
Αξιότιμοι κύριοι του Δ.Σ. του Συλλόγου ο «Φελλεύς», 

 

Σήμερα 28-3-2013 με έκπληξη διαπίστωσα την άμεση ανάρτηση στο site του  συλλόγου, της επιστολής κατοίκου 

της περιοχής που στάλθηκε την 27-3-2013/ 19:02  που αφορά πρόταση για δημιουργία ανεξάρτητης τοπικής 

κοινότητας, και μάλιστα υιοθετήσατε το περιεχόμενο της με απόφαση του Δ.Σ.. 

 

Δεν δείξατε όμως την ίδια ευαισθησία για ανάρτηση στο ίδιο χώρο (site συλλόγου) των από 6-2-2012 και  5-10-

2012  επιστολών μου με τις τυχόν απαντήσεις σας. 

 

Κατόπιν των παραπάνω τα οποία θέλω να πιστεύω ότι δεν αποτελούν μεροληπτική συμπεριφορά σας στο 

πρόσωπο μου, παρακαλώ για την ανάρτηση των 2 επιστολών μου στον  διαδικτυακό χώρο του συλλόγου του 

οποίου είμαι μέλος  .   

 

Σε ότι αφορά την επιφύλαξη σας  περί ονομασίας του οικισμού,  σας υπενθυμίζω ότι το επίσημο τοπωνύμιο της 

περιοχής που έχει ανεγερθεί ο οικισμός είναι «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» της Κτηματικής Περιφερείας της Κοινότητος 

Αφιδνών Αττικής, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών 

με την  επωνυμία «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΣΥΝΠΕ». 

 

Εξ άλλου το  κοινωφελές σωματείο ο «Φελλεύς» από ιδρύσεως του την 11-3-1990  και για 22 χρόνια 

είχε πλήρη ονομασία  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ – ΑΦΙΔΝΩΝ» «Ο ΦΕΛΛΕΥΣ»  όπως 

φαίνεται στο ιδρυτικό καταστατικό το οποίο πριν ένα χρόνο τροποποιήσατε σε    “Σύλλογος 

Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς»”. 

 

Σε ότι αφορά το περιεχόμενο της επιστολής του τοπικού συμβούλου στην Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών 

 κ. Δημήτρη Ψωμιάδη,  επισημαίνω τα παρακάτω και τον προσκαλώ με αυτή του την ιδιότητα δημόσια 

να απαντήσει : 

 

• Ο επικεφαλής του Δημοτικού συνδυασμού που ανήκετε κ. Γιώργος Γιασημάκης   συμφωνεί με 

την πρόταση σας; 

   

• Πίσω από την πρότασης σας μήπως βρίσκεται συγκεκαλυμμένος ο σκοπός της, δηλαδή εκτιμώ η 

διαχείριση των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, που με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

ανήκουν στην Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού  στην εδαφική έκταση της 

οποίας δημιουργήθηκε ο οικισμός του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών με την  

επωνυμία «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΣΥΝΠΕ».; 

 

• Αν υποθέσουμε ότι ιδρύεται η νέα τοπική κοινότητα,  τι παραπάνω δικαιώματα που δεν έχετε 

τώρα θα δώσει στους τοπικούς συμβούλους της για παρεμβάσεις τους στο Δημοτικό συμβούλιο 

του Δήμου Ωρωπού ;   

 

• Ποιο έργο και παρεμβάσεις έχετε πραγματοποιήσει για τα προβλήματα της περιοχής στα 2.5 ως 

τοπικός σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών ;  

 

• Ποια είναι η θέση σας για το ιδιοκτησιακό και τη διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων του 

οικισμού;  

 

• Ποια η δραστηριότητα σας για τη δημιουργία σχολείου ; 

 

• Ποια η δραστηριότητα σας για την ολοκλήρωση των ημιτελών έργων υποδομής της περιοχής 

(οδοποιία, γεφυροποιία, αποχέτευση, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός κ.λ.π.) ; 

 



• Ποιες οι παρεμβάσεις σας για επίλυση των θεμάτων της ύδρευσης και της είσπραξης των 

οφειλών  ;   

 

• Η λύση είναι μια νέα τοπική κοινότητα ή μήπως η λύση πρέπει να είναι ένας νέος Δήμος που θα 

προέλθει από τον διαχωρισμό των Δήμων και Κοινοτήτων που αποτελούν τον  νυν Δήμο 

Ωρωπού  

 

Ο «ΣΟΙΠ» και η διαδικτυακή σελίδα  “Top Of Athens” παρακαλούνται να δημοσιεύσουν στις 

ιστοσελίδες τους, το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα και τις από 6-2-2012 και  5-10-2012  ανοικτές 

επιστολές μου προς τον σύλλογο «Φελλέα»  για ενημέρωση των επισκεπτών τους κατοίκων της 

περιοχής. 

 

Ο κ. Δήμαρχος Ωρωπίων και οι κκ Δημοτικοί σύμβουλοι που κοινοποιείται το παρόν με τα συνημμένα 

παρακαλούνται για την ενημέρωση τους.  

 

 

Παναγιώτης Α. Πάντος 

Δημότης Κοινότητας Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού¨ 

Μέλος των Συλλόγων «ΣΟΙΠ» και «ΦΕΛΛΕΥΣ» 


