Φίλοι Οµολογιούχοι
Μια πολύ σύντοµη αναφορά σε βιογραφικά στοιχεία µια και οι περισσότεροι µε γνωρίζετε.
Είµαι Πολιτικός Μηχανικός γεννηµένος το 1955. Εργάζοµαι στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο καλύπτοντας διοικητικά και κτιριακά καθήκοντα.
Ας πάµε τώρα στα θέµατα του Συλλόγου.
Μετά από 7 χρόνια που τρέχουµε για τα Οµόλογα είµαστε δυστυχώς στην ίδια θέση που
ήµασταν στην αρχή.
Ίσως το µόνο που έχουµε καταφέρει είναι ο κόσµος να µη µας βλέπει σαν κεφαλαιούχους,
αλλά οι περισσότεροι να έχουν καταλάβει την κλοπή, όµως αυτό δεν αλλάζει την ουσία.
Όλο αυτό αποθάρρυνε και τα µέλη µας και σιγά σιγά άρχισαν να αποµακρύνονται από το
Σύλλογο γιατί δεν βλέπουν φως.
Πιστεύω ότι θα χρειαστεί χρόνος και πιστεύω ότι η απόφαση θα είναι πολιτική.
Μην κοροϊδευόµαστε. ∆ε θα υπάρξει πλήρης αποκατάσταση αλλά θεωρώ ότι τώρα που πέρασε
η περίοδος των µνηµονίων θα υπάρξει έστω και λίγος δηµοσιονοµικός χώρος για να πάρουµε
κι εµείς κάτι.
Τα κόµµατα µας εµπαίζουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ µας κορόιδεψε φέρνοντας ένα νοµοσχέδιο που µετά
τις εκλογές το ξέχασε. Η Ν∆ από την αρχή µας τάζει και τίποτα δεν έκανε. Το ΚΙΝΑΛ µε το
Βενιζέλο να λέει τα δικά του δεν έχει καµία δύναµη να επιβάλλει λύση. Μεµονωµένοι
βουλευτές απ όλα τα κόµµατα µας πλησιάζουν, αλλά ουσιαστική πρόταση δεν έχει υποβληθεί
από κανένα.
∆υστυχώς η πρόσκληση προς τους οµολογιούχους να πλαισιώσουν το ∆Σ δε βρήκε
ανταπόκριση. Κριτική πολύ αλλά συµµετοχή ελάχιστη έως µηδενική.
Έτσι κάποια µέλη από εµάς που συµµετέχουµε ενεργά στο Σύλλογο από τις πρώτες ηµέρες
αποφασίσαµε να ξαναείµαστε υποψήφιοι, παρά την κόπωση και της απογοήτευση,
προκειµένου να µη διαλυθεί ο Σύλλογος, γιατί ΑΝ χρειαστεί και όταν έρθει η ώρα θα πρέπει
να υπάρχει εκπροσώπηση.
Πιστεύω ότι µπορούµε να κρατήσουµε το Σύλλογο ακόµα και χωρίς συνδροµή αρκεί να
µειώσουµε τα έξοδα, όπως είναι το γραφείο, η γραµµατειακή υποστήριξη, τηλέφωνα κλπ και
να διατηρήσουµε µόνο τις απαραίτητες δοµές επικοινωνίας που είναι κυρίως το ιντερνετ, είτε
το site, είτε τα mails, είτε το facebook µε την ελάχιστη δαπάνη διαχείρισης της ηλεκτρονικής
επικοινωνίας.
Έτσι, χωρίς άλλη αιρορραγία από πλευράς µελών, θα µπορέσουµε ν αντέξουµε οικονοµικά για
όσο ακόµα χρειαστεί και µακάρι να έρθει η ώρα που θα υπάρξουν σοβαρές ενδείξεις ακόµα
και για κινητοποίηση.
Εννοείται ότι, όπως πάντα, θα είµαστε αποδέκτες κάθε πρόσκλησης που ίσως µπορέσει να µας
βοηθήσει.
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