From: Vassilis Klis
Sent: Friday, September 26, 2014 14:41 PM
To: ippokrateios.politeia@gmail.com
Subject: Ετσι είναι .... αν έτσι νοµίζετε;
Κύριοι του ∆Σ του ΣΟΙΠ,
Επικοινωνώ και πάλι µαζί σας, µετά από προσεκτική ανάγνωση της «Ανακοίνωσης σας σχετικά µε τα Πρακτικά της
Συνεδρίασης του ανοικτού Σ∆ του ΣΟΙΠ για την Ενεργοποίηση της Προσωρινής ∆ιοίκησης Σ∆ΙΠ».
Θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω τα σχόλια µου από το τέλος του περιεχοµένου της ανακοίνωσης σας
επισηµαίνοντας όµως πρώτα δύο θέµατα.
Πρώτον, τα µέλη των ∆Σ του ΣΟΙΠ ή του Σ∆ΙΠ, έχουν αποφασίσει οικειοθελώς την συµµετοχή τους και µε την
έγκριση των µελών έχουν αναλάβει εθελοντικά να προωθούν τα καλώς νοούµενα συµφέροντα του ΣΟΙΠ ή του
Σ∆ΙΠ µε την υποχρέωση να είναι υπόλογοι στα µέλη τους. Κατα συνέπεια για ποιά εξουσία µιλάτε; την οποία δεν
θέλετε να ασκήσετε;
∆εύτερον, απαραίτητο «κλείδι» στην διαχείριση των εξελίξεων στον Σ∆ΙΠ αποτελεί η λεπτοµερής γνώση των
θεµάτων (πρόσωπα και πράγµατα) που αφορούν τον Σ∆ΙΠ, τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος,
προκειµένου να υπάρχει ουσιαστική και σωστή διελεύκανση και διαχείριση του Σ∆ΙΠ από τούδε και στο εξής.
Επί της ουσίας η απόφαση της πλειοψηφίας των µελών του παρόντος ∆Σ του ΣΟΙΠ ότι δεν επιθυµούν να
συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ∆Σ του Σ∆ΙΠ και µάλιστα η χρονική στιγµή που επιλέξατε να την δηµοσιοποιήσετε,
µου δηµιουργεί τους παρακάτω προβληµατισµούς.
Βεβαίως σε προσωπικό επίπεδο έχετε κάθε δικαίωµα να λάβετε όποια απόφαση θέλετε και είναι αξιέπαινη η
δηµόσια δήλωση σας ότι δεν διεκδικείτε µέρος της περιουσίας του Συναιτερισµού. Τι σας ώθησε όµως να κάνετε
την δήλωση περί µη διεκδίκησης; δεν είναι αυτονόητη; ή νοµίζετε ότι µε τον τρόπο αυτό θα εµποδίσετε τους
«καλοπροαίρετους» να λένε αυτά που νοµίζουν ή σκέφτονται;
Από την άλλη έχετε την ιδιότητα του µέλους του ∆Σ του ΣΟΙΠ και υπο την έννοια αυτή τα πράγµατα αλλάζουν. Και
εξηγούµαι:
∆εν δίνετε καµία εξήγηση για τα αίτια και το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης σας ως µέλη του ∆Σ. Αυτό συνιστά
αρνητική συµβολή στην καταννόηση της κατάστασης από τα µέλη του ΣΟΙΠ. Ακόµα και άν το κάνετε εκ των
υστέρων η συνέπεια θα παραµένει η ίδια.
Η παραπάνω απόφαση σας υποβαθµίζει αυτοµάτως τον ρόλο του ΣΟΙΠ σε ένα ρόλο άσκησης ......
«εξοκοινοβουλευτικής» αντιπολίτευσης. Με ποιό τρόπο θα επιτύχετε την ενεργή συνδροµή και παρακολούθηση
των εξελίξεων στον Σ∆ΙΠ και κυρίως την προάσπιση των συµφερόντων των µελών του ΣΟΙΠ; θεωρείτε ότι είναι
πρόσφορη και επικοδοµητική η τακτική του ... θα πετάµε πέτρες από έξω; δηλαδή προωθείτε την ιδέα του ...καλώς
νοούµενου αντάρτικου πόλεως;
Κατα την γνώµη µου η τακτική αυτή θα συµβάλλει στην συνέχιση του κλίµατος καχυποψίας και παραφιλολογίας,
χωρίς ουσιαστική δυνατότητα πραγµατικού ελέγχου. Μπορεί να πέσουνε και άλλες µηνύσεις και ...πάει λέγοντας!!!
Και στο κατω- κατω της γραφής, έχουν αποφασίσει τα µέλη του ΣΟΙΠ ότι αποδέχονται αυτό τον ρόλο;
Ενώ, θα µπορούσαµε και ενόψη της αλλαγής του καταστατικού του Σ∆ΙΠ που θα γίνει σύντοµα, να απαιτήσουµε
όλα τα µέλη του ΣΟΙΠ να συµπεριληφθεί στο νέο καταστατικό ότι ο εκάστοτε Πρόεδρος του ΣΟΙΠ θα είναι µόνιµο
µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου του Σ∆ΙΠ ή να τεθεί ανάλογη υποψηφιότητα για το Εποπτικό Συµβούλιο. Με τον
τρόπο αυτό θα µπορούσαµε να εξασφαλίσουµε την εφαρµογή στην πράξη τήρησης των απαραίτητων ελέγχων/
ισορροπιών και ταυτόχρονα της ενεργής συµµετοχής του ΣΟΙΠ, αναβαθµίζοντας τον ρόλο του. Αµεση δε συνέπεια
αυτού θα ήταν η εξασφάλιση της µακρόχρονης προεδρίας του ΣΟΙΠ απο τον κ. Πατεράκη διότι αποτελεί ένα από
τα πρόσωπα «κλειδιά» όπως προανέφερα στη αρχή της επιστολής µου και τα µέλη του ΣΟΙΠ θα τον ψήφιζαν προς
όφελος τους. Αυτή την πιθανότητα την απεµπολήσατε, .... εσείς ξέρετε το γιατί.
Στη επικείµενη συνάντηση των ∆Σ του ΣΟΙΠ και του Σ∆ΙΠ, και λαµβάνοντας υπ' όψη ότι έχετε ήδη δηµοσιοποιήσει
την απόφασης σας περί µη συµµετοχής στο ∆Σ του Σ∆ΙΠ, τι ρόλο θα έχετε; Αυτόν του ελεγκτή; Εάν ήµουν στην
θέση του ∆Σ του Σ∆ΙΠ και µε βάση την απόφαση σας, δεν θα έµπαινα στην ουσία των ερωτήσεων και της
συζήτησης και θα σας απαντούσα ότι θα πρέπει να περιµένετε να µάθετε τις ενέργειες µας όταν θα

πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Σ∆ΙΠ. ∆ηλαδή πιασ' ταυγό και
κούρευτο, την στιγµή δε που µπορεί να υπάρχουν και υπόνειες για τις πραγµατικές προθέσεις ...κάποιων.
Η παραπάνω απόφαση σας, δηµιουργεί και ένα κλίµα φοβίας για την περίπτωση που κάποιοι καλοπροαίρετοι
(χωρίς εισαγωγικά) έχουν τον χρόνο και την καλή/ανιδιοτελή πρόθεση να συµµετάσχουν ενεργά στον Σ∆ΙΠ. Θα
µπορούσε κάλλιστα κάποιος διαβάζοντας την απόφαση σας να σκεφθεί ότι αφού δεν συµµετέχουν ενεργά αυτοί
που γνωρίζουν σε βάθος τα θέµατα, πού πάω εγώ .... να βγάλω το φίδι από την τρύπα;
Είστε διατεθιµένοι σαν µέλη του ∆Σ του ΣΟΙΠ να διαθέσετε αντίγραφα όλων των δεδοµένων και πληροφοριών που
έχετε, ώστε να χρησιµοποιηθούν από όσους θέλουν να ενεργοποιηθούν στον Σ∆ΙΠ;
Αντιστρόφως δε, κάποιοι «καλοπροαίρετοι» θα σκεφθούν ότι θα έχουν ....πεδίο δράσεως λαµπρόν και ελεύθερο,
σαν αποτέλεσµα της απόφασης σας.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, θεωρώ ότι η απόφαση που πήρατε, ειδικότερα χωρίς την δηµοσιοποίηση της
αιτιολόγησης της καθώς και η χρονική στιγµή που επιλεξατε να την δηµοσιοποιήσετε, είναι επιεικώς .... αβασάνιστη
και εκ των πραγµάτων δεσµεύει τον ΣΟΙΠ µακροπρόθεσµα, λόγω του γεγονότος ότι οι ουσιαστικές εξελίξεις στον
Σ∆ΙΠ θα γίνουν µέσα στο 2014, ενώ η δική σας θητεία λήγει τον Απρίλιο 2015. Εκτός και αν την έχετε ....βασανίσει,
....εσείς ξέρετε!!!
Εαν δεν είχατε δηµοσιοιποιήσει την εν λόγω απόφαση σας ολα όσα συµπεριλαµβάνετε στην ανακοίνωση σας
σχετικά µε «...Αυτό που πραγµατικά σας ενδιαφέρει και θα υπερασπισθείτε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο....» θα
µε έβρισκαν και πάλι σύµφωνο, αφού τα ίδια ακούω τα τελευταία πέντε χρόνια. Μετά όµως από την
δηµοσιοποίηση της απόφασης σας και σύµφωνα µε τους παραπάνω προβληµατισµούς µου, σας οµολογώ ότι µου
ακούγονται λίγο ... εθνικοπατριωτικά πλέον.
Σχετικά µε τις µαντικές ικανότητες, προφανώς και δεν τις έχετε. Η γνώµη µου πάντως είναι ότι είστε ικανότατοι στο
να ξέρετε τι συµβαίνει και να διαπιστώνετε κατ' ιδίαν του τι συµβαίνει. Το έχετε αποδείξει από τις αποκαλύψεις που
µας κάνετε σε δόσεις στις γενικές Συνελεύσεις.
ης

Εχετε δίκιο ότι στην Γενική Συνέλευση της 7 Ιουλίου οι παρευρισκόµενοι του προσωρινού ∆Σ του Σ∆ΙΠ δεν είπαν
τίποτα. Εσείς που ήδη γνωρίζατε την κίνηση τους γιατί δεν ρωτάγατε µε στόχο την ενηµέρωση µας;
ης

Τελειώνω λέγοντας ότι το θέµα των πρακτικών της 27 Αυγούστου το έχετε αναγάγει, µετα συγχωρήσεως, σε .....
παράσταση του Σπαθάρη. Η αλήθεια είναι µία και η ουσία είναι πως την αποδίδουν οι «καλοπροαίρετοι» από την
µία και πως οι καλοπροαίρετοι από την άλλη. Πάντως εκδίδεται ένα πρακτικό όπου συµπεριλαµβάνονται οι εκδοχές
της αλήθειας όλων των συµµετεχόντων µελών του ∆Σ. Η έκδοση πρακτικών δεν συνιστά λήψη αποφάσεων που
µπορούν να παρθούν κατα πλειοψηφία.
Σύµφωνα µε τις παραπάνω επισηµάνσεις µου θα µου επιτρέψετε να έχω επιφυλάξεις για την σωστή εξέλιξη των
θεµάτων του Σ∆ΙΠ, δυστυχώς σε βάρος της περιουσίας µας.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων που θα δηµοσιεύσετε την παρούσα επιστολή µου στο site του ΣΟΙΠ και σας
πληροφορώ ότι θα φροντίσω να αναρτηθεί και στο topofathens.gr
Βασίλειος Κλής

