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Ανοικτή επιστολή - απάντηση  

στον κ. Δ. Ψωμιάδη  Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών  
 

Εάν ο κύριος Ψωμιάδης διατύπωνε τις σκέψεις του ή τις προτάσεις του ως απλός 
δημότης και κάτοικος της περιοχής, δεν θα υπήρχε κανένα θέμα με την πρόταση του  για 
ανεξάρτητη τοπική κοινότητα Αγίας Τριάδας, αρκεί να την τεκμηρίωνε με επάρκεια .  

Ο κ. Δημήτρης Ψωμιάδης όμως είναι γνωστό ότι είναι αιρετός σύμβουλος (ένας εκ των 
πέντε) της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών και εκπροσωπεί, σύμφωνα με την απογραφή του 
2011, στο επίπεδο του κοινοτικού συμβουλίου 3.642 δημότες  των 6 οικισμών της  (Αγίας 
Τριάδας, Αφιδνών, Δροσοπηγής,  Κοκκινόβραχου, Κοσμοθέας και Σταθμού Αφιδνών ) .     

Με την διασπαστική  πρόταση του για ανεξάρτητη τοπική κοινότητα Αγίας Τριάδας 
επιλεγεί να εκπροσωπήσει τους 959 κατοίκους  της (πατρίκιοι ;),  οι οποίοι υποτίθεται ότι όλοι 
συμφωνούν έναντι των 2683 κατοίκων (πληβείοι ; ) των υπολοίπων 5 οικισμών της Δημοτικής 
Κοινότητας .   

Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών της 29 Μαρτίου 
2013, οπού προκλήθηκε από τον σύμβουλο κ. Μ. Κεπεσίδη  να συζητήσει να αναλύσει και να 
υποστηρίξει την πρόταση του επέλεξε να αποχωρήσει .!!!  

Επειδή στην μακροσκελή επιστολή της απάντηση του αναφέρει,  ότι  θέλει να κλείσει το 
θέμα μαζί μου, επικαλείται ότι δικαιολογεί τις απορίες που διατυπώνω και ότι ως μη κάτοικος 
του οικισμού  δεν αντιμετωπίζω και προφανώς δεν τα γνωρίζω τα προβλήματα της, 
επισημαίνω ότι έχω σαφή και συγκεκριμένα ερωτήματα και όχι απορίες τα οποία 
επαναλαμβάνω και τον προκαλώ συγκεκριμένα να απαντήσει  

 Ο επικεφαλής του Δημοτικού συνδυασμού που ανήκετε κ. Γιώργος Γιασημάκης 
συμφωνεί με την πρόταση σας; (καλύφθηκε από το δελτίο τύπου της «Δυναμικής 
Πολιτείας»)  

 Πίσω από την πρότασης σας μήπως βρίσκεται συγκεκαλυμμένος ο σκοπός της, 
δηλαδή εκτιμώ η διαχείριση των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, που με βάση 
την ισχύουσα νομοθεσία ανήκουν στην Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών του Δήμου 
Ωρωπού στην εδαφική έκταση της οποίας δημιουργήθηκε ο οικισμός του 
Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών με την επωνυμία «Διεθνής Ιπποκράτειος 
Πολιτεία ΣΥΝΠΕ».; 

 Αν υποθέσουμε ότι ιδρύεται η νέα τοπική κοινότητα, τι παραπάνω δικαιώματα που 
δεν έχετε τώρα θα δώσει στους τοπικούς συμβούλους της για παρεμβάσεις τους στο 
Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού ;  

 Ποιο έργο και παρεμβάσεις έχετε πραγματοποιήσει για τα προβλήματα της περιοχής 
στα 2.5  χρόνια ως τοπικός σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών ; 

 Ποια είναι η θέση σας για το ιδιοκτησιακό και τη διαχείριση των κοινοχρήστων 
χώρων του οικισμού;  

 Ποια η δραστηριότητα σας για τη δημιουργία σχολείου ; 

 Ποια η δραστηριότητα σας για την ολοκλήρωση των ημιτελών έργων υποδομής της 
περιοχής (οδοποιία, γεφυροποιία, αποχέτευση, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός κ.λ.π.) ; 

 Ποιες οι παρεμβάσεις σας για επίλυση των θεμάτων της ύδρευσης και της είσπραξης 
των οφειλών ; 

 Η λύση είναι μια νέα τοπική κοινότητα ή μήπως η λύση πρέπει να είναι ένας νέος 
Δήμος που θα προέλθει από τον διαχωρισμό των Δήμων και Κοινοτήτων που 
αποτελούν τον νυν Δήμο Ωρωπού ; 
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όπως και στα ερωτήματα  της επιστολής του προέδρου του ΣΟΙΠ κ. Δ. Πατεράκη  

 Ποια είναι η θέση του για τα έργα υποδομής τα οποία εδώ και 30 χρόνια δεν έχει 
εκτελέσει ως όφειλε ο συνεταιρισμός Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία; 

 Ποια είναι η θέση του για την κοινόχρηστη περιουσία του συνεταιρισμού που 
διεκδικούσε και διεκδικεί το μόνιμο μέλος των διοικήσεων του ΔΙΠ και νυν 
«πρόεδρος» του; 

 Ποια είναι η θέση του για το ότι εδώ και τρία χρόνια ο οικισμός υδρεύεται από το 
νερό της γεώτρησης και όχι από το νερό της ΕΥΔΑΠ; 

 Ποια είναι η θέση του για τις μεγάλες οφειλές στο δήμο Ωρωπού ορισμένων 
κατοίκων των Αφιδνών ; 

 Ποιες είναι γενικώς οι προτάσεις του στο τοπικό συμβούλιο ή παραμένει «αφανής 
ήρωας»; 

 Γιατί ξαφνικά αυτή η πρόταση; Μήπως επειδή με το νόμο 4030/11 οι συνεταιρισμοί 
και κατά συνέπεια ο ΔΙΠ δεν μπορούν πλέον να κατασκευάσουν τα έργα υποδομής 
και η αρμοδιότητα αυτή περνά στον οικείο ΟΤΑ με συνέπεια να μην μπορούν να 
διαχειριστούν τη περιουσία τους; 

 Μήπως σε αυτό εντάσσεται και η μεγάλη προθυμία του να κλείσει συναντήσεις του 
«πρόεδρου» του ΔΙΠ με το δήμαρχο και με τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης; 

 Ας μας απαντήσει δε γιατί ως μέλος του εποπτικού συμβουλίου του ΔΙΠ με επιστολή 
του αρνήθηκε να ελέγξει χρήσεις προ του 2010 αν και υπάρχουν δικαστικές 
εκκρεμότητες με συνεταίρους προ του συγκεκριμένου έτους. 

 
Για ότι ο κ. Δημήτρης Ψωμιάδης αναφέρει  και ισχυρίζεται,  ότι δήθεν υποτιμώ τη 

νοημοσύνη, τη μόρφωση και την ικανότητα των κατοίκων της περιοχής μας για να 
προστατεύσουν, να διεκδικήσουν και να τηρήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, 
επιλέγοντας τους καταλληλότερους εκπροσώπους τους σε μια ανεξάρτητη Τοπική Κοινότητα 
(αλήθεια όλα αυτά που τα βρήκε; ότι τα υποστηρίζω ; ), προτιμώ να επιλέγω τις αποφάσεις 
μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες σε θεσμοθετημένα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης 
(Κοινότητα, Δήμος , Περιφέρεια) αντί κάθε άλλης περίεργης μεθόδευσης που εξυφαίνεται 
από εξωθεσμικούς παράγοντες . 
 

Σε ότι αφορά τη γνώση μου για τα δρώμενα στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας 
Αφιδνών αλλά και της περιοχής της Αγίας Τριάδας του γνωστοποιώ τα εξής : 
 

 Η καταγωγή μου είναι από τις Αφίδνες Αττικής όπως και των 2 γονέων μου και είμαι  
δημότης Αφιδνών  από τη γέννηση μου το έτος 1962. 

 Το πατρικό μου σπίτι στον παραδοσιακό οικισμό Αφιδνών,  έχει αναγερθεί από το 
έτος 1862, το μεγαλύτερο μέρος της  ακίνητης περιούσιας μου βρίσκεται στην περιοχή 
Αφιδνών συμπεριλαμβανομένης και της «Αγίας Τριάδος»  . 

 Ο πατέρας μου Αθανάσιος Π. Πάντος  ήταν ο πρόεδρος του αναγκαστικού 
συνεταιρισμού, των  166 ιδιοκτητών και των κληρονόμων τους που κατείχαν εξ 
αδιαιρέτου την έκταση των 7.636 στρεμμάτων που έχει ανεγερθεί ο οικισμός του 
οικοδομικού συνεταιρισμού «ΔΙΠ ΣΥΝΠΕ» . 

 Ο πρώτος που πούλησε την ιδιοκτησία του 1/166/7636 στρ. (α/α συμβολαίου 1), για 
να παρακινηθούν και οι υπόλοιποι  ιδιοκτήτες χωρίς να εισπράξει τα χρήματα της 
αξίας της  ή τα 14 οικόπεδα που ήταν το ισοδύναμο της έκτασης,   ήταν  ο  πατέρας 
μου.    

 Όταν το 1968 οι Α. Πάντος, Γ. Νάστος, Σ. Δοκουμεντζίδης  έφεραν για να διανοίξει και 
να βελτιώσει τον δρόμο Αφίδνες -  Αγία Τριάδα τον γαιοπροωθητή (μπουλντόζα) του 
εργολάβου Καππή λίγο πιο πάνω από το γήπεδο των Αφιδνών (στη θέση των 
γραμματοκιβωτίων σήμερα), ήμουν εκεί δίπλα στον πατέρα μου. 
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 Εκεί ήμουν το έτος 1973 όταν έφεραν (στη διασταύρωση παλαιάς Ε.Ο. με οδό Αγίου 
Μερκουρίου) τον πρώτο  γαιοπροωθητή (μπουλντόζα) στην Ελλάδα, τύπου Caterpillar 
D8 270HP με 3 ripper, αξίας τότε 3.500.000 δρχ. (όσο μισής πολυκατοικίας ). Η 
μπουλντόζα αυτή διαμόρφωσε την πλατεία της  Αγίας  Τριάδας, τους  γύρω δρόμους 
και φυσικά συμμετείχε στην κατασκευή της τεχνητής λίμνης (ΜΠΕΛΕΤΣΙ) τα έτη 
1973-1975 (και όχι το 2008 όπως δημοσιεύματα του τοπικού τύπου εσφαλμένα έχουν 
αναγράψει)  με χρήματα του πατέρα μου και του Γ. Νάστου.  Πολλά χρόνια αργότερα 
πουλήθηκε σε επιχειρηματία της Κρήτης αφού πρώτα διαμόρφωσε τη περιοχή 
ΜΕΤΟΧΙ – ΡΗ οπού ο Γ. Νάστος δημιούργησε το έτος 1978 τον μέχρι σήμερα 
υπάρχοντα οικισμό.   Χειριστές αυτού του γαιοπροωθητή ήταν οι αδελφοί Οικονόμου 
από το γειτονικό Καπανδρίτι .  

 Η δεύτερη οικοδομική άδεια που εκδόθηκε στην περιοχή της «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» το έτος 
1981 από την Πολεοδομία Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής αφορά  την κατοικία της 
αδελφής μου στη οδό Γαληνού .   

 Από το έτος 2006 -2010 παρακολούθησα άμεσα τις προσπάθειες του προέδρου Α. 
Ζουγανέλη και του Κοινοτικού Συμβουλίου να περισώσει και να προστατεύσει  τη 
δημόσια περιουσία στη περιοχή της «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» από κάθε είδους 
συγκεκαλυμμένες διεκδικήσεις, να ολοκληρώσει τα ημιτελή έργα υποδομής,  να 
θεραπεύσει  τις ελλείψεις των υπαρχόντων .  Όπως για παράδειγμα τα προβλήματα σε 
ένα έργο κόστους 5.500.000 €  που χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ ΚΠΣ (εξωτερικό δίκτυο 
ύδρευσης). 

 Από την έναρξη της λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου Ωρωπού παρακολουθώ    
τα κοινά με τον συνδυασμό «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ» με επικεφαλής τον κ. Α. 
Τσάκωνα  και  συμμετέχω  ως μέλος στους 2 συλλόγους (ΣΟΙΠ, ΦΕΛΛΕΥΣ)  της 
περιοχής  «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών  .  

 
 
Παναγιώτης Α. Πάντος 
Δημότης Κοινότητας Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού 
Μέλος των Συλλόγων «ΣΟΙΠ» και «ΦΕΛΛΕΥΣ» 
 
ΥΓ 1.  Μπορείτε κ. Ψωμιάδη ως αιρετός και κατά συνέπεια προστάτης του Δημοσίου 
συμφέροντος  να  μας  διαφωτίσετε για τα τεχνικά προβλήματα (εξωτερικού δικτύου 
ύδρευσης  αξίας 5.500.000 €  που χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ ΚΠΣ)  που αναφέρονται στα 
πρακτικά του Δ.Σ. Ωρωπού (συνεδρίαση 26Η), σε ποιο στάδιο έγιναν  αντιληπτά: Α. Σχεδίασης , 
Β. Κατασκευής , Γ. Παραλαβής του έργου ;   Ευθύνες δεν υπάρχουν για κανένα εμπλεκόμενο 
πρόσωπο ;   

Γιατί η αγορά και εγκατάσταση των προωθητικών αντλιών (booster)  θα επιβαρύνει  
τις πιστώσεις του Δήμου (όλους τους Δημότες Ωρωπού)  και όχι τον εργολάβο που το 
κατασκεύασε ; 

Μήπως η χρηματοδότηση  σε βάρος των πιστώσεων του Δήμου  της αγοράς και 
εγκατάστασης των προωθητικών αντλιών  αντίκειται στο άρθρο 39 §5, 13  του νόμου 
4030/2011,  που προβλέπει  χρέωση του οικοδομικού συνεταιρισμού και των συνεταιρικών 
μερίδων.  
 
 
ΥΓ 2.  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΜΑΣΤΕ … 
Μπορείτε κ. Ψωμιάδη ως αιρετός  να μας διαφωτίσετε ποιά θέση πήρατε κατά τη συνεδρίαση 
της 25-1-2013 του συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Αφιδνών που συζητήθηκε μεταξύ 
των άλλων και το θέμα της αποχέτευσης της περιοχής ;  

Στη συνεδρίαση μίλησε  ο πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
οικοδομικού συνεταιρισμού «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία»  (παραιτήθηκε το 2008) 
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πολιτικός μηχανικός και εργολάβος  δημοσίων έργων (έχει ιδιαίτερη σημασία η 
επαγγελματική ιδιότητα του) κ. Κ. Πάντος.  Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο ότι την μελέτη 
αποχέτευσης της Ι.Π. (την έχουν όλοι !!! εκτός των τεχνικών υπηρεσιών του  Δήμου)  μετά από 
την εκπόνηση της μελέτης και του οικισμού Αφιδνών θα είναι δυνατόν να κατασκευαστεί η 
αποχέτευση της περιοχής και να συνδυαστεί με τη μελέτη – κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων οικισμού Καπανδριτίου- Πολυδενδρίου –Μικροχωρίου !!!  
Και πως θα χρηματοδοτηθεί το έργο της αποχέτευσης Αφιδνών και Ιπποκρατείου Πολιτείας 
κ. Ψωμιάδη ;  

Απλούστατο και νόμιμο,  με τον Ν.1068/1980 (Ιδρυτικός Νόμος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.)  και 

σύμφωνα με τα άρθρα 12,13,15  θα συναφθεί  15ετες  έντοκο δάνειο, το οποίο θα εξοφληθεί 
από τις χρεώσεις των εξυπηρετουμένων ιδιοκτησιών.  

Ωραία λοιπόν, και πως χρηματοδοτείται  κ. Ψωμιάδη το έργο της μελέτης – 
κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Καπανδριτίου-Πολυδενδρίου–
Μικροχωρίου  προϋπολογισμού 14.127.315,87€;   

Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου 
Συνοχής (αρ. πρ. 119363/14-5-2012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ) .  

Συμπερασματικά λοιπόν σας ρωτώ και κάθε άλλο υπεύθυνο, μια ιδιοκτησία στο 
Καπανδρίτι-Πολυδένδρι–Μικροχώρι  με ποιο κόστος θα επιβαρυνθεί σε έξοδα κατασκευής 
αποχέτευσης και τέλη χρήσεως υπόνομου  και ποιο το κόστος  για αντίστοιχη ιδιοκτησία 
στις Αφίδνες και την Ιπποκράτειο Πολιτεία σε έξοδα κατασκευής και τέλη χρήσης ;  

 
ΥΓ 3.   Κύριε Δ. Ψωμιάδη πριν από 45 χρόνια υπήρχε το όραμα μιας  Πολιτείας σε ένα 
φανταστικό χώρο με λίμνες – υδροβιότοπους  που θα συγκρατούσαν τα νερά το χειμώνα , για 
προστασία  από τις φωτιές το καλοκαίρι με χώρους για ιατρικά συνέδρια, για πεζοπορία, 
ποδηλασία, για παιδιά και ηλικιωμένους.  

Σήμερα στα χέρια των εργολάβων, μεσιτών και αδηφάγων ιδιοκτητών το όραμα 
φορτώνεται με τσιμέντα και σίδερα αλλά και με μπάζα, σκουπίδια και βρωμιές για να 
μετατραπεί σαν μια από τις χειρότερες γειτονιές του λεκανοπέδιου της Αττικής 

Ζητούνται εθελοντές για την υλοποίηση του αρχικού οράματος.   
 
ΥΓ 4.  Ενημέρωση για όσους «κατά λάθος»  χρησιμοποιούν την ονομασία του συνεταιρισμού 
ως τοπωνύμιο της περιοχής  !!!  http://topofathens.gr/files/FEK_482_D25_11_1977.pdf 
(άρθρο 1 ΦΕΚ 482/Δ/25 Νοεμβρίου 1977)  Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου  σε έκταση του 
οικοδομικού συνεταιρισμού «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία» στη θέση «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» της 
Κοινότητας Αφιδνών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.  

Η ονομασία της περιοχής είναι :  «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» της Κοινότητας Αφιδνών 

Η ονομασία του οικοδομικού συνεταιρισμού  : «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία» 
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