Δημόσια Συζήτηση- Διάλογος για τα θέματα της Ιπποκρατείου Πολιτείας ΙΙΙ

Η νέα παρέμβαση του κ. Χρυσόστομου Δημητρίου με αναγκάζει να επισημάνω ορισμένα σημεία για το
θέμα και να δημοσιοποιήσω κάποια συμπεράσματα μου ..
1. Είναι προφανές ότι δεν έχει διαβάσει την προηγούμενη απάντηση μου στην κ. Ελένη Γρίβα και
τον παραπέμπω να την διαβάσει από την σχετική ανάρτηση στο site.
2. Θέλω να πιστεύω ότι τόσο κ. Χ. Δημητρίου όσο και η κ. Ε. Γρίβα είναι δημότες του Δήμου
Ωρωπού για ευνόητους και προφανείς λόγους αλλά κυρίως αξιοπιστίας στην εκφορά γνώμης προς
τους υποψηφίους Δημάρχους ..
3. Η επιστολή του κ. Τ. Κουρή για καταγραφή, προτεραιοποίηση , ανάδειξη και προβολή των
θεμάτων που αφορούν τον οικισμό αποστάλθηκε αρχικά στον ΣΟΙΠ για συλλογική
αντιμετώπιση με την φράση «Θα ήθελα τις απόψεις σας για την πρόταση αυτή καθώς επίσης, αν
την βρίσκετε ενδιαφέρουσα, να την επικοινωνήσετε και σε άλλους κατοίκους, γιατί δυστυχώς
διαθέτω περιορισμένο αριθμό ηλεκτρονικών διευθύνσεων. »
4. Η προσπάθεια απαξίωσης - εξουδετέρωσης της ενασχόλησης μου με τα κοινά της ΔΕ
Αφιδνών, του οικισμού της ΙΠ και της δυνατότητας διατύπωσης θέσεων και απόψεων μου ως
ενεργού πολίτη -δημότη εκτός από αντιδημοκρατική, προσχηματική είναι και ρατσιστική
ξεχωρίζοντας τους ενδιαφερομένους σε κατοίκους έχοντες ανεγερμένη κατοικία και κατέχοντες
απλά περιουσία !!!

Με εκτίμηση
Παναγιώτης Α. Πάντος
Δημότης Κοινότητας Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού
Μέλος των Συλλόγων «ΣΟΙΠ» και «ΦΕΛΛΕΥΣ»

ΥΓ.: 1. Για ορισμένους (ευτυχώς μειοψηφία) ιδιόκτητες οικοπέδου/ων, κατοικίας στην περιοχή της ΙΠ, δεν σημαίνει
ότι με την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου στον οικισμό αποκτούν και ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί του
συνόλου της ΔΕ Αφιδνών. Ή με αλλά λόγια δεν « ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα».
2. Αν δεν με απατά η μνήμη μου, ο κ. Χ. Δημητρίου στις εκλογές του 2011 & 2013 για ανάδειξη νέου ΔΣ του
ΣΟΙΠ ήταν υποψήφιος και προφανέστατα ως μέλος του συλλόγου αποδεχόταν το καταστατικό του και τις δράσεις
του.

