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Προς τους οικοπεδούχους και κατοίκους της Ιπποκρατείου Πολιτείας

Αφορµή της επιστολής αυτής είναι η αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά µε
διάφορες φήµες που διαδίδονται στη περιοχή.
Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι:
Καµία από τις λύσεις που µας προτάθηκαν από τα έγκυρα δικηγορικά γραφεία
δεν υπεισέρχεται στο ιδιοκτησιακό πρόβληµα.
Επίσης καµία από τις λύσεις δεν αναιρεί την άλλη. ∆ηλαδή η προσφυγή µας
στα διοικητικά δικαστήρια δεν αναιρεί την προσφυγή µας στα αστικά. Απλώς στα
διοικητικά δικαστήρια η προθεσµία υποβολής της αίτησης ακύρωσης λήγει την 15η
Νοεµβρίου 2015, ενώ στα αστικά η προθεσµία είναι µεγαλύτερη.
Άρα λοιπόν αυτό που επείγει είναι η κατάθεση/υποβολή της αίτησης ακύρωσης
στο ΣτΕ µέχρι τη 15η Νοεµβρίου (αυτό το δικαίωµα µας το δίνει το σύνταγµα και ο
νόµος εκτός αν θέλουµε να το απεµπολήσουµε) και µετά θα ακολουθήσουν οι
προσφυγές στα αστικά δικαστήρια. Σε περίπτωση δε απόρριψης από το ΣτΕ θα
προσφύγουµε στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο.
Όσοι πιο πολλοί συµµετέχουµε στη προσφυγή µας στο ΣτΕ τόσο πιο δυνατοί θα
είµαστε και τόσο πιο λίγα χρήµατα θα πληρώσουµε.
Το ίδιο πρέπει να γίνει και στις επόµενες προσφυγές µας στα αστικά δικαστήρια
και στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο.
Η όλη διαδικασία θα είναι χρονοβόρα (ίσως 15ετία).
Και επί προσωπικού:
Θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι δεν διεκδικούσα, δεν διεκδικώ και ούτε θα
διεκδικήσω περιουσία του Συνεταιρισµού Ιπποκρατείου Πολιτείας (Σ∆ΙΠ) ούτε και
θέση στο ∆.Σ. του Σ∆ΙΠ.
Επιπλέον από το 1997(σε Γ.Σ του Σ∆ΙΠ, ∆ικαστήρια, κοινοτικό συµβούλιο
Αφιδνών και δηµοτικό συµβούλιο Ωρωπού) δηλώνω ότι η κοινόχρηστη –
κοινωφελής περιουσία του Συνεταιρισµού ανήκει στον Σ∆ΙΠ ή στην κοινότητα
Αφιδνών και όχι σε ιδιώτη µέλος του ∆.Σ Σ∆ΙΠ ο οποίος την απαιτούσε και την
διεκδικούσε µε την σύµφωνη γνώµη κάποιων µελών του ∆.Σ του Σ∆ΙΠ.
Ότι άλλο γράφεται, ακούγεται και λέγεται είναι αναληθές, συκοφαντικό,
λασπολογικό και ανήθικο.
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