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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΠΑΡΑΙΣΗΗ- “ΑΝΕΚΔΟΣΟ ” 

 από ηνλ Δεκνηηθό ύκβνπιν 

θ. ηξαηνύξε Γεώξγην. 

 
Μόλν σο αλέθδνην ή σο θαθόγνπζην αζηείν κπνξεί λα εξκελεπ ηεί ε 

παξαίηεζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνύινπ θπξίνπ Γεωργίοσ  Σηραηοσ́ρη  από ηελ 

Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, πξηλ από ιίγεο κέξεο.  

 

 Οη ιν́γνη , πνπ επηθαιέζηεθε ν θ. ηξαηνύξεο έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

αιιά αθόκε πην πνιύ ελδηαθέξνλ έρνπλ ηα ζηνηρεία ηεο Γξακκαηείαο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο . Μία ζηείξα αληηπνιίηεπζε γεληθόηεξα θαη ρσξίο θαλέλ α 

επνηθνδνκεηηθό ραξαθηήξα από ηνλ ελ ιόγσ Δεκνηηθό ύκβνπιν δελ ζα κπνξνύζε λα 

είρε δηαθνξεηηθή εμέιημε από απηήλ ηεο “ιηπνηαμίαο” θαη ηεο ππεθθπγέο (πάληα κε 

πνιηηηθνύο όξνπο).  

Ο θπ́ξηνο ηξαηνπ́ξεο , ρσξίο λα γίλεη ζπγθεθξηκέλνο  θαη λα ζέζεη νπζηαζηηθά 

επηρεηξήκαηα, ζηελ επηζηνιέ ηεο παξαήηεζεο ηνπ αλαθέξεη , πσο δεν ηοσ αρέζει ο 

ηρόπος, ποσ λειηοσργεί η Ε πιηροπή και όηι δεν ηοσ δίνεηαι τρόνος , σπονοώνηας 

επίηηδες, για να μελεηήζει ηα θέμαηα και δεν μπορεί  να κάνει προηάζεις.  

Φσζικά είναι παζίγνωζηο όηι η Επιηροπή λειηοσργεί ακριβώς, όπως 

προβλέπεηαι από ηον Νόμο. 

Καη αιήζεηα, πνηέο εήλαη νη πξνηάζεηο ηνπ ζηελ επηηξνπή ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν;  

Πνηεο εήλαη νη ζέζεηο ηνπ , νη πηζαλέο δηαθσλήεο ηνπ έ ε δηαθνξεηηθόηεηα ζηηο 

αληηιήςεηο ηνπ;  

Η απάληεζε εήλαη πάξα πνιπ́ απιέ θαη κπνξεή λα ηελ βγάιεη αβήαζηα , όπνηνο 

δεηήζεη ηα πξαθηηθά ηεο Επηηξνπήο.  

Σν εξσ́ηεκα , πνπ θάλνπκε ζηνλ «ρξήζηκν» θαη «επνηθνδνκεηηθό» Δεκνηηθό 

ύκβνπιν είλαη ην ε μήο: Πώο λα θάλεηε πξνηάζεηο θαη λα αληηπαξαβά ιιεηε 

επηρεηξήκαηα ζε κία Επηηξνπή, πνπ εήζηε ΑΠΩΝ; Σν 2020 γηα παξάδεηγκα, από ηηο 25 

ζπλεδξηάζεηο ήζαζηαλ παξώλ κόλν ζηηο 3!!! Απηό θαη κόλν δείρλεη ηελ δηάζεζή ζαο , 

ην θέθη ζαο, γηα δνπιεηά θαη ην κεξάθη ζαο,  λα πξνζθέξεηε ζηνλ ην́πν. 

Η ελαζρόιεζε κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε απαηηεί ρξόλν θαη θνύξαζε. 

 Αλ δελ ηα δηαζέηεηε απηά, ράξε ζα θάλεηε ζηνλ ηόπν , λα παξαηηεζεήηε γεληθά 

από Δεκνηηθόο ύκβνπινο , έηζη ώζηε θάπνηνο από  ηα αμην́ινγα ζηειέρε ηνπ 

ζπλδπαζκνύ ζαο, πνπ εήλαη επηιαρν́ληα  ζηε ζεηξά , λα έξζεη , λα δσ́ζεη ηηο πνιηηηθέο 

ηνπ «κάρεο», λα πξνβάιιεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ θαη λα πξνζθέξεη γεληθώο ζηνλ ηόπν. 
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Η Αληηπνιίηεπζε έρεη νκνινγνπκέλσο ζπνπδαηόηαην ξόιν , όηαλ πξνζθέξεη 

έξγν κε ηελ παξνπζία ηεο κε επνηθνδνκεηηθέο πξνηάζεηο θαη ηελ αιέζεηα θαη ν́ρη 

κέζσ ηεο «ιηπνηαμίαο» θαη ηεο δεκηνπξγήαο ςεπδσ́λ εληππσ́ζεσλ.» 
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