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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 7ης / 2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου 
Κοινότητας Μεσολογγίου 

 
Αριθμ. Απόφασης : 24 / 2020 

  
Σήμερα την 29η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα             
και ώρα 6.00 μ.μ συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική           
συνεδρίαση ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ80/24-06-2020 έγγραφη       
πρόσκληση της Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο            
των έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα επτά  (7) μέλη δηλαδή: 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΣΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ 
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΦΡΙΚΑΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ 

ΧΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΑΝΔΡΙΑΝΗ   

ΦΟΥΝΤΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ     
      
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΣ     
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  

  
 

Ο ειδικός Γραμματέας ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1289/2019 απόφαση          
Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης συμμετείχε στην συνεδρίαση        
διατηρώντας τα πρακτικά.  
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης          
και εισάγει το Ημερησίας Διατάξεως θέμα: «Καλοκαιρινές εκδηλώσεις:        
συζήτηση-προτάσεις (τρόποι διεξαγωγής λόγω πανδημίας)» 
 
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση του αναπληρωτή Προέδρου, Νικόλαου          
Σταμάτη, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
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Μετά την από 15.06.2020 επιστολή του Πνευματικού Κέντρου (υπ ἀριθμ. πρωτ.           
1387) με θέμα καλοκαιρινές εκδηλώσεις, με την οποία επιστολή ζητείται η γνώμη μας             
για καλοκαιρινές εκδηλώσεις εντός της Κοινότητας Μεσολογγίου προτείνουμε τα         
εξής: 
Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής βασικά σημεία: 

● Τήρηση οδηγιών για προφύλαξη από τον Covid19 
● όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή-ανάμιξη  των δημοτών 

(όχι απλοί θεατές αλλά ενεργοί συμμετέχοντες) 
● ανάπτυξη συνεργασιών τόσο με συλλόγους, αθλητικά σωματεία, 

θεατρικές ομάδες, φιλαρμονικές κλπ όσο και με απλούς πολίτες-εθελοντές. 
● διασπορά των εκδηλώσεων σε όλη την πόλη κι όχι μόνο π.χ. στο λιμάνι 

ή την κεντρική πλατεία. Σε όλες τις πλατείες και όλες τις γειτονιές. (και 
φυσικά και εκτός των τειχών: Αγριλιά, Καλλονή, Αλμυράκι, Βίγλα κλπ) 

Προτείνουμε τις εξής πιθανές δράσεις που μπορούν να γίνουν εντός της Κοινότητας            
Μεσολογγίου ανάλογα πάντα και με τον προϋπολογισμό του Πνευματικού Κέντρου          
και τις φετινές ρυθμίσεις για συνάθροιση κοινού όπως διαμορφωθούν από την           
κεντρική διοίκηση εξαιτίας της πανδημίας που βιώνει η ανθρωπότητα: 

1. Θέατρο Σκιών σε πλατείες της πόλης 
2. Προτεινόμενες προβολές εκπαιδευτικού χαρακτήρα π.χ. ο Ψύλλος, Ο 

Νικόστρατος, Το Καναρινί ποδήλατο (διοργάνωση σε συνεργασία με τα 
σχολεία, σε πλατείες γειτονιών) 

3. Λαϊκός αγώνας δρόμου χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα για ενήλικες 5.000μ 
και για παιδιά 1000 μ. (Αφετηρία λιμάνι και τερματισμός στην Κεντρική 
πλατεία) με βράβευση όλων των συμμετεχόντων. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με Σύλλογο 
δρομέων Μεσολογγίου 

4. Αγώνας κανόε-καγιάκ μέσα στο λιμάνι του Μεσολογγίου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με 
Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου. 

5. Τουρνουά beach volley, πόλο, ποδοσφαίρου, μπάσκετ  
6. Ρεμπέτικη βραδιά π.χ. στην πλατεία Πέντε Πρωθυπουργών. 
7. Προβολή ντοκιμαντέρ με θέμα:  

● Λιμνοθάλασσα 
● Πανηγύρι Αϊ-Συμιού 

8. Εκδήλωση/εις για την ανάδειξη «αγνώστων» μνημείων-σημείων-κτιρίων της 
πόλης 

9. Παρουσίαση βιβλίου στον αύλειο χώρο του Μουσείου Τρικούπη. 
10.Έκθεση βιβλίου ως παράλληλη εκδήλωση (Βιβλιοπωλεία της πόλης) 
11.Συμμετοχή της Βαλβείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην καλοκαιρινή 

εκστρατεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης (αν προβλέπεται φέτος ή διοργάνωση 
με βάση περσινές θεματικές που τυχόν δεν έγιναν) 

12.Εκθέσεις φωτογραφίας – ζωγραφικής (παράλληλες εκδηλώσεις). 
13.Τουρνουά σκάκι και/ή πινγκ-πονγκ 
14.Μουσική βραδιά με τις τρεις φιλαρμονικές της πόλης. 
15.Βραδιά τοπικών προϊόντων. 
16.Οργάνωση ποδηλατοβόλτας  
17.Συνάντηση χορευτικών ομίλων της περιοχής 
18.Βραδιά με ερασιτεχνικά σχήματα-συγκροτήματα 
19.Θεατρική/ες παράσταση/εις από ντόπιες θεατρικές ομάδες.  
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Η τάση για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις είναι η διοργάνωση φεστιβάλ το οποίο            
διαρκεί συνήθως μία ή δύο εβδομάδες και περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων ώστε           
ο καθένας να μπορεί να συμμετέχει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Φέτος, εξαιτίας             
της πανδημίας, και εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης, προτείνουμε να ενισχυθούν          
οι ντόπιες ερασιτεχνικές ή και επαγγελματικές ομάδες, παρά να δαπανηθούν          
χρήματα για να έρθουν σχήματα ή ομάδες από αλλού. Η πόλη του Μεσολογγίου έχει              
αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται ενεργά στο κομμάτι του πολιτισμού          
και του αθλητισμού.  
Προτείνουμε την επικοινωνία με Συλλόγους και ενεργές ομάδες της πόλης καθώς και            
την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης η οποία είναι ιδιαίτερα δημιουργική.  
 
Στη συνέχεια όλοι οι Σύμβουλοι εξέφρασαν την διαθεσιμότητα τους και την χαρά τους             
για συνεργασία διοργάνωσης κάποιων από τις παραπάνω εκδηλώσεις.  
 
Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.  
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. Προτείνει τις εξής πιθανές καλοκαιρινές δράσεις: 1) Θέατρο Σκιών         
σε πλατείες της πόλης, 2) Προτεινόμενες προβολές εκπαιδευτικού        
χαρακτήρα π.χ. ο Ψύλλος, Ο Νικόστρατος, Το Καναρινί ποδήλατο         
(διοργάνωση σε συνεργασία με τα σχολεία, σε πλατείες γειτονιών), 3)          
Λαϊκός αγώνας δρόμου χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα για ενήλικες        
5.000μ και για παιδιά 1000 μ. (Αφετηρία λιμάνι και τερματισμός στην           
Κεντρική πλατεία) με βράβευση όλων των συμμετεχόντων.       
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με Σύλλογο δρομέων Μεσολογγίου, 4) Αγώνας       
κανόε-καγιάκ μέσα στο λιμάνι του Μεσολογγίου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με        
Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου, 5) Τουρνουά beach volley, πόλο,        
ποδοσφαίρου, μπάσκετ, 6) Ρεμπέτικη βραδιά π.χ. στην πλατεία Πέντε         
Πρωθυπουργών, 7) Προβολή ντοκιμαντέρ με θέμα: Λιμνοθάλασσα,       
Πανηγύρι Αϊ-Συμιού, 8) Εκδήλωση/εις για την ανάδειξη «αγνώστων»        
μνημείων-σημείων-κτιρίων της πόλης, 9) Παρουσίαση βιβλίου στον       
αύλειο χώρο του Μουσείου Τρικούπη, 10) Έκθεση βιβλίου ως         
παράλληλη εκδήλωση (Βιβλιοπωλεία της πόλης), 11) Συμμετοχή της        
Βαλβείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην καλοκαιρινή εκστρατεία της       
Εθνικής Βιβλιοθήκης (αν προβλέπεται φέτος ή διοργάνωση με βάση         
περσινές θεματικές που τυχόν δεν έγιναν), 12) Εκθέσεις φωτογραφίας         
– ζωγραφικής (παράλληλες εκδηλώσεις), 13) Τουρνουά σκάκι και/ή        
πινγκ-πονγκ, 14) Μουσική βραδιά με τις τρεις φιλαρμονικές της πόλης,          
15) Βραδιά τοπικών προϊόντων, 16) Οργάνωση ποδηλατοβόλτας, 17)        
Συνάντηση χορευτικών ομίλων της περιοχής, 18) Βραδιά με        
ερασιτεχνικά σχήματα-συγκροτήματα, 19) Θεατρική/ες παράσταση/εις     
από ντόπιες θεατρικές ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση        
οδηγιών για προφύλαξη από τον Covid19, όσο το δυνατόν         
μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή-ανάμιξη των δημοτών (όχι απλοί       
θεατές αλλά ενεργοί συμμετέχοντες), ανάπτυξη συνεργασιών τόσο με        
συλλόγους, αθλητικά σωματεία, θεατρικές ομάδες, φιλαρμονικές κλπ       
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όσο και με απλούς πολίτες-εθελοντές, διασπορά των εκδηλώσεων        
σε όλη την πόλη κι όχι μόνο π.χ. στο λιμάνι ή την κεντρική πλατεία. Σε               
όλες τις πλατείες και όλες τις γειτονιές. (και φυσικά και εκτός των            
τειχών: Αγριλιά, Καλλονή, Αλμυράκι, Βίγλα κλπ) και να ενισχυθούν οι          
ντόπιες ερασιτεχνικές ή και επαγγελματικές ομάδες, παρά να        
δαπανηθούν χρήματα για να έρθουν σχήματα ή ομάδες από αλλού 

 
2. Η απόφαση να σταλεί στον Δήμαρχο, στους αρμόδιους        

Αντιδημάρχους, στους δημοτικούς συμβούλους, το Πνευματικό Κέντρο       
και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου         
προς γνώση τους.  

 
               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   24 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου  30– 06 – 2020 
Ο  Ειδ. Γραμματέας 

 
 

ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

 

 
 
 

4 


