9/9/2014
Αξιότιμοι κύριοι,
Σήμερα το πρωί, ανοίγοντας το Site του ΣΟΙΠ, διαπίστωσα την δημοσίευση δύο διαφορετικών πρακτικών
αναφορικά με την συνάντηση της 27ης Αυγούστου 2014.
Κατα την γνώμη μου, θεωρώ ως παράδοξο το γεγονός δημοσίευσης δύο διαφορετικών πρακτικών του ΔΣ, όχι
μόνον διότι κατα κάποιο τρόπο αποτελεί πρωτοτυπία στις ακολουθούμενες ανάλογες πρακτικές από τους
Συλλόγους όπου σε ένα πρακτικό καταγράφονται και οι διαφωνίες μελών του ΔΣ, αλλά και διότι επί της ουσίας
οι διαφοροποιήσεις που αναφέρει ο κ. Πάντος, μπορεί μεν να αναφέρονται σε επεξήγηση των διαμείφθέντων
κατα την διάρκεια της συνάντησης, δεν διαφοροποιούνται όμως δραστικά στα συμπεράσματα και στις ενέργειες
που αποφασίσθηκαν να ληφθούν από το ΔΣ.
Παραδείγματος χάριν και λόγω της παρουσίας μου στη εν λόγω συνάντηση, δεν κατάλαβα το σκεπτικό του
αιτήματος του κ. Κραββαρίτη για την περιορισμένη δημοσιοποίηση της απόφασης του Ειρηνοδικείου για τον
ορισμό του προσωρινού ΔΣ του ΣΔΙΠ την οποία, έτσι για ιστορικούς λόγους, αποδίδει πληρέστερα η περιγραφή
του κ. Πάντου. Η ουσία είναι ότι ο κ. Κραββαρίτης σε ερωτήσεις για την σκοπιμότητα της περιορισμένης
δημοσιοποίησης της απόφασης του Ειρηνοδικείου, δεν έδωσε καμία ξεκάθαρη απάντηση. Κατά συνέπεια δεν
αντιλαμβάνομαι την σκοπιμότητα της διαφοροποίησης μεταξύ των μελών του ΔΣ. Εκτός εάν κάποιος θέλει να
εκθέσει τον κ. Κραββαρίτη περισσότερο από κάποιον άλλον....
Αν όμως εκδηλώνεται τέτοια διαφωνία για ένα τέτοιο θέμα, δεν μπορώ να φαντασθώ τι θα συμβεί στην
περίπτωση εξέτασης των σοβαρών θεμάτων. 'Η μάλλον μπορώ να φαντασθώ αλλά δεν είναι της παρούσης.....
Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο να αποποιηθούμε της Ελληνικότητας μας !!
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος συζήτησης της συνάντησης για τα μέλη του ΣΔΙΠ, οφείλω να πώ ότι η
διαφοροποίηση και αδυναμία συμφωνίας δημοσίευσης ενός κοινού πρακτικού του ΔΣ του ΣΟΙΠ, συμβάλλουν
αρνητικά σε ένα ήδη διαμορφωμένο κλίμα σπέκουλας, αναζήτησης σκοπιμοτήτων και συγκοινωνούντων
δοχείων τυχόν συνεργασιών βασιζόμενων σε δεδομένα και αντίστοιχες ερμηνείες που αφορούν το παρελθόν.
Το διακύβευμα αυτή την στιγμή είναι η λήψη αποφάσεων και ενεργειών, με ψυχραιμία και νηφαλιότητα, που θα
συμβάλλουν στην δρομολόγηση των εξελίξεων προς όφελος των μελών του ΣΔΙΠ για να σώσουμε ότι έχει
απομείνει αφού φροντίσουμε πρώτα να μάθουμε τι έχει απομείνει και ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος
διαχείρισης του.
Είναι κατά συνέπεια επιτακτική και επιβεβλημένη, μετά την συνάντηση των ΔΣ του ΣΟΙΠ και ΣΔΙΠ, η σύγκληση
Γενικής Συνέλευσης του ΣΟΙΠ εντός του Σεπτεμβρίου με συμμετοχή και των μελών του ΔΣ του ΣΔΙΠ που είναι
μέλη του ΣΟΙΠ, με σκοπό την πλήρη και απρόσκοπτη ενημέρωση και επεξήγηση στα μέλη του ΣΟΙΠ των
επιμέρους αιτημάτων για την λήψη της απόφασης του Ειρηνοδικείου και κυρίως την λήψη αποφάσεων για τις
περαιτέρω ενέργειες με στόχο την ενεργή συμμετοχή του ΣΟΙΠ στις επερχόμενες εκλογικές διαδικασίες στον
ΣΔΙΠ με ότι αυτό συνεπάγεται......
Εφθασε η στιγμή όπου όλοι μας και κυρίως οι πρωταγωνιστές , να αναλάβουμε τις ευθύνες μας έχοντας μία
καθαρή εικόνα της αντικειμενικής κατάστασης που αντιμετωπίζουμε και να γνωστοποιήσουμε τις προθέσεις μας
και το σκεπτικό των προθέσεων μας.
Παρακαλώ όπως η παρούσα επιστολή μου αναρτηθεί στο site του ΣΟΙΠ.
Φιλικά και με "συναγωνιστικούς" χαιρετισμούς
Βασίλειος Κλής

