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Το σλόγκαν του υπουργείου Τουρισμού φαίνεται ότι ζήλεψαν και υιοθέτησαν οι διοικούντες το 
σύλλογο Φελλέα. Και γίνομαι πιο σαφής.

Στο ημερολόγιο που διένειμαν οι του συλλόγου Φελλεύς στην πρώτη κιόλας παράγραφο εξελίσεται 
η μυθογραφία γράφοντας ότι τον Αύγουστο 2007 οργάνωσαν ομάδες περιφρούρησης, σκοπιές και 
περιπολίες στην περιοχή της Ιπποκρατείου πολιτείας και συνεχίζουν

«Οι τοπικές αρχές και όλοι οι σύλλογοι της περιοχής ήταν απόντες»

Χα, φαίνεται ότι τώρα ξύπνησαν από τον λήθαργο γιατί ξέρουν ότι στην περιοχή δραστηριοποιείται 
ο σύλλογος οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας από το 1999.Σε πυρκαγές όπως στην λίμνη, κοντά 
στο σπίτι του Παρδάλη, στο Αμερικάνικο σπίτι, στον κόμβο Μαλακάσσας ,η παρουσία και η δράση 
των μελών του συλλόγου ήταν συνεχής, ο δε συντονισμός ήταν κάτω από τον έλεγχο της 
διοίκησης του συλλόγου.Αλλά και στον προληπτικό τομέα ο σύλλογος δραστηριοποιήθηκε με 
περιπολίες σκοπιές έλεγχο εισόδων της Ιπποκρατείου Πολιτείας από το 1999(περισσότερες 
πληροφορίες στην  επιστολή μου «δεν έτυχε πέτυχε» στην ιστοσελίδα του συλλόγου 
(ippokrateiospoliteia.gr). Γνωρίζουν ότι σε όλες της πυρκαιές στην περιοχή των Αφιδνών υπήρξε 
παρουσία των μελών του συλλόγου ενώ οι δική τους απουσία σαν άτομα ήταν φανερή ίσως μας 
βοηθούσαν νοερώς(όνειρα,όνειρα όνειρα).Διαβάστε στην επιστολή του Λαμπιθιανάκη Γιώργου  
«με τους ωραίους» την τελευταία παράγραφο και την επιστολή μου «λεπτά αγωνίας» για τους 
κουστουμαρισμένους και παρφουρμαρισμένους. 

  Αυτό αποδεικνύεται και από την επιστολή της Πυροσβεστικής υπηρεσίας στις 30 Ιουλίου 2008:

«βεβαιώνεται ότι ο σύλλογος οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας δραστηριοποιείται στην προληπτική 
και κατασταλτική διαδικασία εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής του καθώς και σε πάσης 
φύσεως παροχή βοήθειας»

Και πιο μεγάλη απόδειξη η αναγνώριση και ένταξη μας στην Γ.Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
στις 4 Σεπτεμβρίου 2008:

«Εντάσσουμε την Εθελοντική Οργάνωση με την Επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» στο μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με 
Αριθμό Μητρώου 67/2008. Η ως άνω Εθελοντική οργάνωση δραστηριοποιείται στον τομέα 
πολιτικής προστασίας και ειδικότερα στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στην προστασία 
περιβάλλοντος ιδιαίτερα στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση όπως προκύπτει από την  
αποδεδειγμένη δράση τους στο πρόσφατο παρελθόν.»

Απόδειξη ακόμα η μεγάλη συμμετοχή των κατοίκων της Ιπποκρατείου πολιτείας και όχι μόνο 
(πάνω από 170 άτομα),στο εγγεκριμένο (από την Πυροσβεστική και την Γ.Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας)σχέδιο πυρασφάλειας του συλλόγου  το οποίο βοήθησε να καταγραφεί ο Γιώργος 
Λαμπιθιανάκης το Ιανουάριο του 2008 και εφαρμόζεται ανελιπώς από το 1999 με συνεχείς 
βελτιώσεις.    

Ας θυμηθούμε δε το 2007 με τις μεγάλες φωτιές της Πελοπονήσου ποιοι φύλαγαν στο 
πάρκο(αλώνια), στην διασταύρωση της ΑΝΚΟ ,στην Δροσοπηγή, στην Διός,ποιοι περιπολούσαν 
στην ευρεία περιοχή Αφιδνών;οι διοικούντες τον Φελλέα;Όχι αλλά άτομα από τον σύλλογο Αφίδναι 
2000,από τον σύλλογο Αφινδνο, από τον σύλλογο Δροσοπηγή, απλοί κάτοικοι των Αφιδνών κάτω 
από την εποπτεία της κοινότητας Αφιδνών.Ο πρόεδρος της κοινότητας και οι κοινοτικοί σύμβουλοι 



περιπολούσαν σε όλη την περιοχή, από Δροσοπηγή,Ιπποκράτειο Πολιτεία, Κατσίμιδι ,εθνική 
οδό,Κοσμοθέα, κ.λ.π.Εμείς τους βλέπαμε διότι και περιπολούσαμε μέχρι τις 5 η 6 το πρωί και 
πηγαίναμε για ύπνο για να ξυπνήσουμε να πάμε στις δουλειές μας στις 8 π.μ Αυτοί δεν τους 
έβλεπαν γιατί πίνανε τα τσίπουρα, τα ούζα και τα ουίσκι, έτρωγαν τα  μεζεδάκια και έβλεπαν  τους 
ποδοσφαιρικούς αγώνες στην TV ,κάνοντας και κοινωνική κριτική στην γωνία Πάρνηθος και 
Ολύμπου.

Μήπως όλη αυτή η παραζάλη και η ευθυμία τους δημιούργησε την ψευδαίσθηση ότι «οι τοπικές 
αρχές και όλοι οι σύλλογοι της περιοχής ήταν απόντες» ή υπάρχουν άλλα κίνητρα και δεσμεύσεις; 
Εκείνες τις μέρες έβγαιναν υπηρεσία 52 άτομα από τον σύλλογο οικιστών για να καλύψουν τις 
ανάγκες για περίπολα μυστικά, φανερά και ελέγχου των εισόδων της Ιπποκρατείου Πολιτείας.(το 
σπίτι μου κάθε απόγευμα γινόταν τηλεφωνικό κέντρο γιά να ειδοποιηθούν οι συμμετέχοντες)

Ολα αυτά τα γνωρίζουν οι διοικούντες τον ΦΕΛΛΕΑ και την δική τους ανεπάρκεια και απουσία από 
όλα τα σοβαρά προβλήματα του οικισμού θέλουν να την μεταφέρουν εντέχνως σε άλλους 
συλλόγους και την κοινότητα Αφιδνών. Γιατί άραγε;Τι θέλουν να καλύψουν;Ποιός ο λόγος ύπαρξης 
το Φελλέα; Είναι μόνο η διάσπαση της φωνής και της ενότητας των κατόικων της Ιπποκρατείου 
Πολιτείας; Και στο κάτω κάτω δεν πρέπει να μαθουμε από πού ,από ποιούς και γιατί 
επιχορηγούνται;
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