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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τραμπουκιςμοί και “ειςβολή” ςε θεςμοφσ και διαδικαςίεσ 

Οι τρεισ επικεφαλήσ προςπάθηςαν να καταλφςουν κάθε ζννοια δημοκρατικήσ 

διαδικαςίασ  

Σιμερα Τρίτθ 21 Ιουλίου 2020, γίναμε μάρτυρεσ ενόσ πρωτοφανοφσ 

κλιβεροφ και αςφλλθπτου για τθν κοινι λογικι γεγονότοσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

προγραμματιςμζνθσ  ςυνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 

Οι επικεφαλισ των Δθμοτικϊν παρατάξεων κ.κ. Κουμπζτςοσ Γεϊργιοσ, 

Βαρελάσ Κλεάνκθσ, Μπερδελισ Γεϊργιοσ ειςζβαλλαν απροκάλυπτα με πρωτόγνωρο 

κράςοσ ςε Γραφείο Υπαλλιλων ςτο χϊρο του Δθμαρχείου με πρόςχθμα δικεν να 

κζςουν εκτάκτωσ κάποιο κζμα ςτθν Οικονομικι Επιτροπι, αφοφ πρϊτα 

προςπάκθςαν να ειςβάλουν ςτο Γραφείο του Δθμάρχου, προσ τον οποίο δεν είχαν 

τθ ςτοιχειϊδθ ευγζνεια και πολιτικι, αλλά και κοινωνικι, ευκιξία να κάνουν ζςτω 

και ζνα τθλεφϊνθμα για να τον ενθμερϊςουν.  

Η Οικονομικι Επιτροπι ςυνεδρίαηε με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ λόγω των μζτρων 

προςταςίασ για τον COVID 19  αλλά παρόλα αυτά είναι χριςιμο να γνωρίηει ο λαόσ 

μερικά ςτοιχεία τα οποία οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα γιατί μιλάμε για τραμπουκιςμό 

και για προςβολι  και “βιαςμό” των δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν των εκλεγμζνων 

ςυλλογικϊν οργάνων, των Νόμων, τθσ πολιτικισ θκικισ και κυρίωσ τθσ κοινισ 

λογικισ. 

Α) Το ότι γίνεται με τθλεδιάςκεψθ θ ςυνεδρίαςθ δεν απαγορεφει τθν ςυμμετοχι 

οποιουδιποτε το αιτθκεί πόςο μάλλον δε όταν πρόκειται για εκλεγμζνουσ 

Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ. ΟΥΔΕΠΟΤΕ ηθτικθκε κάτι τζτοιο από τουσ ςυγκεκριμζνουσ 

κυρίουσ. 

Απόδειξθ για το “ανοικτό” τθσ διαδικαςίασ είναι θ παρουςία δθμοςιογραφικοφ 

μζςου, το οποίο αιτικθκε και φυςικά παρευρζκθ ςτθ ςυνεδρίαςθ. 

Β) Όλοι οι ςυνδυαςμοί ζχουν εκπροςϊπουσ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι και ιταν 

ενιμεροι επιςιμωσ για τθ ςυνεδρίαςθ και τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ από 

τθν περαςμζνθ Παραςκευι, δθλαδι πζντε (5) θμζρεσ νωρίτερα. 
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Άραγε ποιοσ ο ρόλοσ των ςυνεργατϊν τουσ, που είναι μζλθ τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ και κυρίωσ ποιοσ ο ςεβαςμόσ από τουσ επικεφαλισ τουσ ςε εκείνουσ 

όταν ωσ “κοινοί ειςβολείσ” απαξιϊνουν τθν παρουςία τουσ υποβακμίηοντασ πζραν 

των κεςμϊν και τθ δικι τουσ οργανωτικι δομι; Αυτό βζβαια είναι ζνα ηιτθμα που 

πρζπει να απαςχολεί μόνον τουσ ίδιουσ. 

Γ) Είναι απαράδεκτο κι επικίνδυνο γι’ αυτοφσ, που ζχουν 30 χρόνια κθτεία ςτο Διμο 

και διεκδικοφν να διοικιςουν ζνα μεγάλο και ιςτορικό Διμο , να μθν γνωρίηουν 

οφτε τα απλά, ότι δθλαδι δεν μπορεί κάποιοσ, που δεν είναι μζλοσ ςτθν Οικονομικι 

Επιτροπι, να κζςει κζμα ς’ αυτιν.  

Δ) Οι “κεκλειςμζνων των θυρών” ςυνεδριάςεισ  ι οι τθλεδιαςκζψεισ επιβάλλονται 

από το Νόμο ωσ μζτρο προςταςίασ και καταπολζμθςθσ τθσ εξάπλωςθσ τθσ 

πανδθμίασ του Κορωνοϊοφ. 

Σε μία εποχι, όπου πζραν του Νόμου οι πρόςφατεσ εξελίξεισ ςε αυτό το 

ηιτθμα και θ επαγρφπνθςθ του κοινοφ είναι  αυξθμζνθ, θ “ειςβολι” των 

προαναφερκζντων κυρίων ςε ζνα μικρό Γραφείο πζραν των υπαρκτϊν κινδφνων 

εξαιτίασ του ςυνωςτιςμοφ, που προκάλεςαν, αποδεικνφουν και κάτι άλλο: Τθν 

παντελι ζλλειψθ ςεβαςμοφ απζναντι ςε κόςμο, που εκ του ρόλου τουσ κα ζπρεπε 

να κάνουν το ακριβϊσ αντίκετο: Να αποτελοφν παράδειγμα προσ μίμθςθ με τθν 

ςυμπεριφορά τουσ. 

Αγαπθτοί κφριοι, Γεϊργιε Κουμπζτςο, Κλεάνκθ Βαρελά και Γιϊργο Μπερδελι, 

ξεπεράςατε κάκε όριο μικροπολιτικισ, γραφικότθτασ, κράςουσ, αγζνειασ και κυρίωσ 

εκτεκικατε:  

- ΟΧΙ μόνον ςτα μάτια των παριςταμζνων ςτθ διαδικαςία 

- ΟΧΙ μόνον ςτα μάτια των πολιτϊν 

- ΟΧΙ μόνον ςτα μάτια των Δθμοτικϊν Υπαλλιλων, που δείξατε, ότι δεν 

ςζβεςτε και διακινδυνεφετε και τθν υγεία τουσ  

- ΟΧΙ μόνον ζναντι τθσ δικαιοςφνθσ που κακορίηει νόμουσ και κανόνεσ για τθν 

προςταςία του λαοφ από κινδφνουσ υγείασ. 

- ΟΧΙ μόνο ζναντι τθσ δθμοκρατίασ τθσ οποίασ καταλφςατε κάκε ζννοια με 

αυτιν τθν αποτρόπαια ςυμπεριφορά 

Εκτίκεςτε με αυτι τθν πράξθ τραμπουκιςμοφ ακόμα και ςτα δικά ςασ μάτια, 

αρκεί να ςυναιςκανκείτε το μζγεκοσ του πρωτοφανοφσ πολιτικοφ και όχι 

μόνο, ατοπιματόσ ςασ.  

Η ςωςτι Αντιπολίτευςθ είναι το ςθμαντικότερο ςτοιχείο για τθ βελτίωςθ 

πραγμάτων και ηθτθμάτων, που απαςχολοφν το λαό και τισ πόλεισ μασ. Αρκεί αυτι 

να μθν γίνεται για λόγουσ εντυπωςιαςμοφ, μικροπολιτικισ και φτθνισ προςωπικισ 

προβολισ. 



Προβληματιςτείτε Κφριοι. Το ότι κζτετε ςε κίνδυνο ακόμθ και ανκρϊπινεσ 

ηωζσ προκαλϊντασ ςυνωςτιςμό ςε μικρό εργαςιακό χϊρο φανερϊνει ότι δυςτυχϊσ 

είςαςτε αδίςτακτοι. 

Προφανϊσ ζνα γαϊτανάκι δθλϊςεων και ζκδοςθ Δελτίων Τφπου των 

ςυνδυαςμϊν ςασ,  που ενδεχομζνωσ κα χρθςιμοποιιςετε για να δικαιολογιςετε τα 

αδικαιολόγθτα το μόνο που κα πετφχει είναι να ςασ κάνει καταγζλαςτουσ ςτουσ 

πολίτεσ και να ςασ εκκζςει ςτθν κοινι γνϊμθ ακόμθ πιο πολφ. 
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