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Τρεις οι ανεξάρτητοι, χωρίς πλειοψηφία...

Χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου Μετσόβου έχει μείνει
η παράταξη «Πορεία Ελπίδας» του δημάρχου Νίκου Τσομπίκου μετά και την νέα, τρίτη κατά
σειρά, ανεξαρτητοποίηση μέλους της. Πρόκειται για τον δημοτικό σύμβουλο Ανδρέα Πέλλη
ο οποίος στο κείμενο που απέστειλε στον πρόεδρο του Σώματος και κοινοποίησε στα ΜΜΕ,
αναφέρει ότι ανεξαρτητοποιείται, «λόγω προσωπικών μου συνειδησιακών λόγων που έχουν
σχέση με το μέλλον και την ύπαρξη του συνδυασμού αυτού, που από ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ
αποτυπώνεται στη συνείδηση μου και όχι μόνο, σαν μια ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ για το μέλλον
του τόπου μας».

Οι άλλοι δυο ανεξάρτητοι σύμβουλοι από την παράταξη της πλειοψηφίας είναι οι κ.κ
Δημουλάς και Ζαρκάδης. Στο 21μελές δημοτικό συμβούλιο η παράταξη του δημάρχου
διαθέτει μόνον 10 συμβούλους, τρεις είναι οι ανεξάρτητοι και οι οκτώ προέρχονται από την
μειοψηφία. Με αυτά τα αριθμητικά δεδομένα η λήψη αποφάσεων δεν εξαρτάται από την
δημοτική αρχή...

Ο κ. Πέλλης ζητά συγγνώμη από τους στενούς συγγενείς του δημάρχου και όλους τους
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συμπατριώτες του που τον τίμησαν με την ψήφο τους, οι οποίοι πίστεψαν, όπως σημειώνει,
«στο πρόσωπο μου και στην προεκλογική μου προσφορά ως υπεύθυνος γραφείου τύπου και
όχι μόνο και να τους πω ότι, δυστυχώς, δεν χρησιμοποιήθηκα από τον δήμαρχο παρότι
ήμουν πανέτοιμος και διέθετα και τον κατάλληλο χρόνο, μέχρι σήμερα, σε κανένα υπεύθυνο
πόστο θέλοντας να προσφέρω με όλες μου τις τίμιες και καθαρές δυνάμεις μου, στους
δημότες που μας ψήφισαν και περίμεναν πολλά από εμάς.»

Ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος δηλώνει ότι θα βοηθήσει το δήμο να βρει την χαμένη
του ταυτότητα, της νοικοκυροσύνης, της οικονομίας, της ισονομίας και δικαιοσύνης.
Υποστηρίζει επίσης, ότι η δημοτική αρχή «έχει εκτραπεί σε έναν σπάταλο και όχι καλό
διαχειριστή των οικονομικών πόρων που συνεισφέρουν οι πολίτες από το υστέρημα τους
στον δήμο τους και περίμεναν πολλά από εμάς και προπαντός διαφάνεια τάξη πειθαρχία
και δικαιοσύνη, όντες απογοητευμένοι και από προηγούμενες δημοτικές πλειοψηφικές
εξουσίες που σκοπό είχαν την εξυπηρέτηση συγγενικών και ψήφο-χαϊδευτικών θελημάτων,
προσωπικών και μελλοντικών πολιτικών τους οφελών, προκείμενου να παραμείνουν στις
δημαρχιακές καρέκλες και όχι μόνο».
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