
 

ΟΧΙ ΑΛΛΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!  
 

Τους παλιούς σωτήρες λίγο πολύ τους έχουµε µάθει και από την καλή και από την ανάποδη. Στρογγυλοκάθισαν στον 

συνεταιρισµό κοντά σαράντα χρόνια, για να προσφέρουν-υποτίθεται-στο κοινωνικό σύνολο. Κάποιοι από αυτούς 

πρόσθεσαν στην προσωπική τους περιουσία τριάντα, άλλοι ογδόντα και άλλοι εκατόν τριάντα οικόπεδα. 

 

Παραιτήθηκαν, γιατί κουράστηκαν και γιατί δεν αναγνωρίστηκε η προσφορά τους....δηλαδή δεν κατάφεραν τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια να αρπάξουν τα τουριστικά και εµπορικά κέντρα. Γιατί κάποιοι λίγοι από εµάς τους 

µπλόκαραν µε νοµικά µέσα. 

 

Τους καινούριους σωτήρες-δυστυχώς-τους γνωρίζουµε τώρα από την «καλή». Κάποιοι, µας είναι πολύ γνωστοί και 

είναι καλά ψηµένοι στο καµίνι της διαπλοκής.  

 

Τα καινούρια µέλη του προσωρινού ∆.Σ. πρέπει να µας απαντήσουν σε κάποια ερωτήµατα: 

 

Κύριοι πότε λέγατε την αλήθεια ;;; 

  

• Όταν ψηφίζατε στην Γ.Σ. του συλλόγου Οικιστών (Σ.Ο.Ι.Π.) την 1
η
 Ιουνίου 2014 να γίνει απογραφή της 

περιουσίας  και να µεταβιβαστεί στον ∆ήµο ώστε να υλοποιηθούν τα έργα υποδοµής ή τώρα που θέλετε να 

µετατρέψετε το συνεταιρισµό σε κερδοσκοπική µεσιτική επιχείρηση; 

 

• Όταν στην έκτακτη Γ.Σ. του Σ.Ο.Ι.Π. την 6η Ιουλίου 2014 (η οποία συγκλήθηκε και µε πρόταση σας), δεν 

αναφερθήκατε-αν και προκληθήκατε-στην προγενέστερη κατάθεση αίτησης σας της 25ης Ιουνίου 2014 για τον 

διορισµό προσωρινού ∆.Σ. του Σ.∆.Ι.Π. στο Ειρηνοδικείο Αθηνών; 

 

• Όταν επί τρίµηνο, µε πρόφαση τα προσωπικά δεδοµένα, αρνιόσασταν πεισµατικά να δηµοσιεύσετε την 

απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για την προσωρινή διαταγή διορισµού ∆.Σ. του Σ.∆.Ι.Π.;;; 

Τώρα που την αναρτήσατε δεν αποτελούν πλέον προσωπικά δεδοµένα; 

 

• Όταν την 31η Ιούλιου 2014 σε ανακοίνωση σας µας λέγατε ότι το προσωρινό ∆.Σ. διορίστηκε για να κάνει 

εκλογές και τίποτε άλλο ή τώρα που θέλετε να τον µετατρέψετε σε κερδοσκοπική επιχείρηση; 

 

• Όταν στην ίδια ανακοίνωση µας λέγατε ότι υπάρχει ένα εύρος 50-100 οικοπέδων ως περιουσία του Σ.∆.Ι.Π. ή 

τώρα που δηµοσιεύσατε την δήλωση ακίνητης περιουσίας 2011 που περιέχει 82 οικόπεδα  αντικειµενικής αξίας 

€25 εκατοµµυρίων και την δήλωση του 2012  που περιέχει 33 οικόπεδα αντικειµενικής αξίας €10,3 

εκατοµµυρίων (49 τουλάχιστον οικόπεδα εξαφανίστηκαν αντικειµενικής αξίας €15 εκατοµµύριων). 

  

• Όταν την 29η Οκτωβρίου 2014 κατά την διάρκεια της Γ.Σ. του Σ.∆.Ι.Π. ρωτηθήκατε αν υπάρχουν ένδικες 

διεκδικήσεις από ιδιώτες και είπατε όχι ή την 30η Οκτωβρίου 2014, (την επόµενη ακριβώς ηµέρα) που ορίσατε 

δικηγόρο να σας εκπροσωπήσει στον Άρειο Πάγο για διεκδικήσεις  11 οικοπέδων από ιδιώτη;  Τελικά πόσες  και 

ποιές είναι οι ένδικες απαιτήσεις; 
 

• Γιατί δε απευθυνθήκατε ανοιχτά στους κατοίκους πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση και να ζητήσετε την γνώµη 

τους,  παρά λειτουργήσατε υπογείως προσπαθώντας να δηµιουργήσετε τετελεσµένα; 

 

• Γιατί τους παρόντες στην Γ.Σ. του Σ.∆.Ι.Π. την 29η Οκτωβρίου 2014 τους εµφανίσατε στην επίσηµη ιστοσελίδα 

σας την 30η Οκτωβρίου ως 103 και την 31η Οκτωβρίου επανήρθαν στους 109; Τυπογραφικό λάθος ή εσκεµµένη 

παραποίηση; 

 

• Γιατί δύο από τα πέντε µέλη του ∆.Σ. όταν είχαν θέσει υποψηφιότητα ως δηµοτικοί σύµβουλοι στις τελευταίες 

δηµοτικές εκλογές (µε τον συνδυασµό του σηµερινού ∆ηµάρχου) ήταν υπέρµαχοι της µεταβίβασης της περιούσιας 

του Σ.∆.Ι.Π. στο δήµο, ενώ τώρα είναι πολέµιοι της µεταβίβασης και αµφισβητίες της αξιοπιστίας και 

φερεγγυότητας του ∆ήµου; Τι άλλαξε στο µεσοδιάστηµα; 

 



• Για ποιο λόγο η δεύτερη καταστατική συνέλευση σε λιγότερο από ένα µήνα; ∆ε σας βγήκαν τα νούµερα; Ήδη 

από το πρώτο ∆.Σ. του Σ.∆.Ι.Π. την 31η Ιουλίου  γνωρίζατε ότι η καταληκτική ηµεροµηνία για την τροποποίηση 

του καταστατικού θα ήταν η 25η Νοεµβρίου 2014 και µας παραπλανούσατε µε γενικά ευχολόγια, αοριστολογίες 

και εξαγγελίες περί τιµιότητας και ότι το µάθατε στα µέσα Σεπτεµβρίου. Θα συνεχίζεται την σύγκληση  

καταστατικών συνελεύσεων µέχρι να σας «βγουν τα κουκιά»; 

 

 Μας λέτε ότι έχετε καλές προθέσεις, τις οποίες αµφισβητούµε φανερά και µε συγκεκριµένα επιχειρήµατα. 

 

Μας λέτε ότι στο ∆ήµο υπάρχει µεγάλη διαφθορά. Ο χειρότερος ∆ήµος είναι σίγουρα λιγότερο 

διεφθαρµένος από το συγκεκριµένο συνεταιρισµό. 

 

Τουλάχιστον, στον ∆ήµο υπάρχει η δύναµη της ψήφου, ενώ στο συνεταιρισµό η δύναµη των...“καλοπροαίρετων”,  

παλαιών και καινούργιων που εδώ και 40 χρόνια δεν υλοποίησαν τις υποχρεώσεις τους, ως όφειλαν άλλωστε. 

 

Τα τελευταία 10 χρόνια το µόνο έργο που έγινε στην περιοχή µας ήταν η κατασκευή του εξωτερικού δικτύου 

ύδρευσης και αυτό από τον δήµο µε συγχρηµατοδότηση από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αξίας 5.200.000 

ευρώ. Ο Συνεταιρισµός τι έργα έκανε σε αυτό το διάστηµα; 

 

Πως θα πληρωθούν οι υποχρεώσεις του συνεταιρισµού προς το ∆ηµόσιο και τρίτους οι οποίες σήµερα είναι 

€1.000.000 (Ένα Εκατοµµύριο ευρώ) 

Το υπό έγκριση καταστατικό ορίζει «Με απόφαση της ΓΣ δύναται να επιβληθεί έκτακτη εισφορά για την κάλυψη 

ζηµιών του συνεταιρισµού σε περίπτωση ανεπάρκειας του κεφαλαίου και του αποθεµατικού(τακτικού και 

ειδικού)»  

 

Μόνο ο ∆ήµος µπορεί και θα υλοποιήσει τα υπολειπόµενα έργα υποδοµής, όπως ο νόµος προβλέπει. 

 

Γνωρίζουµε ότι και στον ∆ήµο τα πράγµατα δεν είναι εύκολα. Γνωρίζουµε όµως επίσης, πως ο νόµος 

απαγορεύει πλέον στο Σ.∆.Ι.Π. να υλοποιήσει έργα υποδοµής. 

 

Άρα, θέλετε να κερδοσκοπήσετε από µια καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση. 

 

Εµείς θέλουµε η περιουσία µας να αναβαθµιστεί και όχι να υποβαθµιστεί. 

 

Εσείς θέλετε µερίσµατα και µετοχές. Εµείς θέλουµε ποιότητα ζωής και έργα υποδοµής. 

 

 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ Α∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ. 

 

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ Α∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΚΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

∆ΙΑΛΥΘΕΙ.  

 

ΕΧΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ. 

 

 ΓΙ'ΑΥΤΟ ΕΛΑΤΕ ΣΤΙΣ 23.11.2014 ΣΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ “ZAFOLIA” ΣΤΙΣ 18.00 ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΜΕ 

ΤΟ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Σ∆ΙΠ ΚΑΙ ΤΙΣ «ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΕΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ. 

 

Η ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΗΚΕΙ  ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ. 

 

Με τιµή,  

 

Αγγελόπουλος Μαρίνος                                                  Μπουγιούρης Βαγγέλης  

∆ηµητρίου Χρυσόστοµος                                                Πατεράκης ∆ιονύσης 

Κουδούνης Σταύρος                                                        Σωτηρόπουλος Γιώργος 

Μικελόπουλος Μίλτος                                                    Τσικριτέας Παντελής 


