Αξιότιμοι κύριοι,
Σας πληροφορώ ότι εάν θεωρείτε ότι η παρακάτω επίστολή μου, που σας απέστειλλα στις 4
Σεπτεμβρίου, μπορεί να συμβάλλει έστω και ελάχιστα στην διευκρίνηση και προσδιορισμό μίας
σωστής αντιμετώπισης των εξελίξεων στο ΣΔΙΠ, δεν έχω αντίρρηση να την δημοσιεύσετε στο site του
ΣΟΙΠ.
Β. Κλής
From: vklis@hotmail.com
To: ippokrateios.politeia@gmail.com
Subject: Β. Κλής ‐ Σκέψεις και Προβληματισμοί
Date: Thu, 4 Sep 2014 14:12:11 +0300
Αξιότιμοι κύριοι του ΔΣ,
Επικοινωνώ για άλλη μία φορά μαζί σας με αφορμή την εξέλιξη του ορισμού προσωρινού ΔΣ του ΣΔΙΠ.
Ευθύς εξ' αρχής σας δηλώνω, όπως είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, ότι δεν έχω καμία σχέση με
«πρωταγωνιστές» των όσων διαδραματίστηκαν ή διαδραματίζονται στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και σας
διαβεβαιώ ότι δεν έχω καμία προσωπική φιλοδοξία ή συμφέρον.
Το μόνο που με απασχολεί είναι η ουσιαστική προσπάθεια διαφύλαξης και σωστής διαχείρισης της
περιουσίας του ΣΔΙΠ πρός όφελος των μελών του, καθώς και η επίλυση των προβλημάτων π.χ
ύδρευσης και πυρασφάλειας.
Αλλωστε αυτά είναι και τα σοβαρώτερα θέματα που απασχολούν και τον ΣΟΙΠ τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με τα πρακτικά Απριλίου του ΔΣ, που δημοσιοποιήθηκαν μέσω του site του ΣΟΙΠ, γίνεται
αναφορά για πληροφορίες προσπάθειας ορισμού προσωρινού ΔΣ του ΣΔΙΠ, γεγονός που αποδεικνύει
προφανώς οτι γνωρίζατε κάποιες λεπτομέρειες για την εν λόγω προσπάθεια.
Η επόμενη επαφή μου με το θέμα, ήταν η συμμετοχή μου στην συνεδρίαση του ΔΣ σας, στις 27/8/2014,
κατόπιν σχετική σας ανακοίνωσης στο site, όπου πολύ σωστά, μας πληροφορούσατε ότι η συνάντηση
ήταν ανοικτή για όλα τα μέλη του ΣΟΙΠ.
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Χωρίς να μπαίνω σε ανούσιες λεπτομέρειες οι κύριες διαπιστώσεις μου για την εν λόγω συνάντηση
είναι οι εξής:
Ο προβληματισμός του ΔΣ εάν ο ορισμός του προσωρινού ΔΣ του ΣΔΙΠ και η προκήρυξη Γενικής
Συνέλευσης και διεξαγωγής εκλογών είναι προς όφελος των συμφερόντων των μελών του ΣΔΙΠ ή όχι.
Οι σωστές επιφυλάξεις που εκφράσθηκαν για τον ορισμό κάποιων μελών στο προσωρινό ΔΣ του ΣΔΙΠ,
ειδικότερα στην περίπτωση ενός, όπου όπως ελέχθη, υπάρχει το ηθικώς τουλάχιστον ασυμβίβαστο να
είναι μέλος του ΔΣ του ΣΔΙΠ και ταυτόχρονα να βρίσκεται σε νομική διαδικασία αντιδικίας με το ΣΔΙΠ.
Επίσης εκφράσατε τις επιφυλάξεις σας για την συμμετοχή του νομικού συμβούλου του αντίδικου ως
νομικού συμβούλου της διαδικασίας ορισμού του προσωρινού ΔΣ του ΣΔΙΠ.
Εκφράσθηκαν επίσης προβληματισμοί, τους οποίους συμμερίσθηκα και εγώ, σχετικά με την
πιθανότητα επανεκλογής παλαιότερων μελών του ΔΣ στο νέο ΔΣ που θα προκύψει από τις επερχόμενες
εκλογές, για τους στόχους και τις προθέσεις των μελών της πρωτοβουλίας επαννεκίνησης του ΣΔΙΠ.
Υπήρξαν επίσης ερωτήσεις για την διαθεσιμότητα των στοιχείων σχετικά με την παρούσα
ιδιοκτησιακή και οικονομική κατάσταση του ΣΔΙΠ και το μητρώο των μελών του.
Μετά την αποχώρηση μου από την εν λόγω συνάντηση και λαμβάνοντας υπ' όψη την δραστηριοποίηση
και διορατικότητα που γνωρίζω ότι τα μέλη του ΔΣ του ΣΟΙΠ διαθέτουν, μου προέκυψαν οι ακόλουθες
σκέψεις και προβληματισμοί.

Με δεδομένο ότι, τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια που έχω ιδίαν αντήληψη μέσω της
συμμετοχής μου στις Συνελεύσεις και τις συγκεντρώσεις του ΣΟΙΠ και μόνον, και ειδικότερα την
αποφασιστική του τοποθέτηση για την εξεύρεση τρόπου διελεύκανσης των θεμάτων του ΣΔΙΠ, μου
δημιουργήθηκαν οι παρακάτω απορίες:
‐

‐

‐
‐

‐

Το ΔΣ του ΣΟΙΠ δεν αιφνιδιάστηκε από την απόφαση του Ειρηνοδικείου για τον ορισμό του
προσωρινού ΔΣ του ΣΔΙΠ. (σύμφωνα με τα πρακτικά του Απριλίου η περίπτωση αιφνιδιασμού
αποκλείεται). Κατά συνέπεια γιατί δεν έχει μπεί ήδη σε βάθος στις ανάλογες συζητήσεις με το
προσωρινό ΔΣ του ΣΔΙΠ;
Υπήρξαν επαφές του ΔΣ του ΣΟΙΠ με πρόσωπα που ορίσθηκαν μέλη του προσωρινού ΔΣ του ΣΔΙΠ ή
άλλα; Εάν υπήρξαν επαφές, προς τι οι επιφυλάξεις που εκφράσθηκαν στην συνάντηση της 27ης
Αυγούστου; και ποιό είναι το συμπέρασμα για τις προθέσεις τους; Εάν δεν υπήρξαν επαφές, με
δεδομένο ότι το ΔΣ του ΣΟΙΠ εγνώριζε την ύπαρξη της πρωτοβουλίας σύμφωνα με τα πρακτικά του
Απριλίου, γιατί δεν υπήρξαν;
Δεν θα έπρεπε ο ΣΟΙΠ να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην όλη εξέλιξη; (σύμφωνα με όλα τα λεχθέντα
και τις ενέργειες του μέχρι πρότεινος). Γιατι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο;
Υπάρχουν λόγοι που εμφανίζουν αυτή την στιγμή τον ΣΟΙΠ απόντα των εξελίξεων, προσπαθώντας
κατόπιν εορτής να αντιληφθεί τα νέα δεδομένα (μέσω των επιφυλάξεων του) προκειμένου να
αποφασίσει τώρα ποιό είναι το συμφέρον του ΣΔΙΠ, δηλαδή και του ΣΟΙΠ;
Τελικά, έχει το ΔΣ του ΣΟΙΠ την πρόθεση να συμβάλλει ενεργά και θετικά στην εκλογή προσώπων του
νέου ΔΣ του ΣΔΙΠ, που θα προκύψει από την επερχόμενη Γενική Συνέλευση, τα οποία θα
απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης μας και θα είναι σε θέση να δρομολογήσουν σωστά την επίλυση
ΟΛΩΝ των θεμάτων που απασχολούν τον ΣΔΙΠ; Αν δεν κάνω λάθος μέχρι τώρα η διαπίστωση μου είναι
ότι η πρόθεση είναι μάλλον αρνητική. Ελπίζω να έχω κάνει λάθος διαπίστωση....και εν προκειμένω
ζητώ συγνώμη εκ των προτέρων.
Τελειώνοντας, σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχει σε ότι με αφορά λόγος ανάρτησης της παρούσας στο
site του ΣΟΙΠ, διότι οι προθέσεις μου και γενικότερα ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η ουσιαστική
δραστηριοποίηση πρός την σωστή κατεύθυνση των εξελίξεων και όχι η δημιουργία εντυπώσεων που
θα βλάψουν την ομαλή διαχείριση της όλης υπόθεσης.
Εύχομαι να μην αναγκαστώ να δημοσιοποιήσω σύντομα τους παραπάνω προβληματισμούς μου.
Σας πληροφορώ δε ότι δεν είναι στις προθέσεις μου να δραστηριοποιηθώ ενεργά, είτε στον ΣΟΙΠ ή
στον ΣΔΙΠ.
Φιλικά
Β. Κλής

