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ΤΛΛΟΓΟ ΑΓ. ΣΡΙΑΔΑ « Ο ΦΕΛΛΕΤ»
ΤΛΛΟΓΟ ΟΙΚΙΣΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΕΙΑ

Ιπποκράτειοσ Πολιτεία, 25/01/2010

Προσ το
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΠΟΛΙΣΕΙΑ
Τπόψθ Προζδρου κου Χ. Δθμθτροφλια
Κφριοι,
Σθν Κυριακι 24/01/2010 το πρωί, οι δρόμοι τθσ Ιπποκρατείου Πολιτείασ ιταν
απροςπζλαςτοι και λίαν επικίνδυνοι για τθν κυκλοφορία οχθμάτων, μετά τθ
χιονόπτωςθ το βράδυ του αββάτου.
Μετά από επανειλθμμζνεσ ερωτιςεισ πολλϊν εξ υμϊν των κατοίκων, ςε όλο το
προθγοφμενο διάςτθμα προσ τα μζλθ του Δ.. του υνεταιριςμοφ, κατά τισ
κακιερωμζνεσ ςυναντιςεισ του αββάτου, ςτα γραφεία του τθσ Αγ. Σριάδασ, για τθν
οργάνωςθ από το Δ. τθσ Δ.Ι.Π. των ομάδων εκχιονιςμοφ, περιμζναμε όπωσ κάκε
χρόνο τθν επζμβαςι τουσ για τθ διάνοιξθ των δρόμων.
Δυςτυχϊσ μζχρι και ϊρα 11.00 το πρωί τθσ Κυριακισ δεν ενεφανίςκθ οφτε ζνα
μθχάνθμα ςτθν Ιπποκράτειο. Η περιοχι ιταν αποκλειςμζνθ. Με τα γνωςτά ςε όλουσ
προβλιματα για όλουσ τουσ κατοίκουσ και ειδικά για τισ ευπακείσ ομάδεσ,
θλικιωμζνων, αρρϊςτων, εγκφων κλπ.
ε ςυνάντθςθ που ζγινε ςτο ςπίτι μου, μεταξφ εμοφ του Νίκου Πυρουνάκθ και του
Προζδρου του Εποπτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ι.Π. Δθμιτρθ αμαρά, απεφαςίςκθ θ
ςφςταςθ Επιτροπισ Πρωτοβουλίασ Πολιτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δφςκολθσ
κατάςταςθσ.
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Η πρόταςθ ζγινε άμεςα αποδεκτι από τον Πρόεδρο του υλλόγου Οικιςτϊν
Κϊςτα Κραβαρίτθ και από πολλοφσ κατοίκουσ μζλθ και των δφο υλλόγων, τα
ονόματα των οποίων αναφζρονται ςτο τζλοσ τθσ παροφςθσ αναφοράσ –
διαμαρτυρίασ. Τπόψθν ότι πριν από τθν κίνθςθ αυτι και παρά τισ επανειλθμμζνεσ
προςπάκειεσ μασ, δεν μπορζςαμε να επικοινωνιςουμε τθλεφωνικά με τα μζλθ του
Δ.. τθσ Δ.Ι.Π. κ.κ. Χ. Δθμθτροφλια, . Χαδοφλια και Μ. Βάκθ, διότι τα τθλζφωνά
τουσ ιταν ανενεργά.
Αποφαςίςαμε λοιπόν, οι Ν. Πυρουνάκθσ, Κ. Κραβαρίτθσ και Δ. αμαράσ, με τθ
ςφμφωνθ γνϊμθ όλων των μελϊν τθσ Επιτροπισ Πρωτοβουλίασ, γνωρίηοντασ τισ
καταςτατικζσ και ςυνεταιριςτικζσ υποχρεϊςεισ του Δ.. τθσ Δ.Ι.Π., να οργανϊςουμε
τθν επιχείρθςθ εκχιονιςμοφ τθσ Ιπποκρατείου Πολιτείασ, με τθ ςυμμετοχι τόςο των
φορζων – Νομαρχία και Κοινότθτα Αφιδνϊν – όςο και ιδιωτϊν που διζκεταν τα
απαραίτθτα μθχανιματα.
το κάλεςμά μασ ανταποκρίκθκαν πρόκυμα και άμεςα οι:
1. Νομαρχία Ανατολικισ Αττικισ με δφο οχιματα.
2. Η Κοινότθτα Αφιδνϊν με δφο οχιματα.
3. Ο Δ. Νιόμασ με τρία οχιματα.
4. Ο Χ. Γκορόγιασ με τρία οχιματα.
Αμζςωσ οργανϊςαμε υντονιςτικι Ομάδα αποτελοφμενθ από τουσ Ν. Πυρουνάκθ,
Κ. Κραβαρίτθ, Χ. Γκορόγια, Γ. Δρόςο και Δ. Νιόμα για τον ςυντονιςμό και τον
προςδιοριςμό τθσ περιοχισ δράςθσ κακενόσ εκχιονιςτικοφ μθχανιματοσ. Επιτόπου
παρζςτθ ο Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Α. Ζουγανζλθσ και ο Αντιπρόεδροσ Κ. Πάντοσ.
Με τθν ολοιμερθ προςπάκεια των παραπάνω κακαρίςτθκαν όλοι οι δρόμοι τθσ
Ιπποκρατείου και το ίδιο επανελιφκθ τθν Δευτζρα, που θ κατάςταςθ ιταν ακόμα
πιο δφςκολθ μετά τθ χιονόπτωςθ τθσ νφχτασ τθσ Κυριακισ.
Μετά τον εκχιονιςμό τόςο τθσ Κυριακισ όςο και τθσ Δευτζρασ τα μθχανιματα τθσ
Νομαρχίασ ζριξαν αλάτι ςτουσ κεντρικοφσ δρόμουσ για τθν αποφυγι δθμιουργίασ
πάγου.
Κφριοι καλείςτε:
Πρώτον. Να αναλάβετε άμεςα το κόςτοσ του παραπάνω εκχιονιςμοφ που αφορά
ςτθ ςυμμετοχι των Χ. Γκορόγια και Δ. Νιόμα με τα μθχανιματά τουσ, ζςτω και με
τισ τιμζσ των αντίςτοιχων περςινϊν ςυμβάςεων.
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Δεύτερον. Να μασ διαβεβαιϊςετε εγγράφωσ και άμεςα για το πϊσ κα
αντιμετωπίςετε το κζμα του εκχιονιςμοφ τθσ Ιπποκρατείου, από τοφδε και ςτο εξισ,
δεδομζνου δε ότι προβλζπονται παρόμοια καιρικά φαινόμενα και το επόμενο
αββατοκφριακο.
Τρίτον. Να αναλάβετε τισ ευκφνεσ ςασ για τθν απαράδεκτθ, αντιςυνεταιριςτικι και
πζρα από κάκε λογικι αδιαφορία και αμζλειά ςασ, που είχε ςαν ςυνζπεια τθν
αγανάκτθςθ των κατοίκων τθσ Ιπποκρατείου Πολιτείασ, τθ ςτζρθςθ τθσ
δυνατότθτασ να μεταβοφν ςτθν εργαςία τουσ και τθν ζκκεςι τουσ ςε όποιουσ
κινδφνουσ ςυνεπάγεται ζνασ πλιρθσ αποκλειςμόσ.

Ο Πρόεδροσ του
Εποπτικοφ υμβουλίου
Δ.Ι.Π.

Δθμιτρθσ αμαράσ

Ο Πρόεδροσ του υλλόγου
Ο ΦΕΛΛΕΤ

Ο Πρόεδροσ του υλλόγου
ΟΙΚΙΣΩΝ

Νίκοσ Πυρουνάκθσ

Κϊςτασ Κραβαρίτθσ

