
Δημόσια Συζήτηση- Διάλογος για τα θέματα της Ιπποκρατείου Πολιτείας (2) 

Είμαι αναγκασμένος να απαντήσω στην επιθετική επιστολή της κ. Ελένης Γρίβα  που στάλθηκε στον ΣΟΙΠ 

και αφορά επιστολή μου που αναρτήθηκε στο site του ΣΟΙΠ και στο forum του «Top of Athens» σχετικά με 

την  δημόσια συζήτηση και διάλογο για τα θέματα της Ιπποκρατείου Πολιτείας. 

Σκοπός του σημειώματος μου ήταν να υπογραμμίσει το αυτονόητο,  δηλαδή ότι οι συλλογικές 

οργανωμένες φωνές πετυχαίνουν καλλίτερα αποτελέσματα από τις μεμονωμένες και  δεν πρέπει να 

ανακαλύπτουμε από την αρχή τον τροχό εάν το έχουν κάνει άλλοι πριν από εμάς . 

Για επιβεβαίωση από το site του ΣΟΙΠ και συγκεκριμένα από το ιστορικό του συλλόγου αντιγράφω : «Την 

δεκαετία του 1990 στην περιοχή μας είχαν κατασκευαστεί ελάχιστα σπίτια και είχαν κατοικηθεί ακόμα λιγότερα. 

Οι υποδομές ανεπαρκείς και τα προβλήματα πολλά, μεγάλα και χωρίς λύση. Η αρνητική προθυμία της κοινοτικής 

αρχής και της διοίκησης του συνεταιρισμού για την επίλυση τους, ώθησε κάποιους από τους τότε οικιστές η 

μελλοντικούς οικιστές στην δημιουργία ενός συλλόγου για την προώθηση και εύρεση λύση αυτών. 

Η ιδέα για την δημιουργία του συλλόγου οικιστών γεννήθηκε το 1997 από τις πρωτεργάτριες Μελίνα Τούντα και 

Κούλα Χαρχαλάκη. Έψαξαν και βρήκαν κατοίκους και μελλοντικούς τότε κατοίκους, τους μετέφεραν τις ανησυχίες 

τους και τους έκαναν κοινωνούς της ιδέας της ίδρυσης του Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας.  

Με πολλούς κόπους και εργασία η ιδέα έλαβε σάρκα και οστά τον Οκτώβριο του 1998 όταν αναγνωρίστηκε από το 

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμό 656/1998 απόφαση του ο Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου 

Πολιτείας.  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (11/2011)» 

 

Μια απλή ανάγνωση των επιστολών μου και των  αναρτήσεων μου στο site του ΣΟΙΠ και στο  forum του 

«Top of Athens», αποδεικνύει το ενδιαφέρον μου για όλα τα θέματα της ΙΠ (ολοκλήρωση έργων, 

συντήρηση, αποχέτευση, ύδρευση, σχολεία, αξιοποίηση κοινοχρήστων, προστασία του περιβάλλοντος 

κλπ) και της ευρύτερης περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών  που ο οικισμός υπάγεται. Θα ήθελα 

δε να της γνωστοποιήσω ότι μεγάλο μέρος της αρθρογραφίας του «Top of Athens» έχει γίνει από τον 

υπογράφοντα με ψευδώνυμο για αποφυγή αυτοπροβολής . 

Σε ότι αφορά τον ισχυρισμό ότι το ενδιαφέρον μου και η γνώση μου είναι μονομερής για τα δρώμενα στην 

ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Αφιδνών αλλά και της περιοχής της Αγίας Τριάδας της  γνωστοποιώ τα 

εξής : 

• Η καταγωγή μου είναι από τις Αφίδνες Αττικής όπως και των 2 γονέων μου και είμαι δημότης 

Αφιδνών από τη γέννηση μου το έτος 1962. 

• Το πατρικό μου σπίτι και τώρα κατοικία μου στον παραδοσιακό οικισμό Αφιδνών, έχει αναγερθεί 

από το έτος 1862, το μεγαλύτερο μέρος της ακίνητης περιούσιας μου βρίσκεται στην περιοχή Αφιδνών 

συμπεριλαμβανομένης και της «Αγίας Τριάδος» . 

• Ο πατέρας μου Αθανάσιος Π. Πάντος ήταν ο πρόεδρος του αναγκαστικού συνεταιρισμού, των 166 

ιδιοκτητών και των κληρονόμων τους που κατείχαν εξ αδιαιρέτου την έκταση των 7.636 στρεμμάτων που 

έχει ανεγερθεί ο οικισμός του οικοδομικού συνεταιρισμού «ΔΙΠ ΣΥΝΠΕ» . 

• Ο πρώτος που πούλησε την ιδιοκτησία του 1/166/7636 στρ. (α/α συμβολαίου 1) στον 

συνεταιρισμό, για να παρακινηθούν και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες χωρίς να εισπράξει τα χρήματα της αξίας 

της ή τα 14 οικόπεδα που ήταν το ισοδύναμο της έκτασης, ήταν ο πατέρας μου.  

• Όταν το 1968 οι Α. Πάντος, Γ. Νάστος, Σ. Δοκουμεντζίδης έφεραν  για να διανοίξει και να βελτιώσει 

τον δρόμο Αφίδνες - Αγία Τριάδα τον γαιοπροωθητή (μπουλντόζα) του εργολάβου Καππή λίγο πιο πάνω 



από το γήπεδο των Αφιδνών (στη θέση των γραμματοκιβωτίων σήμερα), ήμουν εκεί δίπλα στον πατέρα 

μου. 

• Εκεί ήμουν το έτος 1973 όταν έφεραν (στη διασταύρωση παλαιάς Ε.Ο. με οδό Αγίου Μερκουρίου) 

τον πρώτο γαιοπροωθητή (μπουλντόζα) στην Ελλάδα, τύπου Caterpillar D8 270HP με 3 ripper, αξίας τότε 

3.500.000 δρχ. (όσο μισής πολυκατοικίας ). Η μπουλντόζα αυτή διαμόρφωσε την πλατεία της Αγίας 

Τριάδας, τους γύρω δρόμους και φυσικά συμμετείχε στην κατασκευή της τεχνητής λίμνης (ΜΠΕΛΕΤΣΙ) τα 

έτη 1973-1975 (και όχι το 2008 όπως δημοσιεύματα του τοπικού τύπου εσφαλμένα έχουν αναγράψει) με 

χρήματα του πατέρα μου και του Γ. Νάστου. Πολλά χρόνια αργότερα πουλήθηκε σε επιχειρηματία της 

Κρήτης αφού πρώτα διαμόρφωσε τη περιοχή ΜΕΤΟΧΙ – ΡΗ οπού ο Γ. Νάστος δημιούργησε το έτος 1978 

τον μέχρι σήμερα υπάρχοντα οικισμό. Χειριστές αυτού του γαιοπροωθητή ήταν οι αδελφοί Οικονόμου 

από το γειτονικό Καπανδρίτι .  

• Η δεύτερη οικοδομική άδεια που εκδόθηκε στην περιοχή της «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» το έτος 1981 από 

την Πολεοδομία Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής αφορά την κατοικία της αδελφής μου στην οδό Γαληνού .  

• Από το έτος 2006 -2010 παρακολούθησα άμεσα τις προσπάθειες του προέδρου Α. Ζουγανέλη και 

του Κοινοτικού Συμβουλίου να περισώσει και να προστατεύσει τη δημόσια περιουσία στη περιοχή της 

«ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» από κάθε είδους συγκεκαλυμμένες διεκδικήσεις, να ολοκληρώσει τα ημιτελή έργα 

υποδομής, να θεραπεύσει τις ελλείψεις των υπαρχόντων . Όπως για παράδειγμα τα προβλήματα σε ένα 

έργο κόστους 5.500.000 € που χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ ΚΠΣ (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης). 

• Από την έναρξη της λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου Ωρωπού παρακολουθώ τα κοινά με τον 

συνδυασμό «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ» με επικεφαλής τον κ. Α. Τσάκωνα και συμμετέχω ως μέλος στους 

2 συλλόγους (ΣΟΙΠ, ΦΕΛΛΕΥΣ) της περιοχής «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών .  

 

Με εκτίμηση  

Παναγιώτης Α. Πάντος 

Δημότης Κοινότητας Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού  

Μέλος των Συλλόγων «ΣΟΙΠ» και «ΦΕΛΛΕΥΣ» 

 

 

ΥΓ: 1. Αφιερώνω σε όλους 2 φωτογραφίες τραβηγμένες από εμένα σε ηλικία 14 ετών από την κατατακτήρια 

διαδρομή του 23ου ράλι «Ακρόπολις» που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 1976 με αφετηρία την Βαρυμπόμπη και 

τερματισμό την πλατεία της Αγίας Τριάδας αμέσως μετά τη λίμνη. Την όμορφη αυτή τεχνητή λίμνη η οποία είναι 

γνωστή σε όλους του επισκέπτες της περιοχής, κατασκεύασαν τα έτη 1973-75 με έξοδα τους ο Γεώργιος Νάστος και ο 

πατέρας μου Αθανάσιος Π. Πάντος. 

     2.  Αν δεν με απατά η μνήμη μου, η κ. Ελένη Γρίβα στις εκλογές του 2011 για ανάδειξη νέου ΔΣ του ΣΟΙΠ ήταν 

υποψήφια και προφανέστατα ως μέλος του συλλόγου αποδεχόταν  το καταστατικό του  και τις δράσεις του.  

 


