Ιπποκράτειος Πολιτεία 15/09/2014
Προς / Τον Πρόεδρο και τα µέλη του ΔΣ του ΣΟΙΠ
Κοιν. / Κ. Κραββαρίτη, Πρόεδρο του προσωρινού ΔΣ του ΣΔΙΠ
Παρακολουθώντας κάποιος τα τελευταία διαµειφθέντα από τις αρχές Αυγούστου
µέχρι πρόσφατα – και εννοώ γραπτά, προφορικά και φήµες (δυστυχώς υπάρχουν
και αυτές) - αντιλαµβάνεται εύκολα έναν από τους σηµαντικούς λόγους
που οδήγησαν τη ΔΙΠ στη σηµερινή κατάσταση.
Επιγραµµατικά για την κατάσταση αυτή αναφέρω τα παρακάτω:
• Κανείς µας δεν είναι σίγουρος ποιά είναι τελικά η εναποµένουσα περιουσία
του ΣΔΙΠ αφού κάθε νύξη γι’ αυτό το θέµα προσέκρουε σε τοίχο.
• Κανείς µας δεν ξέρει, αν όση αναλώθηκε, έτυχε σωστής διαχείρισης.
• Δίκες επί δικών, άγονες αντιπαραθέσεις και εµείς οι συνέταιροι στο σκοτάδι.
• Τα έργα υποδοµής, κατά τους πρώην διοικούντες, έχουν ολοκληρωθεί αλλά εµείς
δεν τα βλέπουµε. Αλλά και όσα βλέπουµε έχουνε τα γνωστά µας προβλήµατα.
Δρόµοι, νερό, φωτισµός, πυρασφάλεια, εκχιονισµοί, καθαριότητα κ.λπ.
Δεν θα ασχοληθώ καν µε τις φήµες, τη λασπολογία, την καχυποψία,
το κουτσοµπολιό και τις αστήρικτες αλλά και εσκεµένες πολλές φορές
διαδόσεις που κυκλοφορούν.
Όχι µόνο γιατί σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να είναι υποπροιόντα
παραπληροφόρησης, προκειµένου κάποιοι να πετύχουν τους στόχους και τις
σκοπιµότητές τους, αλλά και κυρίως γιατί µε την επιστολή αυτή, θέλω να απαντήσω
γραπτά και δηµόσια τουλάχιστον σε όσα µε αφορούν και να πάρω θέση
στα πραγµατικά ζητήµατα και προβλήµατα που µας απασχολούν όλους.
Πριν απ’ αυτό επισηµαίνω την καλή πρόθεση, τους ρεαλιστικούς
προβληµατισµούς και πολλές φορές τη λαµπρή θέση αρκετών ευτυχώς άλλων
προσώπων, που σε αντιπαράθεση µε τους προηγουµένως αναφερθέντες,
καταθέτουν τις ανιδιοτελείς σκέψεις τους και τις θετικές για το καλό
του συνόλου προτάσεις τους.
Προσωπικά εκτιµώ ότι:
1. Και µόνο η καταχώριση – κοινοποίηση δύο πρακτικών της ανοικτής συνεδρίασης
του ΔΣ του ΣΟΙΠ, παρουσία δύο µελών του προσωρινού ΔΣ του ΣΔΙΠ - τα οποία είναι
µέλη του ΣΟΙΠ - και άλλων συναδέλφων, πέραν όλων των άλλων θεµάτων που εγείρει,
είναι µέγα ατύχηµα. Παραπλανά και δηµιουργεί σοβαρά ερωτηµατικά.
Εκτός και αν έγινε σκόπιµα για να προσδιορίσει προθέσεις ή και επιδιώξεις,
τις οποίες χαρακτηρίζω, άστοχες και απαράδεκτες.
2. Εδώ στη Ιπποκράτειο όλοι γνωρίζουµε και κυρίως ζούµε – από τη γένεσή της
µέχρι σήµερα – σηµαντικά προβλήµατα για τα οποία, µέχρι στιγµής τουλάχιστον,
δεν έχουµε κάνει κάτι δραστικό και ουσιαστικό για την επίλυσή τους.
Και ο χορός καλά κρατεί και συντηρείται.

3. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η εµπειρία µας λέει ότι «όταν το µικρόβιο χρονίσει
και ριζώσει, θέλει επέµβαση και µακρόχρονη θεραπεία». Πότε θα το
συνειδητοποιήσουµε και θα αποφασίσουµε να κάνουµε την τοµή;
Για όλα τα παραπάνω – υπάρχουν βέβαια πολύ περισσότερα αλλά επί του
προκειµένου αρκούµαι σ’ αυτά – ξεκαθαρίζω τις προσωπικές θέσεις και απόψεις µου
προς ενηµέρωση όλων των συνεταιριστών, προκειµένου να δοθούν απαντήσεις
σε ερωτήµατα και να συµβάλλω όσο µπορώ στη δηµιουργία της τόσο αναγκαίας
για την εποχή, θετικής στάσης στα πράγµατα της ΔΙΠ.
Επί της ουσίας λοιπόν:
1. Οι πέντε του προσωρινού ΔΣ του ΣΔΙΠ πήραµε αυτή την πρωτοβουλία, όπως
ορίζει ο νόµος - αφού εδώ και περισσότερο από δέκα εφτά µήνες η προηγούµενη
διοίκηση, πλην ενός στο ΔΣ και πλήν ενός στο ΕΣ, έχει παραιτηθεί χωρίς να έχει
ολοκληρώσει το έργο της – προκειµένου να καλύψουµε τις απαραίτητες
τρέχουσες βασικές υποχρεώσεις λειτουργίας του Συνεταιρισµού και κυρίως
να οδηγήσουµε το σώµα στη διαδικασία για την εκλογή πραγµατικά
Νέας Διοίκησης, µήπως µπορέσουµε να σώσουµε ότι σώζεται, αν µη τι άλλο,
τουλάχιστον την περιουσία µας. Αλήθεια, για να αναφέρω µόνο ένα παραδειγµατικά:
ποιός θα παραδόσει και ποιά περιουσία στο Δήµο;
Και τί έχει γίνει µέχρι στιγµής;
2. Για να το πετύχουµε αυτό – τη εκλογή δηλαδή Νέας Διοίκησης - ένα πράγµα
πρέπει να κάνουµε σαν ελάχιστο. Όλοι µαζί, σαν µια δύναµη, αφού πρωταρχικό
κίνητρο έχουµε το έννοµο κοινό συµφέρον, να εκλέξουµε ανθρώπους
που µας εγγυώνται τη σωστή καταγραφή και διαχείρηση
των πραγµάτων του ΣΔΙΠ.
3. Το προσωρινό ΔΣ του ΣΔΙΠ, στο σύντοµο χρόνο της θητείας του, δεν είναι
δυνατόν κατά τη γνώµη µου και ίσως δεν έχει και την αρµοδιότητα να παραλάβει,
σωστά όλα τα στοιχεία – αρχεία του Συνεταιρισµού, εκτός των απαραίτητων
για τη λειτουργία του στοιχείων, της εµφανιζόµενης στα βιβλία του οικονοµικής
& περιουσιακής κατάστασης και της υπάρχουσας όποιας λίστας των µελών του.
Είναι αδύνατον, λοιπόν, να έχει υπεύθυνες, ακριβείς και καίριες απαντήσεις
- στις οποίες να βάζει και την υπογραφή του - και µάλιστα από τις πρώτες µέρες
της λειτουργίας του, σε όλα τα ερωτήµατα.
( π.χ. ποιά είναι η πραγµατική περιουσία του ΣΔΙΠ και ποιές οι υποχρεώσεις του; )
4. Στο σηµείο εδώ αντιγράφω απο το πρακτικό σας τα κύρια ερωτήµατα που
διατυπώσατε προς τους Κ. Κραββαρίτη και Γ. Δρόσο, στη συνάντηση στις 27/08/2014.
* ΠΟΙΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ;
* ΠΟΙΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Σ.∆.Ι.Π.;
* ΠΟΙΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Σ.∆.Ι.Π. ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ
ΝΟΜΙΚΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ;
* ΠΟΙΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.∆.Ι.Π. ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΕΣ;
Πιστεύω ότι ο καθένας καλοπροαίρετα µπορεί να έχει και να υποβάλει, όποια ερωτήµατα
απορίες ή σκέψεις θέλει, σαν κυρίαρχα και πρωταρχικά. Αν όµως αυτά που διατυπώνονται
στο πρακτικό σας, είναι τα κύρια ερωτήµατα ενός ΔΣ, που από το θεσµικό του ρόλο

έχει αυξηµένες ευθύνες στο να επεξεργάζεται και να δροµολογεί τα γεγονότα
στη σωστή για το κοινό καλό κατεύθυνση, φαντάζοµαι ποιά ερωτήµατα και ποιές
σκέψεις θα µπορούσε να έχει ένα απλό µέλος , σ’ αυτό το κλίµα αµφισβήτισης
και καχυποψίας που καλλιεργείται, εδώ και χρόνια, στη περιοχή.
Ποιό θα µπορούσε, αλήθεια, να είναι το κίνητρο της προσπάθειας επανενεργοποίησης
του Συνεταιρισµού, εκτός από αυτό που χρόνια τώρα προσπαθούµε, οι περισσότεροι
από τους κατοίκους αλλά και ιδιοκτήτες οικοπέδων, να πετύχουµε;
- Τη διαφάνεια δηλαδή στις διαδικασίες και στη Διοίκηση του Συνεταιρισµού.
- Το ξεκαθάρισµα και τη σωστή διαχείριση της περιουσίας µας.
- Τη προστασία της περιοχής και τη διαµόρφωση αξιοπρεπών συνθηκών ζωής.
Αυτό δεν προσπαθούµε τόσα χρόνια; Ή µήπως η µνήµη µερικών έχει ατονίσει
για την αποδεδειγµένα θετική συνεισφορά κάποιων άλλων µερικών;
Έχω ακούσει για τους τελευταίους ότι είναι αρκετοί, ξέρω µερικούς, αλλά δεν νοµίζω
ότι είναι σκόπιµο να τους αναφέρω. Προτιµώ να αναφερθώ σε πράγµατα που ξέρω
από πρώτο χέρι. Αναγκάζοµαι δηλαδή εκ των πραγµάτων – γιατί δεν συνηθίζω
να µιλώ για την προσωπική µου συνεισφορά – να υπενθυµίσω τις κοινές προσπάθειες
και ενέργειες του υποφαινόµενου, σαν Προέδρου του ΦΕΛΛΕΑ και του Κ. Κραββαρίτη
σαν Προέδρου τουΣΟΙΠ:
α. Για τα θέµατα της περιουσίας, των έργων υποδοµής και τη διευθέτηση
των σχέσεων ΣΔΙΠ και κοινότητας Αφιδνών, µε επαφές και έγγραφα και προς
τα δύο µέρη, τους πρώτους µήνες του 2010.
β. Τη συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ µε τη Γ.Γ., παράγοντες του υπουργείου,
εκπροσώπους του Δήµου και το δικηγόρο Θωµόπουλο, για τα έργα υποδοµής
στη ΔΙΠ, που εκτός των άλλων έχουν άµεση σχέση µε την περιουσία ΣΔΙΠ,
τον Φεβρουάριο 2011.
γ. Τον επιτυχή εκχιονισµό της ΔΙΠ τον Δεκέµβριο του 2009 , µε προσωπική µας
πρωτοβουλία, τη στιγµή που διαπιστώσαµε ότι η Διοίκηση ΣΔΙΠ δεν είχε οργανώσει,
ούτε είχε συµφωνήσει µε εργολάβους το ετήσιο σχέδιο εκχιονισµού της περιοχής.
δ. Τη πρόταση για την ενοποίηση των συλλόγων ΦΕΛΛΕΑ και ΣΟΙΠ τη στιγµή
που οι στόχοι και το κοινό συµφέρον είναι ένα και το αυτό.
Τί έχετε να µας πείτε για τα παραπάνω και ειδικά για τα β. και δ. ;
5. Δεν συµπορεύοµαι µε την άποψη που λέει ότι η συµµετοχή στο προσωρινό ΔΣ
του ΣΔΙΠ - και το τονίζω αυτό - του Ν. Γκορόγια, που κληρονοµικά από τον πατέρα του
έχει τυχόν οικονοµικές απαιτήσεις από τον ΣΔΙΠ, αποτελεί – πέραν ίσως κάποιου
ας πούµε ηθικού – ουσιαστικό πρόβληµα. Εκτός κι αν θέλουµε, γιατί ίσως
δεν έχουµε και πολλά να πούµε, «να ψάχνουµε ψύλους στα άχυρα».
6. Το εκ των υστέρων ενδιαφέρον σας για τη κίνηση των πέντε, εγώ λέω, έστω
και έτσι, ότι είναι καλοδεχούµενο. Όµως έχω µια απορία. Πού ήσασταν κύριοι όλο αυτόν
τον καιρό και τί κάνατε για να συµµετάσχετε, να συνδράµετε, να συµβουλεύσετε
ή και να αντιδράσετε σ’ αυτή τη κίνηση, αφού την ξέρατε από τη γένεσή της;
Η εκ των υστέρων υποβόσκουσα αρνητική διάθεση σε τί µας οφελεί;
7. Ένας κούκος – έστω και πέντε – δεν φέρνει την άνοιξη.
Έχετε όλοι – και απευθύνοµαι βέβαια µέσω υµών σε όλους τους συνεταιριστές –
τη πρόθεση, τη διάθεση και κυρίως τη θέληση για ενεργή συµµετοχή
στη προσπάθεια να εκλέξουµε πρόσωπα εµπιστοσύνης στη Νέα Διοίκηση

για να διασφαλίσουµε την περιουσία µας και να επιλύσουµε µε τον καλύτερο
τρόπο για το κοινό συµφέρον τα προβλήµατα της περιοχής;
Η ευθύνη, για να µπορέσει αυτή η κίνηση να έχει θετικά αποτελέσµατα,
δεν µπορεί να φορτώνεται στις πλάτες των πέντε του προσωρινού ΔΣ.
Είναι κοινή! Σας περιµένουµε όλους!
8. Τέλος δηλώνω τα εξής:
Έχω εµπιστοσύνη σε όλους στο προσωρινό ΔΣ για το έργο για το οποίο ζητήσαµε
τον διορισµό µας. Αν αυτό το αµφισβητούν κάποιοι τους διαβεβαιώ ότι έχω
εµπιστοσύνη τουλάχιστον στη πλειοψηφία του ΔΣ.
Πιστεύω ότι έφτασε η στιγµή να προσπαθήσουµε να καθαρίσει το τοπίο στην Ιπποκράτειο.
Ο χρόνος δεν είναι πολύς για να τον ξοδεύουµε άσκοπα.
Δεν είχα και δεν έχω καµµιά φιλοδοξία να το παίξω πρωταγωνιστής
ή να δρέψω δάφνες. Κάνω αυτό που θα µπορούσε να κάνει ο καθένας σύµφωνα
µε τη συνείδησή του. Και θα εξακολουθώ να το κάνω, στην κατά το δυνατόν
πρώτη γραµµή, γιατί εδώ ζούµε και πραγµατικά αξίζουµε να ζήσουµε πολύ καλύτερα.
Παρακαλώ η επιστολή µου να αναρτηθεί στον ιστότοπο του συλλόγου
και να µου σταλεί αριθµός πρωτοκόλου.
Με εκτίµηση και συναδελφικούς χαιρετισµούς
Νίκος Πυρουνάκης

