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Ιπποκράτειος πολιτεία
Τηλ. 6944367773
Κύριε Χρονάκη
Είναι δικαίωµα κάθε άνθρωπου ανεξαρτήτου ηλικίας, χρώµατος και φύλου να έχει πρόσβαση
στην παιδεία και την εκπαίδευση .
∆ικαίωµα κάθε µαθητή είναι να έχει τις καλύτερες δυνατές υποδοµές.
Γι’ όλα αυτά υποστηρίζω την κατασκευή σχολείου στην Ιπποκράτειο Πολιτεία ,στις Αφίδνες και σε
οποιοδήποτε µέρος της Ελλάδος.
Αγνοείται ή θέλετε να αγνοείται ότι ο Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας έχει ξεκινήσει να
ασχολείται µε την ίδρυση και κατασκευή σχολείου στην Ιπποκράτειο Πολιτεία από το 2002,όταν
ακόµα το δηµοτικό σχολείο Αφιδνών ήταν τετραθέσιο και για την µετατροπή του σε εξαθέσιο
συνέβαλε και ο σύλλογος.
Αγνοείται ή θέλετε να αγνοείται ότι σύλλογος γονέων και κηδεµόνων διθεσίου νηπιαγωγείου Αγίας
Τριάδας-Ιπποκρατείου Πολιτείας δεν µπορεί να ιδρυθεί παρά µόνο όταν θα αρχίσει να λειτουργεί(Γι
αυτό και απερρίφθη η αίτηση αναγνώρισης από το µονοµελές πρωτοδικείο Αθηνών, αριθµός
απόφασης 4066/2010)
Θα µπορούσε να ιδρυθεί σύλλογος ή πρωτοβουλία η οτιδήποτε άλλο νοµίζετε για την κατασκευή
του διθέσιου νηπιαγωγείου Ιπποκρατείου Πολιτείας. Αυτό σας το έχω προτείνει σε κατ’ ιδίαν
συζήτηση και νοµίζω ότι το είχατε αποδεχθεί.
Για την λειτουργία του βεβαίως και απαιτείται συγκεκριµένος αριθµός νηπίων και αν δεν
καλύπτεται από τα νήπια της Ιπποκρατείου Πολιτείας θα µπορεί και θα πρέπει να καλυφθεί µε
νήπια από την ευρεία περιοχή Αφιδνών.
Το ∆.Σ. το συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας πήρε ξεκάθαρη θέση , θα κινηθεί προς
αυτή την κατεύθυνση και θα χρειαστεί συνοδοιπόρους ανθρώπους ή οµάδα ανθρώπων που
ενδιαφέρονται και θέλουν την υλοποίηση του.
Προσωπικά θα εντείνω τις προσπάθειες µου για την ίδρυση κατασκευή και επάνδρωση σχολείου
στην Ιπποκράτειο πολιτεία µε κάθε νόµιµο τρόπο και χωρίς τραµπουκισµούς.
Μετά τιµής
∆ιονύσης Πατεράκης
Υ.Γ.1
Νοµίζω ότι το παράδειγµα µε το νεκροταφείο ήταν ατυχές διότι ένα είναι σίγουρο σε αυτή την ζωή
ότι όλοι θα περάσουµε-«φοιτήσουµε» από εκεί άρα έχει εξασφαλισµένη πληρότητα
Υ.Γ.2
Στο τοπικό συµβούλιο Αφιδνών αποτελείται από πέντε συµβούλους εκ των οποίων οι δύο είναι
από την Ιπποκράτειο Πολιτεία. Μάλιστα ο κύριος Ψωµιάδης είχε θέση το θέµα προς συζήτηση στο
τελευταίο συµβούλιο και ήταν αυτός που πρότεινε δίµηνη αναβολή. Σε αυτούς τους εκλεγµένους
και θεσµοθετηµένους δεν είδα να τους στείλετε επιστολή και να τους φέρετε προ των ευθυνών
τους.
Υ.Γ.3
Νοµίζω ότι θα πρέπει να αποκηρύξετε λάθη και τακτικές του παρελθόντος
Υ.Γ.4
Αγνοείται ή θέλετε να αγνοείται ότι έχω δώσει µάχες για να εµφανίζεται και να ακούγεται το όνοµα
της Ιπποκρατείου Πολιτείας και όχι το όνοµα Αγία Τριάδα στην πρώην κοινότητα Αφιδνών.
Η επιστολή µου για την απογραφή ήταν προτροπή για όλους τους κατοίκους Αφιδνών στις
οποίες ανήκει και η Ιπποκράτειος Πολιτεία.
Υ.Γ.5 Καλά αυτά περί συλλογικότητας αλλά από ότι γνωρίζω δεν είστε µέλος σε κανένα σύλλογο
της Ιπποκρατείου Πολιτείας ούτε της ευρύτερης περιοχής Αφιδνών
Υ.Γ.6
∆ηλώνω ότι δεν θέλω να είµαι υποψήφιος στα Μανιάτικα

