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ΔΗΜΟΣ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 4ης / 2020 Έκτακτης Συνεδρίασης του Συμβουλίου 

Κοινότητας Μεσολογγίου 
 

Αριθμ. Απόφασης : 15 / 2020 
   
Σήμερα την 23η του μηνός Απριλίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και 
ώρα 17:00 συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε έκτακτη συνεδρίαση 
ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ 61/23-04-2020 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               
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ  
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

  

ΦΟΥΝΤΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ     
ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΣ     

  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΦΡΙΚΑΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
   

   
 

Ο ειδικός Γραμματέας ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1289/2019 απόφαση 
Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης δεν συμμετείχε στην συνεδρίαση 
για λόγους άδειας ειδικού σκοπού εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊου. Για τον λόγο 
αυτό πρακτικά κράτησε η σύμβουλος Ανδριανή Χαλαζιά.   
Εξαιτίας της πανδημίας του κορονοιου που βιώνει ολόκληρη η ανθρωπότητα, η 

συνεδρίαση έγινε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών.  

 
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης 
συνεδρίασης και εισάγει το Ημερησίας Διατάξεως θέμα: «Ενδεχόμενη νέα άφιξη 
πληθυσμού από προσφυγικές δομές στο Μεσολόγγι» 
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Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση της Προέδρου ενημερώνοντας το σώμα για τις 

κινήσεις της από την ώρα που έμαθε για την ενδεχόμενη νέα άφιξη (τηλέφωνα σε 

αρμόδιους φορείς, λήψη έγκυρης ενημέρωσης).  

Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν όλοι οι Σύμβουλοι εκφράζοντας τις απόψεις τους για το 

θέμα.  

 

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα 

προτείνοντας την ακόλουθη δημόσια τοποθέτηση: 

 

Για άλλη μια φορά οι τοπικές κοινωνίες βρίσκονται προ εκπλήξεων. Ακολουθούμε τις εξελίξεις 

αντί να τις συνδιαμορφώνουμε.  

Το “προσφυγικό - μεταναστευτικό” αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα. Η γενεσιουργός αιτία 

του ζητήματος (εμπόλεμες ζώνες, ανελεύθερα καθεστώτα, οικονομική εξαθλίωση, 

περιβαλλοντικές καταστροφές) μένει κάθε φορά εκτός συζήτησης. Οι παράγοντες αυτοί οφείλουν 

να μας απασχολήσουν όλους διότι διαμορφώνουν την παγκόσμια πραγματικότητα. Οι διεθνείς 

συνθήκες με τις οποίες επιχειρούν οι εθνικές κυβερνήσεις να διαχειριστούν το ζήτημα, έχουν 

καταστήσει την χώρα μας όμηρο συμφωνιών που δεν λύνουν το ζήτημα, αντίθετα το 

αναπαράγουν. Οι Κανονισμοί Δουβλίνο Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, και οι πρόσφατες συνθήκες με γειτονικές χώρες 

για τις μεταναστευτικές ροές,  καταστούν την χώρα μας προθάλαμο προσφύγων και μεταναστών 

με ατέρμονες διαδικασίες για τα αιτήματα ασύλου.  

Σε όλες αυτές τις διεργασίες, τις συνθήκες, τις αποφάσεις, οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν φωνή. 

Δεν τους δίνεται η δυνατότητα να συνδιαμορφώσουν τις καταστάσεις που καλούνται να 

διαχειριστούν.  

Το Μεσολόγγι έχει αποδείξει πως είναι φιλόξενη πόλη. Αγκαλιάζει τους ξένους και έχει αίσθημα 

ευθύνης απέναντι στους υπόλοιπους Έλληνες. Καταλαβαίνουμε πλήρως ότι τα νησιά μας 

ασφυκτιούν. Αντιλαμβανόμαστε την αγωνία των πολιτών της Λέσβου, που με πληθυσμό 87.000 

κατοίκων παρέχουν καταφύγιο σε 20.000 μετανάστες. Οι νησιωτικοί Δήμοι χρόνια τώρα 

υποφέρουν σηκώνοντας αγόγγυστα όλο το βάρος.  

Οι αριθμοί από μόνοι τους δείχνουν ότι το ελληνικό κράτος έχει αποτύχει να σχεδιάσει και να 

διαχειριστεί τις μεταναστευτικές ροές. Ποιος διαχειρίζεται το μεταναστευτικό στην Ελλάδα; Η 

ελληνική κυβέρνηση με τις τοπικές κοινωνίες ή οι διεθνείς οργανισμοί με τους ιδιώτες; 

Δεν είναι δυνατόν να ανατίθεται σε έναν διεθνή οργανισμό η διαχείριση του ζητήματος και να 

βρίσκουν άλλοθι οι κυβερνώντες πίσω από αυτή την απόφαση. 

Είναι αναγκαίο να θεσμοθετηθούν κριτήρια ποσόστωσης ανά πόλη με βάση τον πληθυσμό της 

και και την κατάσταση των δομών της δημόσιας υγείας. Το ελληνικό κράτος οφείλει να σχεδιάσει 

και να νομοθετήσει λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία. Να υπάρξει ισομερής κατανομή των 

ανθρώπων. Να μην υπάρχουν πόλεις με χιλιάδες μετανάστες και πόλεις που σφυρίζουν 

αδιάφορα. 

Το Μεσολόγγι είναι μια πόλη 12.000 κατοίκων που φιλοξενεί από το 2018, 220 περίπου 

πρόσφυγες, δηλαδή σχεδόν το 2% του πληθυσμού της πόλης. 
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Μέχρι πόσους ανθρώπους μπορεί να φιλοξενήσει βάση μελετών; Για ποιο λόγο δεν υπάρχει 

επίσημη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την έλευση ευπαθών ομάδων μεταναστών; Γιατί 

να γίνεται η όποια απόφαση μετεγκατάστασης στα κρυφά, εφόσον όλα είναι «νόμιμα»; Μπορεί 

να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία εν μέσω πανδημίας και με ποιον τρόπο; 

Υπάρχουν δύο μεγάλα ξενοδοχεία στην πόλη μας. Το ένα έχει μετατραπεί σε δομή από το 2018. 

Πόσο συνετό είναι να μετατραπεί και το άλλο; 

Το υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής οφείλει να σχεδιάσει και να πάρει αποφάσεις! 

Πότε θα γίνει επιτέλους ένας φυσιολογικός σχεδιασμός διαχείρισης μιας κρίσης με γνώμονα και 

την βούληση των τοπικών κοινωνιών; 

Ο υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής κ.Μηταράκης  εξήγγειλε ότι το έτος 2020 θα σταματήσουν 

να λειτουργούν τα ξενοδοχεία ως ανοιχτές δομές. Παρόλα αυτά οι εκάστοτε ηγεσίες θα μετακινούν 

μετανάστες στην ενδοχώρα, έως ότου εξεταστεί το αίτημα ασύλου τους. Σκοπός είναι οι 

κατατρεγμένοι άνθρωποι να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής.  Η επιλογή των νέων τόπων 

διαμονής, χρειάζεται να γίνεται με ορισμένα κριτήρια ώστε και οι άνθρωποι που φιλοξενούν να 

μπορούν να σηκώσουν στις πλάτες τους το βάρος που τους αναλογεί.  

Ζητάμε την νομοθετική παρέμβαση ώστε να υπάρξουν κριτήρια στα προγράμματα Εστία και 

Ήλιος. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή κατανοούμε πλήρως ότι η αποσυμφόρηση 

των νησιών μας είναι επιβεβλημένη προτείνουμε ο σχεδιασμός να περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: 

● Να λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός της πόλης που επιλέγεται και να οριστεί ένα 

maximum ποσοστό μεταναστών που θα πηγαίνει σε αυτήν π.χ 1%  

● Να συνυπολογίζονται οι δομές δημόσιας υγείας της πόλης και η δυναμικότητα του 

νοσοκομείου της περιοχής 

● Να μην μπορεί να δεσμεύεται από τους οργανισμούς διαχείρισης μεταναστών, πάνω 

από το 10% των συνολικών κλινών και ενοικιαζόμενων σπιτιών μιας πόλης. (Το 

ποσοστό είναι ενδεικτικό, οφείλει να βρεθεί η χρυσή τομή ώστε να μένουν διαθέσιμες 

κλίνες για άλλες οικονομικές δραστηριότητες) 

● Να συνυπολογίζεται εάν υπάρχουν ήδη μειονότητες στην πολη (π.χ. Ρομά, άλλες 

ευάλωτες ομάδες). 

● Να εξασφαλιστούν αξιόπιστες και γρήγορες διαδικασίες για τα αιτήματα ασύλου. 

● Να μπορούν να πηγαίνουν στις χώρες προορισμού τους απευθείας χωρίς να περνούν 

από την Ελλάδα (ακύρωση συμφωνιών Δουβλίνου) 

 

Εν κατακλείδι, η άγνοια δημιουργεί φόβο!  Είναι αναγκαίο να ενημερώνεται ο εκάστοτε ο 

πληθυσμός, να του εξηγούν την υφιστάμενη κατάσταση και να γνωρίζει τα χρονοδιαγράμματα.  

Έτσι μόνο θα αποφευχθούν ακραίες αντιδράσεις και θα προκύψουν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις. 

Ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας, που έστειλαν ιδέες και προτάσεις ενόψη του σημερινού 

Συμβουλίου. Οι υγιείς φωνές πάντα βρίσκουν διέξοδο.  

Μας ζητήθηκε από μερικούς συμπολίτες και δύο δημοτικούς συμβούλους να παραβρεθούν. Δεν 

επιτρέψαμε τη συμμετοχή για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.  
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Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 
- Να προβεί στην παραπάνω δημόσια τοποθέτηση για το θέμα που 

έχει ανακύψει με την ενδεχόμενη νέα άφιξη πληθυσμού από 

προσφυγικές δομές 

- Να σταλούν οι προτάσεις του Συμβουλίου προς όλους τους 

αρμόδιους φορείς για το θέμα μεταναστευτικής πολιτικής στην χώρα.  

 

1. Η απόφαση να σταλεί στον Δήμαρχο, στους αρμόδιους Αντιδημάρχους, 
στους δημοτικούς συμβούλους, και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου προς γνώση τους.  

 
 
               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   15 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου  24 – 03 – 2020 
Ο  Ειδ. Γραμματέας 

 
 

ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

 

 
 

 


