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Με αφορμή την επιστολή ανεξαρτητοποίησης του δημοτικού συμβούλου Ανδρέα Πέλλη η
δημοτική αρχή Μετσόβου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Μετά λύπης παρακολουθήσαμε τις τελευταίες μέρες τον ηθικό ξεπεσμό του συντοπίτη μας,
κ. Πέλλη, που συνειδητά εγκαταλείπει τον αγώνα για την ανάπτυξη του Μετσόβου
συνεπαρμένος από τις προσωπικές φιλοδοξίες και μωρίες.

Ο Δήμος Μετσόβου και, η Δημοτική Αρχή ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση
σημαντικότατων έργων (τηλεθέρμανση, Μουσείο Προβιομηχανικού Πολιτισμού,
Ύδρευση-Αποχέτευση, Αθλητικοί χώροι και άλση αναψυχής) συνολικού προϋπολογισμού
περίπου 17,000.000 ευρώ που οδηγούν το Δήμο Μετσόβου σε ανοδική πορεία ανάπτυξης και
διεθνούς τουριστικής προβολής περισσότερο παρά με τις ιδιαιτερότητες και τα καπρίτσια
ενός δημοτικού συμβούλου.

Η απόφαση του κ.Πέλλη να μην συμμετέχει στην προσπάθεια ανάπτυξης του Δήμου μας
είναι προσωπική επιλογή που δε βοηθά στην κατεύθυνση των όσων επικαλείται.
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Για τούτο η Δημοτική Αρχή διευκρινίζει ότι στον κ, Πέλλη προτάθηκε θέση αντιδημάρχου,
πλην των οικονομικών, ωστόσο ο ίδιος ήταν αρνητικός ενώ ο Δήμαρχος είχε ξεκαθαρίσει ότι
δεν θα προέβαινε σε αλλαγή του αντιδημάρχου των οικονομικών, αφού δεν υφίσταντο
κανένας λόγος. Μάλιστα τον τελευταίο καιρό απαιτούσε να γίνει εκπρόσωπος τύπου παρά
το γεγονός ότι δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο ζητώντας πιεστικά να
διερευνήσουμε και τη δυνατότητα πληρωμής για την θέση.

Επίσης ζητούσε από Δημοτική Σύμβουλο το ποσό των 40U ευρώ μηνιαίως για να της
παραχωρήσει τη θέση του αντιδημάρχου που θεωρούσε ότι δικαιούνταν καθότι ο ίδιος ως
συνταξιούχος δεν θα λάμβανε μισθό. Το τελευταίο περιστατικό υπήρξε χαρακτηριστικό του
ηθικού και προσωπικού του ξεπεσμού.

Η Δημοτική Αρχή λειτουργώντας με δημοκρατικά και αξιοκρατικά κριτήρια 6εν υπέκυψε
στους απύθμενους εκβιασμούς του με αποτέλεσμα να κατασυκοφαντηθεί από τον κ. Πέλλη
για μη σωστή λειτουργία του Δήμου και έλλειψη νοικοκυροσύνης στα οικονομικά.
Αποστομωτική απάντηση στις κατηγορίες του κ.Πέλλη αποτελεί το γεγονός ότι για πρώτη
φορά τα οικονομικά του Δήμου Μετσόβου παρουσιάζουν πλεόνασμα.

Η κίνηση του κ.Πέλλη δεν ξάφνιασε την Δημοτική Αρχή Μετσόβου, καθώς ήταν θέμα χρόνου
αφού στις μέρες μας πλεονάζουν τα φαινόμενα ηγεμονισμού παρά οι περιπτώσεις των
μετρημένων ανθρώπων που δουλεύουν αθόρυβα για το καλό ενός τόπου. Η Δημοτική Αρχή
Μετσόβου ξεκαθαρίζει ότι πορεύεται με ανθρώπους που βάζουν το εμείς μπροστά από το
εγώ, κινούνται με ομαδικό πνεύμα μετριάζοντας τις φιλοδοξίες τους και τα προσωπικά τους
«θέλω».

Η Δημοτική Αρχή Μετσόβου δεν εκβιάζεται από κανέναν αλλά και δεν επιτρέπει να
παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα στην διαχείριση των πολιτικών πραγμάτίυν. Οι κάτοικοι
του Μετσόβου με την ψήφο τους μας επέλεξαν στο τιμόνι του Δήμου αλλάζοντας σελίδα και
κοιτώντας μπροστά για το μέλλον του Δήμου.

Εμείς θα συνεχίσουμε, παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, να κάνουμε ΤΟ όραμα μας
πραγματικότητα για το ΔήμΟ Μετσόβου συμβάλλοντας στη δημιουργία, την πρόοδο, στην
ανάπτυξη και την εξέλιξη του τόπου ενώ θα παραμείνουμε μακριά από συγκρούσεις που
προκαλούνται από ιδιάζουσες προσωπικές φιλοδοξίες και απωθημένα που χρίζουν, το
λιγότερο, ψυχαναλυτικής προσέγγισης.
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