Ιπποκράτειος Πολιτεία, 06/07/2017

Αγαπεηνί θάηνηθνη,
Ο ΣΟΗΠ ηδξύζεθε ην 1998 θαη είλαη ν κνλαδηθόο ζύιινγνο ηεο πεξηνρήο καο, πνπ αθνπγθξάδεηαη
ηα πξνβιήκαηα ησλ νηθηζηώλ θαη ζθνπόο ηνπ είλαη λα ζπλδξάκεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο
καο, πξνζθέξνληαο βηώζηκεο ιύζεηο ζε πνιιά από ηα ζέκαηα, πνπ καο απαζρνινύλ θαη ζα έπξεπε λα
είραλ επηιπζεί από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο, σο όθεηιαλ.
Γελ έρεη πνηέ από ηεο ηδξύζεώο ηνπ επηδνηεζεί θαη κνλαδηθά ηνπ έζνδα είλαη νη ζπλδξνκέο ησλ
κειώλ ηνπ. Τα έζνδα απηά επηζηξέθνληαη πάληνηε, ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο (άλσ ηνπ 90%), ζε
αληαπνδνηηθά έξγα-δξάζεηο, πνπ αθνξνύλ ζε όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Ηππνθξαηείνπ Πνιηηείαο,
αλεμαξηήησο εάλ είλαη κέιε ηνπ ζπιιόγνπ ή όρη.
Τα ησξηλά κέιε ηνπ ζπιιόγνπ απαξηζκνύληαη ζε 206 νηθνγέλεηεο-νηθίεο (1 κέινο γηα θάζε νηθία).
Ζ εηήζηα ζπλδξνκή, κε απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, έρεη ζπκθσλεζεί ζην πνζό ησλ 20€.
Πξνθεηκέλνπ ην κέινο λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη ζηελ εθάζηνηε Γεληθή Σπλέιεπζε αξθεί λα έρεη
ηαθηνπνηήζεη μόνο την τρέτοσσα ζπλδξνκή ηνπ.
Δίλαη θαηαλνεηό, βέβαηα, πσο πνιινί από ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο καο δελ γλσξίδνπλ πνιιά
γηα ηελ δξάζε ηνπ ΣΟΗΠ, είηε γηαηί είλαη πνιύ λένη σο θάηνηθνη, είηε γηαηί δε βξέζεθε ε επθαηξία λα
ελεκεξσζνύλ από ηνπο παιαηόηεξνπο.
Δλδεηθηηθά,ινηπόλ, ζα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε κεξηθέο από ηηο ζεκαληηθόηεξεο δξάζεηο ηνπ:
Παξελέβε θαη πέηπρε ηελ εγθαηάζηαζε ηειεθσλίαο ζηελ πεξηνρή καο από ηνλ ΟΤΔ (κε όια ηα
γλσζηά πξνβιήκαηα πνηόηεηαο ηεο θαη ππεξβνιηθώλ ρξεώζεσλ) ρξεζηκνπνηώληαο κεηαμύ άιισλ
θαη έλδηθα κέζα.
Σπλέηαμε ηελ νλνκαηνζεζία ησλ δξόκσλ, θαηαζθεύαζε θαη ηνπνζέηεζε ηηο αληίζηνηρεο πηλαθίδεο,
ηηο νπνίεο θαη ζπλερίδεη λα ζπληεξεί.
Εήηεζε επίκνλα θαη θνξηηθά ηελ θαηαζθεπή από ηνλ Σπλεηαηξηζκό (ΣΓΗΠ) ηνπ εζσηεξηθνύ
δηθηύνπ ύδξεπζεο, ην νπνίν παξαδόζεθε πξνο ρξήζε (παξά ηηο πνιιαπιέο επηζεκάλζεηο καο)
εκηηειέο ην 2001 θαη κε πνιιέο αηέιεηεο, πνπ καο ηαιαηπσξνύλ έσο θαη ζήκεξα. Να ζεκεησζεί,
παξελζεηηθά, πσο, έσο ηόηε, ηα ζπίηηα ηξνθνδνηνύληαλ κε λεξό από βπηία.
Οξγάλσζε ζπγθεληξώζεηο θαη δηακαξηπξίεο γηα ηελ ςειή ηηκή θαη ηηο ζπλερείο δηαθνπέο
ύδξεπζεο. Δθπόλεζε δε κειέηε γηα ηελ ζεξαπεία ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ θαη ηελ θαηέζεζε
ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο.
Πξαγκαηνπνίεζε κε δηθά ηνπ έμνδα ηελ πξώηε δηαγξάκκηζε δξόκσλ.
Θαηαζθεύαζε θαη ηνπνζέηεζε ράξηεο ζε εκθαλή ζεκεία ηεο πεξηνρήο καο γηα ηελ δηεπθόιπλζε
ηόζν ησλ θαηνίθσλ όζν θαη ησλ επηζθεπηώλ.
Οξγαλώλεη θαηά θαηξνύο εζεινληηθνύο θαζαξηζκνύο, θνπή θιαδηώλ θαη θνξκώλ, αλνηρηέο
εθδειώζεηο (Ηνπιηαλή Βεγγέξα απνθξηάηηθνπο ρνξνύο θ.ιπ.).
Σπλερώο θξνληίδεη γηα ηελ απνθαζήισζε δηαθεκηζηηθώλ ηακπειώλ από δέληξα θαη δηάθνξα άιια
ζεκεία.

Δπί κηα δεθαεηία θαη παξά ηνπο δηθαζηηθνύο δησγκνύο θαη θαηαζπθνθάληεζε, πνπ ππέζηεζαλ ηα
κέιε ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΣΟΗΠ απέηξεςε κε ζπλερείο θαη επίκνλεο παξεκβάζεηο ηε κεηαβίβαζε
θνηλνρξήζησλ νηθνπέδσλ (30 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ εκπνξηθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ ρώξσλ) ζε
γλσζηό ηδηώηε πνπ ηα δηεθδηθνύζε, ρσξίο λα θαηέρεη ν ηειεπηαίνο ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά
έγγξαθα.
Σπκκεηείρε από ηελ αξρή ζηελ πξνζπάζεηα θαηάξγεζεο ησλ δηνδίσλ.
Δίρε θαη έρεη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηε δηαηύπσζε πξνηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ην ΣΦΟΟΑΠ ηεο
πεξηνρήο ησλ Αθηδλώλ, πνπ αθνξά ην κέιινλ ηεο πεξηνρήο καο γηα ηελ επόκελε 20εηία.
Με ζπλερείο πεξηπνιίεο, ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ νηθηζηώλ θαη ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δξάζεο ησλ έλνπισλ ιεζηώλ πνπ ηξνκνθξαηνύζαλ γηα αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα
ηελ πεξηνρή καο, είρε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηε ζύιιεςή ηνπο.
Απέηξεςε θαη κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ Γήκνπ Ωξσπνύ ηελ εγθαηάζηαζε κεηαλαζηώλ ζην
ζηξαηόπεδν Αεξνπνξίαο Θαηζηκηδίνπ.
Δξεύλεζε θαη ζπληόληζε ηελ πξνζθπγή ζην ΣΤΔ θαηά ηεο απόθαζεο Υπνπξγνύ Τζηξώλε γηα ηηο
ηδηνθηεζίεο όισλ καο πξνηείλνληαο ηελ πην ηδαληθή λνκηθή επηινγή θαη θαηάθεξε λα
ζπγθεληξώζεη άλσ ησλ 170 ζπλεηαηξηζηηθώλ κεξίδσλ ήηνη πεξίπνπ 250 ηδηνθηήηεο νηθνπέδσλ
(πνζνζηό 80% ησλ ζπλνιηθώλ πξνζθπγόλησλ). Παξόιν πνπ ε απόθαζε ηνπ ΣΤΔ καο δηθαίσζε,
έσο θαη ζήκεξα ζπλερίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα ώζηε ν ζεκεξηλόο Υπνπξγόο λα εθδώζεη απόθαζε
πνπ ζα αθπξώλεη όιεο ηηο παξεκβάζεηο πνπ είραλ γίλεη επί Τζηξώλε πξνο ηνπο δηάθνξνπο
θξαηηθνύο θνξείο.
Θαηαζθεύαζε Ππξνθπιάθεην (2017) ζε θαίξηαο ζεκαζίαο ζεκείν γηα ηηο αλάγθεο ππξνπξνζηαζίαο.
Από ην 2000 αλέιαβε θαη εμεπόλεζε ζρέδην πξόιεςεο ππξνπξνζηαζίαο. Τν 2008 ελεγξάθε ζηα
κεηξώα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Σπλερίδεη λα ζπληνλίδεη κε επηηπρία ηελ
πξόιεςε ππξνπξνζηαζίαο κε βάξδηεο θύιαμεο από εζεινληέο θαηνίθνπο, ζε πεξίπησζε θσηηάο
ηνπνζεηεί ζε θαίξηα ζεκεία αλζξσπνδείθηεο γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ
θαζώο θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ θαηνίθσλ ζε αζθαιήο εμόδνπο δηαθπγήο.
Γηα ην ζρεδηαζκό, νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ππξαζθάιεηαο επραξηζηεί ζεξκά όινπο
ηνπο θαηνίθνπο πνπ ζπλέβαιαλ εζεινληηθά ζηελ πινπνίεζή ηνπ θαη πξνηξέπεη αθόκα πεξηζζόηεξνπο λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαηήξεζή ηνπ.
Έλαο από κειινληηθνύο ζηόρνπο ηνπ ζπιιόγνπ καο είλαη ε θαη κεηεγθαηάζηαζε ηεο
Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο (ζήκεξα βξίζθεηαη ζηελ Θεθηζηά) ζην ζηξαηόπεδν Θαηζηκηδίνπ. Έρνπλ ήδε
γίλεη ζεκαληηθέο επαθέο θαη πξνζπάζεηεο νη νπνίεο θαη ζα ζπλερηζηνύλ επειπηζηώληαο ζηελ πινπνίεζε
ηνπ.
Θιείλνληαο, ζα ζέιακε λα ζαο ππελζπκίζνπκε πσο ν ΣΟΗΠ είλαη ανοιττός σύλλογος πνπ αλήθεη
ζε όινπο ηνπο θαηνίθνπο, δεηά δε από ηα κέιε ηνπ αιιά θαη από ηνπο ινηπνύο νηθηζηέο, πνπ δελ έρνπλ
εγγξαθεί, λα ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηα θαη ηε δξάζε ηνπ, ζπκκεηέρνληαο σο απιά ή θαη δηνηθεηηθά κέιε.

Με εθηίκεζε,
Τν Γ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ Οηθηζηώλ Ηππνθξαηείνπ Πνιηηείαο.

