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 Άμεση συνάντηση με τον Τπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής ζητά ο Δήμος  
Ιερής Πόλης Μεσολογγίου  
 
   Άμεση συνάντηση με τον Τπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Δ. Βίτσα ζητά ο 
Δήμος  Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, για το ζήτημα που έχει προκύψει μετά την 
αιφνίδια και χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση εγκατάσταση μεταναστών και 
προσφύγων σε ιδιωτικό χώρο στο λιμάνι Μεσολογγίου. 
   Αυτό έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια ανοικτής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε 
σήμερα στο Δημαρχείο Μεσολογγίου μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου Ν. Καραπάνου, με τη συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Αιτωλ/νίας  Χ. Σταρακά και των θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Ιωαν. Λύτρα και 
Ν. Μπαλαμπάνη, των επικεφαλής των συνδυασμών του Δημοτικού Συμβουλίου κ.κ. 
Ν. Μουρκούση, Π. Κατσούλη, Ιωαν. Τέγα, Κ. Αντωνίου, Θ. Μαργαρίτη και Δ. 
Μακρή καθώς και δημοτικών συμβούλων. Ακόμη συμμετείχαν Πρόεδροι και 
εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων του Δήμου καθώς επίσης πολλοί δημότες. 
   Όπως έγινε σαφές από το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Ν. Καραπάνο  
αλλά και από τους εκπροσώπους της Περιφέρειας, των υπηρεσιών και των φορέων, 
έως την άφιξη των μεταναστών και προσφύγων το μεσημέρι της περασμένης 
Σετάρτης 21.11.2018 δεν υπήρξε καμία απολύτως ενημέρωση από κανένα 
κυβερνητικό ή άλλο εκπρόσωπο διεθνούς οργανισμού ή φορέα για το γεγονός 
αυτό. Όπως επεσήμανε ο Ν. Καραπάνος μετά την αιφνιδιαστική εξέλιξη μεταφοράς 
και φιλοξενίας σε ιδιωτικό χώρο  170 περίπου μεταναστών και προσφύγων, 
προκύπτουν σοβαρότατα ερωτήματα που απαιτούν άμεσα υπεύθυνες απαντήσεις 
απέναντι στην τοπική κοινωνία. Αυτά αφορούν το σχεδιασμό, το συντονισμό, την 
αξιοπιστία και τη σοβαρότητα διαχείρισης της κατάστασης.   
    Όπως τονίσθηκε από το Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου «…Σε αντίστοιχες περιπτώσεις 
που Δήμοι και ΜΚΟ εξέφρασαν επιθυμία συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ της Ύπατης 
Αρμοστείας για τους πρόσφυγες βεβαίως και οι συνθήκες ενημέρωσης – υποδοχής και 
φιλοξενίας ήταν διαφορετικές (υγειονομική υποστήριξη, διερμηνείς, κ.λ.π.) σε καμία 
περίπτωση ο Δήμος μας ούτε αιτήθηκε, ούτε ενημερώθηκε εκ των προτέρων, 
εφαρμόζοντας πιστά το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου. Έτσι, κάποιες «φωνές» 
περί δήθεν γνώσης του Δήμου είναι τουλάχιστον ψευδείς, κακόβουλες και επιδιώκουν 
πρόσκαιρη πολιτική εκμετάλλευση του θέματος».    
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   Το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό για να γίνεται αντικείμενο πολιτικής 
διαχείρισης επεσήμανε ο Ν. Καραπάνος, τονίζοντας παράλληλα πως οποιαδήποτε 
προσπάθεια πολιτικής ή άλλης εκμετάλλευσης από οποιονδήποτε φορά ή φυσικό 
πρόσωπο, είναι καταδικαστέα. 
   Στην διαδικασία συμμετείχαν με τοποθετήσεις τους η Αντιπεριφερειάρχης 
Χριστίνα Σταρακά, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας 
Χρήστος Κολοβός, ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. 
Μεσολογγίου Βασίλης Σπυρόπουλος, ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Αιτωλ/νίας Π. Πετρόπουλος, οι επικεφαλής των συνδυασμών του Δ.Σ. Νικ. 
Μουρκούσης, Παναγιώτης Κατσούλης και Θεόδωρος Μαργαρίτης αλλά και δημότες. 
 Επίσης παρενέβη ο εκπρόσωπος και Νομικός Σύμβουλος της επιχείρησης που 
φιλοξενεί τους μετανάστες και πρόσφυγες κ. Μ. Παπαθεοδώρου. 
    


