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 Ιπποκράτειος Πολιτεία, 30-07-2012 
 

ΠΡΟΣ: ΚΥΡΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΟ 
 

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην επιστολή σας 
 

Αγαπητέ κύριε Γραμμένε, 
 

Σας ζητάμε συγνώμη, διότι εκ παραδρομής δεν δημοσιεύθηκε η επιστολή σας της 18
ης

 Ιουνίου 2012. 
 

Θα θέλαμε να εστιάσουμε πρωτίστως στο γεγονός που αναφέρεται στην επιστολή σας της 21
ης

 Ιουλίου 2012 ότι με 

την βοήθεια κατοίκου τον οποίον δεν κατονομάζετε, ο ΣΟΙΠ έλαβε χρηματική χορηγία από μη κατονομαζόμενο χορηγό και 

δεν την κοινοποιήσαμε για λόγους διαφάνειας. 

Το δεοντολογικό μιας καταγγελίας επιβάλει να κατονομαστεί ο χορηγός, ο κάτοικος που διαμεσολάβησε και το 

ύψος της χορηγίας.  Η αναφορά σας είναι πρωτοφανής διότι δεν έχει υποπέσει καμιά χορηγία στην αντίληψη του 

διοικητικού συμβουλίου του ΣΟΙΠ, οπότε ή τη θεωρούμε ως καλόπιστη (ίσως αναφέρεστε για κάποιο άλλο σύλλογο), ή ως 

κακόπιστη και ψάχνουμε να βρούμε τα ελατήρια της ανυπόστατης αυτής καταγγελίας σας! 

Επειδή το θέμα είναι άκρως ηθικό, θα επιθυμούσαμε την άμεση ενημέρωσή μας σχετικά με τη χορηγία και τον 

μεσάζοντα σε αυτή. 
 

Ως προς το θέμα της πυροπροστασίας: Ο ΣΟΙΠ από τον προηγούμενο χρόνο είχε αρχίσει επαφές και τελικά 

συμφώνησε με την ΜΑΚΙΠ για κοινή και συντονισμένη δράση, με σημείο επιτήρησης του ΣΟΙΠ το παγκάκι στο πάνω μέρος 

της λίμνης.  Επίσης όπως έχουμε επισημάνει και σε όλες τις ανοικτές συγκεντρώσεις για την πυρασφάλεια, είναι γνωστό ότι 

ο ρόλος του ΣΟΙΠ είναι προληπτικός ενώ της ΜΑΚΙΠ κατασταλτικός.  Η ΜΑΚΙΠ επίσης επιχειρεί κάτω από την ομπρέλα της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εκτελώντας τις εντολές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), ενώ ο ΣΟΙΠ 

λαμβάνει εντολές από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέσω της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας 

Αττικής ή του δήμου Ωρωπού.  Επίσης είναι γνωστό ότι ο ΣΟΙΠ είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος σύλλογος στον Δήμο 

Ωρωπού από την ΓΓΠΠ από το 2008 με αριθμό μητρώου 67/2008 γεγονός που σημαίνει ότι οι ρόλοι και των δύο συλλόγων 

είναι διακριτοί.  Για τα ανωτέρω εξυπακούεται ότι είστε γνώστης και για δεδομένου, εκτός των άλλων, ότι εργάζεστε στην 

Πολεμική Αεροπορία. 

Αναφορικά με το συμβάν της κοινής φύλαξης, στο Κορακοβούνι, εθελοντών του ΣΟΙΠ μαζί με τον αδελφό σας, ο 

συντονιστής πυρασφάλειας έχει την διακριτή ευχέρεια να επιλέξει για συγκεκριμένο χρόνο και λόγο εναλλακτικό σημείο 

φύλαξης και αυτό έπραξε.  Όσον αφορά τον σύλλογο ΦΕΛΛΕΑ δεν έχουμε αντιληφθεί ούτε εμείς ούτε και οι εθελοντές 

πυρασφάλειας περιπολίες τους μέχρι τώρα. 
 

Με το e-mail σας στις 2/4/2012 ζητήσατε και σας χορηγήθηκε η σχετική αίτηση εγγραφής μέλους, η οποία μας 

επεστράφη συμπληρωμένη την 4/4/2012 με την υποσημείωση ότι η πληρωμή του αντιτίμου της εγγραφής και της 

συνδρομής σας του 2012 θα ολοκληρωθεί εντός μηνός.  Μέχρι σήμερα δεν έχετε ολοκληρώσει την πληρωμή, ως εκ τούτου 

δεν θεωρείστε εισέτι μέλος του ΣΟΙΠ.  Σε κάθε περίπτωση, για όλα τα ανωτέρω, δεν κατανοούμε την σχέση ή τη σύνδεση 

που μπορούν να έχουν οι υποχρεώσεις ενός μέλους (εγγραφή, συνδρομή κλπ) με οποιαδήποτε τυχόν χορηγία ή δωρεά προς 

τον ΣΟΙΠ. 
 

Εν κατακλείδι, όλοι μας είμαστε εθελοντές και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ανιδιοτελώς σε βάρος του 

ελεύθερου χρόνου μας προκειμένου να προστατεύσουμε την κοινόχρηστη περιουσία του ΔΙΠ (να μην καταλήξει σε ιδιώτες), 

την ιδιωτική μας περιουσία, την ασφάλεια των κατοίκων, την συντήρηση και ολοκλήρωση των υποδομών, την βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης μας και την αξιοποίηση της περιοχής.  Βασικό χαρακτηριστικό και αυτό που διακρίνει τον ΣΟΙΠ σαν 

σύλλογο είναι ο μη διαχωρισμός της περιοχής σε γειτονιές, και σε κατοίκους μέλη ή μη μέλη του ΣΟΙΠ.  Είμαστε όλοι 

οικιστές της Ιπποκρατείου Πολιτείας! 
 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. 
 

Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας 
 

Ο Πρόεδρος       Ο Γραμματέας 

 

 

 

 

Διονύσης Πατεράκης     Βαγγέλης Μπουγιούρης 


