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Πατεράκης ∆ιονύσιος  

Τηλ.6944367773 

Αφίδναι 2 Απριλίου 2013 

 

«ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΠΕ; ΠΡΟ-ΠΟ» 

 

Την διαφήµιση του ΠΡΟ-ΠΟ της δεκαετίας το 1980 µας θύµισε η 

επιστολή του κ. Ψωµιάδη. Ας θυµηθούµε ότι κατοικεί στην περιοχή από το 

1988 και εµφανίστηκε στα «κοινά» είκοσι χρόνια µετά το 2009 

 

Και να, µετά από τόσο καιρό ο τοπικός κοινοτικός σύµβουλος 

µίλησε και τι µας ζήτησε; Με επιστολή του και µε θέµα «Αίτηµα κατοίκων 

οικισµού ΑΓ. Τριάδας (πρώην Ιπποκράτειος Πολιτεία) δηµοτικής 

κοινότητας δήµου Ωρωπού» να αναγνωριστεί ως δηµοτική κοινότητα ο 

οικισµός της Αγ. Τριάδας. 

 

Θα θέλαµε να τον πληροφορήσουµε ότι ονοµάζεται οικισµός του 

οικοδοµικού συνεταιρισµού «∆ιεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΣΥΝΠΕ» και 

η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται είναι η Αγ. Τριάδα Αφιδνών. 

 

Το αξιοπερίεργο στην όλη επιστολή είναι ότι ενώ ο οικισµός 

αντιµετωπίζει τεράστια προβλήµατα (ύδρευση, ηλεκτροφωτισµός, 

σχολεία, έργα υποδοµής κλπ) και ενώ είναι σύµβουλος (δύο χρόνια 

τουλάχιστον) της δηµοτικής κοινότητας Αφιδνών δεν έχει µιλήσει για αυτά 

και έρχεται να µας µιλήσει για αναγνώριση δηµοτικής κοινότητος 

Αγ.Τριάδας. 
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Ποια είναι η θέση του για τα έργα υποδοµής τα οποία εδώ 

και 30 χρόνια δεν έχει εκτελέσει ως όφειλε ο συνεταιρισµός ∆ιεθνής 

Ιπποκράτειος Πολιτεία; 

Τυπώστε πολύ καλά στο µυαλό σας ότι θα πληρώσουµε 

κάθε έργο υποδοµής που δεν κατασκεύασε ο ∆ΙΠ και που θα εκτελεί 

ο δήµος Ωρωπού.  

Ποια είναι η θέση του για την κοινόχρηστη περιουσία του 

συνεταιρισµού που διεκδικούσε και διεκδικεί το µόνιµο µέλος των 

διοικήσεων του ∆ΙΠ και νυν «πρόεδρος» του;  

 

Ποια είναι η θέση του για το ότι εδώ και τρία χρόνια ο 

οικισµός υδρεύεται από το νερό της γεώτρησης και όχι από το νερό 

της ΕΥ∆ΑΠ;  

 

Ποια είναι η θέση του για τις µεγάλες οφειλές στο δήµο 

Ωρωπού ορισµένων κατοίκων των Αφιδνών ;  

 

Ποιες είναι γενικώς οι προτάσεις του στο τοπικό συµβούλιο 

ή παραµένει «αφανής ήρωας»;  

 

Γιατί ξαφνικά αυτή η πρόταση; Μήπως επειδή µε το νόµο 

4030/11 οι συνεταιρισµοί και κατά συνέπεια ο ∆ΙΠ δεν µπορούν 

πλέον να κατασκευάσουν τα έργα υποδοµής και η αρµοδιότητα 

αυτή περνά στον οικείο ΟΤΑ µε συνέπεια να µην µπορούν να 

διαχειριστούν τη περιουσία τους; 

Μήπως σε αυτό εντάσσεται και η µεγάλη προθυµία του να 

κλείσει συναντήσεις του «πρόεδρου» του ∆ΙΠ µε το δήµαρχο και µε 

τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης; 
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Ας µας απαντήσει δε γιατί ως µέλος του εποπτικού συµβουλίου 

του ∆ΙΠ µε επιστολή του αρνήθηκε να ελέγξει χρήσεις προ του 2010 αν 

και υπάρχουν δικαστικές εκκρεµότητες µε συνεταίρους προ του 

συγκεκριµένου έτους. 

 

Μη ξεχνάτε και τις ενέργειές του για τη κατασκευή του σχολείου 

στην «οδό Τρίτο Πεύκο αριστερά και αριθµό Έβδοµη πέτρα». Παρόλα 

αυτά χρησιµοποιήθηκαν οι υπογραφές που οι κάτοικοι έβαλαν για άλλες 

πράξεις και εκτός της κατασκευής σχολείου. 

 Ας µας ενηµερώσει γιατί δεν είχε συνέχεια στους συλλόγους και όργανα 

που πέρασε (Ενιαίος φορέας πυρόσβεσης, Φελλέας, ΜΑΚΙΠ). 

 

Τέλος πως θα εξυπηρετηθούν καλύτερα οι κάτοικοι της 

περιοχής αφού η έδρα θα παραµένει ο Ωρωπός; 

 

Η µόνη λύση για τα τεράστια προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η περιοχή µας είναι η διάσπαση του δήµου «Μαµούθ» 

σε δύο ανεξάρτητους δήµους και όχι η ίδρυση τοπικών κοινοτήτων 

µε αβέβαιες προθέσεις και αποτελέσµατα 

 

 

 

 

 

 

Μετά τιµής 

 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 


