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Αριθμ. Απόφασης : 5 / 2020 

   
ήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Σετάρτη και 
ώρα 18:00 συνήλθε το υμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση 
ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕ 28/24-01-2020 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 
έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα εννέα  (9) μέλη δηλαδή: 
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Ως ειδικός Γραμματέας παρέστη ο ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1289/2019 
απόφαση Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης .  
 
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και 
εισάγει το Ημερησίας Διατάξεως θέμα: Αίτημα για την ανέγερση Μνημείου Άμαχου 
Πληθυσμού. 

 
Η Πρόεδρος ξεκίνησε την εισήγηση της αναφερόμενη στην υπ’αριθμ. 575/15-01-2020 
αίτηση του κ. Νικολάου Φαριλάου Μπακούλα, κατοίκου Μεσολογγίου, με βάση την οποία 
ζητείται “Η πόλη του Μεσολογγίου την 20η Απριλίου 1941 ανήμερα Πάσχα βομβαρδίστηκε 
από τους Γερμανούς με θύματα 13 άτομα, δημότες Μεσολογγίου. Αιτούμαι την ανέγερση 
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Μνημείου Άμαχου Πληθυσμού κατά προτίμηση στην πλατεία Ραζηκώτσικα, όπως έγινε στην 
πόλη της Πρέβεζας το 2015. την μαρμάρινη στήλη να αναγραφούν τα 13 ονόματα. Μεταξύ 
αυτών περιλαμβάνονται: 1)Δέσποινα Χαριλάου Μπακούλα, ετών 15 αδελφή μου, 2)Ευδοκία 
Χρήστου Μπακούλα, ετών 30 αδελφή του πατέρα μου Χαριλάου Μπακούλα και σύζυγος 
Ερρίκου ταθή και 3) Ερρίκος ταθής ή Σσιρίμπασης, ετών 45. ας αποστέλλω και 
φωτοτυπία με τα ονόματα των φονευθέντων. Η οικία που διέμεναν τα συγγενικά μου 
πρόσωπα είναι στην οδό Ιωάννου-Ιακώβου Μάγερ 9 παραπλεύρως του πρώην Ξενοδοχείου 
ΔΕΔΕ, ήδη διώροφη πέτρινη οικοδομή και περίπου απέναντι από το πρώην ροζ Δημαρχείο 
Μεσολογγίου. Σο αίτημά μου είναι και αίτημα πολλών οικογενειών. Δεν είναι ρουσφέτι, αλλά 
υποχρεώση του Δήμου, όπως τιμούσε η πολιτεία τα συγγενικά αυτών πρόσωπα με συντάξεις 
επί αρκετά χρόνια. Η δαπάνη είναι μικρή περίπου 1.500-1.700 ευρώ. Σην απόφαση της 
τοπικής Κοινότητας παρακαλώ να αποστείλετε στην Ποιότητα Ζωής και εν συνεχεία να πάρει 
την έγκριση του Δημοτικού υμβουλίου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.” 
 
την συνέχεια η Πρόεδρος ανέφερε ότι μετέβη στα Γενικά αρχεία του κράτους και μετά 
από έρευνα προκύπτουν τα εξής: όντως έγιναν βομβαρδισμοί την περίοδο 1941-1943. 
Τπάρχει αναφορά στα εξής βιβλία: 
-1940-1950 Φωτεινές και σκοτεινές ημέρες στην περιοχή Μεσολογγίου, Παναγιώτης 
Κατσούλης, σελίδα 108 
-Μνήμες από τα χρόνια του Έρεβους, 1940-1950, Β’ έκδοση, σελ. 25-26 
-Λευκές μνήμες αιτωλοακαρνανια 1940-1946, Γιάννης Βουτσινάς, έκδοση Αθήνα 1991 
(εδώ υπάρχει κατάλογος με τα ονόματα των βομβαρδισμών του 1941) 
 
Από τα αρχεία του Δήμου που υπάρχουν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, υπάρχουν 
επιστολές έτους 1942 από τον Δήμο προς το κεντρικό κράτος με τις οποίες ζητούν 
αποζημίωση για τους βομβαρδισθέντες. Και υπάρχει και κατάλογος, εν έτη 1943, με τα 
ονόματα των συγγενών των θυμάτων των βομβαρδισμών του 1943.  
Η Πρόεδρος πρότεινε να υπάρξει θετική γνωμοδότηση για την δημιουργία του μνημείου 

με απαραίτητες προϋποθέσεις να α) υπάρξει τεκμηρίωση από ιστορικό/φιλόλογο για τα 

γεγονότα της περιόδου 1941-1943 και τα θύματα των βομβαρδισμών, β) υπάρξει 

συγκεκριμένη εισήγηση για την καταλληλότερη τοποθεσία, γ) υπάρξει μέριμνα για την 

καλαισθησία του μνημείου και δ) γίνει έρευνα για πιθανές πηγές χρηματοδότησης.  

Ο σύμβουλος Γιώργος Καραδήμας πρότεινε να γίνει αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Δήμου να δώσουν απάντηση σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα και αφού αυτά 

απαντηθούν τότε το συμβούλιο να προχωρήσει σε τελική απόφαση.  

Τπήρξε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση για το θέμα.   

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το υμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.  
 

Σο υμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου  
μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 

ΟΜΟΦΩΝΑ     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

1. Προωθεί την αίτηση για την ανέγερση μνημείου Άμαχου Πληθυσμού προς τις 
αρμόδιες υπηρεσίες για τεκμηρίωση και αναβάλλει την απόφαση για επόμενη 
συνεδρίαση. Από τις υπηρεσίες ζητούνται: α) συγκεκριμένη εισήγηση για την 
καταλληλότερη τοποθεσία, β) μέριμνα για την καλαισθησία του μνημείου και γ) 
έρευνα για πηγές χρηματοδότησης. 
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2. Η απόφαση να σταλεί στους αρμόδιους Αντιδημάρχους προς γνώση και ενημέρωσή 
τους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.  

 
 

               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   5 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΔΑΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές ανηίγραθο 

Ιερή Πόλη Μεζολογγίοσ  4 – 2 – 2020 

Ο  Ειδ. Γραμμαηέας 

 

 

ΝΣΡΕΛΙΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 
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