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Παραμένουν μέλη των παρατάξεών τους οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Απέργη και Πέτρος
Περιμένης. Στην τελευταία συνεδρίαση του 2011 οι αρχηγοί των παρατάξεων τους κ.
Ανδρέας Νεφελούδης και κ. Στάθης Κούπας αντίστοιχα, είχαν δηλώσει καθένας για τους
λόγους του ότι οι παραπάνω δημοτικοί σύμβουλοι δεν εκφράζουν πλέον τις παρατάξεις
τους,
όμως μέχρι σήμερα κανείς από
τους δύο αρχηγούς δεν κίνησε τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο για να
διαγραφούν, οπότε ακόμα κι αν υπήρξε κάποια διαφωνία
η κα Απέργη και ο κ. Περιμένης επισήμως παραμένουν μέλη των παρατάξεων τους...

Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» η διαγραφή δημοτικού συμβούλου από μία παράταξη μπορεί
να γίνει εφόσον συγκληθεί η ολομέλεια της παρατάξης και με αιτιολογημένη απόφαση
ψηφιστεί από τα 2/3 των μελών του συνδυασμού. Ο νόμος τονίζει επίσης κατηγορηματικά
πως μέλος της παράταξης που διαγράφηκε δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι μέλος του
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία διαγράφτηκε ή
ανεξαρτοποιήθηκε.
Οι δύο σύμβουλοι δήλωσαν στην εφημερίδα "Δημοσιογράφος της Ν. Σμύρνης" ότι
δεν πρόκειται να παραιτηθούν από μόνοι τους και αν οι παρατάξεις τους διαφωνούν με
τις απόψεις τους μπορούν να κινήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαγραφής τους.
Η κ. Απέργη δεν θέλησε να κάνει περαιατέρω δηλώσεις, ο κ. Περιμένης όμως
διευκρίνησε τα εξής:
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Σχετικά με την υποτιθεμένη «περιθωριοποίησή» μου από την παράταξη, παραθέτω την
προφορική ανακοίνωση του αρχηγού της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης:
“
O
τρόπος και οι απόψεις του κου Περιμένη, δεν εκφράζουν την παράταξη Νέα Σμύρνη-Νέα
Σελίδα''. Δυστυχώς, αυτό δεν αποτελεί διαγραφή ενώ η
απομάκρυνση είναι λέξη που πολιτικά βολεύει τους δειλούς.
Επειδή δεν γνωρίζω, αλλά και δεν υπάρχει τέτοιο πολιτικό καθεστώς δημοτικού συμβούλου,
δηλαδή μη εκφραστικού, στην ελληνική επικράτεια και ιστορικά στον χώρο της τοπικής
αυτοδιοίκησης δηλώνω ότι:
“Δεν χρειάζεται να είσαι ηγέτης για να εγγράφεις δημοτικούς σύμβουλους αλλά μόνο ΓΙΑ
ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙΣ. Ηγέτης δεν είναι εκείνος που διδάσκει την ομόνοια και την αγάπη.
Εκείνον τον σταύρωσαν οι εβραίοι. Ηγέτης είναι εκείνος που οδηγεί και δεν παραμένει
στάσιμος συγκαλύπτοντας την ανυπαρξία και τους μουχλιασμένους εγωισμούς της νεανικής
και γεροντικής ηλικίας.
Η συγκεκριμένη παράταξη Νέα Σμύρνη-Νέα Σελίδα, κατ' εμένα και όχι μόνο , δεν διαθέτει
ούτε ηγέτη , αλλά ούτε και πολιτικά αξιοπρεπείς δημοτικούς συμβούλους, να τον
εξαναγκάσουν να προχωρήσει στη διαγραφή μου, μέσω της υποχρεωτικής και
προβλεπόμενης πολιτικής διαδικασίας που είναι γνωστή ακόμα και σε όσους ΔΕΝ
ασχολούνται με την πολιτική….
Μέχρι λοιπόν να διαγραφώ από την συγκεκριμένη παράταξη , πράγμα που άλλωστε δεν
αγγίζει ούτε εμένα, αλλά ούτε όσους Νεοσμυρνιώτες στήριξαν την εκλογή μου, διότι απλά η
προσπάθειά μου να μείνω πιστός σε ηθικές αρχές και επιτέλεσης του ρόλου να ελέγχω την
δημοτική αρχή σίγουρα δεν είχε αρωγό την «παράταξη».
Ένα μόνο ρωτάω: ΠΟΣΟ ΗΓΕΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ
Ή ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΕΙ;''
Δηλώνω πάντως υπεύθυνα ότι αν καλεστώ εντός του ενδοπαραταξιακού οργάνου σε
πρόταση ψήφου διαγραφής μου, ΠΡΩΤΟΣ εγώ θα ψηφίσω ΝΑΙ στην παραπάνω πρόταση, για
να μην δυσκολέψω τους υπόλοιπους.
Εξακολουθώ
να κάνω ότι ορίζει ο νόμος, ως
Δημοτικός σύμβουλος
στον πολίτη της Νέας Σμύρνης,
ενώ παράλληλα
συνεχίζω -με μεγαλύτερο ζήλονα
καταγράφω και να γνωστοποιώ όλα τα πολιτικά κακώς κείμενα ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΑΝ ΑΦΟΡΟΥΝ. Το οφείλω στις αρχές μου και στους
ανθρώπους που με στήριξαν.”
Ο κ. Κούπας πάντως σε παλαιότερες δηλώσεις του στην εφημερίδα
"Δημοσιογράφος" είχε δηλώσει ότι δεν προτίθεται να διαγράψει τον κ. Περιμένη γι
ατί τιμά και
σέβεται τον πατέρα του κ. Περιμένη, αλλά κυρίως γιατί σέβεται και τιμά τη
μαχητικότητα και την αντιπολιτευτική του συνέπεια απέναντι στη Δημοτική Αρχή
στην Οικονομική Επιτροπή
στην οποία συμμετέχει και από την οποία αν διαγραφεί θα πρέπει να αποχωρήσει.
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