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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 
Μια παράταξη εκτός τόπου, εκτός χρόνου, εκτός πραγματικότητας, εκτός ήθους  

 
Είναι κρίμα να βλέπεις πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει κάποιος αναζητώντας μια αφορμή 

αντιπολιτευτικού λόγου. Η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης επέλεξε να επιτεθεί στη 

Δημοτική Αρχή του Δήμου Αριστοτέλη για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, 

αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά, πως τελεί εκτός τόπου, εκτός χρόνου, εκτός 

πραγματικότητας και εκτός ήθους. 

 

Και εξηγούμαστε: 

Εξέδωσαν ανακοίνωση πανηγυρίζοντας ότι δήθεν οι αποφάσεις δύο μηνών είναι άκυρες επειδή οι 

ίδιοι επέλεξαν να είναι εκτός τόπου, δηλαδή εκτός συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 

για θέματα που αφορούν τους πολίτες που όλοι μας εκπροσωπούμε. Η παράταξη της μείζονος 

αντιπολίτευσης, επιλέγει να μην τους εκπροσωπεί και υπερηφανεύεται. Δικαίωμά της και ας την 

κρίνουν οι πολίτες και πρωτίστως εκείνοι που την εμπιστεύθηκαν. 

Σχεδόν αστείο είναι το γεγονός ότι, πανηγυρίζουν... εκτός χρόνου. Διότι η Διοίκηση του 

Δήμου Αριστοτέλη, εντόπισε πρώτη και αντιμετώπισε το πρόβλημα, που προέκυψε λόγω 

της ως άνω επιτηδευμένης απουσίας και των αλλεπάλληλων τροποποιήσεων του σχετικού 

κανονισμού από το ΥΠΕΣ, λόγω των ιδιότυπων συνθηκών της πανδημίας (χρειάζεται να 

παραθέσουμε και τα ΦΕΚ;).  

Τελούν δε εκτός πραγματικότητας, διότι καμία απόφαση δεν ακυρώνεται, αφού ο Δήμος 

Αριστοτέλη έχει ήδη διασφαλίσει την απρόσκοπτη εξέλιξη όλων των θεμάτων που 

περιλαμβάνονται στις αποφάσεις που ελήφθησαν στα εν λόγω δημοτικά συμβούλια, 

αρκούσης της επικύρωσης των αποφάσεων κατά την επόμενη εν απαρτία συνεδρίαση Δημοτικού 

Συμβουλίου, με όποιο τρόπο κι αν λάβει χώρα. 

Το χειρότερο είναι πως τελούν εκτός ήθους! Διότι διαμαρτύρονται για μέτρα προστασίας 

όλων εν μέσω πανδημίας, όπως η δια περιφοράς συνεδρίαση, που εφαρμόζεται σε όλη την 

Ελλάδα! Διότι αποκρύπτουν πως έμαθαν το θέμα για το οποίο... πανηγυρίζουν, όταν 

τους ενημέρωσε η Διοίκηση αφού το έλυσε, θέμα το οποίο βέβαια αγνοούσαν επειδή 

απουσίαζαν, όπως αγνοούν και τη λύση που δόθηκε επειδή απουσίαζαν. Και εν τέλει 

πανηγυρίζουν γιατί;  

• Χαίρονται επειδή νομίζουν πως ακυρώθηκε η έγκριση αύξησης του αριθμού παιδιών που θα 

φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς; Νομίζουν! Τους ενημερώνουμε πως προχωράει. 

• Χαίρονται νομίζοντας πως ακυρώθηκε η απόφαση επέκτασης ηλεκτροφωτισμού στις 

κοινότητές, ώστε να γίνουν ασφαλέστερες οι νύχτες έξω από τα σπίτια όλων; Νομίζουν! Τους 

ενημερώνουμε πως προχωράει.  

• Χαίρονται νομίζοντας πως ακυρώθηκε η απόφαση για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων και την 

αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος; Νομίζουν! Τους ενημερώνουμε πως προχωράει. 

 

Η Διοίκηση του Δήμου Αριστοτέλη και ο Δήμαρχος Στέλιος Βαλιάνος, προσωπικά, έχουν 

κατ` επανάληψη υπογραμμίσει πόσο σημαντικός για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου, είναι ο 

ρόλος μιας σοβαρής αντιπολίτευσης. Ας ξεκινήσει με το να παρίσταται.- 

Από το Γραφείο Τύπου 
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