ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΠΙΠΙΝΗ
Ο Αληώληνο Πηπίλεο γελλήζεθε ην Μάην ηνπ 1927 ζην
ρσξηό Κόξθνο Σνθηθνύ ηεο Κνξηλζίαο. Ηηαλ ην
πξώην απν ηα ηέζζεξα παηδηά, πνπ απέθηεζαλ ε
Διέλε θαη ν Κπξηάθνο Πηπίλεο, νηθνγέλεηα λαπηηθώλ.
Πέξαζε ηα πξώηα καζεηηθά ηνπ ρξόληα ζην Γεκνηηθό
Σρνιείν Κόξθνπ. Υπήξμε άξηζηνο καζεηήο, ελώ
εξγαδόηαλ ζην
θαΐθη ηνπ παηέξα ηνπ. Αθνύ
απνθνίηεζε
απν ην Γπκλάζην Κνξίλζνπ, πέηπρε ηελ
\
εηζαγσγή ηνπ ζηελΑλσηάηε Σρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη
Δκπνξηθώλ Δπηζηεκώλ, ηελ ΑΣΟΔΔ,ζηελ Αζήλα, απ’όπνπ έιαβε ην πηπρίν
ηνπ ην 1951. Υπεξέηεζε ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία σο Γεθαλέαο
Ππξνβνιηθνύ, ζε κνλάδεο ηνπ Όπινπ ζηε Βέξνηα θαη ζηελ Έδεζζα.
Τν 1953 μεθίλεζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλαδήηεζε θαη εξγάζηεθε σο
ζηέιερνο θαη πξντζηάκελνο ινγηζηεξίσλ ζην 6⁰ Αζηηθό ΚΤΔΛ Αζελώλ θαη
κεηά ζην ηόηε γλσζηό εξγνζηάζην επίπισλ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, όπνπ θαη γλώξηζε ηε
κειινληηθή ζπδπγό ηνπ. Τν 1958 πέηπρε ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ, εηζήιζε ζην Γεκόζην Τνκέα θαη εξγάζηεθε ζηελ Δθνξία
Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ γηα πεξίπνπ 12 ρξόληα . Τν 1969 παξαηηήζεθε
θαηαγγέινληαο ζησπειά ηηο κεζνδεύζεηο ηεο δηθηαηνξίαο ζηνπο θόιπνπο ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη απνθάζηζε έλα λέν μεθίλεκα, πιένλ σο
ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο. Με ηνλ πξώελ ζπλάδειθν θαη αδειθηθό θίιν
Δπζηάζην Τζώλε ίδξπζαλ ην 1970 ην Γξαθείν Φνξνινγηθώλ Σπκβνύισλ Α.
Πηπίλεο – Σ. Τζώλεο θαη εηδηθεύηεθαλ ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ
ζηνπο ηνκείο ηνπ Φνξνινγηθνύ Γηθαίνπ, ηνπ Δκπνξηθνύ Γηθαίνπ θαη ησλ
Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ.
Αθνύξαζηα εξεπλεηηθόο θαη ζπλεηδεηά κειεηεξόο, δηακόξθσζε κε
επίπνλε κειέηε κηά βαζηά επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο
θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θάλνληαο ην όλνκα ηνπ θαη ην γξαθείν ηνπ
ζύλσλπκα ηνπ απόιπηνπ θύξνπο ζην Φνξνινγηθό Γίθαην.
Γηεηέιεζε ζύκβνπινο ζε ζεκαληηθέο αλώλπκεο εηαηξείεο, όπσο ε ΠεηξατθήΠαηξατθή, ε Heinkel-Hellas, ε ΑΤΔ Γνκηθή, ε Τζανύζνγινπ ΑΔ, ε
θαξκαθεπηηθή VITA – Ι. Βειεξήο, ε Γεκεηξηαθή ΑΔ, ην Οθζαικνινγηθό
Κέληξν Αζελώλ θαη πνιιέο άιιεο. Η κεζνδηθή θαη ζπλερήο κειέηε ηνπ
επέηξεςαλ λα ηειεηνπνηήζεη απηνδίδαθηα ηε ρξήζε ηεο αγγιηθήο θαη ηεο
γαιιηθήο γιώζζαο, αλνίγνληαο ηνπ λένπο νξίδνληεο ζηε κειέηε ηνπ

Φνξνινγηθνύ Γηθαίνπ θαη ησλ εθαξκνγώλ ηνπ θαη εθηόο ησλ ζπλόξσλ ηεο
Διιάδαο, δηεπξύλνληαο ην θξηηηθό θαη αλαιπηηθό ηνπ πλεύκα ζηε Φνξνινγηθή
λνκνζεζία. Υπεξέηεζε ζεκλά θαη νπζηαζηηθά ηελ επηζηήκε, πνπ ηόζν
ιάηξεςε, κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ.
Με ηε Γεκεηξηαθή ΑΔ μεθίλεζε ηε ζπλεξγαζία ην 1987, σο ζύκβνπινο
θνξνινγηθώλ ζεκάησλ. Η ζρέζε ηνπ κε ηελ εηαηξεία ππήξμε κνλαδηθή,
θαζώο ππεξέηεζε ζεκλά θαη αθνύξαζηα ηελ ηζηνξία θαη ην όξακα ησλ
αλζξώπσλ ηεο Γεκεηξηαθήο, ελώ ε θαζεκεξηλή παξνπζία ηνπ απνηέιεζε
αλεμάληιεηε πεγή θύξνπο θαη ακέξηζηεο ζηήξημεο ζηε ζύλζεηε θνξνινγηθή
δξαζηεξηόηεηα ηεο εηαηξείαο.
Ο Αληώληνο Πηπίλεο πέζαλε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2007, ζε ειηθία 80 εηώλ,
κεηά από ζύληνκε θαη γελλαία κάρε κε ηνλ θαξθίλν. Ηηαλ παληξεκέλνο απν
ην 1967 κε ηε Λνύια Παπηδάθε-Πηπίλε, θαζεγήηξηα γαιιηθώλ, κε ηελ νπνία
απέθηεζαλ ην 1968 ελα γηό, ηνλ αξρηηέθηνλα Κπξηάθν Πηπίλε. Αγάπεζε
βαζηά ηε βπδαληηλή κνπζηθή, ηελ ειιεληθή θαη μέλε ινγνηερλία, ηνλ πνηνηηθό
θηλεκαηνγξάθν θαη ηε λαπηηθή ηζηνξία. Η παξνπζία ηνπ κέλεη δσληαλή ζε
όζνπο είραλ ηελ ηύρε λα ηνλ γλσξίζνπλ ζαλ άλζξσπν, ζαλ επηζηήκνλα, ζαλ
παηέξα, ζύδπγν θαη παππνύ, ζα θίιν θαη ζπλάδειθν. Η πξόζθαηα
δεκηνπξγεκέλε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ ζην Σνθηθό
Κνξηλζίαο ζα θέξεη πάληα κε ζπγθίλεζε θαη ππεξεθάλεηα ην όλνκα ηνπ. Τα
εγγόληα ηνπ Μαξίδα θαη Αληώλεο Πηπίλεο θξαηνύλ βαζηά κέζα ηνπο κηα κηθξή
θαη άζβεζηε θιόγα, πνιύηηκε παξαθαηαζήθε απν έλαλ αμηαγάπεην, ζπάλην,
άξηζην άλζξσπν.

Ηηαλ πξάγκαηη <<πάληα παξνύζα>> ! Σε όιεο ηηο
δύζθνιεο ζηηγκέο- θαη όινη μέξνπκε πόζεο <<δύζθνιεο
ζηηγκέο>> ζπλαληά θαλείο ζην <<επηρεηξείλ>> ζηε ρώξα
καο.
Καη όκσο ε δσή ηεο , πνπ άξρηζε ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ
ηνπ 1946 θαη θόπεθε απόηνκα απν ηελ επάξαην ηελ 22
Απγνύζηνπ ηνπ 2010 ήηαλ κία ζπλερήο, ελζνπζηώδεο
δηαδξνκή . Μέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ην πάιεςε κε θνπξάγην θαη ειπίδα. Με ηνλ
ελζνπζηαζκό πνπ επέδεημε ζ’νιε ηεο ηε δσή.
Απνθνίηεζε απν ην Οηθνλνκηθό Γπκλάζην Θειέσλ, ζπνύδαζε θαη πήξε ην
πηπρίν ηεο απν ηελ ΑΣΟΔΔ (πξώελ Αλσηάηε Δκπνξηθή) θαη μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηεο
ζηελ ΛΔΒΔΡ ΔΛΛΑΣ ΑΔ, κεηά ζηελ ΙΤΤ θαη αξγόηεξα ζηελ Schlumberger ζηελ
Αζήλα θαη ζην Dubai πξηλ έξζεη ην 1985 ζηε Γεκεηξηαθή.
Μαο έθαλε ππεξήθαλνπο πνπ ηελ είρακε όια απηά ηα ρξόληα αλάκεζά καο , καο
ιείπεη θαη ζα ηελ ζπκόκαζηε πάληα.

Stefan Cremer (born May 1952).

We lost Stefan on the 12th of September
2016.
Stefan was our President but he also –and
above all- was an inspiring and supportive
friend whose life was cut cruelly short.
Stefan carried for our success in business but
also in personal life.

He will always be with us and we will always be with his wonderful family:
Sabine Cremer
Leonie Thelen , born Cremer with Sophia
Anthony and Amelie Cremer
Larissa Cremer
Margareta Cremer
Andrea Cremer
Thomas Cremer
Christiane Cremer and family

