Η δικαιοσύνη αποφάσισε για το
αυτονόητο: Τα μέλη του ΔΣ
επιτέλους θα λάβουν γνώση του
πορίσματος
των
ορκωτών
ελεγκτών
του
Συλλόγου
Συνταξιούχων
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά από μία επίμονη διαδικασία που διήρκησε αρκετούς μήνες,
επιτέλους τελεσφόρησε η προσπάθεια που κατέβαλλαν όλο αυτό το
διάστημα τα εκλεγμένα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων, Μαρία
Φιλιπποπούλου και Χρήστος Ζαβακόπουλος για να τους παραδοθεί
προς γνώση τους το πόρισμα της έρευνας που διενήργησαν οι
ορκωτοί λογιστές στα πεπραγμένα της απερχόμενης διοίκησης.
Δυστυχώς, έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμα και για τα αυτονόητα
να απαιτείται να δώσουμε μάχη με αυτούς που προωθούν την
αδιαφάνεια στο Σύλλογο Συνταξιούχων. Βλέπετε, ο πρώην ένθερμος
-σε σημείο παρεξηγήσεως- υπέρμαχος της κάθαρσης, κος Κολλάτος,
μετά την εκλογή του αποφάσισε εν μία νυκτί να αλλάξει στάση
και να συμμαχήσει με όσους «έλουζε» σε ένα «deal» που ήταν
βολικό και για τις δύο πλευρές. Ο μεν Κολλάτος θα γινόταν
πρόεδρος, οι δε διασαλευτές της ομαλότητας θα έβρισκαν στο
πρόσωπό του τον συμπαραστάτη τους μπροστά στη χιονοστιβάδα των
αποκαλύψεων του πορίσματος για τα οικονομικά παρατράγουδα του
συλλόγου.
Δυστυχώς βέβαια για αυτήν την «τρόικα», το δικαστήριο είχε
άλλη άποψη και έδωσε εντολή στον κο Κολλάτο και στην κα
Καραδελή να επιδείξουν άμεσα το πόρισμα στα μέλη του Δ.Σ. προς
γνώση τους. Για να δούμε τώρα εάν ο κ. Κολλάτος και οι λοιποί,

τι θα αποφασίσουν για την πρόοδο των
απόδοση ευθυνών σε όσους εμπλέκονται.

διαδικασιών και την

Περιττό να σας πούμε ότι κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της
υπόθεσης ασφαλιστικών μέτρων με τη διαδικασία προσωρινής
διαταγής είχαν αγαστή συνεργασία και κοινή παρουσία (εκτός
φυσικά της αίθουσας, γιατί εντός οι ερωτήσεις θα έπεφταν
βροχή) οι κκ Κολλάτος, Προκόπης, Βέργος και Λαδά.
Κάθε μέρα που περνά, ο Σύλλογος Συνταξιούχων βυθίζεται
περισσότερο στην ανυποληψία και την αναξιοπιστία. Οι εξελίξεις
επιτείνουν την κρίση και εμείς δε βλέπουμε άλλη προοπτική από
την προσφυγή στην ετυμηγορία των συναδέλφων μας. Για το σκοπό
αυτό τα μέλη του Δ.Σ., τα στελέχη και οι φίλοι της Ιονικής
Ενότητας θα προχωρήσουμε ενωμένοι και άμεσα στην εκκίνηση
διαδικασιών για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του
Συλλόγου, αλλά και για τον κεντρικό στόχο, τη συγχώνευση των
συλλόγων, εξέλιξη που θα αποβεί ευεργετική για το μέλλον της
ιονικής οικογένειας, προσδίδοντάς μας νέα δυναμική και
δυνατότητες.

