ΠΡΟΣ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Αξιότιμοι κύριοι,
Στον διαδικτυακό χώρο του ΣΟΙΠ, διαπίστωσα την δημοσίευση δύο διαφορετικών πρακτικών σχετικά
με την ανοικτή συνεδρίαση του ΔΣ στις 27-08-2014 !!!.
Από την εμπειρία μου και είναι μεγάλη, θεωρώ ότι το γεγονός της δημοσίευσης δύο πρακτικών του
ΔΣ για την ίδια συνεδρίαση πλέον των θεμάτων νομιμότητας που εγείρει και τις πιθανές συνέπειες,
θέμα που αναλυτικά απαιτείται κατά την άποψη μου τα αρμόδια όργανα του συλλόγου να το
αξιολογήσουν και μας ενημερώσουν σε Γενική Συνέλευση, προκαλεί σε τρίτους μη παριστάμενους
στην ανοικτή συνάντηση εύλογες απορίες για τις σχέσεις των μελών του ΔΣ στα πλαίσια της θεσμικής
τους λειτουργίας.
Είναι προφανές για εμένα που παραβρέθηκα στο συγκεκριμένο ΔΣ της 27-08-2014 ότι, υπάρχει
αρνητική διάθεση ή ακόμη και εμπάθεια κατά συγκεκριμένων προσώπων που συμμετέχουν στην
προσπάθεια ενεργοποίησης του ΣΔΙΠ για την προστασία της περιουσίας, που του έχει απομείνει από
την λεηλασία των τρωκτικών που παραμονεύουν, υπό την προστασία αυτών που φωνασκώντας τους
συγκαλύπτουν.
Αυτή η περιουσία ανήκει σ΄ όλους εμάς τους πραγματικούς συνεταίρους, που θα κληθούμε στο
μέλλον να πληρώσουμε τα έργα υποδομής που ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν από τις προηγούμενες
διοικήσεις του ΣΔΙΠ, που για τις παραλείψεις αυτές πολύ λίγα και ουσιαστικά έχει κάνει ο ΣΟΙΠ για
να τα αναδείξει. Τα έσοδα από τη με διαφάνεια βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας, αναλογικά θα
μας ελαφρύνει από το κόστος των υποδομών, αν δεν αφήσουμε να την κατασπαράξουν οι επιτήδειοι .
Τα κατά την άποψη μου παντελώς αυθαίρετα χαρακτηρισμένα «πρακτικά της μειοψηφίας» για
λόγους και μόνο δημιουργίας αρνητικών εντυπώσεων για το μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτη Πάντου,
είναι τα ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΛΗΘΙΝΑ πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ της 27-08-2014, οι δε
διαφοροποιήσεις και επισημάνσεις του για τα σημεία της συζήτησης, της οποίας είμαι αυτήκοη
μάρτυς, είναι πραγματικά πληρέστατα και απόλυτα ρεαλιστικά .
Στο σημείο αυτό θα προσθέσω ότι στα υπόλοιπα κίνητρα του Κ. Κραββαρίτη που κατέγραψαν τα
«πρακτικά της μειοψηφίας» για την προσπάθεια της επανεκκίνησης του ΣΔΙΠ το ουσιαστικότερο το
οποίο όλοι οι παρευρισκόμενοι το άκουσαν αλλά κανείς δεν το μνημόνευσε, είναι η φράση του «στον
τόπο αυτό έχω θάψει προσφιλή μου πρόσωπα και όταν έρθει η ώρα θέλω να βρεθώ δίπλα σ΄αυτά».
Η στιγμή είναι καθοριστική και κρίσιμη για το μέλλον του οικισμού και οι πραγματικές προθέσεις και
τα κίνητρα όλων θα φανούν σύντομα όταν οι μάσκες θα έχουν πέσει .
Αλήθεια εάν είχε διαφοροποιηθεί και άλλο μέλος του Δ.Σ. θα υπήρχε και τρίτη έκδοση των πρακτικών
για την ίδια συνεδρίαση ;
Παρακαλώ όπως η παρούσα επιστολή μου αναρτηθεί στον ιστοχώρο του ΣΟΙΠ.
Πεύκη, 10 Σεπτεμβρίου 2014
Αναστασία Α. Πάντου

