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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Δ.Ι.Π. ΓΙΑ 
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Κύριοι,
Στη συνάντηση του Σαββάτου 30/01/2010 στα γραφεία του Συνεταιρισμού Δ.Ι.Π., στην Αγία Τριάδα, με 
παρόντες τους κ.κ. Χ. Δημητρούλια, Σ. Χαδούλια, Δ. Σαμαρά, Ν. Πυρουνάκη και Χ. Γκορόγια, 
αναφερθήκαμε για πολλοστή φορά στα χρονίζοντα προβλήματα της συνεργασίας Συνεταιρισμού Δ.Ι.Π. και 
Κοινότητας Αφιδνών, καθώς και στην σημερινή αρνητική εικόνα και στην ιδιαίτερα μειωμένη αξιοπιστία του 
Συνεταιρισμού. Στην παρούσα επιστολή δεν θα αναφερθούμε στους λόγους που οδήγησαν στην 
παραπάνω απαράδεκτη κατάσταση, αποτέλεσμα της οποίας είναι η πλήρης απραξία του Συνεταιρισμού και 
η διαιώνιση βασικών προβλημάτων που απασχολούν τους κατοίκους της Ιπποκρατείου Πολιτείας, όπως:

1. Πάγωμα –εδώ και χρόνια- των έργων υποδομής, βασικά εκ των οποίων δεν έχουν καν 
προγραμματιστεί, ενώ θα έπρεπε να έχουν ήδη υλοποιηθεί, καθώς και η εγκατάλειψη από 
πλευράς συντήρησης των υπαρχόντων.
2. Ελλειπές και αναξιόπιστο –με τον επιεικέστερο όρο- δίκτυο ύδρευσης και σύστημα διαχείρισης 
και ελέγχου ποιότητας νερού.
3. Πλήρης αδιαφάνεια στα θέματα της περιουσίας του Συνεταιρισμού και όσον αφορά στο μέγεθός 
της και όσον αφορά στην αξιοποίησή της.

Για τους παραπάνω σοβαρότατους λόγους, στην προαναφερόμενη συνάντηση απεφασίσθη η δημιουργία 
άτυπης επιτροπής αποτελούμενης από τους προέδρους των δύο Συλλόγων Ν. Πυρουνάκη και Κ. 
Κραββαρίτη, με την αρωγή του προέδρου του Ε.Σ. κ. Δ. Σαμαρά, η οποία θα αναλάμβανε την πρωτοβουλία 
να προετοιμάσει μια ουσιαστική συνάντηση Κοινότητας και Συνεταιρισμού, προκειμένου να συζητηθούν, με 
συγκεκριμένες προτάσεις και συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα και από τις δύο πλευρές, για να βρεθούν 
λύσεις για τα παραπάνω προβλήματα, εν όψει μάλιστα του επερχόμενου σχεδίου Καλλικράτη, για την 
τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι Ν. Πυρουνάκης και Κ. Κραββαρίτης συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Κοινότητας στο γραφείο του στις 
04/02/2010, παρουσία και με συμμετοχή του Χ. Γκορόγια. Το σκεπτικό των προτάσεών μας προς τον κ. 
Α. Ζουγανέλη είχε τους εξής άξονες:

1. Νερό.  Άμεση, δίκαιη και αποτελεσματική επίλυση όλων των ζητημάτων που αφορούν στην 
ύδρευση Ιπποκρατείου Πολιτείας και Αφιδνών. Δίκτυο, συντήρηση, τιμολογιακή πολιτική, ποιότητα 
νερού.
2. Περιουσία.  Αντιμετώπιση των θεμάτων περιουσίας Αφιδνών και Ιπποκρατείου Πολιτείας σαν 
ενιαίο σύνολο –χωρίς καμμία αμφισβήτηση του υπάρχοντος ιδιοκτησιακού καθεστώτος και από τις 
δύο πλευρές- προκειμένου να αξιοποιηθεί, να παραμείνει και να αποδώσει τα μέγιστα, τοπικά. Στις 
Αφίδνες και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.
3. Έργα Υποδομής.  Ανάθεση με το βαθμό του επείγοντος, έργων που χρόνια τώρα δεν έχουν 
υλοποιηθεί στις Αφίδνες και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία με την ταυτόχρονη αξιοποίηση και 
εκμετάλλευση, της περιουσίας των δύο φορέων.
4. Διαδικασία.  Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων των δύο φορέων παρουσία και με τη 
συμμετοχή των προέδρων των δύο Συλλόγων, τα συμφωνηθέντα να τεθούν προς έγκριση στο 
Κοινοτικό Συμβούλιο Αφιδνών και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού και να 
κοινοποιηθούν οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών.



Ο πρόεδρος της Κοινότητας συμφώνησε πλήρως με το σκεπτικό των προτάσεών μας και ζήτησε εύλογο 
χρονικό διάστημα, προκειμένου να οργανώσει μια δεύτερη συνάντηση της επιτροπής μας με συμβούλους 
του, στην οποία θα εξετάσουμε ακόμα πιο συγκεκριμένα τις προτάσεις αυτές, πριν από την τελική 
συνάντηση Κοινότητας και Συνεταιρισμού, με συγκεκριμένη και αποδεκτή από τους δύο φορείς ημερήσια 
διάταξη.

Στις 8 ή 9/02/2010 ο πρόεδρος του Εποπτικού κ. Δ. Σαμαράς μου απέστειλε (Ν. Πυρουνάκης) στο σπίτι 
μου, σχέδιο επιστολής του Συνεταιρισμού προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας, στην οποία ζητούσε 
συνάντηση για να μας ενημερώσει (Συνεταιρισμό και Συλλόγους) για το θέμα του επερχόμενου σχεδίου 
Καλλικράτη και μου ζήτησε να την συνυπογράψουμε με τον Κ. Κραββαρίτη, προκειμένου να επιδοθεί στην 
Κοινότητα.

Αφού ενημέρωσα τον κ. Δ. Σαμαρά ότι συναντήσαμε τον κ. Α. Ζουγανέλη και έχουμε κάνει ήδη μια 
προπαρασκευαστική συζήτηση, όπως αναφέρω παραπάνω, του ανέφερα ότι το κείμενο της επιστολής ήταν 
γενικό, δεν ανέφερε καμμία συγκεκριμένη πρόταση, όπως συμφωνήσαμε στα γραφεία του Συνεταιρισμού 
και επομένως δεν μπορούσαμε να την υπογράψουμε.

Συμφωνήσαμε με τον κ. Δ. Σαμαρά να συντάξουμε οι δύο πρόεδροι των Συλλόγων, άλλη επιστολή στην 
οποία θα αναφέραμε τα ζητήματα όπως εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τεθούν.

Λόγω φόρτου εργασίας για την προετοιμασία της ετήσιας Συνεστίασης που προγραμματίζαμε για τις 
12/02/2010, ενημέρωσα τον κ. Δ. Σαμαρά ότι θα του απαντούσαμε την εβδομάδα 15-21/02/2010. Στη 
διάρκεια όμως αυτής της εβδομάδας μας τηλεφώνησε, εμένα και του Κ. Κραββαρίτη, επανειλημμένα ο κ. Γ. 
Μπαζάνος, ο οποίος κατά τα λεγόμενά του, μεθόδευε και με τη συμμετοχή του κ. Δ. Σαμαρά συνάντηση με 
τον κ. Α. Ζουγανέλη για τα ίδια παραπάνω θέματα, που είχαμε αναλάβει ως επιτροπή. Έκπληκτος τον 
ρώτησα σε συνεννόηση ή κατ΄ εντολή ποίου και με ποιά ιδιότητα ενεργούσε. Οι γενικές και ασαφείς 
απαντήσεις του, αλλά και η Εξώδικη Πρόσκληση – Δήλωση που έστειλε ο  κ. Δημητρούλιας προς τον 
πρόεδρο της Κοινότητας για το θέμα του Τ.Α.Π., τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μας προβληματίζουν 
εξαιρετικά. Αυτές οι ενέργειες, θεωρούμε ότι τορπιλίζουν και καταδικάζουν κυριολεκτικά την προσπάθεια, 
που με τη σύμφωνη γνώμη του κ. Δημητρούλια, αναλάβαμε σαν πρόεδροι των Συλλόγων.

Παράλληλα υπέπεσε στην αντίληψή μας και η Εξώδικη Δήλωση-Πρόσκληση-Διαμαρτυρία του 
Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου κατά του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία» στην 
οποία εκφράζει σοβαρότατα ερωτήματα προς τον Συνεταιρισμό, για την περιουσία του Σπυρίδωνος 
Δουκουμετζίδη και την διάθεσή της, καθώς και ζητήματα ιδιοποίησης και προσπάθεια εκποίησης μέρους 
τουλάχιστον της περιουσίας αυτής.

Κύριοι,

1. Επειδή στην παραπάνω Εξώδικη Δήλωση θίγονται θέματα συμφερόντων του Συνεταιρισμού, 
εμείς σαν εκπρόσωποι των μελών των Συλλόγων μας –που είναι και μέλη του Συνεταιρισμού- σας 
δηλώνουμε ότι είμαστε κατηγορηματικά αρνητικοί σε οποιαδήποτε τροποποίηση, εκχώρηση, 
μεταβίβαση κ.λπ., της περιουσίας του Συνεταιρισμού που αναφέρεται στην Εξώδικο Δήλωση του 
Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, πριν από την τελική έκβαση της υποθέσεως.

2. Ως προς το έργο που έχουμε αναλάβει για την προαναφερόμενη τελική συνάντηση Κοινότητας 
και Συνεταιρισμού, σας καλούμε να την αντιμετωπίσετε με τη δέουσα προσοχή, να ενημερώσετε 
και να εγκαλέσετε εκείνους οι οποίοι, κατά την εκτίμησή σας, θα παρακολλήσουν το έργο το οποίο 
έχουμε αναλάβει, προκειμένου να το φέρουμε σε πέρας, για το συμφέρον των Αφιδνών και της 
Ιπποκρατείου Πολιτείας.

Να αναλάβετε τις ευθύνες σας, να εκτιμήσετε τη σοβαρότητα της κατάστασης και την αποφασιστικότητά μας 
να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα τώρα! Χρόνος δεν υπάρχει!!!

Σας δηλώνουμε ότι, όποια και αν είναι η έκβαση αυτής της υπόθεσης, οι δύο Σύλλογοι θα πράξουν ό,τι η 
Συλλογική τους αποστολή επιβάλει, για το καλό και το συμφέρον των κατοίκων της Ιπποκρατείου Πολιτείας 
και των Αφιδνών.

Ο Πρόεδρος του ΦΕΛΛΕΑ                                   Ο Πρόεδρος των ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Νίκος Πυρουνάκης                                                  Κώστας Κραββαρίτης
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