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Ιπποκράτειος Πολιτεία 25/9/2014 

 

Αγαπητά μέλη του Σ.Ο.Ι.Π., αγαπητοί κάτοικοι της Ιπποκρατείου Πολιτείας, 

 

Στα πρακτικά της 27
ης

 Αυγούστου 2014 προσπαθήσαμε να σας ενημερώσουμε με το πιο κατατοπιστικό τρόπο για την 

συζήτηση που διεξήχθη στο ανοιχτό διοικητικό συμβούλιο όπου συμμετείχαν και μέλη της προσωρινής διοίκησης 

του Συνεταιρισμού «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία» (Σ.Δ.Ι.Π.). 

 

Ευθύνη και σκοπός μας στην εν λόγω συνάντηση ήταν και να καταγράψουμε με ακρίβεια στα πρακτικά τις 

ερωτήσεις–απαντήσεις που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της και στην συνέχεια να δημοσιοποιηθούν τα 

πραγματικά γεγονότα για την πληρέστερη ενημέρωσή σας. 

 

Και από εκείνη την ημέρα (ανακοίνωσης των πρακτικών) αρχίζουν να συμβαίνουν πρωτοφανή πράγματα. 

Σπεύδουν «καλοπροαίρετοι» συμπολίτες μας να μας κατηγορήσουν για πολλά και διάφορα άλλα. 

 

Ξαφνικά διαπιστώνουμε και επικεντρωνόμαστε πως η «γραμματειακή υποστήριξη» του Συλλόγου μας δεν λειτουργεί 

όπως πρέπει και έχει υποπέσει σε νομικά παραπτώματα, όπως ότι εξέδωσε διαφορετικά πρακτικά-κάτι το οποίο δεν 

συμβαίνει-διότι όπως ορίζει και το καταστατικό του συλλόγου μας (σύμφωνα με το άρθρο 8) έχουμε υποχρέωση να 

δημοσιοποιήσουμε την απεσταλμένη σε εμάς πρόταση του μειοψηφήσαντος μέλους του Δ.Σ. ταυτόχρονα με την 

δημοσιοποίηση των εγκεκριμένων πρακτικών από την πλειοψηφία του Δ.Σ. 

 

Και ενώ η αλήθεια καταγράφηκε και δημοσιοποιήθηκε δυστυχώς δεν επικεντρωνόμαστε στην ουσία, δηλαδή στο 

περιεχόμενο των πρακτικών. 

 

Μάλιστα κύριοι, στην ουσία να επικεντρωθούμε!! 

 

Έχουμε κάθε δικαίωμα ως σύλλογος και υπερασπιστής των συμφερόντων των μελών μας να μεταφέρουμε για 

λογαριασμό όλων μας ερωτήσεις και να αναμένουμε σοβαρές και αξιόπιστες απαντήσεις που δικαιούμαστε, 

ιδιαιτέρως για τα θέματα περιουσίας του Συνεταιρισμού. 

 

Οι απαντήσεις που μας δόθηκαν δεν καθησυχάζουν, μας το είπαν και τα μέλη μας μόλις διάβασαν την ανακοίνωση 

των πρακτικών και πολλοί από αυτούς μας επέπληξαν για το ήπιο του χαρακτήρα των ερωτήσεων μας και για πιο 

λόγο δεν εμβαθύναμε περισσότερο. 

 

Άλλοι με ανακοίνωση τους μας επέπληξαν για πιο λόγο δεν αντιληφθήκαμε πολύ νωρίτερα (πριν την επίσημη 

ανακοίνωση Σ.Δ.Ι.Π.) την ενεργοποίηση του προσωρινού Δ.Σ. και γιατί δεν προκαλέσαμε εμείς συνάντηση μαζί τους 

για να μάθουμε τα σχέδια τους. 

 

Αντί λοιπόν να εξασκούμαστε εμείς ως Δ.Σ. του Σ.Ο.Ι.Π. σε μαντικές ικανότητες, δεν θα ήταν πιο χρήσιμο να είχε 

αναφερθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σ.Ο.Ι.Π. της 7
η
 Ιουλίου 2014 (η οποία είχε ως αποκλειστικά θέματα 

συζήτησης α) Νόμος 4030/ΣΔΙΠ και β) την Πυρασφάλεια), έστω και μια απλή πληροφορία από αυτούς που 

παραβρέθηκαν και συμπτωματικά στην συνέχεια αποτελούν και το προσωρινό Δ.Σ. ΣΔΙΠ;;; 

 

Στην συνέχεια ακολουθούν ανακοινώσεις πως τα μέλη της πλειοψηφίας του Δ.Σ. Σ.Ο.Ι.Π. απέκτησαν σοβαρό 

πρόβλημα με την ακοή τους, διότι μερικά από αυτά που άκουσαν να αναφέρονται, τώρα δεν ισχύουν η κάπως 

αλλιώς ειπώθηκαν και συνεπώς διαψεύδονται. 

 

Αγαπητά μέλη μας, σας διαβεβαιώνουμε πως όποιοι προσπαθήσουν με τις δηλώσεις τους να αποπροσανατολίσουν 

και απαξιώσουν τον σύλλογο μας δεν θα το πετύχουν να είστε σίγουροι. 

 



Αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει και θα υπερασπιστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι: 

 

� Να μάθουμε επιτέλους μετά από 35 χρόνια ποια ήταν η αρχική-πραγματική περιουσία του Συνεταιρισμού. 

� Που και Πως έχει διατεθεί η περιουσία του Συνεταιρισμού έως σήμερα. 

� Nα μην πειραχτεί ούτε εκατοστό από την εναπομείνασα περιουσία του Συνεταιρισμού 

 

Και όλα αυτά για να μην πληρώσει ούτε ευρώ κάτοικος της Ιπποκρατείου Πολιτείας για την υλοποίηση και 

ολοκλήρωση των έργων υποδομής. 

 

Να σημειωθεί πως τα παρακάτω υπογράφοντα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ο.Ι.Π. δεν διεκδικούν μέρος της περιουσίας του 

Συνεταιρισμού, και ούτε επιθυμούν να ασκήσουν την οποιαδήποτε εξουσία συμμετέχοντας σε οποιοδήποτε 

διοικητικό συμβούλιο του ΣΔΙΠ. 

 

Από την πλευρά μας και για την πληρέστερη ενημέρωση του συλλόγου μας, ζητήθηκε συνάντηση μεταξύ των δύο 

Διοικητικών Συμβουλίων (Σ.Ο.Ι.Π. & Σ.Δ.Ι.Π.) η οποία έγινε αποδεκτή και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά μετά την 

ολοκλήρωσή της. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ο.Ι.Π. 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

ΠΑΡΟΝ 

ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

ΠΑΡΟΝ 

ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

ΠΑΡΟΝ 

ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

ΠΑΡΟΝ 

ΕΓΓΡΑΦΟ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Δ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Μ. ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Β. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ 

ΤΑΜΙΑΣ 

Μ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 


