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Θέτοντας το ερώτημα για το
ποια κατά τη γνώμη του θα πρέ-
πει να είναι τα χαρακτηριστικά
ενός υποψήφιου δημάρχου Τρι-
φυλίας, ο δημοτικός σύμβου-
λος Κυπαρισσίας Σωτήρης
Μπακούρος μας επισήμανε: «Ο
υποψήφιος δήμαρχος θα πρέπει
να έχει όραμα, μια αυτοδιοικη-
τική πρόταση, γνώση της κατά-
στασης στον αυτοδιοικητικό
χώρο και όχι αγκυλώσεις από
κομματικές εξαρτήσεις. Πρέπει
να μπορέσει να εισπράξει την
αποδοχή της ευρύτερης μάζας
και όχι να είναι περιχαρακωμέ-
νος σε κομματικές αντιλήψεις».

Ο συνάδελφός του Ζαχαρίας
Κανελλόπουλος τόνισε: «Ο νέ-
ος δήμαρχος θα πρέπει να
εμπνέει ενότητα, ελπίδα και σι-
γουριά για το μέλλον. Θα πρέ-
πει να έχει νέο όραμα για την
ανάπτυξη όλης της Τριφυλίας,
ώστε να καταστεί στο μέλλον
ένας πολύ ισχυρός δήμος όχι
μόνο στη Μεσσηνία, αλλά σε
ολόκληρη τη Νοτιοδυτική Ελ-
λάδα. Να ενώνει όλους τους
πολίτες, να υπερβαίνει στενές
τοπικιστικές αντιλήψεις και να
οδηγήσει την ευρύτερη περιοχή
με σιγουριά στην ανάπτυξη και

σε ένα καλύτερο μέλλον. Να εί-
ναι ασφαλώς γνωστός, εκλε-
κτός και αγαπητός περισσότερο
στο λαό παρά σε παρακομματι-
κούς μηχανισμούς».

Ο σύμβουλος Φιλιατρών Χα-
ράλαμπος Παγάνης μας είπε:
«Πρώτο και κύριο που χρειάζε-
ται είναι να έχει εμπειρία στην
αυτοδιοίκηση, γιατί θεωρώ πως
η επόμενη θητεία για όποιον
την αναλάβει θα είναι επώδυνη.
Σύμφωνα με το νέο νόμο θα
πρέπει να γίνουν πολλά πράγ-
ματα, ο νέος νόμος έχει βάλει
χρονοδιαγράμματα για να γί-
νουν κάποιες ενέργειες ώστε ο
νέος δήμος να αποκτήσει συνο-
χή και λειτουργία. Χρειάζονται
άνθρωποι ικανότατοι και με ευ-

ελιξία για να αντιμετωπίσουν τα
ζητήματα αυτά».

Από τον ίδιο δήμο ο σύμβου-
λος Κώστας Λίτσας σημείωσε:
«Καταρχάς επειδή είναι η πρώ-

τη φορά που έχουμε τον “καλ-
λικρατικό“ δήμο, ο νέος δήμαρ-
χος θα πρέπει να έχει μια ευρεία
αντίληψη για όλη την περιοχή.
Οι πολίτες που οι δήμοι τους
δεν έγιναν έδρα έχουν δυσαρε-
στηθεί, γι‘ αυτό χρειάζεται μια
σύνθεση απόψεων. Πρέπει επί-
σης να προσέξει πάρα πολύ
ώστε οι υπηρεσίες που θα φύ-

γουν από το κέντρο να κατανε-
μηθούν στους άλλους δήμους
που έχουν συγχωνευθεί. Επίσης
στα δημοτικά συμβούλια πρέ-
πει να καταφέρνει να έχει συναί-
νεση χωρίς να κοιτάζει τοπικά
συμφέροντα - και γι‘ αυτό χρει-
άζεται εμπειρία.

Τα χαρακτηριστικά ενός υπο-
ψηφίου δημάρχου εν ολίγοις
πρέπει να είναι η ευρεία αντίλη-
ψη, η εμπειρία, η ικανότητα
σύνθεσης απόψεων, να μην εί-
ναι μονοκόμματος και να σέβε-
ται τις απόψεις των πολιτών
όλων των δήμων, γιατί η αρχή
θα είναι πολύ δύσκολη».

Ο αντιδήμαρχος Γαργαλιάνων
Μιχάλης Αποστολόπουλος τό-
νισε: «Δεν με ενδιαφέρει ο Δή-

μος Τριφυλίας όπως σχηματί-
στηκε. Η πρόθεσή μου είναι να
μποϊκοτάρω τις εκλογές. Κατά
συνέπεια πιστεύω ότι η προσω-
πικότητα του όποιου αυτοδιοι-
κητικού στελέχους, χαμένη μέ-
σα στο τερατούργημα “νέος Δή-
μος Τριφυλίας“, δεν θα έχει κα-
μία αποτελεσματικότητα, και
δεν μπορώ να ελπίζω σε τίποτα
ως πολίτης του Δήμου Γαργα-
λιάνων».

Από το Δήμο Γαργαλιάνων
επίσης, ο Γιάννης Αδρακτάς
που πρόσφατα παραιτήθηκε
από δημοτικός σύμβουλος της
αντιπολίτευσης σημείωσε: «Ενας
υποψήφιος για το νέο Δήμο Τρι-
φυλίας θα πρέπει να είναι ένας
άνθρωπος με ειδικές γνώσεις και
εμπειρία από την τοπική αυτοδι-
οίκηση, αφού οι απαιτήσεις θα
είναι πλέον περισσότερες. Θα
πρέπει να είναι οικονομικά ανε-
ξάρτητος. Να είναι υποψήφιος
κάποιος όχι απαραίτητα μέλος
κάποιου κομματικού μηχανι-
σμού, και σίγουρα πολιτικά
άφθαρτος - ενώ θα πρέπει να
έχει και τη δυνατότητα σύνθε-
σης: ένα χαρακτηριστικό που
θα χρειαστεί πολύ».
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Θέλουν δήμαρχο
αυτοδιοικητικό 

Το προφίλ του ιδανικού υποψήφιου δημάρχου στο Δήμο Τριφυλίας
προσπαθήσαμε να σκιαγραφήσουμε μέσα από τις απόψεις δημοτικών

συμβούλων. Αυτό που ξεχωρίζει ανάμεσα στις απόψεις τους για τα προ-
σόντα που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος δήμαρχος, είναι τα αυτοδιοι-
κητικά του χαρακτηριστικά: να έχει δηλαδή όραμα για την αυτοδιοίκηση
και εμπειρία, να είναι άνθρωπος με ικανότητα σύνθεσης απόψεων, χω-
ρίς κομματικές αγκυλώσεις και με διάθεση για δουλειά, και φυσικά συ-
νειδητοποιημένος για το δύσκολο έργο που αναλαμβάνει.

Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος δήμαρ-
χος στο νεοσύστατο Δήμο Τριφυλίας εξέφρα-

σε χθες, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της
«Ε», ο αντιδήμαρχος Κυπαρισσίας Γρηγόρης
Γκότσης.

Ερωτηθείς για το αν θα είναι υποψήφιος δή-

μαρχος στο νέο δήμο και αν ισχύει ότι έχει εκ-
φράσει τέτοιο ενδιαφέρον, μας απάντησε χαρα-
κτηριστικά: «Βεβαίως και ισχύει. Θα είμαι υπο-
ψήφιος εφόσον φυσικά η επιθυμία μου περάσει
μέσα από την διαδικασία και εγκριθεί από την
παράταξη που υπηρετώ εδώ και 30 χρόνια».

Υποψήφιος δήμαρχος θέλει
να είναι ο Γρηγόρης Γκότσης
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