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 Ιπποκράτειος Πολιτεία, 27-09-2012 
 
ΠΡΟΣ :∆ήµο Ωρωπού 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ∆ηµοτική Κοινότητα Αφιδνών 
 
Θέµα: Θέµατα Υδροδότησης Ιπποκρατείου Πολιτείας 
 

- Και να, πάλι η Ιπποκράτειος Πολιτεία χωρίς νερό!!! 
- Ε και λοιπόν «βάλτε µωρέ τη γεώτρηση». 
- Αµ’ δε πάτος η γεώτρηση, τέρµα η γεώτρηση!!! 
- Και τώρα τι κάνουµε; 
Πανικός, πάρτε τηλέφωνο την Ε.Υ∆.ΑΠ. (και βάλτε και τον Πατεράκη να πάρει τηλέφωνα όλους). 
 
Αυτά αγαπητοί δηµοτικοί άρχοντες συνέβησαν όπως πολύ καλά γνωρίζεται εχθές. 
Παρά τις επανειληµµένες επιστολές και προφορικές επισηµάνσεις για τις ανεπαρκείς ποσότητες 

νερού από την Ε.Υ∆.ΑΠ. για την ύδρευση της Ιπποκράτειου πολιτείας και στην προηγούµενη κοινοτική 
αρχή Αφιδνών (2004-2009 Ζουγανέλης) και στην τωρινή ∆ηµοτική αρχή Ωρωπού και οι δύο αρχές 
«εποίησαν την νήσσαν» 

Σας ενηµερώσαµε ότι το αντλιοστάσιο Α έχει κατασκευασθεί 15 µέτρα υψηλότερα από την θέση 
που είχε υποδείξει η µελέτη µε συνέπεια να µην επαρκεί η πίεση για να σταλούν οι απαραίτητες 
ποσότητες νερού για την ύδρευση 400 οικογενειών της Ι.Π.  Σας υποδείξαµε την λύση που µας έδιναν 
ειδικοί τεχνικοί για την εγκατάσταση συστήµατος boosters για αύξηση της πίεσης. 

Εσείς µας δίνατε υποσχέσεις ότι θα το δείτε, θα το φτιάξετε, µας λέγατε να κάνουµε υποµονή, 
κοινώς µας «παραµυθιάζατε» και βρίσκατε την εύκολη λύση «ανοίξτε την γεώτρηση».  Και να η ανάµιξη 
του πόσιµου διυλισµένου νερού που µας έστελνε η Ε.Υ∆.ΑΠ. µε αδιύλιστο νερό από την γεώτρηση (η 
οποία δεν ελέγχεται για την ποιότητα της, µε πιθανό κίνδυνο για την δηµόσια υγεία -άσε δε και την 
διαφορά κόστους!). 

∆εν τολµούµε να σκεφτούµε τι θα συµβεί σε περίπτωση φωτιάς όταν οι δεξαµενές νερού 
είναι άδειες. 

∆εν έφταναν αυτά αλλά για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους επεκτείνατε το δίκτυο ύδρευσης σε 
εκτός σχεδίου πόλεως οικίες µε αµφίβολες διαδικασίες χωρίς καµία µελέτη και προδιαγραφή και µε 
συνέπεια οι ανεπαρκείς ποσότητες να διανέµονται σε περισσότερες κατοικίες. 

Σας καλούµε να αναλάβετε τις ευθύνες σας να ξεθάψετε την δωρεάν µελέτη (άραγε γιατί 
είναι θαµµένη και µε ποιανού συµβούλου εισήγηση;) που έγινε από κάτοικο της Ι.Π. µετά από 
ενέργειες του αντιδηµάρχου Λάµπρου ∆ηµητρίου και να εγκαταστήσετε στον εύλογο χρονικό 
διάστηµα των δέκα ηµερών το σύστηµα boosters για να µην συνεχίσουν οι κάτοικοι να 
υφίστανται την έλλειψη του βασικού αγαθού της ζωής, του νερού. 

Σας ενηµερώνουµε ότι µετά την παρέλευση του χρονικού ορίου των δέκα ηµερών οι κάτοικοι θα 
αποφασίσουν σε λαϊκή συνέλευση για την επίλυση του µεγάλου προβλήµατος µας διά της δικαστικής 
οδού, για την δηµοσιοποίηση του στα µέσα ενηµέρωσης της Ελλάδας καθώς και τους τρόπους αγώνα 
διεκδίκησης της άµεσης επίλυσης του. 

 
Με εκτίµηση, 

Για το ∆.Σ. 
Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας 

 
Ο Πρόεδρος      Ο Γραµµατέας 

 
 
 
 

∆ιονύσης Πατεράκης     Βαγγέλης Μπουγιούρης 


