Προς ΔΣ του ΣΔΙΠ και του ΣΟΙΠ.
...... η άλλη πλευρά του νομίσματος !!!
Πράγματι η επιστολή του κυρίου και της κυρίας Λαδόπουλου, εξέφρασε την αγωνία τους, τον προβληματισμό τους, την
απαρίθμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία (ΙΠ) και την παραίνεση για
δραστηριοποίηση όλων μας.
Δεν αμφιβάλλω για τις προθέσεις τους, πόσω μάλλον για την προτροπή τους αλλά έχω μεγάλες επιφυλάξεις για τον
ρεαλισμό εάν μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν ομάδα με γνώμονα τον συντονισμό των ενεργειών μας για την
προσπάθεια επίλυσης των κοινών προβλημάτων μας.
Προκύπτει εκ των πραγμάτων το διαχρονικό ερώτημα που ταλανίζει την Ελλάδα και όχι μόνο την ΙΠ, γιατί δεν μπορούμε
να επιτύχουμε μία στοιχειώδη κατανόηση και συνεννόηση.
Προφανώς υπάρχει πρόβλημα, το οποίο για να διορθωθεί απαιτείται η διάγνωση του.
Εχουμε και λέμε, λοιπόν...... σύμφωνα με την δική μου αντίληψη.
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Η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της ΙΠ, είναι αδιάφοροι για την γνώση και κατα συνέπεια την προσπάθεια
που απαιτείται για την επίλυση των προβλημάτων μας, εστω και αν απαιτείται προς τούτο σταδιακή πρόοδος.
Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι λόγω επαγγελματικής τους κατάρτισης μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην
εν λόγω πρόοδο. Δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί κ. ά. Μάλλον λόγω τυχόν συγκεκριμένων λόγων δεν
ασχολούνται, με συνέπεια πολλές φορές να χρειάζεται να απευθυνθούμε σε εξωτερικούς παράγοντες, που σε
κάποιες περιπτώσεις μάλλον να απαιτείται, λόγω απουσίας των συμπολιτών μας. Πχ, ...το ιδιοκτησιακό
πρόβλημα.
Οι “φορείς” στους οποίους έχουμε εναποθέσει τις “ελπίδες” μας, λειτουργούν με κριτήρια που θυμίζουν
κομματική νοοτροπία.
1. Από την μία πλευρά ο ΣΟΙΠ.....
Ενώ είχε αναπτύξει μία καλή δυναμική, παρουσιάζοντας τα προβλήματα, οργανώνοντας συζητήσεις,
οργανώνοντας την πυρασφάλεια, έχει φτάσει σήμερα στο σημείο να μην έχει αντικείμενο. Η πυρασφάλεια
γίνεται πλέον από την ΜΑΚΙΠ, στούς ανθρώπους (εθελοντές) της οποίας αξίζουν συγχαρητήρια. Για το νερό
και την τιμή του εστάλη μία επιστολή διαμαρτυρίας στον Δήμαρχο και μέχρι εκεί..., κάποτε είχε οργανώσει
κατάλυψη του Δημαρχείου – χωρίς βέβαια ουσιαστικά αποτελέσματα.
Εκανε αγώνα πραγματικό παρεμπόδισης της επαναλειτουργίας του Συνεταιρισμού, χωρίς καμία αξιοπρεπή
τεκμηρίωση που θα συνέβαλλε σε μία ώριμη απόφαση σχετικά με τα πραγματικά μας συμφέροντα. Παρά
τις φωνασκίες για ...σκάνδαλα και ... φαγοπότι στον Συνεταιρισμό, είχαμε φτάσει στον “βοσκό ...που
φωνάζει για τον λύκο”!!!! Ο τρόπος που λειτούργησε στο θέμα αυτό ο ΣΟΙΠ, έβλαψε τα θέματα μας
δημιουργώντας μόνο εντυπώσεις. Οταν ρωτούσε δε κανείς να μάθει κάτι παραπάνω, έπαιρνε την
απάντηση ... “δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, έχουμε τις πηγές μας και.... δεν θέλουμε να φάμε καμία
μήνυση”. Ολα αυτά όμως δημιούργησαν μία περιρρέουσα κατάσταση καχυποψίας μεταξύ των κατοίκων,
χωρίς καμία ουσία, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της νοημοσύνης μας.
Και τώρα καλούνται τα μέλη του ΣΟΙΠ και όποιοι άλλοι θέλουν να συμμετάχουν στην Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
διότι “…ο ΣΟΙΠ είναι ο μόνος φορέας εκπροσώπησης της ΙΠ”, ‘οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του. Και
θα ζητηθεί ίσως η γνώμη των κατοίκων για τον ΣΧΟΟΑΠ (Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης)
που αφορά την περιοχή μας. Πόσοι γνωρίζουν το θέμα σε βαθμό που να έχουν μία αξιόπιστη άποψη; ή θα
το καταλάβουν στην ΓΣ;
Ας κάνει κάποιος ένα απολογισμό της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του ΣΟΙΠ τα τελευταία
οκτώ χρόνια που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον ;;;;;;;
2.

Από την άλλη ο ΣΔΙΠ........
Μία ομάδα συμπολιτών μας πρίν δύο χρόνια περίπου έκανε μία προσπάθεια αναβίωσης του
Συνεταιρισμού, επιτυγχάνοντας του σκοπού της.
Παρά τις αντιδράσεις κατάφερε να οργανώσει ΓΣ να λάβει το πράσινο φώς από το Ειρηνοδικείο και να
εκλέξει νέο ΔΣ.
Μέχρι σήμερα όμως, δεν γνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση του ΣΔΙΠ, δεν έχουμε καταλάβει πως
έχουν προκύψει τα εκατό τόσα οικόπεδα που, σύμφωνα με την ανάρτηση στον ιστότοπο του ΣΔΙΠ,
δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο, ως περιουσία του!!!!
Εχουμε σαν ΣΔΙΠ τόση περιουσία;;;;
Δεν έχουμε καμία αναφορά ή περιγραφή τι σκέπτεται να κάνει το νέο ΔΣ.Υπάρχει κάποιο σχέδιο;

Εγινε η συνάντηση με το Δήμαρχο στα μέσα Ιουνίου και ακόμα δεν έχει αναρτηθεί τίποτα προς ενημέρωση
μας.
Διαπιστώνεται μία ολιγωρία στην δραστηριότητα του ΔΣ, δημιουργώντας ερωτήματα και επιφυλάξεις για
τον ενεργό ρόλο του ΣΔΙΠ στην προσπάθεια επίλυσης των θεμάτων της ΙΠ.
Θα μπορούσε κανείς να αναφερθεί με περισσότερες λεπτομέρειες στην κατάσταση που επικρατεί.
Η ουσία είναι ότι οι “φορείς” με προθέσεις ακύρωσης αμφοτέρων, έχουν σαν μέλημα να μήν “νομιμοποιήσουν”
αλλήλους.
Ολα τα ανωτέρω λειτουργούν σαφώς υπονομευτικά στην αντιμετώπιση των τοπικών μας προβλημάτων.
Σύμφωνα όμως με την σωστή προτροπή του κυρίου και της κυρίας Λαδοπούλου, θα έπρεπε να γίνει μία κοινή
συγκέντρωση/συζήτηση και από τους δύο με στόχο την σαφή δέσμευσή τους για συνεργασία ενώπιον των κατοίκων και
βεβαίως όχι με το πνεύμα που έγινε η τελευταία τους κοινή συνάντηση, που υπονομεύθηκε από τα ψιλά γράμματα της
συμφωνίας.
Καλώς ή κακώς απαιτείται η ύπαρξη οργανωμένων φορέων, έστω και στοιχειωδώς, για την κινητοποίηση των κατοίκων.
Με την έννοια αυτή ο ΣΟΙΠ και ο ΣΔΙΠ μαζί μπορούν να επιτελέσουν αυτό τον ρόλο.
Και για να μήν θεωρηθεί ότι αερολογώ θα φέρω το εξής παράδειγμα σχετικά με τις νέες τιμές του νερού που θα
υποστούμε από τον Δήμο, παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις για ενιαία τιμή στο νερό του Δήμου.
Ο ΣΟΙΠ έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας. Ο ΣΔΙΠ ενημέρωσε ανάλογα τον Δήμαρχο εισπράττοντας αρνητική απάντηση επί
της ουσίας.
Μία ομάδα κατοίκων, έχει ξοδευτεί ήδη, υποβάλλοντας προσφυγή στην Περιφέρεια για τις νέες τιμές νερού ανα κλίμακα
και ψάχνει το θέμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ για να δοκιμασθούμε όλοι έμπρακτα!!!!
Ας συννενοηθούμε όλοι ΣΟΙΠ, ΣΔΙΠ και κάτοικοι, με κοινή συνάντηση ΣΟΙΠ και ΣΔΙΠ και να αποστείλουμε κοινό εξώδικο
σαν ιδιώτες στον Δήμο για την μεγάλη καθυστέρηση αποστολής των λογαριασμών του νερού. Οταν οι λογαριασμοί
αποστέλλονται ανά εξάμηνο τότε είναι πολύ πιθανόν οι καταναλώσεις να φτάνουν πάνω από τα 300 κυβικά με
αποτέλεσμα να χρεώνεται κατανάλωση στην κλίμακα 3.10 ευρω/κυβικό. Αν όμως μας αποστέλλεται ο λογαριασμός ανά
δίμηνο ή τρίμηνο η κατανάλωση δεν θα φτάνει τα 300 κυβικά. Αναλόγως βέβαια με την κατανάλωση του καθενός.
Επίσης στο ίδιο πνεύμα κοινής συννενόησης θα πρέπει να αναθέσουμε σε ειδικό μηχανικό την συγγραφή μελέτης προς
εξακρίβωσης του πραγματικού κοστολογίου, ωστε να γνωρίζουμε λόγω ανταποδοτικότητας πόσο μας χρεώνει ο Δήμος
σύμφωνα με την κλίμακα που θα ισχύει από τις αρχές του 2016 και πόσο του στοιχίζει. Υπάρχει σοβαρός και
καταρτησμένος μηχανικός ήδη
Τουλάχιστον αυτό το εξώδικο και την εκπόνηση του κοστολογίου του νερού μπρορούμε να τα κάνουμε σαν μία κοινή
προσπάθεια ΟΛΩΝ μας. Ισως είναι μία αρχή κοινής συννενόησης και προσπάθειας.
Αν ναί τότε κάτι μπορεί να γίνει, αν όχι .....τι είχες Γιάννη, ....τι είχα πάντα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΗΣ

