Καλημέρα,
Αναρτήσατε για να διαβαστούν από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του συλλόγου επιστολές και
μηνύματα, μεταξύ άλλων και των επιλεκτικά «υπερευαίσθητων» μελών του ΣΟΙΠ όπως για παράδειγμα
ο κ. Π Τσικριτέας, που στο ηλεκτρονικό του μήνυμα αφού βάφτισε «γραφειοκρατικά» τα
ενδιαφέροντα ζητήματα και πρωταρχικής σημασίας θέματα για τη δημοκρατική λειτουργία του
συλλόγου τα προσπέρασε, την συγκαλυμμένη σύγκρουση που καταγράφεται μεταξύ του Δ.Σ. ΣΟΙΠ και
των 2 μελών (ΚΚ & ΓΔ) του προσωρινού Δ.Σ. ΣΔΙΠ την θόλωσε κατά των 2 τελευταίων με την φράση
του ότι «Καλό θα ήταν επίσης τα μέλη του συλλόγου που μπήκαν στο προσωρινό Δ.Σ. του συνεταιρισμού να
έβρισκαν το θάρρος να ανακοίνωναν στην Γ.Σ. του συλλόγου τις προθέσεις τους και να μην αναρωτιόμαστε εμείς
οι κοινοί θνητοί γιατί αυτή οι συνωμοτικότητα κύριοι?», ενώ αγνοεί τι πραγματικά ειπώθηκε στο ΔΣ ΣΟΙΠ

της 27-08-2014 επειδή καθυστερημένος προσήλθε στο τέλος της συνάντησης και επιδίδεται στην
προσπάθεια δημιουργίας δυσμενών εντυπώσεων για δικούς του λόγους.
Εάν ο κ. Π. Τσικριτέας, έδειχνε μεγαλύτερη επιμέλεια και διάβαζε τα πρακτικά της «μειοψηφίας» ΔΣ
27-08-2014 (για το γεγονός των διπλών πρακτικών δεν αναφέρει λέξη στο σημείωμα του !!! ) και την
από 10-09-2014 επιστολή της κας Αναστασίας Πάντου, αντί να κατηγορεί για συνωμοτικότητα τα μέλη
του ΣΟΙΠ κκ Κώστα Κραββαρίτη & Γιώργο Δρόσο θα εύρισκε τις απαντήσεις για τα κίνητρα και τις
προθέσεις τους που δήθεν ψάχνει, στις αντίστοιχες καταγραφές «ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΙ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ∆ΕΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Σ.∆.Ι.Π. ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ, ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Σ∆ΙΠ» , «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Ο Κ.
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΗΣΗ ΤΟΥ Σ∆ΙΠ, ΟΤΙ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 170/10-62010 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΣ ΤΟΥ ΣΟΙΠ ΣΤΟΝ Σ∆ΙΠ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(σύνδεσµος
της
επιστολής
στο
site
του
ΣΟΙΠ
http://www.ippokrateiospoliteia.gr/oldsite/proper%20fund.pdf )» και « 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».

Ο κ. Π. Τσικριτέας χωρίς καμία τεκμηρίωση, αυτούς που έμπρακτα με στηρίζουν στην προσπάθεια της
παρουσίασης της αληθείας στα μέλη του ΣΟΙΠ τους προτρέπει, με την αόριστη δήλωση παραίνεση
«Βάλτε κυρίες και κύριοι στα θηκάρια τα σπαθιά σας και μην εναντιώνεστε σε αυτούς που για χρόνια τώρα
αταλάντευτα χωρίς ίχνος προσωπικού συμφέροντος παλεύουν ενάντια στα κοράκια και τους γύπες της περιοχής
μας», αλλά κ. Π. Τσικριτέα υπάρχουν απορίες που εύκολα προσπερνάς, αυτοί που με ανιδιοτέλεια

(αν είναι πραγματικά έτσι και δεν ανακαλύψουμε τα αντίθετα) αναποτελεσματικά πάλευαν και
παλεύουν τι πραγματικά προσφέρουν και σε ποιούς ; Ποια είναι τα μετρήσιμα αποτελέσματα των
«μαχών» τους που μας αφορούν όλους και πρέπει να τους χρωστάμε υποχρέωση ; Ποιοί και γιατί κ. Π.
Τσικριτέα έχουν συναντήσεις για τα συλλογικά θέματα της ΙΠ με τους εκπροσώπους αυτών
συμφερόντων ; Αυτή η συζήτηση στην παρούσα φάση τίποτε δεν προσθέτει στην ουσία, παρά μόνο
κάποιους πιθανόν να εξυπηρετεί και για τον λόγο αυτό την σταματώ.
Απευθυνόμενος ο κ. Π Τσικριτέας στα μέλη του Δ.Σ. ΣΟΙΠ υποδεικνύει ότι «Τέλος θέλω να επισημάνω
στο Δ.Σ. ότι τα προσωπικά στοιχεία του κάθε μέλους που είναι καταγεγραμμένα στα μητρώα του Σ.ΟΙ.Π.
αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεν έχει δικαίωμα ΚΑΝΕΙΣ ούτε και τα μέλη του Δ.Σ. να τα έχουν στο
προσωπικό τους αρχείο . Επισημαίνω επίσης πως κανένα προσωπικό στοιχείο (λογαριασμοί ΔΕΗ, ΝΕΡΟΥ κ.τλ.)
δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στα χέρια κανενός παρά μόνο του κατόχου του». Προφανέστατα προσφέρει τις
υπηρεσίες του και με την τοποθέτηση του προσπαθεί να δικαιολογήσει την ολοκληρωτική συμπεριφορά αυτών
που έχουν επιβάλλει τον αποκλεισμό της πρόσβασης μου στο αρχείο του συλλόγου με επίκληση την προστασία
των προσωπικών δεδομένων, αν και είμαι ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ..

Υπενθυμίζω για τα καλόπιστα μέλη μας ότι, ο ΣΟΙΠ λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων,
δεν διαθέτει γραφεία, ιδιόκτητα ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κλπ)
για αποκλειστική αποθήκευση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία βιβλίων του συλλόγου και την
χρησιμοποίηση - επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του. Κατά συνέπεια όλα τα
αρχεία του ΣΟΙΠ σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή φυλάσσονται, διακινούνται σε ιδιωτικούς
χώρους (οικίες, γραφεία, καταστήματα, κλπ) των μελών του Δ.Σ. και σε προσωπικά τους ηλεκτρονικά
μέσα. Η δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία του αρχείου, είναι ανάλογη του αποτελέσματος της
υποκειμενικής αξιολόγησης «φιλίου ή εχθρικού» από κάποια μέλη του ΔΣ που τα κατέχουν και τα
διαχειρίζονται .
Για να υπάρχει το σωστό σημείο αναφοράς και ενημέρωσης για το θέμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ και
να αποφεύγονται οι υποκειμενικές ερμηνείες και υποδείξεις όπως η παραπάνω, να αναρτηθεί στον
ιστότοπο του ΣΟΙΠ ο νόμος 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του που επισυνάπτω.
Στο σημείο αυτό αναφέρω ότι με τη κίνηση ενεργοποίησης του ΣΔΙΠ δεν έχω καμία προσωπική
εμπλοκή. Η θέση μου για την προσπάθεια του προσωρινού συμβούλιου του ΣΔΙΠ είναι, ότι δίνει μια
καινούργια ελπίδα για επίλυση των προβλημάτων του οικισμού και ίσως βοηθήσει εάν η κίνηση δεν
υπονομευτεί, εκφυλιστεί και παραμείνει πιστή και συνεπής στην κατεύθυνση της κοινής προσπάθειας
των πρόεδρων κκ Κώστα Κραββαρίτη και Νίκου Πυρουνάκη των ΣΟΙΠ & ΦΕΛΛΕΑ την περίοδο 20092011, που δεν τελεσφόρησε γιατί υπονομεύτηκε.
Η λήψη αποφάσεων και ενεργειών, που θα συμβάλλουν στην δρομολόγηση των εξελίξεων προς
όφελος των μελών του ΣΔΙΠ που είναι ένα υπερσύνολο συγκριτικά με τα μέλη του ΣΟΙΠ (ενδιαφέρον
σημείο συζήτησης δεν βρίσκεται ; γιατί ο ΣΟΙΠ έμεινε αριθμητικά καθηλωμένος) για να σώσουμε ότι
έχει απομείνει αφού φροντίσουμε πρώτα να μάθουμε τι έχει απομείνει και ποιός είναι ο καλύτερος
τρόπος διαχείρισης του είναι καθήκον όλων μας που έχουμε έννομο συμφέρον και σχέση με τον
οικισμό .
Μερικές απλές σκέψεις για προβληματισμό και επιτρέψτε μου για βοήθεια για να πάρετε τις δίκες σας
αποφάσεις.
Το κλειδί είναι ότι, εκ της ισχύουσας νομοθεσίας ο ιδιοκτήτης της περιουσίας που απέμεινε στην
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ είναι ο ΣΔΙΠ. Κατά συνέπεια όποιος τον διοικεί τη διαχειρίζεται με
δυνατότητες για την αξιοποίησης της .
Ο ΣΟΙΠ ως σύλλογος μόνο παρεμβατικό λόγο έχει για τα θέματα του οικισμού και καμία δυνατότητα
δεν έχει στην διαχείριση της περιουσίας ΣΔΙΠ.
Το δυναμικό του ΣΟΙΠ (περίπου 150 μέλη) είναι υποσύνολο αυτού του ΣΔΙΠ (ιδιοκτήτες 1876
οικοπεδικών μερίδων)/(ιδιόκτητες οικοπέδων με οικοδομική άδεια σε σχέση με ιδιόκτητες
οικοπέδων ).
Με τον νόμο 4030/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τους ν. 4067/2012 & ν. 4280/2014 ο ΣΔΙΠ δεν
μπορεί να εκτελέσει έργα υποδομής στον οικισμό, αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου Ωρωπού με
αναλογική χρέωση των ιδιοκτήτων οικοπεδικών μερίδων, αλλά μπορεί να διαχειριστεί την περιουσία
του (περιουσία όλων μας).
Τα μελλοντικά έργα υποδομής (αυτών που ο ΣΔΙΠ δεν ολοκλήρωσε) και ο τρόπος χρηματοδότησης
τους μας συνδέουν με την εναπομείνασα περιουσία του ΣΔΙΠ γιατί μπορούν να χρηματοδοτηθούν με
δυο τρόπους :

•
με αναλογική απ΄ ευθείας χρέωση των ιδιοκτήτων οικοπεδικών μερίδων και είσπραξη τους με
διαδικασίες δημόσιου λογιστικού.
•
με χρήματα από την εκποίηση οικοπέδων του ΣΔΙΠ και αξιοποίηση των κοινοχρήστων ειδικού
σκοπού.
Οι αδιανέμητες οικοπεδικές μερίδες είναι ιδιοκτησία του ΣΔΙΠ και εάν υπάρχει η δυνατότητα
καταβολής των φόρων που αναλογούν παραμένουν στην ιδιοκτησία του. Εάν υπάρχει αδυναμία
πληρωμής κινδυνεύουν με κατάσχεση.
Στην παρούσα συγκύρια ΕΠΙΣΗΜΑ έχουν διαμορφωθεί δυο τάσεις με εκφραστές το προσωρινό ΔΣ
ΣΔΙΠ και το ΔΣ ΣΟΙΠ :
•
H πενταμελής ομάδα (4 είναι μέλη του ΣΟΙΠ) που αποτελεί το προσωρινό ΔΣ του ΣΔΙΠ με
διορισμό της με δικαστική συνδρομή, έχει σκοπό τις εκλογές για μόνιμη διοίκηση και διαχείριση της
περιουσίας που έχει απομείνει υπέρ των συνεταίρων με πλήρη πρόσβαση στο αρχείο του
συνεταιρισμού, όσο αυτός είναι αυτόνομο ενεργό ΝΠΙΔ .
•

Το Δ.Σ. ΣΟΙΠ που με απόφαση του έχει επιφυλαχτεί να στηρίξει ή όχι την επανεργοποίηση του
ΣΔΙΠ λόγω έλλειψης στοιχείων.

Η εκτίμηση μου είναι ότι, η υποβόσκουσα στο παρασκήνιο σύγκρουση των πραγματικών τεράστιων
οικονομικών συμφερόντων, αλλά και της λυσσώδους προσπάθειας της συγκάλυψης των ευθυνών
διαχείρισης γύρω από τα θέματα του οικισμού της ΙΠ, οι μανιώδεις προσπάθειες να μη γίνει νηφάλια
συζήτηση αλλά αποκλειστικά και μόνο πόλεμος εντυπώσεων θα κλιμακωθούν με διάφορες
εντυπωσιακές εκφράσεις, θεαματικές κινήσεις και οι αυθαίρετες παρουσιάσεις- προβολές προσώπων
ως «σωτήρων» και άλλων ως «λαμόγιων» .
Η αντιμετώπιση του εγχειρήματος της επανεργοποίησης του ΣΔΙΠ πρέπει να γίνει με
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ με την ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ με απόφαση τους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του συλλόγου.
Όσοι διαφωνούν, με τους «αστείους ισχυρισμούς» «της παραχώρησης χωρίς απογράφη της περιουσίας
αυτής στον Δήμο Ωρωπού για την άμεση !!! (μετά από 37 χρόνια) ολοκλήρωση των έργων υποδομής, υπό την
κινδυνολογία της φοροκαταιγίδας ή την κατάσχεση της από το Δημόσιο» «της γρήγορης και βιαστικής
μεταβίβασης στον Δήμο τώρα που οι αντικειμενικές είναι ψηλά !!! », δεν είναι εχθροί του ΣΟΙΠ αλλά

σκεπτόμενοι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ με κριτική σκέψη, που κανένας όσο και δυνατά να φωνάζει ή
με ολοκληρωτικό τρόπο να συμπεριφέρεται ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ στον να διατυπώνουν
ΕΛΕΥΘΕΡΑ την γνώμη τους και να θέλουν τη νηφάλια με επιχειρήματα συζήτηση της.
Τέλος επισυνάπτω ενδεικτικά (υπάρχουν και άλλα) το παρακάτω ηλεκτρονικό μήνυμα για να
κατανοήσει ο/η κάθε καλόπιστος/η μέλος του ΣΟΙΠ και να σχηματίσει τη δική του άποψη, για τον
τρόπο επιλεκτικής διακίνησης των προσωπικών δεδομένων των μελών του συλλόγου στο εσωτερικό
του Δ.Σ. μέσω προσωπικών υπολογιστών, όχι για να δημιουργήσω κακή εντύπωση ή κινδυνολογία
αλλά για να υπογραμμίσω και να αποδείξω την επιλεκτική πρόσβαση φυσικών προσώπων στα αρχεία
του συλλόγου και στα στοιχεία των μελών .
Οι κακόπιστοι καλό θα είναι να γνωρίζουν πριν να εκτοξεύουν την χολή τους και τα υποκριτικά σχόλια
τους ότι, κατά την διάρκεια των τριών δεκαετιών της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας έχω χειριστεί
υπερευαίσθητες διαβαθμισμένες πληροφορίες (ΝΑΤΟ & Εθνικές) σίγουρα μεγαλύτερης αξίας από

μερικές διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των μελών ενός συλλόγου , που έτσι και αλλιώς
απροστάτευτα διακινούνται .
Δεν φοβήθηκα ακόμη και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και δεν φοβάμαι και τώρα για την έκφραση
της άποψης, της γνώμης μου και της καλόπιστης κριτικής που θεσμικά είμαι υποχρεωμένος να ασκώ
ως μέλος του ΔΣ ΣΟΙΠ. Μου είναι αδύνατον να προσυπογράφω και να επιβεβαιώνω καταγραφές σε
πρακτικά Δ.Σ. που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα .
Πιστεύω ότι ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες των μελών του ΣΟΙΠ που με έχουν τιμήσει με τη ψήφο
τους, για τη δημοσιοποίηση των κουτοπονηριών, εκείνων των αχαρακτήριστων που νομίζουν ότι με
την διαστρέβλωση και την παραποίηση των πραγματικών γεγονότων θα συγκαλύψουν ύποπτες
μεθοδεύσεις και θα «ξεγελάσουν» τους πολλούς τους οποίους και υποτιμούν.
Η παρούσα επιστολή να αναρτηθεί στον ιστοχώρο του ΣΟΙΠ.

Παναγιώτης Α. Πάντος
Μέλος του Δ.Σ. ΣΟΙΠ

ΥΓ. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μου θα προσπαθήσω για την αντικειμενική ενημέρωση και την διαφύλαξη των
συμφερόντων των μελών του ΣΟΙΠ .
Πρέπει να γίνει σ΄ όλους γνωστό και σαφές ότι, τον παρόντα χρόνο ο ΣΔΙΠ είναι ο ιδιοκτήτης της
εναπομείνασας συνεταιριστικής κινητής και ακίνητης περιουσίας και όχι ο ΣΟΙΠ ή ο Δήμος Ωρωπού. Η
περιουσία αυτή θα πρέπει να καταγράφει και να γίνει άμεσα γνωστή στα μέλη του συνεταιρισμού που
συλλογικά στα πλαίσια του νομού θα αποφασίσουν για την διαχείριση της . Οποιαδήποτε αλλαγή αυτής
της κατάστασης χωρίς αιτιολογία και τεκμηρίωση να την αντιμετωπίσετε με επιφύλαξη αν όχι και
καχυποψία.

From: SAKIS
Sent: Sunday, May 19, 2013 8:20 AM
To: ippokrateiospoliteia@gmail.com
Subject:

Καλημέρα
Μαρίνο θέλω την λίστα των μελών σε excel
Και τα emails τους ηλεκτρονικά
Βαγγέλη τι έκανες με τα EMAILS των Δ.συμβούλων;
Δ.Π.

