Αξιότιµοι κύριοι του ∆Σ του ΣΟΙΠ,
Συγνώµη που τελευταία σας απασχολώ.
Θέλω να σας πώ ότι θεωρώ το γεγονός δηµοσίευσης, τις τελευταίες ηµέρες, των επστολών που σας
αποστέλλονται και αφορούν ιδιαίτερα τις εξελίξεις στον Σ∆ΙΠ, αποτελεί σηµαντική και θετική συµβολή
από µέρους σας για την ενηµερωση µας.
Σχετικά µε το περιεχόµενο της επιστολής του κ. Πυρουνάκη, θα ήθελα να σχολιάσω ότι προσπαθεί να
υποβαθµίσει την συµµετοχή του κ. Γκορόγια στο προσωρινό ∆Σ του Σ∆ΙΠ. Υποθέτω καλοπροαίρετα, δεν
έχω λόγους να το αµφισβητήσω.
∆εν γνωρίζω τον κ. Γκορόγια αλλά κατα την γνώµη µου µε δεδοµένο ότι, όπως αναφέρεται, ο κ.
Γκορόγιας βρίσκεται σε αντιδικία µε τον Σ∆ΙΠ έχοντας κάποιες διεκδικήσεις, το ηθικό θέµα που
εγείρεται είναι πολύ σηµαντικώτερο από όσο το εµφανίζει ο κ. Πυρουνάκης.
Μπορεί ο κ. Γκορόγιας να έχει δίκιο, µπορεί και όχι. Αυτό είναι αντικείµενο απόφασης φαντάζοµαι των
δικαστηρίων. Ακριβώς όµως για το λόγο αυτό, ως θέµα ηθικής τάξεως, δεν µπορεί να συµµετέχει στο
∆Σ. Κατα συνέπεια και εάν δεν έχει διευθετηθεί η αντιδικία του µέχρι τις επερχόµενες εκλογές στον
Σ∆ΙΠ, ο κ. Γκορόγιας δεν µπορεί να είναι υποψήφιος για το επόµενο ∆Σ.
Επικαλούµαι δε το θέµα ηθικής τάξεως διότι οι συµµετοχή όλων µας σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να
γίνει βεβαίως αλλά χωρίς να υπάρχουν σκιές γιατί εκεί είναι που αρχίζουν να χαλάνε τα πράγµατα !!!
Επίσης από όσα ακούω, δεν έχω προσωπική γνώση, µπορεί να τίθεται και θέµα ότι ο δικηγόρος του κ.
Γκορόγια για την αντιδικία του µε τον Σ∆ΙΠ χρησιµοποιήθηκε ως δικηγόρος στην νοµική διαδικασία
ορισµού του προσωρινού ∆Σ του Σ∆ΙΠ (????).
Επίσης παρακαλώ στο πλαίσιο της ενηµέρωσης των µελών του ΣΟΙΠ και Σ∆ΙΠ να µας δηµοσιοποιηθεί
περιληπτικά αλλά επί της ουσίας ποιό είναι το νοµικό πλαίσιο που αφορά την λειτουργία του Σ∆ΙΠ
καθώς και την διαχείρηση της περιουσίας του (π.χ νόµος 4030, 4280/2014, κ.α), ώστε να έχουµε µία
καλή εικόνα των νοµικών προβλέψεων που οριοθετούν το µέλλον του Σ∆ΙΠ.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την αναµονή µου για να πληροφορηθώ την γραµµή που θα
ακολουθήσει και θα δηµοσιοποιήσει το ∆Σ του ΣΟΙΠ σχετικά µε τις εξελίξεις στο Σ∆ΙΠ.
Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν....
Φιλικά
Β. Κλής

