.
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Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ναι, ‘‘Λευκό’’. Η πληρωμή είναι σ’ αυτή την ερώτηση, ή όχι; Από
01-01-2021;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Από 01-01-2021 αρχίζουν να πληρώνουν οι ενήμεροι που τους
έχουμε έτοιμους.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Γι’ αυτό το θέμα, εγώ συμφωνώ. Εκεί
που έχω απορίες και παρακαλώ –δεν ξέρω αν μοιράζεται το ερώτημα– είναι στο όλο
αυτό: ορφανικές οικογένειες και ‘‘σου-ξου-μου-ξου μανταλάκια’’, ούτε το έχω
καταλάβει, μου είναι ‘‘δύσπεπτο’’ και θα ήθελα το κομμάτι αυτό –δεν ξέρω αν γίνεται
να κομματιάσει– να είναι ‘‘Λευκό’’. Για το πρώτο όμως…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, όλο ‘‘Λευκό’’. Δεν υπάρχει… Όλο ‘‘Λευκό’’.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Για την πληρωμή πάντως, συμφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέσσερα (4) ‘‘Όχι’’, δύο (2) ‘‘Ναι’’, ένα (1) ‘‘Λευκό’’, λόγω της αμφιβολίας
για τις χήρες.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Όχι αμφιβολίας.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι και εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι: αυτή η εισφορά είναι εισφορά Προγράμματος,
5,00 € τον μήνα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό. Προγράμματος.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα. Οι Κορακιώτες πληρώνουν μόνο το 5,00 € της
συνδρομής, της εισφοράς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Των Μελών. Μόνο αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Των Μελών. Μάλιστα. Οπότε, τέσσερα (4) λοιπόν Μέλη του
Συμβουλίου ψηφίζουν ‘‘Όχι’’, ούτε από 01-01ου, ούτε αναδρομικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείως. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, αυτό ήθελα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους: δύο (2) ΝΑΙ των κ.κ.Σπ.Περβαινά, Β.Αγριογιάννη,
έναντι τεσσάρων (4) ΟΧΙ των κ.κ.Αρ.Καθρέπτα, Ι.Σιλαμιανού, Ι.Βιδάκη, Π.Αντωνάκου
και ενός (1) ΛΕΥΚΟΥ του κ.Π.Μαυραγάνη
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ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την εισήγηση: «Από 01-01-2021, θα αρχίσει να καταβάλλεται μηνιαία
εισφορά 5,00 € για το Πρόγραμμα ‘‘Κορακιά’’, στα Μέλη του Προγράμματος που είναι
οικονομικά εντάξει, βάσει του καταλόγου του Ο.Σ.Μ.Α.Ν. και στη συνέχεια, τα
υπόλοιπα Μέλη που θα απομείνουν μετά την εκκαθάριση του Μητρώου,
περιλαμβανομένων και των ορφανικών οικογενειών, σύμφωνα με την ανάλυση στην
παράγραφο ζ της παρούσης και θα καταβληθούν αναδρομικά αυτής της εισφοράς, από
τον Σεπτέμβριο του 2018 ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Καταστατικού».
ΘΕΜΑ 4ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Η διανομή των εσόδων από ενδεχόμενη πώληση, θα εξεταστεί να γίνει
στα ενεργά Μέλη του Προγράμματος που θα υπάρχουν τη στιγμή της πώλησης και
στον Ο.Σ.Μ.Α.Ν., βάσει του αριθμού των μεριδίων που θα κατέχει. Σε περίπτωση δε,
άλλης μορφής εκμετάλλευσης, θα εξεταστεί, όπως τα Μέλη λάβουν τα αναλογούντα σε
αυτά ποσά, ή υλικά ανταλλάγματα. Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση σχετικά με
τον τρόπο, ποσό και χρόνο διανομής, θα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, όταν
προκύψει ανάλογη περίπτωση». Λοιπόν:
Ακολουθεί ονομαστική ψηφοφορία
ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Ναι.
Καθρέπτας.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιλαμιανός;
Ι.ΣΙΛΑΜΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βιδάκης: Όχι.
Αγριογιάννης;
Β.ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντωνάκος;
Π.ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαυραγάνης;
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Συμφωνώ και τονίζω: «το μελλοντικό»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Γι’ αυτό το έχω γράψει.
Τέσσερα (4) ‘‘Όχι’’, τρία (3) ‘‘Ναι’’. Πολύ ωραία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους: τριών (3) ΝΑΙ των κ.κ.Σπ.Περβαινά, Β.Αγριογιάννη, Π.Μαυραγάνη,
έναντι τεσσάρων (4) ΟΧΙ των κ.κ.Αρ.Καθρέπτα, Ι.Σιλαμιανού, Ι.Βιδάκη, Π.Αντωνάκου
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την εισήγηση: «Η διανομή των εσόδων από ενδεχόμενη πώληση, θα
εξεταστεί να γίνει στα ενεργά Μέλη του Προγράμματος που θα υπάρχουν τη στιγμή της
πώλησης και στον Ο.Σ.Μ.Α.Ν., βάσει του αριθμού των μεριδίων που θα κατέχει. Σε
περίπτωση δε, άλλης μορφής εκμετάλλευσης, θα εξεταστεί, όπως τα Μέλη λάβουν τα
αναλογούντα σε αυτά ποσά, ή υλικά ανταλλάγματα. Σε κάθε περίπτωση, η τελική
απόφαση σχετικά με τον τρόπο, ποσό και χρόνο διανομής, θα αποφασιστεί από τη
Γενική Συνέλευση, όταν προκύψει ανάλογη περίπτωση».
ΘΕΜΑ 5ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: , που είναι δευτερεύον βέβαια. «Να ξεκινήσει εν ευθέτω χρόνω, διεθνής
πλειοδοτικός διαγωνισμός για πώληση της έκτασης». Εν ευθέτω. Λοιπόν:
Ακολουθεί ονομαστική ψηφοφορία
ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Ναι.
Καθρέπτας.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιλαμιανός.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Το ‘‘Όχι’’, γιατί οι ερωτήσεις είναι
βέβαια… Το ‘‘Όχι’’ δεν πηγαίνει: ‘‘Όχι στην πώληση’’.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλά; Αλλά πού πηγαίνει;
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Το ‘‘εν ευθέτω’’… Γιατί έχουμε πει, είναι μπερδεμένα. Στην αρχή,
κύριε Πρόεδρε, είπαμε: «Ναι, μπορεί να πωληθεί». Τώρα αυτό είναι απόφαση να
ξεκινήσει η διαδικασία τώρα, χωρίς να…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα, το γράφω.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Η ερώτησή μου είναι: άρα λοιπόν, εάν ψηφίσει κάποιος ‘‘Ναι’’ εδώ,
αποκλείει την οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης. Σωστά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Πώς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, το γράφω και στην εισήγηση. Λέω, οι δυνατότητες είναι οι
ακόλουθες: δεν αναλύω το leasing, γιατί το αναλύσαμε, αποκτήσαμε εμπειρία και
είμαστε ανοιχτοί για αυτό, το leasing. Απλώς εδώ τώρα λέω, επειδή έχουμε και
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απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λέει: «Δύναται», εντάξει… Επειδή από τις
συζητήσεις που έχω κάνει με Παπαποστόλου και διαφόρους, η ΚΥΑ δεν πρόκειται να
υπογραφεί, εάν δεν πάμε στον Υπουργό, τον εκάστοτε Υπουργό, με ένα προσύμφωνο
με κάποιον επενδυτή. Εάν λοιπόν –μου το είπε και ο Γερούλης άλλωστε, αυτό– εάν
ξεκινήσουμε διαδικασία πώλησης και βρούμε έναν επενδυτή, με τον οποίο
υπογράψουμε ένα προσύμφωνο και λέμε: ‘‘μπλα…, μπλα…, μπλα…’’ και πάμε με
αυτό το προσύμφωνο στον Υπουργό, είμαι σίγουρος ότι θα υπογραφεί πιο εύκολα η
ΚΥΑ. Τώρα, ο Υπουργός…
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Αλλά κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσω. Ο εκάστοτε Υπουργός…
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Τα έχουμε πει, κύριε Πρόεδρε, αυτά, τα ξέρουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ενοχλείται. Δεν πρόκειται να βγάλει την ΚΥΑ ποτέ. Ξέρεις γιατί; Σου
λέει: «Εντάξει… Έχετε επενδυτή; Φέρτε τον και τα βλέπουμε». Γι’ αυτό λοιπόν το έχω
βάλει έτσι.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Να διευκολύνω λίγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Να κάνω μία πρόταση, όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο. Μήπως
να τροποποιηθεί η πρόταση προς ψήφιση, ότι: «Να αναληφθούν διαδικασίες…»
Μάλλον: «Να ερευνηθεί τι συμφέρει κατ’ αρχήν, τον Συνεταιρισμό και να αναληφθούν
ενέργειες». Δηλαδή, η απόφαση να έχει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη. Αυτό Άρη μου, είναι μέσα.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Εδώ μιλάμε για πώληση. Ακούστε με.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα, συγνώμη. Όταν λέει: «Να ξεκινήσει εν ευθέτω χρόνω», τι σημαίνει;
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: «Εν ευθέτω», τί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σου απαντήσω.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: «Διερεύνηση». Με συγχωρείτε. Γράψτε το εξής: «Να
ξεκινήσει άμεσα» όχι εν ευθέτω χρόνω. «Να ξεκινήσει άμεσα διερεύνηση για
αξιοποίηση του δασοκτήματος (πώληση ή ενοικίαση)».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την αξιοποίηση το έχουμε λήξει. Έχει ληφθεί απόφαση,
προχωρήσαμε, δεν το τελειώσαμε. Τώρα μιλάμε για πώληση. Η αξιοποίηση
είναι πάντα στο τραπέζι.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν το βάζετε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν θέλω, γιατί δεν βρίσκω τον λόγο.
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Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Εντάξει, o.k. O.k.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Εν ευθέτω χρόνω». Και όταν λέμε: «πώληση», η διαδικασία πώλησης
δεν ξεκινάει: αύριο πουλάω. Ξεκινάει: ψάχνω να βρω αγοραστές, κάνω διαγωνισμό,
βρίσκω Μεσιτικό Γραφείο, μπλα…, μπλα…, μπλα…, τα οποία θα πάρουν και τρία –
τέσσερα χρόνια, άρα… Λοιπόν, ο κ.Καθρέπτας.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Η πρώτη ερώτηση, που
συμφωνήσαμε όλοι: «Ναι, ότι δύναται να πωληθεί», με αυτή εδώ; Αμέσως δηλαδή,
λέμε να ξεκινήσει η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι: ‘‘να ξεκινήσει’’. Όχι, με συγχωρείς.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: ‘‘Εν ευθέτω’’
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ‘‘εν ευθέτω’’, θα αποφασίσει το Δ.Σ. της εποχής, μπορεί να είμαστε
εμείς, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Γιατί το γράφω: εάν αύριο έρθει ένας
Παπαπολίτης και σου πει: «Κύριοι μπορείτε να το πουλήσετε;» μπορούμε να
ξεκινήσουμε τις διαδικασίες; Θα χρειάζεται πάλι να πάρουμε απόφαση του Δ.Σ.;
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η διαδικασία της πώλησης είναι πάντα…
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Το έχουμε αποφασίσει στο 1ο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Άρα, τι σε πειράζει; Εφόσον το έχουμε αποφασίσει…
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Να ψηφίσω δύο φορές το ίδιο πράγμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψήφισε και πέντε φορές! Τι σε πειράζει; …Μην το ψηφίσεις.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Να σας πω γιατί: γιατί εδώ δεν λέτε, λοιπόν: «Να ξεκινήσουν εν
ευθέτω χρόνω, πώληση ή αξιοποίηση»; Γιατί δεν το γράφετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την αξιοποίηση την έχουμε αποφασίσει ήδη. Δεν μιλάμε τώρα για
αξιοποίηση. Την έχουμε αποφασίσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το πήγαμε στη Γενική
Συνέλευση και το αποσύραμε.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Ψηφίζω: Ναι. Ψηφίζω: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Σιλαμιανός.
Ι.ΣΙΛΑΜΙΑΝΟΣ: Δεν έχω άποψη για τη συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί έχω απαντήσει
στο συγκεκριμένο ερώτημα, ότι επιτρέπεται η πώληση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, τί;
Ι.ΣΙΛΑΜΙΑΝΟΣ: Έχει απαντήσει: αξιοποίηση και ιδίως την πώληση. Η πώληση
είναι αξιοποίηση, οπότε λοιπόν το ερώτημα αυτό για εμένα, δεν υφίσταται. Δεν
υφίσταται, οπότε δεν απαντώ στο ερώτημα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό. Μάλιστα.
Βιδάκης: Όχι.
Αγριογιάννης.
Β.ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντωνάκος;
Π.ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαυραγάνης.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, πέντε (5) ‘‘Ναι’’, ένα (1) ‘‘Όχι’’, ένα (1) ‘‘Λευκό’’. Ωραία.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους: πέντε (5) ΝΑΙ των κ.κ.Σπ.Περβαινά, Αρ.Καθρέπτα, Β.Αγριογιάννη,
Π.Αντωνάκου, Π.Μαυραγάνη, έναντι ενός (1) ΟΧΙ του κ.Ι.Βιδάκη
και ενός (1) ΛΕΥΚΟΥ του κ.Ι.Σιλαμιανού
ΕΓΚΡΙΝΕΙ την εισήγηση: «Να ξεκινήσει εν ευθέτω χρόνω, διεθνής πλειοδοτικός
διαγωνισμός για πώληση της έκτασης».
-----------------------------ΘΕΜΑ 6
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελευταία ερώτηση: «Η παρούσα απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Σ.Μ.Α.Ν.
(αυτά τώρα που συμφωνήσαμε –όχι η εισήγηση– η απόφαση) να αναρτηθεί στο site
του Ο.Σ.Μ.Α.Ν. για να μπορεί να προσβληθεί από τον οποιονδήποτε». Αυτό είναι το
ερώτημα. Λοιπόν:
ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Εγώ ψηφίζω: Ναι.
Ο κ.Καθρέπτας.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Σιλαμιανός.
Ι.ΣΙΛΑΜΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Βιδάκης έχει πει: Όχι.
Ο κ. Αγριογιάννης.
Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: Συγνώμη, εδώ θέλω να καταγραφεί κάτι. Ψηφίζω να σταλεί στην
Εποπτεύουσα Αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο Εποπτικό Συμβούλιο.
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Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: Όχι. Στο Υπουργείο Οικονομικών. Μαζί με την εισήγησή σας και όλο το
Πρακτικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί;
Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: Στην Εποπτεύουσα Αρχή. Αυτή είναι εμένα η άποψή μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. Δεν μιλάμε τώρα γι’ αυτό. Συζητάμε εάν θα αναρτηθεί
στο site του Ο.Σ.Μ.Α.Ν.. Ναι, ή όχι;
Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Λέτε: «Να κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα»,
εγώ λέω: «Να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Εσύ το είπες. Δεν ψηφίζουμε όμως αυτό, τώρα. Τώρα
ψηφίζουμε, όπως ψήφισαν και οι προηγούμενοι, εάν θα αναρτηθεί στο site της
Ε.Α.Α.Ν. Περιμένω απάντηση.
ΣΙΛΑΜΙΑΝΟΣ: Της Ε.Α.Α.Ν., ή του Ο.Σ.Μ.Α.Ν.;
ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Στο site του Ο.Σ.Μ.Α.Ν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Του Ο.Σ.Μ.Α.Ν. Σωστό.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο κ. Αγριογιάννης.
Β.ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι.
Β. ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ο κ.Βιδάκης όμως –δεν κατάλαβα– ψήφισε ‘‘Ναι’’; ‘‘Όχι’’; Τι
ψήφισε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ‘‘Όχι’’, γιατί θέλει να πάει και στο Υπουργείο Οικονομικών.
Β. ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μάλιστα. Καλώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Αντωνάκος.
Π.ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Μαυραγάνης.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, έξι (6) ‘‘Ναι’’, ένα (1) ‘‘Όχι’’.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Συγνώμη. Του κ.Βιδάκη είναι ‘‘Όχι’’, ή ‘‘Λευκό’’;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε: «Σε όλα ‘‘Όχι’’». Είπε: «Σε όλα ‘‘Όχι’’», εξ αρχής.
Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε.
Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτάκι. Δεν είπα: «‘‘Όχι’’ σε όλα», εξ αρχής. Αλλά
επειδή η κάθε πρότασή σας είχε πολλά δεδομένα και ερωτήματα, όπου έλεγα: «‘‘Όχι’’
στο σύνολό του», εννοούσα στο σύνολο του συγκεκριμένου, κάθε φορά, θέματος.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εντάξει. Αυτό έγραψα. Αλλά, αν θέλεις, ψήφισε στο «Να αναρτηθεί
στο site», ψήφισε ‘‘Ναι’’ – ‘‘Όχι’’ και: «Επιθυμώ να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών»,
να γραφτεί στα Πρακτικά. Αυτό εννοώ.
Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: Καταγράφτηκε αυτό που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τι ψηφίζεις; ‘‘Ναι’’, ή ‘‘Όχι’’;
Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: Πρώτα είπα, να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Στην πρόταση τι ψηφίζεις; Στη συγκεκριμένη πρόταση;
Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: (με διακοπές λόγω κακής σύνδεσης) Εάν δεν εγκριθεί αυτό από το Δ.Σ.,
να μην μπει στην ιστοσελίδα.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Γιάννη, για κάποιο λόγο δεν μπορούν να καταγραφούν στα
Πρακτικά. Δεν είσαι κατανοητός, κύριε Βιδάκη.
Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: Θα το γράψω στο chat.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, γράψε το.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Να το γράψετε στο chat και να περάσει στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στα Πρακτικά. Εδώ όμως τι θα γράψω εγώ; ‘‘Ναι’’ ή ‘‘Όχι’’; ‘‘Λευκό’’;
Μπορείς να βάλεις και ‘‘Λευκό’’.
Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: Όχι, αν δεν κοινοποιηθεί πρώτα στο Υπουργείο Οικονομικών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ‘‘Όχι’’.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους:

έξι (6) ΝΑΙ των κ.κ.Σπ.Περβαινά, Αρ.Καθρέπτα, Ι.Σιλαμιανού,

Β.Αγριογιάννη, Π.Αντωνάκου, Π.Μαυραγάνη, έναντι ενός (1) ΟΧΙ του κ.Ι.Βιδάκη.
ΕΓΚΡΙΝΕΙ την εισήγηση: «Η παρούσα απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Σ.Μ.Α.Ν. να αναρτηθεί
στο site του Ο.Σ.Μ.Α.Ν. για να μπορεί να προσβληθεί από τον οποιονδήποτε».
(Ο κ.Βιδάκης ψήφισε: «‘‘Όχι’’, εάν δεν κοινοποιηθεί η απόφαση στο Υπουργείο
Οικονομικών»)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συμπέρασμα:
-

Το 4.1.Α, δηλαδή: «Η Κορακιά αποτελεί Πρόγραμμα του Ο.Σ.Μ.Α.Ν.»…

Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Μην τα διαβάσουμε όλα πάλι, όμως, κύριε Πρόεδρε. Είναι πέντε
σελίδες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι. Για να έχουμε μία εικόνα.
Β. ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό το επιβάλλει η διαδικασία, το να συνοψίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστά. Λοιπόν, θα τα πω συνοπτικά.
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Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Σιγά τη διαδικασία! Την έχουμε διακόψει εκατό φορές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, δεν πειράζει, είμαστε διαδικτυακά.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Συγνώμη, μισό λεπτό. Θέλει κανείς να τα διαβάσουμε όλα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, για τα Πρακτικά.
-

Το 1.Α: «Αποτελεί Πρόγραμμα του Ο.Σ.Μ.Α.Ν.», ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ με 4 ΟΧΙ – 3 ΝΑΙ

-

Το ότι: «Επιτρέπεται να πουληθεί» ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με 6 ΝΑΙ – 1 ΟΧΙ.

-

Το ότι: «Τα Μέλη του Προγράμματος είναι 1.055 και θα γίνει εκκαθάριση…»

κ.λπ., κ.λπ., ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ με 4 ΟΧΙ – 3 ΝΑΙ.
-

Το 3, ότι: «Θα αρχίσει να καταβάλλεται η εισφορά 5,00 € για τα Μέλη που είναι

ενήμερα και στη συνέχεια θα γίνει εκκαθάριση και θα πληρώσουν και οι ορφανικές
οικογένειες», ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ με 4 ΟΧΙ – 2 ΝΑΙ και 1 ΛΕΥΚΟ
-

Το 4: «Η διανομή των εσόδων από ενδεχόμενη πώληση η οποία θα

αποφασιστεί, όταν θα πουληθεί», ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ με 4 ΟΧΙ – 3 ΝΑΙ.
-

Το: «Εάν θα ξεκινήσει η διαδικασία…»

Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε, το προηγούμενο που αφορά τη
μελλοντική κ.λπ., είναι σίγουρο ότι απερρίφθη 4 – 3; Γιατί νομίζω ότι όλοι
συμφωνούσαν ότι αυτό πρέπει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέσσερα (4) ‘‘Όχι’’ έχω γράψει, τρία (3) ‘‘Ναι’’.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Κάτι δεν κατάλαβα εγώ. Είχα την εντύπωση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι’ αυτό τα ξαναλέω. Το 4 λέει: «Η διανομή των εσόδων από ενδεχόμενη
πώληση, θα εξεταστεί να γίνει στα ενεργά Μέλη του Προγράμματος που θα υπάρχουν
τη στιγμή της πώλησης και στον Ο.Σ.Μ.Α.Ν., βάσει του αριθμού των μεριδίων που θα
κατέχει. Σε περίπτωση δε, άλλης μορφής εκμετάλλευσης, θα εξεταστεί, όπως τα Μέλη
(εννοούμε το leasing) όπως τα Μέλη λάβουν τα αναλογούντα σε αυτά ποσά, ή υλικά
αντικείμενα.
Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση σχετικά με τον τρόπο, ποσό και χρόνο
διανομής, θα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, όταν προκύψει ανάλογη
περίπτωση». Επ’ αυτού.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Εγώ προτείνω… Αυτό, ίσως επειδή είναι μεγάλη η πρόταση, δεν
είναι κατανοητό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κατανοητό. Σου λένε…
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Το κατανοητό… Είναι και μελλοντικό.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σου λένε οι τέσσερις από τώρα, στο λένε οι άνθρωποι από τώρα, ότι:
«Κύριε, δεν έχεις να λάβεις τίποτα, πλην επιστροφή των όσων έχεις δώσει». Αυτό στο
λένε ευθαρσώς. Τι άλλο θέλεις; Στο λένε ευθαρσώς.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Εγώ τονίζω: κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να ξαναδούμε
αυτό, επειδή μέσα σε όλη αυτή την πρόταση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα, στο λένε οι άνθρωποι. Στο λένε: «Θα πουληθεί και επειδή δεν είναι
κερδοσκοπικό, δεν θα πάρεις τίποτα. Θα νοικιαστεί και επειδή δεν είναι κερδοσκοπικό,
δεν θα πάρεις τίποτα. Εκείνο το οποίο θα πάρεις, είναι επιστροφή των εισφορών σου,
παραιτούμενος από το Πρόγραμμα». Αυτή είναι η θέση.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Αυτό δεν είναι μέσα στο ερώτημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι στο ερώτημα. Αυτά είναι στο ερώτημα. Αυτά είναι στο
ερώτημα.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Όχι. Όπως τα λέτε τώρα, δεν είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα, είναι! Είναι. Αυτά είναι.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Όχι, δεν είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Αυτό που λέτε, ότι: «Δεν θα πάρεις τίποτα, παρά μόνο αυτά…»
κ.λπ., δεν είναι μέσα στο ερώτημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έχουν πει. Δεν είναι στο ερώτημα, τα έχουν πει. Έχουν γραφτεί στα
Πρακτικά.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Αυτά τα έχουν πει, αλλά δεν είναι στο ερώτημα. Γιατί όταν
δημοσιοποιηθεί αυτό… Δυο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Αυτό, εάν πάμε σε δημοσιοποίηση
(πώς το λένε…) ανάρτηση στο site του Ο.Σ.Μ.Α.Ν., θα πρέπει να αναρτηθεί όπως το
λέτε τώρα εσείς. Τώρα. Όχι όπως είναι στην πρόταση γενικώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ότι: «Εψηφίσθη να μην πάρουν τα Μέλη τίποτα». Αυτό πρέπει να
γραφτεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς. Αυτό ψηφίσαμε.
Π.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Αυτό, ότι η πλειοψηφία του Ο.Σ.Μ.Α.Ν.…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό εψηφίσθη. Γράφτηκε στα Πρακτικά κιόλας, για όποιον έχει
αμφιβολία. Αυτό εψηφίσθη. Και αυτή είναι η πάγια, η αρχική θέση επί της οποίας
διαπληκτιζόμαστε ενάμιση χρόνο. Λοιπόν, τελείωσε αυτό.
Τώρα, για να τελειώσει η διαδικασία…
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Β.ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
Β.ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όταν θα βγει στο site του Ο.Σ.Μ.Α.Ν., εγώ από τη θέση τη
δική μου, παρακαλώ όπως γραφεί, τι ακριβώς ψήφισα. Ονομαστικά, ότι: «Ο
Αγριογιάννης ψήφισε αυτό».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Κάθε απόφαση θα γράφει ψήφους και ποιοι ψήφισαν και ποιοι
δεν ψήφισαν.
Β.ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να ξέρει ο κόσμος του Ο.Σ.Μ.Α.Ν., ο καθένας μας στο Διοικητικό
Συμβούλιο, τι πρεσβεύει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Και έχει δικαίωμα ο καθένας στα Πρακτικά, να επισυνάψει και
αιτιολόγηση, γιατί ψήφισε έτσι και γιατί ψήφισε αλλιώς, εάν θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Είναι η εισήγηση του κ.
Καθρέπτα, με τα εξής ερωτήματα, επί των οποίων καλούμεθα να απαντήσουμε.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ αυτό πρότεινα να γίνει η
ψηφοφορία σήμερα. Δεν θα κάνουμε δύο ψηφοφορίες. Ψηφίσαμε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα. Ωραία, σήμερα.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Όχι. Δεν καταλάβατε. Εγώ το πρότεινα: να βγει πρόσκληση σε
Γενική Συνέλευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη θέση του.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Βεβαίως. Με ερωτήματα που βγάζουν άκρη, που βγάζουν νόημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θέλεις;
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Όχι, βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Τελειώνει. Λοιπόν, κύριοι…
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Εγώ πρόταση έκανα, να βγει η σχετική …αυτή. Δεν βγήκε, δεν
συμφωνήσατε. Σας ρώτησε ο κύριος Γενικός Γραμματέας: «Τι να γράψουμε στην
πρόσκληση;» και είπατε: «Κορακιές», γενικό. Αυτό γράψατε. Προχωράμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Σύμφωνα με την εισήγησή μου και σύμφωνα με το καινούργιο email που έστειλα.
Α. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, αγαπητοί κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Σας
δηλώνω αυτή τη στιγμή, ότι υποβάλλω την παραίτησή μου από Πρόεδρος και Μέλος
του Δ.Σ., όπως το είχα πει. Θα σας στείλω και την επιστολή μου. Από τη στιγμή αυτή,
δεν έχω καμία ανάμειξη στα διοικητικά. Ευχαριστώ πάρα – πάρα πολύ για τη
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συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Ήταν εποικοδομητική, αλλά δυστυχώς, δεν
μπορώ ως Πρόεδρος να υπηρετήσω μία απόφαση Δ.Σ. πλειοψηφική, την οποία δεν
μπορώ να υπηρετήσω, γιατί θα εκπροσωπώ τον Ο.Σ.Μ.Α.Ν. και δικαστικά
ενδεχομένως και αλλού και θα αναγκάζομαι να υποστηρίζω θέσεις που δεν τις
πιστεύω.
Πιστεύω στην πλειοψηφία και γι’ αυτό δέχθηκα αποφάσεις που ήταν εναντίον και των
εισηγήσεών μου, τις υπηρέτησα, αλλά εδώ επειδή είναι ένα κρίσιμο θέμα και επειδή θα
κληθώ να απαντήσω (ήδη με την εμπλοκή μου στον Ο.Σ.Μ.Α.Ν. έχω τσακωθεί με πάρα
– πάρα πολλούς φίλους μου για το θέμα των Κορακιών, έχω τσακωθεί με τον
προσωπικό μου καρδιολόγο, τον Φώτη τον Παρούτογλου) τα έκανα όλα αυτά, τα έκανα
ευσυνειδήτως, αλλά μέχρι εδώ, δεν πάει παρέκει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε μία καλή ομάδα, άσχετα με αυτά
που μας χωρίζουν. Διαχειριστήκαμε πολλά θέματα, τα φέραμε όλα εις πέρας. Από εδώ
και πέρα αναλαμβάνετε τη σκυτάλη και προχωρήστε τα, όπως αποφασίσετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
-----------------------------ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Για την ακρίβεια του Πρακτικού

Πλωτάρχης (Ε) Ι. Σιλαμιανός Π.Ν
Γενικός Γραμματέας Ο.Σ.Μ.Α.Ν Συν Π.Ε
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