
∆ηµόσια Συζήτηση- ∆ιάλογος για τα θέµατα της Ιπποκρατείου Πολιτείας 

  

Το θέµα της συζήτησης και του διαλόγου που αναδεικνύει ο κ. Κουρής στην πρόσφατη επιστολή του την 

οποία δηµοσιεύεται,  για τα θέµατα που απασχολούν  τους κατοίκους  της  περιοχής  µας  είναι 

ενδιαφέρον και είναι κοινά παραδεκτό,  ότι η συζήτηση και ο διάλογος αν καλόπιστα και όχι 

προσχηµατικά διεξάγονται µόνο θετικά αποτελέσµατα φέρνουν. 

  

Οι δηµοτικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν την προσεχή άνοιξη, είναι φυσικό να φέρουν κοντά 

µας τους υποψηφίους που έχουν διάθεση να προσφέρουν στα κοινά και την εξυπηρέτηση του δηµοσίου 

συµφέροντος. Το ζητούµενο δεν είναι αν έχουν τη θέληση να συµµετέχουν στα κοινά και ποια είναι τα 

κίνητρα του καθενός και καθεµιάς,  αλλά αν έχουν την αξιοπιστία, την ανιδιοτέλεια, τις δυνατότητες, την 

επαγγελµατική πορεία  και  τις ικανότητες που να εγγυώνται την προσφορά τους. 

  

Τους παραπάνω παράγοντες θα πρέπει να αξιολογήσει καθένας από εµάς  όταν ψηφίζει και επιλεγεί 

ανάλογα και µε το ενδιαφέρον του κάθε υποψήφιου και το πόσο ενεργός πολίτης είναι και ενδιαφέρεται 

για τα κοινά ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από τις προηγούµενες εκλογές µέχρι σήµερα και όχι µε το τι 

αυτός/η υπόσχεται .    

  

Για να πάρουµε τα θέµατα της περιοχής µας εξ΄ αρχής και να έχουµε µια συνολική εικόνα θα πρέπει όλοι 

να έχουµε υπόψη τα παρακάτω : 

1.       Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών με την  

επωνυμία «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΣΥΝΠΕ»,  στη θέση «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» της Κτηματικής 

Περιφερείας της Κοινότητος Αφιδνών Αττικής ισχύει από έτος 1977. 

2.       Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός θα έπρεπε σύμφωνα με τη νομοθεσία να έχει ολοκληρώσει τα 

έργα υποδομής (οδικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης, ηλεκτρικό δίκτυο) του 

οικισμού μέχρι τον Νοέμβριο του 2012 . 

3.       Είναι γνωστό ότι τα έργα υποδομής δεν έχουν ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα προβλήματα και 

δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα του οικισμού.  

4.       Υπεύθυνος για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής είναι ο Δήμος Ωρωπού . 

  

Επειδή για διαφόρους λόγους που δεν είναι του παρόντος σηµειώµατος η πορεία της υλοποίησης του 

οικισµού των προηγούµενων δεκαετιών δεν ήταν µεταξένια και απροβληµάτιστη, οδήγησαν τους 

κατοίκους και  ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή στην ίδρυση συλλόγων την δεκαετία του ΄90.   Σκοπός 

των συλλόγων ήταν η άσκηση «πίεσης» στον συνεταιρισµό και εκδήλωση ενεργειών προς τις ∆ηµόσιες 

Αρχές για ανάδειξη και επίλυση των θεµάτων του οικισµού .. 

  

Την παρεµβατικότητα και τα  αποτελέσµατα της δράσης των συλλόγων είναι εύκολο στον καθένα  να 

πληροφορηθεί από τις ιστοσελίδες των συλλόγων στο διαδίκτυο, τον τοπικό τύπο και τα site ή blogs που 

ασχολούνται µε την ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου, αλλά και από τις µαρτυρίες των παλαιοτέρων 

κατοίκων. 

  

Βέβαια οι σύλλογοι ούτε τεχνική δυνατότητα έχουν κατασκευής έργων υποδοµής ούτε αντίστοιχους 

οικονοµικούς πόρους .  Η δράση τους περιορίζεται στις παρεµβάσεις  προς τον ∆ήµο και τις άλλες 

αρµόδιες ∆ηµόσιες αρχές που διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες και αντίστοιχα οικονοµικά ποσά στους 

προϋπολογισµούς τους.  

  

Η καταγραφή των ελλείψεων και των προβληµάτων του οικισµού,  είναι κάτι που γίνεται  την τελευταία  

20ετια κυρίως από τους συλλόγους και εντονότερα κατά την άποψη µου από τον ΣΟΙΠ .. 

  

Κατά συνέπεια η οποία νέα εθελοντική κίνηση για εκ νέου καταγραφή και προβολή των προβληµάτων, 

από οποία καλή πρόθεση να χαρακτηρίζεται,  µάλλον σύγχυση θα προσθέσει  και  διάσπαση της 

προσπάθειας των ήδη (πολλών συλλόγων ΣΟΙΠ, Φελλέας, ΜΑΚΙΠ, Συλ.γονέων και κηδεµόνων,  Αετός  ) 

µέχρι τώρα προσπαθειών . 



  

Η αποτελεσµατικότερη λύση θα ήταν η δηµιουργία ενός συλλογικού ή κοινού φορέα που να εκπροσωπεί 

όλους τους συλλόγους του οικισµού της ΙΠ  προς τις ∆ηµόσιες Αρχές. 

  

Ακόµη καλλίτερη είναι η εκλογή κατοίκων του οικισµού στους αιρετούς του ∆ήµου, µε συχνότερη 

παρουσία στο συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών αλλά και αυξηµένη παρεµβατικότητα (πέρα 

των διαπιστώσεων που κοινοποιούνται µέσω του διαδικτύου) στα δρώµενα από αυτή που έχουν 

επιδεικνύουν τα 2 αιρετά µέλη που εκπροσωπούν τον οικισµό της ΙΠ την τρέχουσα τετραετία .  

  

Συµπερασµατικά όποιος θέλει εθελοντικά να προσφέρει, µπορεί στις µηνιαίες ανοικτές συνεδριάσεις του 

∆.Σ. του ΣΟΙΠ που πραγµατοποιούνται από τον περασµένο Σεπτέµβριο στο Κοινοτικό Κατάστηµα 

Αφιδνών να προσέλθει για συζήτηση και καταγραφή των οποίων προτάσεων του.  

  

∆εν είναι η καταγραφή και η ανάδειξη των προβληµάτων το κύριο θέµα για την επίλυση τους, είναι τα 

πρόσωπα που επιλέγουµε µέσα από συλλογικές διαδικασίες και ο τρόπος που αυτά αποφασίζουν  να τα 

προβάλλουν . 

  

Το κύριο έργο και επιδίωξη µας πρέπει να είναι η ένταξη της ολοκλήρωσης της περιοχής  σε κεντρικό και 

τοπικό πολεοδοµικό σχεδιασµό και των έργων υποδοµής σε προγραµµατισµό δηµοτικών ή δηµόσιων 

έργων  µε  χρηµατοδότηση  που να συµπεριλάβει την αξία των οικοπέδων που έχουν αποµείνει 

στην περιουσία του συνεταιρισµού  αλλά και έσοδα από την αξιοποίηση µε µέριµνα του ∆ήµου 

των κοινοχρήστων χώρων  για ανέγερση κοινωφελών κτιρίων – εγκαταστάσεων.   

  

  

  

  

  

Με εκτίµηση 

  

Παναγιώτης Α. Πάντος 

Μέλος του ∆.Σ. ΣΟΙΠ 

  

  

ΥΓ.  Επειδή οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες είναι πρωτόγνωρα δύσκολες,  όποιος πέρα από τις καλές 

ιδέες του θέλει και µπορεί πρακτικά να προσφέρει,  χρήσιµο είναι να υποβάλλει το εαυτό του εθελοντικά 

στην συλλογική κρίση των πολλών. 

 


