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Πρόσφατες αναφορές Προσωπικοτήτων στο 
Μεσολόγγι

«… Το Μεσολόγγι είναι παγκόσμιο σύμβολο «πηγαίας» 
Αντίστασης, ανεκτίμητο κεφάλαιο αγωνιστικής έμπνευσης, 
υπέροχο παράδειγμα «αυθορμητισμού» για όλη την 
ανθρωπότητα, στη βάση των αιώνιων ιδανικών της 
Δικαιοσύνης, της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Σήμερα 
οφείλουμε να προστατεύσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτή την 
πολύτιμη κληρονομιά. Να αποδείξουμε ότι έχουμε συνείδηση 
της μεγάλης και ιστορικής ευθύνης για το μέλλον του τόπου 
μας. Σαν χρέος προς τις μελλοντικές γενιές. Σαν τιμή για τους 
αγωνιστές του παρελθόντος». 

Κάρολος Παπούλιας
Πρόεδρος Δημοκρατίας

(19/04/09)

« Το Μεσολόγγι αποτελεί για τον Ελληνισμό διαχρονικό 
σύμβολο των Αγώνων για την Εθνική Ανεξαρτησία, τη 
Δικαιοσύνη και την Ελευθερία» 

Κάρολος Παπούλιας
Πρόεδρος Δημοκρατίας

(20/04/08)
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  «Οι κυβερνήσεις έχουν αδικήσει το Μεσολόγγι…»

 Η νοοτροπία της ψηφοθηρίας είναι υπεύθυνη για την 
άδικη μεταχείριση της αιτωλοακαρνανικής πρωτεύουσας

 Δεν έπρεπε να τίθεται καν θέμα έδρας του Εφετείου

…Είναι αιτωλοακαρνανική πρωτοτυπία η υπόθεση του 
Εφετείου…

 Θα πρέπει να αποφασίσουν εάν το Μεσολόγγι είναι ή 
λέγεται πρωτεύουσα του νομού

« Το πρόβλημα του Εφετείου είναι πρόβλημα νοοτροπίας των 
πολιτικών. Επειδή το Αγρίνιο έχει περισσότερο πληθυσμό, έχει 
περισσότερες ψήφους και για το λόγο αυτό δεν τολμούν να 
πάρουν ξεκάθαρη θέση υπέρ του Μεσολογγίου. Αυτό είναι 
λάθος για τον απλούστατο λόγο ότι, όπως είχα πει και άλλοτε, 
αποκέντρωση σημαίνει να μην συγκεντρώνω όλες τις 
δραστηριότητες σε μια πόλη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για 
αποκέντρωση και να κάνουμε συγκέντρωση. Εφόσον το Αγρίνιο 
έχει οικονομικές και παραγωγικές λειτουργίες θα έπρεπε οι 
διοικητικές και δικαστικές λειτουργίες να είναι στο Μεσολόγγι. 
Έχω να πω ακόμη και κάτι άλλο. Ότι θα πρέπει κάποτε να 
αποφασίσουν εάν το Μεσολόγγι ΕΙΝΑΙ η πρωτεύουσα της 
Αιτωλοακαρνανίας ή ΛΕΓΕΤΑΙ. Διότι δεν ξέρω άλλη 
περίπτωση που σε ένα νομό να ιδρύεται Εφετείο που να μην 
πηγαίνει στην πρωτεύουσα…Αυτό είναι πρωτοτυπία της 
Αιτ/νίας».

Αναστάσης Πεπονής
¨ΑΙΧΜΗ¨  23/10/08
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« Επειδή η κυβέρνηση γνωρίζει το ενδιαφέρον της τοπικής 
κοινωνίας για το θέμα του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Ελλάδας, θα κληθούν οι τοπικοί φορείς και το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο να αποφανθούν για την έδρα του Πανεπιστημίου.
Η απόφαση τους αυτή θα γίνει απόλυτα σεβαστή.» 

Ευρυπίδης Στυλιανίδης
Υπουργός Παιδείας
Μεσολόγγι 05/10/08
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ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

Το Μεσολόγγι, πρωτεύουσα του νομού Αιτωλοακαρνανίας, 
είναι μια ιστορική  πόλη, χτισμένη σε ισοθάλασση  χερσόνησο, 
η οποία εισχωρεί στην ομώνυμή του λιμνοθάλασσα, την 
«περικαλλέα λίμνη» του Ομήρου (γΙ). Μικρός γόνιμος κάμπος, 
«Γη που την πλάθει ο Φίδαρης κι ο Άσπρος..» (Κ. Παλαμάς), 
εκτείνεται προς βορράν, μέχρι τους πρόποδες του ιστορικού 
Αρακύνθου ή Ζυγού, ενώ ανατολικά του προβάλλει το 
βραχώδες βουνό Βαράσοβα «κάστρο που λουλουδίζει» (Μ. 
Μαλακάσης), ένα θαυμάσιο γλυπτό της φύσεως, και δυτικά, ο 
ήλιος βασιλεύει πίσω από τον Κοτσιλάρη, το Curzolari, της 
μεγάλης ναυμαχίας της Ναυπάκτου (1571), που έγινε στα νερά 
του. 

Είναι νεότερη πόλη με τεκμηριωμένη ζωή μισής χιλιετίας 
σε χώρο με πλούσιο ιστορικό παρελθόν, καθώς κατοικήθηκε 
συνεχώς από πολύ παλιά, όπως φανερώνουν τα σωζόμενα 
σημάδια: παλαιολιθικά και νεολιθικά στη Βαράσοβα (Α. 
Πουλιανός, S. Benton), οι αρχαίες πόλεις Καλυδών, Πλευρών 
και Αλίκυρνα, που ανήκουν στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, 
μνημεία Βυζαντινά, της Τουρκοκρατίας και του 
απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, προδίδουν το πλούσιο και 
συνεχές παρελθόν του χώρου. 

Οι πρώτες σωζόμενες ιστορικές αναφορές (16ος αι.), 
παρουσιάζουν το Μεσολόγγι κατοικημένο από ψαράδες και 
μικρούς ναυτεμπόρους, συναλλασσόμενους με τη Ζάκυνθο. 
Σημαντικός συντελεστής σ’ αυτήν τους τη δραστηριότητα 
υπήρξε και η πλούσια σε αλιεύματα και αλάτι λιμνοθάλασσά 
τους, η οποία διευκόλυνε την επικοινωνία και το εμπόριο, ενώ 
τα αβαθή νερά της εξασφάλιζαν την απαραίτητη ασφάλειά τους 
στους δύσκολους καιρούς. Γρήγορα, όμως, ο δυναμισμός των 
Μεσολογγιτών σημαδεύει την ανοδική τους πορεία, οι 18ος και 
19ος αιώνες είναι οι χρόνοι των μεγάλων επιτευγμάτων τους και 
στην ειρήνη και στον πόλεμο.

Η ανάπτυξη σημαντικής εμπορικής ναυτιλίας υπήρξε ο 
κύριος συντελεστής της μεγάλης οικονομικής και πνευματικής 
ακμής σ’ αυτούς τους δύο αιώνες. Οι Μεσολογγίτες 
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καραβοκυραίοι, πρωτοπόροι στην ιστορία της νεότερης 
ελληνικής ναυτιλίας, δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο και τη 
Μαύρη Θάλασσα, χαρίζοντας στην πόλη τους ιδιαίτερη 
οικονομική ακμή. Με αυτή συμβαδίζει και η πνευματική 
άνθιση. 

Το πνευματικό κλίμα που προετοίμασε η διδασκαλία (1641-
1644) στο Μεσολόγγι του πρώτου Νεοέλληνος φιλοσόφου, 
Θεοφίλου Κορυδαλέως και μετέπειτα των Ευγενίου Γιαννούλη 
και Κοσμά του Αιτωλού, συνέχισε η Πατριαρχική Σχολή 
Ελληνικών Μαθημάτων (1762) και κυρίως η Παλαμαία Σχολή, 
η οποία ιδρύθηκε το 1760 από τον Παναγιώτη Παλαμά, 
πρόγονο του Μεσολογγίτη ποιητή Κωστή Παλαμά. Ανώτερο 
σχολείο, λειτούργησε μέχρι το 1821 προετοιμάζοντας 
πνευματικά τους Μεσολογγίτες νέους (αλλά και από άλλες 
ελληνικές περιοχές) για τη μεγάλη Ελληνική Εξέγερση. Η 
στρατιωτική τους, πάλι, δράση χρωστούσε πολλά στη ναυτική 
τους πείρα και στον ακμάζοντα αρματολισμό της Δυτικής 
Ρούμελης, ιδίως στο γειτονικό αρματολίκι του Ζυγού. 

Και προ του Εικοσιένα η πόλη πάντοτε διατηρούσε ζωηρό 
το αίσθημα της Ελευθερίας, πήρε μέρος σε όλες τις προσπάθειες 
της περιοχής γι’ αυτό και δοκιμάστηκε σκληρά: στα 1689, στα 
πλαίσια του ΣΤ τουρκοβενετικού πολέμου, το Μεσολόγγι 
πυρπολήθηκε από το διαβόητο Λιβέριο Γερακάρη στα 1770, ο 
Παναγιώτης Παλαμάς αφήνει τα βιβλία, παίρνει το όπλο και 
πρωτοστατεί στην άτυχη εξέγερση, τη γνωστή ως Ορλωφικά, με 
συνέπεια η πόλη να καεί για δεύτερη φορά μέσα σε έναν αιώνα 
και να καταστραφεί και ο στόλος της από στίφη Τουρκαλβανών 
και Δουλτσινιωτών πειρατών. Το Μεσολόγγι και πάλι γρήγορα 
θα συνέλθει και θα πρωτοστατήσει στη Μεγάλη Επανάσταση. 
Είναι η πρώτη πόλη της Δυτικής Ρούμελης που 
απελευθερώνεται (Μάιος 1821) ύστερα από συνεννόηση των 
Φιλικών προκρίτων της με τον αρματολό του Ζυγού, Δημήτριο 
Μακρή, ο οποίος είχε ήδη προβεί (Μάρτιος 1821) στην πρώτη 
επαναστατική πράξη της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, 
εξοντώνοντας τουρκική αποστολή στη «Σκάλα του 
Μαυρομματιού»,  τοποθεσία της Βαράσοβας.

Με έξοδα των Μεσολογγιτών, η πόλη απέκτησε αμέσως 
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μια υποτυπώδη οχύρωση με το άνοιγμα, από τη μεριά της 
στεριάς, μιας τάφρου, τη συσσώρευση των χωμάτων της και τη 
στήριξή τους με πλέγματα κλαδιών και ξερολιθιές κι επάνω 
τους στήθηκαν μερικά κανόνια. Έτσι, το Μεσολόγγι, μοναδικό 
φρούριο της Στερεάς, «κάστρο της Ρούμελης και του Μωριά 
κολώνα», ασφάλιζε τη Ρούμελη και εμπόδιζε τις τουρκικές 
δυνάμεις να περάσουν στην Πελοπόννησο. Στο ελεύθερο πλέον 
Μεσολόγγι, σημειώθηκε και η πρώτη πολιτική οργάνωση του 
Αγώνα με πρωτοβουλία του Α. Μαυροκορδάτου, συνεστήθη 
κυβερνητικό σώμα («Γερουσία»), το οποίο ψήφισε (Νοέμβριος 
1821) τον «Οργανισμό Δυτικής Χέρσου Ελλάδας». 

Για τη στρατηγική της σημασία, η πόλη αποτέλεσε στόχο 
των εχθρών της. Το 1822, οι Τούρκοι προβαίνουν στην πρώτη 
ανεπιτυχή πολιορκία του Μεσολογγίου όπου στο νικηφόρο 
αγώνα πρωτοστατεί ο ηρωικός Μάρκος Μπότσαρης. Το 1823, 
την αποτυχία της πολιορκίας του Αιτωλικού και αποκλεισμού 
της περιοχής Μεσολογγίου σκιάζει ο ηρωικός θάνατος, στο 
Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου, του Μάρκου Μπότσαρη, η σωρός 
του οποίου μεταφέρεται στο Μεσολόγγι, όπου οι κάτοικοι 
κηδεύουν το σωτήρα τους με μεγάλες τιμές μέσα σε γενικό 
πένθος. Το ίδιο κλίμα σημαδεύει και το επόμενο έτος 1824: τον 
ενθουσιασμό και τις ελπίδες από την άφιξη στο Μεσολόγγι του 
κορυφαίου ποιητή και Φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνος, διαδέχεται 
το βαρύ πένθος για τον πρόωρο θάνατό του η σωρός του 
ταριχεύεται και μεταφέρεται στην Αγγλία. Συντετριμμένο το 
Μεσολόγγι κρατεί τα σπλάχνα του, που τελικά (1881) 
εναποτέθηκαν, με επίσημη τελετή, κάτω από τον ανδριάντα του, 
στον Κήπο των Ηρώων, δίπλα στους τάφους των Αγωνιστών, 
που αναπαύονται στο χώρο του στρατοπέδου τους κατά τη 
μεγάλη πολιορκία. 

Την ίδια χρονιά, εκδίδεται στο Μεσολόγγι και η εφημερίδα 
«Ελληνικά Χρονικά» από το φιλέλληνα Μάγερ, κήρυκας της 
ελευθερίας του Τύπου. Στο τυπογραφείο της πραγματοποιούνται 
πολλές εκδόσεις με κορυφαία την πρώτη έκδοση του «Εθνικού 
μας Ύμνου». Το τυπογραφείο των Ε.Χ. εκτυπώνει και τις 
πρώτες στην Ελλάδα νομικές εκδόσεις, στο Μεσολόγγι, 
θεωρούμενο και ως «κοιτίδα της Ελληνικής Δικαιοσύνης» (Σ. 
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Κανίνιας), ήδη σ’ αυτό συστήθηκε και λειτουργούσε και 
ανώτερο δικαστήριο, το «Δικαστήριο των Εκκλήτων». 

Το επόμενο έτος άρχισε η μεγάλη πολιορκία (Απρίλιος 
1825- Απρίλιος 1826). Τουρκικά στρατεύματα υπό τον 
Κιουταχή πολιόρκησαν το Μεσολόγγι από ξηρά και ο εχθρικός 
στόλος από τη θάλασσα. Την πόλη υπερασπίζονταν σώμα 
Μεσολογγιτών υπό το Θανάση Ραζηκότσικα, σώματα 
καπεταναίων της ευρύτερης περιοχής αλλά και από υπόδουλα 
ακόμη μέρη, όπως Σουλιώτες (Νότης Μπότσαρης, Κίτσος 
Τζαβέλλας), Μακεδόνες, Επτανήσιοι κ.α., καθώς και πολλοί 
Φιλέλληνες. Μετά τις αποτυχίες του Κιουταχή, προστέθηκαν 
και οι Αιγύπτιοι του Ιμπραήμ, καθιστώντας περισσότερο άνισες 
τις δυνάμεις των αντιπάλων. Η πολιορκία κατέστη πολύ στενή, 
ιδίως αφότου οι εχθροί ναυπήγησαν σκάφη κατάλληλα να 
πλέουν και στα ρηχά νερά της Λιμνοθάλασσας. Η πόλη 
υφίσταται συνεχείς βομβαρδισμούς, η επικοινωνία των 
πολιορκημένων με τους έξω παρεμποδίστηκε, ο ελληνικός 
στόλος μάταια προσπαθούσε να διασπάσει τον εχθρικό κλοιό 
και να εισαγάγει πολεμοφόδια και τρόφιμα στην πόλη, όπου, 
εκτός των μαχητών, βρίσκονταν περίπου και εννέα χιλιάδες 
γυναικόπαιδα. Οι πολιορκημένοι αμύνονταν γενναία, με υψηλό 
φρόνημα, μηδέ των αμάχων και του κλήρου εξαιρουμένων 
γυναίκες και ανήλικα αγόρια βοηθούσαν πάνω στους 
προμαχώνες ('ντάπιες") του ανακαινισμένου (από το 1824) 
τείχους, κληρικοί με επί κεφαλής τον υπέροχο επίσκοπο Ιωσήφ 
Ρωγών, περιέτρεχαν καθημερινά τις επάλξεις με το όπλο, το 
σταυρό και το δισκοπότηρο, ενίσχυση των αγωνιζόμενων, 
παρηγοριά και συμπαράσταση στους πληγωμένους και τους 
μελλοθάνατους. Όλες οι εχθρικές επιθέσεις απεκρούσθησαν 
(τελευταία τους μεγάλη εποποιία η νίκη εναντίον πολλαπλάσιων 
εχθρικών δυνάμεων στο ιστορικό νησάκι της Κλείσοβας, στις 
25 Μαρτίου 1826). Αν και τους θέριζε η πείνα, όλα τα ζώα, 
ακόμα και τα ακάθαρτα, φαγώθηκαν καθώς και τα αρμυρίκια 
της ακροθαλασσιάς, όμως, απέκρουσαν όλες τις προτάσεις περί 
παράδοσης. Έχοντας φθάσει στην έσχατη εξάντληση, 
αποφάσισαν, όσοι μπορούσαν ακόμη να κρατήσουν όπλο να 
βγουν από την πόλη διηρημένοι σε τρεις φάλαγγες ("κολώνες") 
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υπό τους καπετάνιους Δημήτρη Μακρή, Νότη Μπότσαρη και 
Κίτσο Τζαβέλλα και να διασχίσουν πολεμώντας τα εχθρικά 
στρατόπεδα. Οι γέροι, τα γυναικόπαιδα, οι άρρωστοι και οι 
πληγωμένοι, βαδίζοντας εθελοντικά στο θάνατο, οχυρώθηκαν 
στα γερότερα σπίτια, για να ανατιναχθούν, βάζοντας φωτιά σε 
μπαρούτι την ώρα που τα πατούσαν οι εχθροί, τη νύχτα του 
«Χαλασμού».

Η Έξοδος πραγματοποιήθηκε  τη νύχτα του Λαζάρου προς 
την Κυριακή των Βαΐων. Η ηρωική Φρουρά της πόλεως εξήλθε 
ανατολικά τής  μέχρι και σήμερα σωζόμενης πύλης του 
φρουρίου, διέσχισε το εχθρικό στρατόπεδο πολεμώντας σκληρά 
και με μεγάλες απώλειες, διότι το σχέδιο της Εξόδου είχε 
προδοθεί και ούτε υπήρξε αποτελεσματική βοήθεια από τους 
έξω καπετάνιους. Όσοι γλίτωσαν, συναντήθηκαν τελικά σε 
προκαθορισμένο σημείο, στον Πλάτανο Ναυπακτίας, τους 
δέχθηκε ο Καραϊσκάκης και κατέληξαν στο Ναύπλιο, για να 
υπηρετήσουν ξανά τον Αγώνα. Δραματικές και οι ώρες μέσα 
στην πόλη. Τη σφαγή και τη λεηλασία συνόδευαν ανατινάξεις 
του Καψαλαίϊκού από το Χρήστο Καψάλη, άλλων οχυρών 
σπιτιών και τελευταία, στο ομώνυμο νησάκι, η ανατίναξη, από 
τον Ιωσήφ Ρωγών, του Ανεμόμυλου, όπου σκοτώθηκε και ο 
υπέροχος ιεράρχης, ύστερα από διήμερη ηρωική αντίσταση. 

Η θυσία των Μεσολογγιτών προκάλεσε το θαυμασμό του 
πολιτισμένου κόσμου και υμνήθηκε από ξένους και Έλληνες, με 
κορυφαίο δημιούργημα τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» 
του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού. Το Μεσολόγγι 
απελευθερώθηκε το 1829, οι σκελετοί των προμάχων του 
κείτονταν ακόμη άταφοι στους προμαχώνες. Με διαταγή του 
πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ι. Καποδίστρια, τα οστά 
συγκεντρώθηκαν και τελικώς εναποτέθηκαν από τους βασιλείς 
Όθωνα και Αμαλία σε κοινό τύμβο στον Κήπο των Ηρώων.

Μετεπαναστατικά, το Μεσολόγγι αποτέλεσε το πολιτικό 
και πολιτιστικό κέντρο του νομού, αλλά και το οικονομικό 
κέντρο του κυρίως με το λιμάνι του μέχρι την κατασκευή 
σιδηροδρομικού δικτύου και την ανάπτυξη των χερσαίων 
συγκοινωνιών. Η πόλη ανέδειξε πέντε πρωθυπουργούς 
(Σπυρίδωνα και Χαρίλαο Τρικούπη, Ζηνόβιο και Δημήτριο 
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Βάλβη, Επαμεινώνδα Δεληγιώργη) και πλειάδα λογοτεχνών 
(Κωστή Παλαμά, Μιλτιάδη Μαλακάση, Αντώνη Τραυλαντώνη, 
Γεώργιο Δροσίνη, Ρήγα Γκόλφη κ.α.) και πολλών άλλων 
πολιτικών και πνευματικών προσωπικοτήτων υπήρξε πατρίδα. 
Στο Μεσολόγγι, ιδρύθηκε και ένα από τα πρώτα Γυμνάσια της 
χώρας, μοναδικό στην Αιτωλοακαρνανία για ολόκληρο τον 19ο

αι.
Σήμερα, το Μεσολόγγι πρωτεύουσα του νομού και έδρα 

Μητροπόλεως, είναι μία σύγχρονη πόλη, δίπλα στη 
Λιμνοθάλασσά της, σημαντικό ιχθυοπαραγωγικό-
αλατοπαραγωγικό κέντρο, υγροβιότοπο προστατευμένο από τη 
σύμβαση RAMSAR. Από το 1937, με Α.Ν. έχει ανακυρηχθεί ως 
η «Ιερά Πόλις» της Ελλάδος. Διατηρεί πολλά μνημεία του 
ηρωικού  παρελθόντος (Κήπος Ηρώων, προμαχώνας 
Φραγκλίνου, ιστορικά νησάκια Βασιλαδιού και Κλείσοβας, 
Ανεμόμυλος κ.α.) και της πολιτιστικής της κληρονομιάς.  Όμως, 
το  κράτος δεν το περιβάλλει με όση στοργή του αξίζει.  Ως 
πρωτεύουσα νομού δεν έχει πολλές κεντρικές Υπηρεσίες  που 
δικαιωματικά της ανήκουν (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΚΤΕΛ κ.α.) καθώς δεν 
στεγάζουν τις κεντρικές Υπηρεσίες τους στο Μεσολόγγι. 
Επίσης, στερείται Αρχαιολογικού Μουσείου και 
Πανεπιστημιακών  Σχολών  και δεν έχει ενταχθεί στο 
πολιτιστικό  Δίκτυο Πόλεων. Στην πόλη, μεταξύ άλλων, 
λειτουργούν Δημοτική Πινακοθήκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη, 
Παράρτημα των Γεν. Αρχείων του Κράτους, Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, τα Μουσεία 
Σπυρίδωνος & Χαριλάου Τρικούπη και Κωστή Παλαμά, το 
Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος», η Πινακοθήκη 
Σύγχρονης Τέχνης Χρήστου & Σοφίας Μοσχανδρέου, το 
«Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Μελέτης για το Λόρδο Βύρωνα 
και το Φιλελληνισμό», Λαογραφικό Μουσείο. Πολλοί και 
δραστήριοι είναι και οι ιδιωτικοί φορείς, σύλλογοι και εταιρείες 
με πλούσια και ποικίλη πνευματική, καλλιτεχνική, αθλητική και 
κοινωνική δραστηριότητα.  

Σ.Κ. Αλεξανδροπούλου 



                                                            ΤΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ30

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Μεσολόγγι ζητά 
ο Όμιλος
"Φίλοι του Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι" - Δίκαιο το 
αίτημα διεκδίκησης της έδρας
Μετριοπαθής και χωρίς ακρότητες η ανακοίνωση του 
ομίλου

Ανακοίνωση του Ομίλου

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Νομό μας  μας ο 
Υπουργός Εθν. Παιδείας κος Ευρ. Στυλιανίδης έφερε πολλά 
καλά νέα, από τα οποία αναφέρουμε: 

Την ίδρυση του 4ου τμήματος του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων στο Αγρίνιο. 

Την ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος. 
Την προοπτική ιδρύσεως πανεπιστημιακών τμημάτων στο 

Μεσολόγγι. 
Είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τον κο Υπουργό και  

να του επιδώσουμε υπόμνημα με τα αιτήματα του Συλλόγου 
μας, τα οποία βεβαίως είναι αιτήματα όλων των κατοίκων του 
Μεσολογγίου αλλά και των ομόρων Δήμων - Μεσολογγίου, 
Αιτωλικού, Οινιάδων, Χάλκειας και τα οποία συνοψίζονται στα 
ακόλουθα: 

Ίδρυση Πανεπιστημιακών Σχολών στο Μεσολόγγι.
Οι οποίες  στην παρούσα κατάσταση να είναι υπό το 

Πανεπιστήμιο Πατρών (ή άλλο πανεπιστήμιο).
Εάν ιδρυθεί Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος να είναι στο 

Μεσολόγγι η έδρα του. 
Συγχρόνως, θυμίσαμε στον κο Υπουργό, ότι πρωτεύουσα 

του Νομού είναι η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, η οποία 
δικαιούται, ότι της αναλογεί.

Με αυτή την ευκαιρία θυμίζουμε, ότι η διεκδίκηση 
Πανεπιστημιακών Σχολών στο Μεσολόγγι έχει ξεκινήσει από το 
1979 με την πρόταση του αείμνηστου Παν. Κανελλόπουλου για 
Τμήμα Ιστορίας υπό το Πανεπιστήμιο Πατρών, συνεχίστηκε το 
1997 με την απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για Τμήμα 
Φιλολογίας και ακόμη το 2005 με την απόφαση του Παντείου 
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για την ίδρυση Νομικής Σχολής. Δυστυχώς καμία από αυτές τις 
προτάσεις δεν ευοδώθηκε. 

Κατά την διάρκεια αυτών των 20 ετών είδαμε να ιδρύονται 
πανεπιστημιακά τμήματα σε όλες τις πρωτεύουσες Νομών, 
αλλά και σε πόλεις που δεν είναι πρωτεύουσες, εκτός από το
Μεσολόγγι. 

Το αίτημά μας λοιπόν για τις πανεπιστημιακές σχολές στο 
Μεσολόγγι όσο και για την έδρα του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Ελλάδος δεν είναι ούτε καινούριο ούτε περίεργο ούτε 
ανέφικτο. Απλά και μόνο χρειάζεται δραστηριοποίηση και 
επιμονή. Σημειώνουμε ότι αυτά μας τα αιτήματα σε καμιά 
περίπτωση δεν είναι εχθρικά προς την γειτονική πόλη του 
Αγρινίου. Αντιθέτως, πιστεύουμε στην ομαλή και κοινή πορεία 
για την πρόοδο του Νομού μας χωρίς αθέμιτους ανταγωνισμούς 
και ακραίους τοπικισμούς. Είναι όμως προφανές, ότι έχουμε 
υποχρέωση σαν πολίτες όχι μόνο του Μεσολογγίου αλλά και 
του νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας να υπερασπίζουμε την 
άποψη, ότι η έδρα του νέου πανεπιστημίου της περιοχής πρέπει 
να είναι στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, κοιτίδα παιδείας και 
διαχρονικό σύμβολο του Νέου Ελληνισμού.

Θυμίζουμε τέλος, ότι από το 2005 έως σήμερα έχουν γίνει 
πολλά για την ανάδειξη του αιτήματός μας και έτσι επιτεύχθηκε 
η παραχώρηση του αναγκαίου (για την αρχή) κτιρίου,  η 
υπόσχεση της κας Γιαννάκου, η τωρινή θέση του κου 
Στυλιανίδη. 

Αναμένουμε, ότι θα έχουμε την πλήρη υποστήριξη του 
Δημάρχου, του Νομάρχη και των βουλευτών του Νομού, οι 
οποίοι δεν πρέπει πλέον απλά να παρακολουθούν τα 
συμβαίνοντα αλλά να αναλάβουν δράση ουσιαστική, ενωτική 
και αποτελεσματική. 



                                                            ΤΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ32

Υπόμνημα Ομίλου «Φίλοι του Πανεπιστημίου στο 
Μεσολόγγι» στην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ υπεύθυνη παιδείας 

του κόμματος κ. Άννα Διαμαντοπούλου

Αγαπητή κα Διαμαντοπούλου,

  Με την ευκαιρία της επίσκεψής σας στο νομό μας θέλουμε να 
υπενθυμίσουμε σε εσάς το πάγιο αίτημα του Μεσολογγίου και 
των ομόρων δήμων για:
* Ίδρυση Πανεπιστημιακών Σχολών στο Μεσολόγγι
* Εγκατάσταση στο Μεσολόγγι της έδρας του υπό ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας

Το αίτημα αυτό υποστηρίζεται από όλους τους δημότες, 
από τους 38 συλλόγους του Μεσολογγίου και από τα δημοτικά 
συμβούλια Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Χάλκειας, Οινιαδών. Το 
ίδιο αίτημα είχαμε θέσει και στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ τον 
Σεπτέμβριο του 2007, όταν είχε έλθει στο νομό μας.

Εξ άλλου κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο νομό μας, 
ο υπουργός Εθνικής Παιδείας υποσχέθηκε:
* Πανεπιστημιακές Σχολές στο Μεσολόγγι
* Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας με έδρα που θα 
οριστεί σε συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς.

Επισυνάπτουμε σχετικά προηγούμενα έγγραφά μας.
Με αυτή την ευκαιρία θα θέλαμε να σας θυμίσουμε τα 

ακόλουθα:
1. Πρωτεύουσα του νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας είναι η 

Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.
2. Το Μεσολόγγι είναι από τις ελάχιστες πρωτεύουσες νομών 

στις οποίες δεν υπάρχουν Πανεπιστημιακές Σχολές.
3. Ακόμη και προσφάτως ιδρύθηκαν Πανεπιστημιακές

Σχολές στην Λειβαδιά, το Ναύπλιο, την Σπάρτη –
αναφέρουμε πόλεις όμοιου μεγέθους με το Μεσολόγγι.

4. Στον νομό Αργολίδος οι Πανεπιστημιακές Σχολές 
ιδρύθηκαν στο Ναύπλιο και όχι στο Άργος (το 
αναφέρουμε επειδή το Ναύπλιο είναι μικρότερη πόλη από 
το Άργος)
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5. Το Μεσολόγγι έχει ανάγκη στήριξης και ανάπτυξης, η 
οποία μπορεί να επιτευχθεί και με την ίδρυση 
Πανεπιστημιακών Σχολών και την εγκατάσταση της έδρας 
ενός νέου Πανεπιστημίου, εάν κάτι τέτοιο γίνει. Έως τότε 
οι Σχολές θα μπορούσαν να ιδρυθούν υπό το 
Πανεπιστήμιο Πατρών.

6. Κατά τα τελευταία χρόνια, η άγνοια, ή η αδιαφορία και 
μικροπολιτικά συμφέροντα είχαν σαν αποτέλεσμα την 
εγκατάσταση στη γειτονική μας πόλη όλων των 
οργανισμών που ανήκουν στην πρωτεύουσα κάθε νομού 
(ΚΤΕΛ, Εμπορικό Επιμελητήριο, Τεχνικό Επιμελητήριο, 
ΟΓΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ).

Τέλος και επειδή κάποιοι λένε, ότι  « Στο Μεσολόγγι υπάρχει 
ένα μεγάλο ΤΕΙ και ας μη ζητάμε και Πανεπιστήμιο», 
σημειώνουμε ότι:
* Το ΤΕΙ φθίνει
* Δεν ζητάμε Πανεπιστήμιο Μεσολογγίου αλλά μόνο την έδρα 
ενός Πανεπιστημίου με σχολές στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο 
(υπάρχουν ήδη 3 υπό το Παν/μιο Ιωαννίνων), και  ίσως σε άλλες 
πόλεις του νομού.

Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα να σας 
παρουσιάσουμε τα ανωτέρω και στο γραφείο σας στην Αθήνα.

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.

Κ. Καρκανιάς
Ελ. Χολέβα



                                                            ΤΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ34

Από το 1998 το αίτημα για Πανεπιστημιακές Σχολές

Ο λαογραφικός και 14 ακόμη φορείς συνυπέγραφαν την 
απαίτηση καταθέτοντας τους λόγους που συνηγορούν 

σ’ αυτό

«Το Μεσολόγγι, η πόλη των γραμμάτων, της παιδείας και 
του πολιτισμού, δικαιούται και απαιτεί την έδρα του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας και τις Σχολές που 
αναγράφονται στην από δεκαετίας πράξη του συλλόγου μας». 
Με αυτά τα λόγια ο λαογραφικός σύλλογος Μεσολογγίου 
υπενθυμίζει τι αποφάσεις  είχαν παρθεί στην υπ’ αριθμ. 5 πράξη 
της 22ας Μαρτίου 2008:

Συνήλθε το Δ.Σ. του συλλόγου και με την παρουσία άλλων 
φορέων, εκπροσώπων συλλόγων και παραγόντων της πόλης, 
ύστερα από συζήτηση διαπίστωσε την ανάγκη να απευθύνει 
έκκληση στο δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο να αναλάβει 
πρωτοβουλία για την ίδρυση τμημάτων πανεπιστημιακού 
επιπέδου. 

Ύστερα από ανταλλαγή απόψεων αποφασίστηκαν τα εξής: 
α) Η ίδρυση τμημάτων πανεπιστημιακού επιπέδου σχετικών με 
την ιστορία, αρχαιολογία, ιστορία τέχνης, β) με την φιλοσοφία, 
παιδαγωγική, ψυχολογία και γ) με την επικοινωνία και την 
δημοσιογραφία. 

Η πολιτεία οφείλει να αναλογιστεί και να αναλάβει τις 
ευθύνες της  απέναντι στην ιερή πόλη, που θυσιάστηκε στο 
βωμό της εθνικής ανεξαρτησίας και δημιούργησε τις 
προϋποθέσεις για την λευτεριά της πατρίδας μας. 

Υποστηρίχθηκε απ’ όλους ότι η Πολιτεία οφείλει να 
δημιουργήσει τα τμήματα αυτά λαμβάνοντας υπόψη της:

 Α) Την ευκαιρία που προσφέρεται τώρα μέσω της 
προωθούμενης  εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης από το υπουργείο 
Παιδείας και την καθιέρωση νέων γνωστικών αντικειμένων που 
δεν θα δημιουργήσουν πρόσθετα προβλήματα σε πολλές ήδη 
βεβαρημένες από την ανεργία ειδικότητες.
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Β) Την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.
Γ) Την ανάγκη αποκέντρωσης της πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης. 
Δ)  Την οικονομική καχεξία της περιοχής μας.
Ε) Το κατάλληλο φυσικό και κοινωνικό της περιβάλλον. 
ΣΤ) Την πληθυσμιακή της συρρίκνωση.
Ζ) Το πλήθος των φοιτητών της περιοχής που φοιτούν σε 

ανώτατες αντίστοιχες πανεπιστημιακές σχολές.
Η) Το γεγονός ότι η ίδρυση των τμημάτων αυτών 

εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή Μεσολογγίου, Αιτωλικού, 
Ναυπάκτου, Χάλκειας και Αστακού και τέλος.

Θ) Ότι η πολιτεία οφείλει να αναλογιστεί και να αναλάβει 
τις ευθύνες της απέναντι στην ιερή πόλη μας, που 
πρωτοστάτησε, θυσιάστηκε στο βωμό της εθνικής ανεξαρτησίας 
και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την λευτεριά της 
πατρίδας μας. 
Ευελπιστούμε ότι θα θεωρήσετε τιμή,  ευθύνη και χρέος σας να 
αναλάβετε την πρωτοβουλία  αυτή για το συμφέρον της πόλης 
και της ευρύτερης περιοχής. 
Εμείς, το Δ.Σ. του λαογραφικού – πολιτιστικού συλλόγου και οι 
συμμετέχοντες φορείς θα συμπαρασταθούμε με όλη την δύναμή 
μας στη μεγαλόπνοη αυτή προσπάθεια που έχει σχέση με το 
μέλλον του τόπου μας. 
Ο σύλλογος θεωρεί τα παραπάνω χρήσιμα να καταγραφούν 
ξανά εξαιτίας της εξαγγελίας για ίδρυση Πανεπιστημίου στην 
Αιτωλοακαρνανία και τον πόλεμο ανακοινώσεων, διαμαρτυριών 
και άλλων εγγράφων που έχει ξεκινήσει με αφορμή τον 
καθορισμό της έδρας του νεοσύστατου ιδρύματος. 



                                                            ΤΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ36

Παλαμαία Ακαδημία

Το 1760 ιδρύθηκε στο Μεσολόγγι η Παλαμαία Ακαδημία 
από τον Διδάσκαλο του Γένους Παναγιώτη Παλαμά (1722 -
1803). Με μια διακοπή από το 1770 - 1774, λόγω των 
Ορλωφικών, δίδαξε επί 40 χρόνια μέχρι το 1800, όταν τον 
διαδέχθηκε ο δευτερότοκος γιός του Γρηγόρης Παλαμάς, που 
δίδαξε μέχρι το 1821.

Η οικονομική πρόοδος του Μεσολογγίου στα μέσα του 
18ου αιώνα είναι φανερή. Συνδυάζεται χρονικά με την ανάδειξη 
της παιδείας, διότι τότε ιδρύονται στο Μεσολόγγι αφενός η 
Παλαμαϊκή Σχολή από τον Παναγιώτη Παλαμά και αφετέρου η 
Σχολή Ελληνικών Μαθημάτων από το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως (1762).

Ο Παναγιώτης Παλαμάς διδάχθηκε τα εγκύκλια μαθήματα 
στην κοινοσυντήρητη Σχολή, που φαίνεται λειτουργούσε τότε 
στο Μεσολόγγι. Ανήσυχος και φιλομαθής, συμπλήρωσε τη 
μόρφωσή του στα Ιωάννινα και στην Κωνσταντινούπολη, όπου 
συνδέθηκε πνευματικά με τον πολύν Ευγένιο Βούλγαρη. 

Αμφότεροι δίδαξαν στην Αθωνιάδα Σχολή κατά τα έτη 
1753 έως 1759 και τα μαθήματά τους παρακολούθησε πλήθος 
σπουδαστών. 

Επέστρεψε στο Μεσολόγγι και διορίσθηκε Σχολάρχης της 
κοινοσυντήρητης Σχολής (1760). Λόγω του μεγάλου κύρους 
του η Σχολή απέκτησε φήμη, τιτλοφορήθηκε Παλαμαϊκή και 
προσέλκυσε πολυάριθμους ακροατές απ' όλα τα μέρη της 
Ελλάδας. 

Ο διδάσκαλος του Γένους Παναγιώτης Παλαμάς 
αναδείχθηκε και θερμός πατριώτης κατά την περίοδο των 
Ορλωφικών. 

Αποσύρθηκε από τη διεύθυνση της Σχολής το 1800 λόγω
γήρατος και μετά τριετία απεβίωσε. Τον διαδέχθηκε ο 
δευτερότοκος γιός του Γρηγόριος, αξιότατος και αυτός λόγιος, 
πνευματικό ανάστημα του πατέρα του. 

Κατά τον Σπυρίδωνα Τρικούπη, διάδοχοι του Παναγιώτη 
Παλαμά ήταν οι γιοί του Ιωάννης και Γρηγόριος. Αλλά ο 
Ιωάννης διέκοψε τη διαμονή του στο Μεσολόγγι από το 1808 
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έως το 1828. Ο Γρηγόριος παρέμεινε συνεχώς στο Μεσολόγγι 
και εσχολάρχησε "εθνωφελώς και ευκλέως" έως το 1821, οπότε 
έπαυσε η λειτουργία της Παλαμαϊκής Σχολής. Απεβίωσε το 
1824 από τις κακουχίες της Α' Πολιορκίας του Μεσολογγίου. 

Οι Μεσολογγίτες ήταν εμπνευσμένοι από τα νάματα της 
Ελληνικής Παιδείας, με την οποία κυρίως η Παλαμαϊκή Σχολή 
ή Παλαμαία Ακαδημία από το 1760 διαπότιζε τις καρδιές τους 
και αισθάνονταν άσβεστη τη φλόγα για την ελευθερία. Έτσι το 
Μεσολόγγι ήταν η πρώτη πόλη στη Δυτική Ελλάδα, η οποία 
στις 20 Μαϊου ύψωσε τη σημαία της Επαναστάσεως, 
απευθύνοντας πρόσκληση προς τους προκρίτους  και 
οπλαρχηγούς των άλλων περιοχών της Δυτικής Ελλάδας "...να 
κινηθώσι και καταλάβουν τα στενά του Μακρυνόρους εις 
αντίκρουσιν πάσης δι' εκείνου  του μέρους εχθρικής εισβολής". 

Στα "Ελληνικά Χρονικά" εις ένα από τα τελευταία φύλλα 
της εφημερίδας αυτής γράφονται: "...έφοδοι συνεχείς και μάχαι 
από ξηράς και θαλάσσης αλλεπάλληλοι δεν μας άφησαν να 
λάβωμεν καθόλου την αναπνοή μας...Αλλοίμονο όμως! 
Κατέστησαν σιδηρούς τους βραχίονές μας, όχι η απελπισία, αλλ' 
η υπέρ πατρίδος μας αγάπη, όπερ Χριστού έρως και η σταθερά 
μας τελευταίον απόφασις του να ζήσωμεν χριστιανοί ελεύθεροι, 
ειδεμή να χαθώμεν..." (Φύλλο της 3ης Φεβρουαρίου 1826). 
Μετά 20 ημέρες η εφημερίδα σταμάτησε την έκδοσή της, λόγω 
καταστροφής του τυπογραφείου από τους κανονιοβολισμούς. 
Ήδη είχε διαμορφωθεί το πνευματικό κλίμα που θα στήριζε την 
ηρωική πράξη της Εξόδου. Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι 
πορεύθηκαν προς τη μεγάλη θυσία, όπως θα ψάλει ο Σολωμός -
με καρδία και νου, με αισθήματα και σκέψεις - ως "ένθυμοι και 
διανοητικοί". 

"Στα μάτια και στο πρόσωπο φαίνοντ' οι λογισμοί τους
Τους λέει μεγάλα και πολλά η τρίσβαθη ψυχή τους"

Σολωμός

Το Μεσολόγγι της Παλαμαίας Ακαδημίας κατέστη Παλλάδιον 
Παιδείας, Πολιτισμού και Ελευθερίας. 

Κων. Γ. Παπαδόπουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε λίγες ημέρες όλη τη Ελλάδα κι ο ΚΟΣΜΟΣ ολόκληρος 
προσέρχονται ταπεινοί προσκυνητές στην επέτειο των 182 
χρόνων από την ΗΡΩΙΚΗ ΕΞΟΔΟ των «Ελεύθερων 
Πολιορκημένων» του ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
Αυτές τις ημέρες όλοι οι Έλληνες και ξένοι ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 
αποτίουν, φόρο τιμής σ’ αυτούς, που με την ηρωική ΘΥΣΙΑ 
τους τις κρίσιμες στιγμές, καθόρισαν την τροπή του ιστορικού 
μας μέλλοντος και θεμελίωσαν την πορεία του ΕΘΝΟΥΣ μας 
για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, τη 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και την ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ.

Τις ίδιες ημέρες η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ως ανταπόδοση και 
εκπλήρωση του οφειλόμενου Χρέους της Πολιτείας και του 
ΕΘΝΟΥΣ στην ΚΙΒΩΤΟ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΕΝΕΣΙΑΣ, 
επιχειρεί το μέγιστο ανοσιούργημα σε βάρος των θεσμών και 
της ιστορίας, αποφασίζοντας την ίδρυση ΕΦΕΤΕΙΟΥ Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδος με έδρα το Αγρίνιο. 

Μια τέτοια απόφαση προσβάλλει βάναυσα τους θεσμούς 
και την ιστορία. 

Προσβάλλει με τρόπο ιταμό και προκλητικό τις αξίες, τα 
ιδανικά και τα οράματα για τα οποία θυσίασαν τη ζωή τους οι 
ηρωικοί πρόγονοί μας  ΕΛΛΗΝΕΣ και ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ, 
προσβάλλει την τιμή, την αξιοπρέπεια και την περηφάνια του 
λαού της περιοχής της Ι.Π. Μεσολογγίου, που απ’ τα βάθη της 
ιστορίας έχει δώσει τα πάντα για την αναγέννηση της 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ, και την εδραίωση των θεσμών και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
στη χώρα μας. 

Η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου ήταν έδρα του Εφετείου 
στο επαναστατημένο Ελληνικό Κράτος  απ’ το έτος 1824.

Στην ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους το Μεσολόγγι 
έχει καταγραφεί ως η κοιτίδα της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και του 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 
ΠΑΝΤΟΥ και ΠΑΝΤΑ και όχι  μόνο στην ΕΛΛΑΔΑ οι 

έδρες των ΕΦΕΤΕΙΩΝ ορίζονται στις πρωτεύουσες των Νομών. 
Η Κυβέρνηση αγνοώντας την ιστορία και τους θεσμούς, 

παραβλέπει τα παραπάνω και συντασσόμενη με παράγοντες που 
δρουν στο παρασκήνιο, επιχειρεί με κριτήρια μικροκομματικά 
και εξωθεσμικά να ιδρύσει Εφετείο στο Αγρίνιο. 

Οι ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου 
υπενθυμίζουν ότι οι αξίες, οι θεσμοί και η ιστορική αλήθεια δεν 
τεμαχίζονται, ούτε διαπραγματεύονται. 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ προς κάθε κατεύθυνση ότι όχι μόνο 
είμαστε αντίθετοι σε μια τέτοια τυχόν απόφαση, αλλά 
διατρανώνομε με όλη τη δύναμη της ψυχής και της φωνής μας 
ότι αγωνιζόμαστε με όλες τις δυνάμεις μας, έχοντας 
συμπαραστάτες τους Δήμους Ι.Π. Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, 
Αιτωλικού, Οινιάδων, Αστακού, Χάλκειας, Αντιρρίου, 
Αποδοτίας, Πυλλήνης και Πλατάνου, των κοινωνικών φορέων 
και του ΛΑΟΥ όλης της περιοχής. 

Οι αξίες και τα ιδανικά, για τα οποία θυσιάστηκαν οι 
πρόγονοί μας παραμένουν στις μέρες μας, δυστυχώς, 
ανεκπλήρωτα. 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και όλος ο ΛΑΟΣ της περιοχής ας 
επιχειρήσουμε την δική μας «ΕΞΟΔΟ» για την αποτροπή του 
επιχειρούμενου, εις βάρος της Ιερής μας Πόλης, εγκλήματος. 
1 Ας αγωνιστούμε ενάντια στη βαρβαρότητα και την 
αλαζονεία.
2 Να συστρατευθούμε ενάντια στη μιζέρια και την συνεχή 
υποβάθμιση.
3 Ν’ αποκαλύψουμε και να στιγματίσομε τους φανερούς 
εχθρούς μας και τους ψεύτικους φίλους μας. 
4 Είναι καιρός που οι πολιτικοί μας πρέπει ν’ αποφασίσουν με 
ποιους θα πάνε και ποιους θ’ αφήσουνε. 
5 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Μεσολογγίου, συνεχίζει για 4ο

μήνα την αποχή διαρκείας απ’ τα καθήκοντά του. 
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Ας αγωνιστούμε όλοι μαζί
μέχρι την τελική δικαίωση

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου 31/3/2008

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
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Ο Δικηγορικός Σύλλογος Μεσολογγίου ζητά την άμεση 
παρέμβαση του Πρωθυπουργού  κ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ για 

την κραυγαλέα έκπτωση Αρχών και Αξιών

Στις 17 Ιουλίου 2008, οι Δικηγόροι – μέλη του Δικηγορικού 
Συλλόγου Μεσολογγίου συμπλήρωσαν 8 μήνες συνεχούς 
αποχής από τα καθήκοντά τους για την επανίδρυση του 
Εφετείου στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. 
Συμπαραστεκόμενη η Συντονιστική Επιτροπή Δήμων και 
Φορέων της ευρύτερης περιοχής θα μεταβούν τη Δευτέρα, 28 
Ιουλίου, στην Αθήνα προκειμένου να ζητήσουν την άμεση 
παρέμβαση του Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή, που δηλώνει 
και επαναλαμβάνει ότι καμία έκπτωση δεν γίνεται δεκτή σε 
αρχές και αξίες. Όταν, κραυγαλέα επιχειρείται αυτό από τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Σ. Χατζηγάκη, με την ίδρυση του 
Εφετείου στο νομό Αιτωλ/νίας, με έδρα όχι τη Πρωτεύουσα του 
Νομού, όπως παντού και πάντα γίνεται. 

Όταν μάλιστα Έδρα στο Νομό μας συμπίπτει να είναι η 
Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου παγκόσμιο σύμβολο της 
Ελευθερίας και διαχρονικό σύμβολο της Δικαιοσύνης του 
ελληνισμού. Η ανεπίτρεπτη και απαράδεκτη, βάναυση 
διακριτική μεταχείριση μόνο στο Νομό μας και σε βάρος του 
Μεσολογγίου αφήνει έκθετη τη κυβέρνηση και τον ίδιο τον 
Πρωθυπουργό στην επιχειρούμενη Πολιτειακή εκτροπή, της 
θεσμικής λειτουργούσης Δημοκρατίας, μέλους της Ε.Ε. 

Αποτελεί εκτροπή της Λογικής και του Δικαίου για καθαρά 
μικροκομματικούς υπολογισμούς  και παραβιάζοντας κατάφωρα 
διαχρονικές Αρχές και Αξίες του Έθνους μας, της Ιστορίας, της 
Δικαιοσύνης, της Πολιτειακής Οργάνωσης και συγκρότησης 
του Κράτους και της Χρηστής Διοίκησης. 

Πρέπει, εδώ και τώρα, να παρέμβει ο ίδιος ο 
Πρωθυπουργός αναλογιζόμενος την ευθύνη και το καθήκον του. 
Έστω και αυτή την ώρα Βουλευτές, Νομάρχης και Νομαρχιακό 
Συμβούλιο του Νομού μας να αναλάβουν τις ευθύνες και τα 
καθήκοντά τους, και είναι άμεση η συμπαράσταση στο Δίκαιο 
Αγώνα μας και να διασώσουν το πολιτικό ήθος και τιμή τους, 
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καθώς και την προσωπική αξιοπρέπειά τους, χωρίς εκπτώσεις 
και μικροϋπολογισμούς, χωρίς στρουθοκαμηλισμούς και 
ψευτοουδετερότητες.

Την ίδια έκκληση θα απευθύνουμε και στον Πρόεδρο της 
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια, εγγυητή του 
Πολιτεύματός μας, Αρχών και Αξιών του Έθνους μας και 
λειτουργία κανόνων μιας ευνομούμενης Πολιτείας. 

Τέλος, καλούμε τους «φίλους» και εκπροσώπους, του 
Δήμου και του Δικηγορικού Συλλόγου  Αγρινίου, σε κοινούς 
αγώνες για την ισόρροπη ανάπτυξη του Νομού μας, να 
αντιπαρέλθουν στείρους και άδικους τοπικιστικούς 
ανταγωνισμούς, κατεχόμενοι από «μεγαλοχωριατισμό» και 
«φαταουλισμό» σε βάρος όλου του Νομού και της έδρας του,  
Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, αφού αυτή τη φορά ξεπέρασαν 
τα εσκαμμένα και την κόκκινη γραμμή των τοπικιστικών 
υπερφύαλων και θρασύτατων διεκδικήσεών τους, θέλοντας να 
αρπάξουν ότι δικαίωμα ανήκει σε άλλους, γινόμενοι πολέμιοι, 
αντί της οφειλόμενης Τιμής και Σεβασμού ΚΑΙ του ΧΡΕΟΥΣ 
αυτών, της Πολιτείας και του Έθνους, προς την Ιερή Πόλη 
Μεσολογγίου και Πρωτεύουσα – Έδρα του Νομού μας. 

Γιάννης Ατσαλάκης 
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για την 
επανίδρυση 
του Εφετείου Μεσολογγίου
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Ανοικτή Επιστολή
Προς τον Κύριο
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Ιερά Πόλις Μεσολογγίου 28η Ιανουαρίου 2008

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Αισθάνομαι την ανάγκη να στείλω στην Εξοχότητά Σας 

αυτή την ανοικτή επιστολή. Τη στέλνω από το Μεσολόγγι, την 
Ιερά Πόλη του Έθνους, την «Κολυμβήθρα του Γένους», όπως 
την ύμνησε και τραγούδησε η ψυχή του Ελληνισμού. Είναι μια 
φωνή ισχνή για τη μικρότητά του γράφοντας και συγχωρείστε 
μου την τόλμη. Είναι όμως μια διατορική και συγκλονιστική 
κραυγή για τον Τόπο απ’ όπου προέρχεται και για το αξίωμα 
στο οποίο κατευθύνεται.

Στο πρόσωπό Σας βλέπω ολόκληρη την Ελληνική Πολιτεία 
και θέλω να της θυμίσω ένα χρέος, ξεχασμένο για δυο περίπου 
αιώνες. Δεν μπορώ να εννοήσω τη σκοπιμότητα του ξεχασμού.

Γιατί αυτός ο ξεχασμός;;
Αναζητώ από τα χείλη τα δικά Σας μια απάντηση.
Σεις, κύριε Πρωθυπουργέ, μπορείτε να δώσετε ιστορική, 

πειστική και ολοκληρωμένη απάντηση στα ερωτήματα που 
ακολουθούν. 

Εξηγούμαι:
Το Μεσολόγγι, κύριε Πρωθυπουργέ, απομονωμένο στην 

εσχατιά της Δυτικής Ελλάδος, από της γεννήσεώς του, 
δημιούργησε χάρις στον τόπο του, την κλιματική του 
κατάσταση και τους δημιουργικούς ανθρώπους του, 
πρωτόγνωρη κουλτούρα για την εποχή του. 

Αναφέρω επιγραμματικά:
1. Ίδρυσε πέντε Σχολές.  Ακόμη και Σχολή 

Πανεπιστημιακού επιπέδου, που έδωσε επιστήμονες στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη. Γιατρός από αυτή τη Σχολή, νοσήλευε 
τον Σουλτάνο, Νομικοί έγιναν συντάκτες στα Συντάγματα της 
Γαλλίας και της Ελλάδος. Διδάσκαλοι κατηύγασαν το Γένος. 
Δώδεκα είναι οι γνωστοί «Αιτωλοί» Διδάσκαλοι του Γένους. 
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Κήρυκες των ιδεών του Ελληνισμού ξεκίνησαν από το 
Μεσολόγγι και έφτασαν ισότιμοι στους διανοητές της Ευρώπης. 
Έγιναν συνομιλητές των μεγάλων πνευμάτων της Εσπερίας.  
Ξεσήκωσαν το Φιλελληνικό κίνημα. Ανάγκασαν έναν Γκαίτε, 
ένα Ουγκώ, έναν Σατωβριάνδο, έναν Μύλλερ και τόσους 
άλλους, να μιλάνε και να γράφουν για την Ελλάδα του 
Μεσολογγίου. Η προσφορά του τότε Πανεπιστημίου του 
Μεσολογγίου υπήρξε μοναδική. 

2. Ναυτιλία πρωτοφανή ανέπτυξε το Μεσολόγγι. Έτσι 
ανάγκασε τους Ευρωπαίους να έρχονται εδώ για την θεώρηση 
των ναυτιλιακών εγγράφων τους. Συναγωνίζονταν κατόπιν 
τούτου διάφορες Χώρες για ίδρυση και Προξενείων τους προς 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. Ακόμη και οι πειρατές 
της Μεσογείου στάθηκαν εκστατικοί στην εμφάνιση των 
Μεσολογγίτικων Καραβιών. 

3 Πέντε Εφημερίδες εκδόθηκαν εδώ στο Μεσολόγγι.
Μέχρι και ξενόγλωσση εφημερίδα σε τέσσερες γλώσσες 
εκδόθηκε και κυκλοφορούσε στο Μεσολόγγι. Εδώ σ’ αυτόν τον 
τόπο ακούστηκαν και λειτούργησαν οι αρχές και οι αξίες της 
έντιμης και γνήσιας δημιουργικής ελευθεροτυπίας. Είχαν 
δηλώσει οι Προεστοί και οι Στρατηγοί της Πόλης στους 
εκδότες, ακόμα και στις ώρες της πολιορκίας: «Είστε ελεύθεροι 
να γράφετε και τα καλά μας και τα κακά μας, αρκεί να γράφετε 
την αλήθεια». 

4. Τα πρώτα Δικαστήρια ιδρύθηκαν και λειτούργησαν 
εδώ στο Μεσολόγγι και προ της Εξόδου και μετά από αυτήν, 
μαζί με Συμβολαιογραφείο, σε τέσσαρες βαθμίδες. Το 
Δικαστήριο «Ειρηνοποιού Κριτού», ως Πταισματοδικείο, το 
Δικαστήριο «Επανορθωτού Κριτού», ως Ειρηνοδικείο, το 
"Πρώτο Δικαστήριο", ως Πρωτοδικείο και το «Δικαστήριο των 
Εκκλήτων», ως Εφετείο. Εδώ καθορίστηκε μάλιστα και ο 
τρόπος της λειτουργίας των Δικαστηρίων, με το «Σύνταγμα των 
Φιλοδικαίων». Χαρακτηριστική είναι η διάταξη της Λ΄30ης

οδηγίας: «Εις κάθε Δικαστήριον πρέπει να είναι και μια εικόνα 
του  Σωτήρος». Αυτό ισχύει και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. 

Υπάρχουν πολλά ακόμη στοιχεία που δείχνουν την 
κουλτούρα, τον πολιτισμό και την αξιοσύνη του Μεσολογγίου 
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και των ανθρώπων του. Δεν τα αναφέρω για να μην 
καταχραστώ του χρόνου Σας, και Σας κουράσω. Είναι όλα 
καταγεγραμμένα από ιστορικούς. Όλοι εδώ στο Μεσολόγγι με 
σεμνότητα και καρτερία εργάστηκαν σε δύσκολες ώρες για τις 
ακατάλυτες αξίες του Ελληνισμού. Έφεραν εντυπωσιακά 
αποτελέσματα. Το Μεσολόγγι έγινε, με την πολιτιστική 
προσφορά του, ταυτόσημο και συνώνυμο της Ελευθερίας. 

Η λαϊκή Μούσα και η ψυχή του Γένους οδήγησαν το 
Μεσολόγγι στις κρίσιμες στιγμές του Έθνους, με απαράμιλλο 
μεγαλείο. Το ονόμασαν: «Κλειδί της Ρούμελης και του Μωριά 
κολώνα». Οι Ευρωπαίοι στο όνομα του Μεσολογγίου 
βροντοφώναξαν: «Έπεσε το Μεσολόγγι; Ζήτωσαν οι Έλληνες!!»
Για χατίρι και για λογαριασμό του Μεσολογγίου τα πρώτα 
επίσημα χείλη απ’ το Βασιλιά της Γαλλίας Κάρολο το 10ο , 
αναγνώρισαν το δικαίωμα της Ελλάδος να είναι και να ζει 
ελεύθερη. Τη Μ. Τετάρτη του 1826, όταν ο Επίσκοπος Ρωγών 
Ιωσήφ έγραφε το κύκνειο άσμα του Μεσολογγίου στον 
Ανεμόμυλο, η Εθνοσυνέλευση του Ναυπλίου, με αφορμή τη 
θυσία του Μεσολογγίου, ιδρύει την πρώτη Γραμματεία 
(Υπουργείο Εξωτερικών) της Ελλάδος. Θυσιάστηκε το 
Μεσολόγγι, κέρδισε και αναστήθηκε η Ελλάδα. Όλοι οι 
επιφανείς Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι λόγιοι και διανοητές, 
για λογαριασμό του Μεσολογγίου, υμνούν και τιμούν την 
Ελλάδα. Δεν ζήτησε όμως κανένα προνόμιο από το Έθνος, το 
Μεσολόγγι. Έμεινε στον τόπο του με τις αναμνήσεις του, με την 
ψυχή του περήφανη και με την προσφορά του. 

Και η Ελληνική Πολιτεία, κύριε Πρωθυπουργέ; Στη 
διαδρομή της ελεύθερης ζωής μας, επί δύο αιώνες περίπου, 
αφήρεσε, απόσπασε, κατάργησε αποστέρησε… από το 
Μεσολόγγι τα θεσμικά του αποκτήματα. 

Που είναι οι Σχολές και το Πανεπιστήμιο; Που είναι η 
ναυτιλία και τα Προξενεία; Που είναι τα Δικαστήρια;

Στην ελεύθερη εθνική διαδρομή έδωσε το Μεσολόγγι πέντε 
Πρωθυπουργούς που δόξασαν την Ελλάδα. Ανέδειξε Εθνικούς 
Ποιητές και λογίους. Ο Ολυμπιακός ύμνος του Παλαμά δονίζει 
τους αιθέρες σε κάθε Ολυμπιάδα, όπου και αν γίνεται. 

Σκοπιμότητες κάποιας Πολιτικής, ή κάποιων συμφερόντων, 
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ή ακόμη και κάποιων αδυναμιών αντιδράσεως των κατοίκων, 
έφεραν το Μεσολόγγι και πάλιν στον πρώτο στίχο απ’ το 
τραγούδημα των αρχών του 19ου αιώνος. «Το Μεσολόγγι 
σκέλεθρο, γυμνό ξεσαρκωμένο…»!! Για δεύτερη φορά τώρα. 
Αυτή τη φορά όμως, όχι από εχθρούς Αγαρηνούς, αλλά από την 
ελεύθερη και Συντεταγμένη Πολιτεία και το Κράτος το 
οργανωμένο!!!

Κύριε Πρωθυπουργέ, 
Πρέπει κάποτε το Έθνος να εκπληρώσει το χρέος του προς 

το Μεσολόγγι. Δεν αρκεί ο τίτλος της «Ιεράς Πόλεως». Τον 
απένειμαν  ως έκφραση δικαιοσύνης άξια παιδιά της Ελλάδος. 
Τον κατέχει επάξια και σεμνύνεται. Ονόμασε το Μεσολόγγι 
«Πρωταθλήτρια πόλη της Ελευθερίας» και η Ένωση Αθλητικών 
Σωματείων Ελλάδος στη δεκαετία του ’30. Έχουν μετατραπεί 
όμως οι τίτλοι αυτοί, σε κενό ουσίας. Εδώ καταφθάνουν 
αξιωματούχοι μόνο για τις γιορτές της Εξόδου με λόγους 
βαρύγδουπους, με παράτες και υποσχέσεις. 

Πολλο'ι δακρύζουν στη θέα της νεολαίας του Μεσολογγίου 
που λιτανεύει, ξαναδιδάσκοντας τον ιδεόκοσμο των Ελεύθερων 
Πολιορκημένων. 

Για πολλές Πόλεις της Πατρίδας η Πολιτεία συνέταξε 
μελέτες και προχώρησε σε έργα ανάπτυξης. Δεν ζηλεύει το 
Μεσολόγγι. Εδώ, ούτε για τη Λιμνοθάλασσα που είναι Εθνικός 
πλούτος μοναδικός, ούτε για την αξιοποίηση της Ιστορίας και 
της Παράδοσης του Μεσολογγίου, βρέθηκαν χαρτιά και 
μολύβια να συντάξουν μελέτες ανάπτυξης, ως και ταμεία για να 
εκτελέσουν έργα ζωής για τον τόπο. Εξαγγείλατε προεκλογικά, 
Κύριε Πρωθυπουργέ, την ίδρυση Εφετείου και Πανεπιστημίου 
Αιτωλοακαρνανίας. Ξεχάσατε ότι και τα δύο αυτά θεσμικά 
Ιδρύματα λειτούργησαν με επιτυχία στο Μεσολόγγι, που 
εξακολουθεί να είναι η Πρωτεύουσα του Νομού. 

Γιατί δεν είπατε τότε, ότι και τα δύο θα 
επαναλειτουργήσουν;

Γιατί δεν δηλώσατε, όπως παλιά ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 
ότι και μία καλύβα αν υπάρχει στον αιματοβαμμένο τόπο του 
Μεσολογγίου εκεί θα λειτουργούν θεσμικοί φορείς του Έθνους;

Ξέρω, και το γνωρίζετε καλά, ότι ένα νεύμα δικό Σας 
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μετατρέπεται σε ζωογόνο, για την περιοχή μας. Μη μου πείτε 
ότι θα έχετε μεγάλο πολιτικό κόστος  από άλλες Πόλεις, πιο 
πολυάνθρωπες. Το πολιτικό κόστος εμφανίζεται όταν υπάρχει 
διάκριση και αδικία. Το Μεσολόγγι δεν ζητάει διακριτική 
μεταχείριση. Δικαιοσύνη ζητάει. Τα δικαιώματά του επιδιώκει. 
Ό, τι του αφαιρέθηκε ζητάει να ανακτήσει. Επί τέλους, Σεις 
προσωπικά, μπορείτε να γράψετε σελίδα δικαίου. Να δώσετε ό, 
τι στερήθηκε επί τόσα χρόνια το Μεσολόγγι. 

Κύριε Πρωθυπουργέ, θα Σου μιλήσω ανθρώπινα σε 
προσωπικό ύφος. Ήρθε καιρός ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος 
να ιδεί το Μεσολόγγι. Να δώσει απάντηση. Να πάρει 
αποφάσεις. 

Κάθε φορά που ερχόσουνα στο Μεσολόγγι, Σε ρωτούσα: 
Πότε θα γίνεις Πρωθυπουργός; Μου απαντούσες; Μη βιάζεσαι. 
Τώρα όμως είσαι. Κυριαρχείς και δεσπόζεις σε όλη την πολιτική 
ζωή. Γράψε με δύο αποφάσεις Σου μια νέα ιστορία για την Ιερά 
Πόλη.

Δύο απλές εντολές δικές Σου, φθάνουν για να απονείμουν 
το δίκαιο, με τρεις λέξεις η κάθε μία. 

1. Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης: Εφετείο στο Μεσολόγγι
2. Προς τον Υπουργό Παιδείας: Πανεπιστήμιο στο Μεσολόγγι.

Δικαιώνεις έτσι την Ιστορία, την Παράδοση, με ανάλογη 
ανακοίνωση, σύμφωνη με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. 
Χαρίζεις όραμα και προοπτική στον τόπο της προσφοράς, της 
θυσίας και του πνεύματος. Οράματα που αναζητάει ο 
Ελληνισμός. 
Το Μεσολόγγι Σε περιμένει, Κύριε Πρωθυπουργέ. 

Με σεβασμό και τιμή
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
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Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επανίδρυση του 
Εφετείου

Ανοικτή Επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα 
προς κάθε Ελεύθερο Άνθρωπο

Οι Δήμοι και οι Φορείς της Αιτωλίας από διμήνου 
βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενόψει της 
αναμενόμενης γνωμοδότησης των Ανωτάτων Δικαστηρίων της 
χώρας σχετικά με την ίδρυση Εφετείου Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδος. 

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και οι λοιποί Δήμοι 
της Αιτωλίας (Ναύπακτος, Αντίρριο, Χάλκεια, Αιτωλικό, 
Αστακός Αποδοτία, Οινιάδες, Πυλλήνη, Πλάτανος κλπ) έχουν 
εκθέσει τις απόψεις τους προς κάθε αρμόδιο, παραθέτοντας με 
σαφήνεια και πληρότητα τα επιχειρήματα και τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα που συνηγορούν υπέρ της άποψης για ίδρυση 
Πολιτικού και Ποινικού Εφετείου στην Ιερή Πόλη του 
Μεσολογγίου. 

Τα επιχειρήματα εδράζονται σε ιστορικά,  γεωγραφικά και 
πολιτισμικά στοιχεία τα οποία είναι αρρήκτως συνδεδεμένα και 
με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. 

Είναι κοινά αποδεκτό και από χειλέων Προέδρου 
Δημοκρατίας και σύμπαντος του πολιτικού κόσμου της χώρας 
ότι στο Μεσολόγγι-Παγκόσμιο Σύμβολο Ελευθερίας – η 
Πολιτεία οφείλει την προσήκουσα Τιμή, Χρέος και 
Ευγνωμοσύνη. 

Η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου ως πρωτεύουσα του Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας έχει το ιστορικό, νομικό, διοικητικό και 
πολιτικό δικαίωμα για την ίδρυση (επανίδρυση) του Εφετείου, 
αφού όλα τα Εφετεία της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχουν ιδρυθεί στις πρωτεύουσες των νομών. 

Οι μεθοδεύσεις για ίδρυση Εφετείου εκτός της 
Πρωτεύουσας του Νομού περιφρονούν την Ιερή Πόλη του 
Μεσολογγίου, την Πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας και 
προσβάλουν το περί δικαίου αίσθημα του λαού της περιοχής. 
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Οι προαναφερθέντες Δήμοι και Φορείς της Περιφέρειας 
Αιτωλίας, με τις από διμήνου συνεχείς αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις τους και την αποχή διαρκείας των 100 
δικηγόρων της περιοχής από τα καθήκοντά τους μέχρι τελικής 
δικαίωσης, δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση ότι το αίτημα για 
ίδρυση Εφετείου στο Μεσολόγγι αποτελεί διακαή πόθο και 
αίτημα του λαού. 

Η Ίδρυση Εφετείου στην Ιερή Πόλη αποτελεί ιστορική και 
ηθική επιταγή της Πολιτείας απέναντί  της. Το Μεσολόγγι που 
του απονεμήθηκε ο τίτλος της Ιερής Πόλης μετά την 
αναγνώριση της θυσίας του που οδήγησε στην Ελευθερία 
ολόκληρη την Ελλάδα, δικαιούται να διεκδικεί την έδρα του 
Εφετείου. 

Άλλωστε μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων της 
ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου και της Ιόνιας και Παραϊόνιας οδού 
Αντιρρίου-Ιωαννίνων, το Μεσολόγγι καθίσταται το γεωγραφικό 
κέντρο και το επίκεντρο της οικονομικής και πληθυσμιακής 
ανάπτυξης του Νομού. 

Η Ιστορία και οι Αξίες έχουν ανάγκη το σεβασμό όλων μας. 
Στο Μεσολόγγι και το Ναύπλιο ιδρύθηκαν τα πρώτα 

Πρωτοδικεία της Ελλάδας, στο Μεσολόγγι δε αμέσως μετά την 
Επανάσταση ιδρύθηκε το πρώτο Εφετείο (Δικαστήριο των 
Εκκλήτων). 

Στη συνέχεια και μέχρι και σήμερα το Πρωτοδικείο 
Μεσολογγίου διατηρεί μία από τις  πρώτες θέσεις στα 
Πρωτοδικεία της χώρας, οι περιφέρειες δε των δύο Δικαστηρίων 
(Μεσολογγίου και Αγρινίου) είναι σχεδόν ίσες. 

Οι σημερινές επικοινωνιακές δυνατότητες και τα σύγχρονα 
μέσα συγκοινωνίας εκμηδενίζουν  κάθε απόπειρα ισχυρισμού 
περί δήθεν γεωγραφικού κέντρου του Αγρινίου. Η Λευκάδα 
μέσω της παραλιακής οδού, που ήδη διαπλατύνεται με την 
παραϊόνια χάραξη, είναι πιο κοντά στο Μεσολόγγι παρά στο 
Αγρίνιο και φυσικά ολόκληρη η Ναυπακτία με τους δεκάδες 
δικηγόρους, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το 
Μεσολόγγι.

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο 
Μεσολογγίου με ομόφωνη απόφασή του έχει διαθέσει από 
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δεκαετίας για τις ανάγκες του υπό ίδρυση Εφετείου ολόκληρο 
το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του «Ξενοκρατείου», που είναι 
συνεχόμενο του υπάρχοντος Δικαστικού Μεγάρου. 

Ακράδαντη πίστη για μας είναι ότι η Παράδοση, η Ιστορία 
και οι Αξίες θα αποτελούν αιώνιους φάρους της Ανθρωπότητας 
δεν θα καταποντισθούν προ της οποιασδήποτε μικροκομματικής 
σκοπιμότητας.
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Ανοικτή Επιστολή
Κύριο: Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Πρωθυπουργό
ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Επανίδρυση Εφετείου στην Ι.Π. Μεσολογγίου

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Βασική Αρχή κάθε ευνομούμενης πολιτείας είναι ο 

Σεβασμός στην Ιστορία-στα Σύμβολα και στους Θεσμούς.
Με αυτές τις αρχές πορεύτηκε το Ελληνικό Έθνος και γι’ 

αυτό μεγαλούργησε στο βάθος των αιώνων.
Αυτές οι αρχές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της 

εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας, την οποία υπηρετείτε με 
πάθος για τη δικαίωση των εθνικών μας θεμάτων.

Την ώρα όμως που Σείς αγωνίζεσθε στο εξωτερικό και στη 
Διεθνή Κοινότητα για το σεβασμό της Ιστορίας και των Αξιών, 
κάποιοι, στο εσωτερικό, αγνοούν αυτές τις αρχές και δεν 
δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό  στην Ιστορία και στους 
Θεσμούς αφού προσπαθούν να εφαρμόσουν το δίκαιο του 
Ισχυρότερου. 

Και αναφερόμαστε στην  εξαγγελία Σας για Ίδρυση 
Εφετείου στον Νομό Αιτωλ/νίας. 

Ασφαλώς γνωρίζετε ότι Πρωτεύουσα του Νομού 
Αιτωλ/νίας είναι η Ιστορική πόλη του Μεσολογγίου, η Ιερή 
πόλη του Έθνους, το Σύμβολο της Ελευθερίας της Ανθρώπινης 
Αξιοπρέπειας και της Δικαιοσύνης. 

Η πόλη που με την ΕΞΟΔΟ της έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
στην Απελευθέρωση της πατρίδας μας. 

Σ’ αυτή την πόλη  στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς, 
λειτουργούσε η Παλαμαία Πανεπιστημιακή Σχολή και το πρώτο 
Δικαστήριο των Εγκλήτων, δηλαδή το σημερινό Εφετείο.

Δυστυχώς, μετά την απελευθέρωση η πολιτεία κατήργησε 
το Δικαστήριο των Εγκλήτων της πόλης μας ενώ θα έπρεπε να 
εξακολουθεί να λειτουργήσει σαν Εφετείο όπως έγινε στο 
Ναύπλιο. 

Η πόλη μας από παλιά υπέβαλε το δίκαιο αίτημα της 
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Επανίδρυσης και Επαναλειτουργίας του Ιστορικού Εφετείου 
αλλά δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε. 

Και σήμερα που η πολιτεία αποφάσισε την ίδρυση 
Εφετείου στο Νομό μας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσπαθεί 
να το Ιδρύσει σε άλλη πόλη και όχι στη πρωτεύουσα του 
Νομού, μη σεβόμενο την Ιστορία και τους θεσμούς. 

Και μάλιστα επιταχύνει τις διαδικασίες στα μέσα του 
καλοκαιριού, «σαν κλέφτης», ενώ παράλληλα έχει παγώσει τις 
διαδικασίες για τα Εφετεία Χαλκίδας και Ηρακλείου. 

Η απαράδεκτη αυτή ενέργεια μας εξαναγκάζει να Σας 
εκφράσουμε την ανησυχία μας και την αγανάκτησή μας. 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 
Ζητούμε να παρέμβετε για τη δικαίωση της Ιερής Πόλης 

του Έθνους. Ζητούμε την Επανίδρυση και Επαναλειτουργία του 
Ιστορικού Εφετείου στην πρωτεύουσα του Νομού. 

Ζητούμε το σεβασμό στους Θεσμούς – στα Σύμβολα και 
στην Ιστορία από αυτούς που υπηρετούν τη Δικαιοσύνη. 

Ζητούμε και παρακαλούμε με την παρέμβασή Σας να 
εφαρμοσθεί η λογική, το δίκαιο και η αξιοκρατία και να μη 
νοιώθουμε ξανά «Πολιορκημένοι» μέσα στην ελεύθερη πατρίδα 
μας. 

Έτσι θα δοθούν και μηνύματα σε όσους προσπαθούν, 
εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους, να κάνουν μικροπολιτική 
δημιουργώντας στον απλό πολίτη την αίσθηση της 
Ανασφάλειας, της Αδυναμίας και της Απογοήτευσης.

Με τη βεβαιότητα ότι η παρέμβασή Σας θα δικαιώσει την 
πόλη της Ελευθερίας. 

Σας ευχαριστούμε
Με τιμή Ι.Π. 10/07/08 Μεσολογγίου
Κάτοικοι περιοχής Ι.Π. Μεσολογγίου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ακολουθούν Υπογραφές
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ΕΦΕΤΕΙΟ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων Ιερής Πόλης 
Μεσολογγίου

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου
17-06-2008

ΠΡΟΣ: κο Κ. Καραμανλή
Πρωθυπουργό

ΘΕΜΑ: Εφετείο εκτός Μεσολογγίου – Ντροπή για την 
Κυβέρνηση

Κύριε Πρωθυπουργέ, 
Η απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να προωθήσει 

το Π.Δ. για την ίδρυση Εφετείου σε άλλη πόλη του Νομού και 
όχι στο Μεσολόγγι, αποτελεί και θα αποτελεί ντροπή για την 
κυβέρνησή σας. 

Εμείς, όλοι οι κάτοικοι του Μεσολογγίου, δεν μπορούμε 
να κατανοήσουμε τι έχει κατά νου ο Υπουργός Δικαιοσύνης και 
όσοι τον συμβουλεύουν.  

Εμείς δεν θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε 
επιχειρήματα, που συνηγορούν υπέρ της ίδρυσης του Εφετείου 
στο Μεσολόγγι – αυτό το έχουν κάνει ο Δήμαρχος της Ιερής 
Πόλης του Μεσολογγίου και ακόμη έξι Δήμαρχοι του Νομού. 

Εμείς μόνο θα σας θυμίσουμε κύριε Πρωθυπουργέ το 
αυτονόητο, ότι το Εφετείο πρέπει να ιδρυθεί στην 
Πρωτεύουσα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, δηλαδή στο 
Μεσολόγγι, που δεν είναι μια οποιαδήποτε πόλη αλλά η 
μοναδική Ιερή Πόλη της Ελλάδας.
Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η πατρίδα μας υπάρχει και λέγεται Ελλάδα και εμείς 
μιλάμε Ελληνικά επειδή στα χιλιάδες χρόνια της ιστορικής μας 
πορείας υπήρξαν μερικά Μεσολόγγια.

Και η πατρίδα μας θα συνεχίσει να υπάρχει και στο 
μέλλον, αν, και μόνο αν οι πολίτες της και ιδιαίτερα οι νέοι 
συνεχίζουν να θυμούνται αυτά τα Μεσολόγγια. 
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Κύριε Πρωθυπουργέ,
Η ίδρυση του Εφετείου σε άλλη πόλη του Νομού είναι ένα 

ακόμη βήμα στη διαδικασία απαξίωσης της Ιερής Πόλης του 
Μεσολογγίου, που εκτυλίσσεται από χρόνια μεθοδικά από 
κάποιους, αλλά ανεπαισθήτως για εσάς.

Όλες οι έδρες σημαντικών δραστηριοτήτων που έπρεπε να 
είναι στο Μεσολόγγι έχουν τοποθετηθεί παρανόμως ή 
περιέργως σε άλλη πόλη (ΚΤΕΛ, Εμπορικό Επιμελητήριο, 
Τεχνικό Επιμελητήριο, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΓΑ, κλπ.) ενώ ήδη 
συζητείται Πανεπιστήμιο με έδρα το Αγρίνιο(!) και άλλα.

Ποιο είναι άραγε το τέλος; Μα είναι φανερό, η 
μετακίνηση της έδρας του Νομού. 

Κύριες Πρωθυπουργέ,
Σας παρακαλούμε και συγχρόνως απαιτούμε:

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΓΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Εσείς μπορείτε να το κάνετε και επειδή είστε 
Πρωθυπουργός και επειδή ελπίζουμε ότι αισθάνεστε τι είναι το 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ.

Σας ζητούμε να μην ακολουθήσετε συμβουλές της μορφής
1 Ποιος θυμάται ή ενδιαφέρεται για το Μεσολόγγι ή 
2 Το έχουμε υποσχεθεί στους «περισσότερους» κατοίκους μιας 

άλλης πόλης. 
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Μεγάλες σε πληθυσμό πόλεις γίνονται και ξαναγίνονται, 

αλλά μεγάλες σε δόξα πόλεις γίνονται μόνο μια φορά.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ 
ΑΚΟΥΣΕΤΕ.

Όλοι οι Σύλλογοι της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου

Ακολουθούν Υπογραφές
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Δείχνει τα δόντια του ο Δικηγορικός Σύλλογος

 «Ο υπουργός Δικαιοσύνης εξαπάτησε το Σ.τ.Ε.», 
τονίζει ο Κώστας Ράπτης

 Για πρώτη φορά Δικηγορικός Σύλλογος μηνύει το 
υπουργείο Δικαιοσύνης!

Και με δικαστικές ενέργειες κλιμακώνονται οι αντιδράσεις 
των δικηγόρων του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής 
στην επιχειρούμενη ίδρυση Εφετείου στο Αγρίνιο και όχι στην 
πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας.

Εδώ και ένα χρόνο οι εκατό και πλέον δικηγόροι του 
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου αλλά και το σύνολο των φορέων της 
περιοχής βρίσκονται σε κινητοποιήσεις για ανατροπή αυτής της 
απόφασης του υπ. Δικαιοσύνης που εκπορεύεται από 
μικροκομματικά και μόνο συμφέροντα.

Συγκεκριμένα ο Δικηγορικός Σύλλογος Μεσολογγίου δια 
του προέδρου του Κώστα Ράπτη, καταμήνυσε στον αρμόδιο 
εισαγγελέα κορυφαίους υπηρεσιακούς παράγοντες του 
υπουργείου Δικαιοσύνης για εξαπάτηση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, αναφορικά με τους διαθέσιμους κτιριακούς 
χώρους στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου. 

Κι αυτό διότι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου 
Δικαιοσύνης με έγγραφό τους στο ΣτΕ διαβεβαίωσαν το 
Ανώτατο Δικαστήριο που επεξεργαζόταν το σχετικό Προεδρικό 
Διάταγμα ότι το Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου έχει, δήθεν, 
κτισθεί με προδιαγραφές Εφετείου και υπάρχει υπερεπάρκεια 
χώρων και ως εκ τούτου δεν απαιτείται δαπάνη και δεν 
επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

Κάτι που είναι απόλυτα ανακριβές γιατί στο Δικαστικό 
Μέγαρο Αγρινίου με δυσκολία καλύπτονται οι ανάγκες 
στέγασης στο Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο Αγρινίου. 

Μάλιστα, οι παραπάνω ισχυρισμοί του Δικηγορικού 
Συλλόγου Μεσολογγίου αποδεικνύονται από την 
κατασκευαστική μελέτη του Δικαστικού Μεγάρου, από τα 
τοπογραφικά διαγράμματα των κατόψεων του Δικαστικού 
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Μεγάρου Αγρινίου αλλά και από μια απλή επίσκεψη του 
οιουδήποτε. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου 
Μεσολογγίου Κώστα Ράπτη: «Η υποβολή μηνύσεως αποτελεί 
μέσον αναγκαίας ανάσχεσης της πρόθεσης του υπουργού 
Δικαιοσύνης να ιδρύσει Εφετείο, με το «έτσι θέλω» στο Αγρίνιο 
ατεκμηρίωτα, αβασάνιστα και με ψευδή στοιχεία. 

Εδώ και ένα χρόνο οι εκατό και πλέον  δικηγόροι του 
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου αλλά και το σύνολο των φορέων 
της περιοχής βρίσκονται σε κινητοποιήσεις για ανατροπή αυτής 
της απόφασης του υπουργού Δικαιοσύνης που εκπορεύεται από 
μικροκομματικά και μόνο συμφέροντα και οφέλη. 

Δυστυχώς ο υπουργός Δικαιοσύνης και οι συνεργάτες του 
για να εξυπηρετήσουν τα μικροκομματικά συμφέροντα φθάνουν  
στο σημείο να εξαπατούν  ακόμη και το ΣτΕ. 

Οι Μεσολογγίτες δηλώνουν: Ευτυχώς στην Ελλάδα 
υπάρχουν Δικαστές!!!"
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"Άλλοι δούλευαν στο προσκήνιο και άλλοι στο 
παρασκήνιο..."

 Σκληρή απάντηση των νέων δικηγόρων περιφέρειας 
Μεσολογγίου στους τρεις βουλευτές του νομού και σε 
δημοσιογράφους του Αγρινίου

 Δηλώνουν ότι δεν θα ανεχτούν προσβλητικές και 
υπονομευτικές ενέργειες

Με θλίψη παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό τα 
τεκταινόμενα στο νομό μας όπως εκδηλώνονται με ακραίες 
τοπικιστικές κορώνες μερίδας δημοσιογράφων του Αγρινίου, 
επαναλαμβανόμενες, διχαστικές, δηλώσεις βουλευτών και 
απαράδεκτες κρίσεις και επικρίσεις παραγόντων του Αγρινίου 
σχετικά με την αναστολή ίδρυσης Εφετείου Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδος με έδρα την πόλη του Αγρινίου. 

Κοινός παρανομαστής των ανωτέρω ενεργειών αποτελεί 
ένα ακατανόητο τοπικιστικό μένος μεταλλασσόμενο σε 
υπεραγρινιώτικη αντίληψη η οποία διοχετεύεται σε μια 
συντονισμένη κίνηση δαιμονοποίησης κάθε υγιούς, δίκαιης  και 
αυτονόητης αντίδρασης της περιφέρειάς μας, έναντι του 
συντελούμενου και ποινικά κολάσιμου εγκλήματος ίδρυσης 
Εφετείου στο νομό μας στο Αγρίνιο και όχι στην ιστορική 
πρωτεύουσα το Μεσολόγγι. 

Συγκεκριμένα, εντύπωση προκαλεί η στάση του βουλευτή 
κ. Σταμάτη ο οποίος αναδιπλούμενος μετά από την 
ανακοίνωση του δικηγορικού συλλόγου Μεσολογγίου και 
μιλώντας για Ιστορία, Ιερή Πόλη και άλλα τινά, κατόπιν 
υποκριτικά έσπευσε στην νομαρχιακή οργάνωση της Νέας 
Δημοκρατίας να θέση πάλι θέμα Εφετείου "Αγρινίου" 
προκαλώντας επιπλέον ερωτηματικά για το αν λειτουργεί ως 
βουλευτής του νομού συνολικά ή ως όψιμος παράγων του 
Αγρινίου. 

Ο έτερος βουλευτής του νομού ο κ. Μωραΐτης αν και 
μέχρι πρότινος δε έχει πάρει σαφή θέση για την έδρα του 
Εφετείου έσπευσε με αξιοζήλευτη σπουδή να καταθέσει 
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ερώτηση στον υπουργό Δικαιοσύνης ζητώντας την άμεση 
ίδρυση Εφετείου στο Αγρίνιο.

Στις ανωτέρω άστοχες και πολωτικές πράξεις ήρθαν να 
προστεθούν οι απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Αιτωλ/νίας 
κ. Σαλμά στον τηλεοπτικό σταθμό «Αχελώος TV» ο οποίος, εν 
ολίγοις, ισχυρίσθηκε ότι το Εφετείο δεν αποτελεί μοχλό 
ανάπτυξης, δημιουργεί ωφέλεια μόνο στο δικηγορικό κλάδο, 
πήρε σαφή και ανεπιφύλακτη θέση υπέρ του Αγρινίου και 
καταφέρθηκε κατά μερίδας δικηγόρων του Μεσολογγίου που 
κατά τα λεγόμενά του "εγείρουν αντιδράσεις", φτάνοντας στο 
σημείο να δηλώνει ότι συνεβούλευσε τον δήμαρχο 
Μεσολογγίου να μην συντάσσεται με τους δικηγόρους 
Μεσολογγίου επισημαίνοντάς του ότι θα χρεωθεί προσωπικά ως 
ανώτατος άρχων της πόλης το κόστος της ήττας για το Εφετείο. 

Είναι αντιληπτό ότι οι προαναφερόμενοι βουλευτές, 
εκλεγμένοι συνολικά από τους κατοίκους της Αιτ/νίας, ταγμένοι 
στο να προωθούν την πρόοδο και ανάπτυξη του νομού χωρίς 
διαχωριστικές γραμμές και τοπικιστικά σύνδρομα, επιδεικνύουν 
με τη στάση τους σαφή εύνοια στην πόλη του Αγρινίου 
προσπερνώντας θεσμούς, αγνοώντας επιδεικτικά και 
απαξιώνοντας τις πόλεις Μεσολογγίου και Ναυπάκτου καθώς 
και της ευρύτερης περιοχής αυτών, που αποτελούν και την 
περιφέρεια του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, το οποίο εκτίνεται 
στο περισσότερο του ημίσεως του νομού Αιτ/νιας.

Αξιοπερίεργο δε είναι ότι αν και ως  βουλευτές της 
Ελληνικής Επικράτειας είναι υποχρεωμένοι να προασπίσουν με 
κάθε τρόπο το Κράτος Δικαίου, το Σύνταγμα και την 
νομιμότητα, στο διαπραχθέν ποινικό αδίκημα της ψευδούς 
βεβαιώσεως από υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου 
Δικαιοσύνης σχετικά με την υπερεπάρκεια του χώρου και τις 
προδιαγραφές Εφετείου στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου, 
επέδειξαν ύποπτη σιωπή, προσπέρασαν απαραδέκτως το 
γεγονός ότι παραπλανήθηκαν η συσταθείσα 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ίδρυση Εφετείου και 
δύο ανώτατα δικαστήρια ήτοι ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο 
της Επικρατείας, συνέχισαν να φωνασκούν και να απαιτούν 
άμεση ίδρυση Εφετείου στο Αγρίνιο υπερκεράζοντας κάθε 
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έννοια νομιμότητας και επιδεικνύοντας συμπεριφορά που δεν 
συνάδει με το λειτούργημά τους. 

Στον ανωτέρω παραλογισμό προστίθενται και οι γραφίδες 
μερίδας δημοσιογράφων του Αγρινίου που υποκριτικά εγκαλούν 
τον δικηγορικό σύλλογο Μεσολογγίου για εμπρηστικές 
δηλώσεις, όταν κατά καιρούς με πρωτοσέλιδα και άρθρα τους 
λοιδωρούν και απαξιώνουν το Μεσολόγγι και την ευρύτερη 
περιοχή αυτού, προπαγανδιστικά, κάνοντας αναφορές ακόμα 
και για διαχωρισμό του νομού ή για μεταφορά της πρωτεύουσας 
του νομού στο Αγρίνιο!!! Είναι οι ίδιοι που την επόμενη της 
ομιλίας του πρωθυπουργού στο Αγρίνιο και την ανακοίνωση 
του για ίδρυση Εφετείου Αιτ/νίας έσπευσαν να αλλοιώσουν 
προκλητικά τα λεγόμενά του ανατρέποντας το αυτονόητο της 
έδρας στο Μεσολόγγι και μιλώντας για Εφετείο στο Αγρίνιο. 

Οι εξ αυτών αρθρογράφοι της εφημερίδας «Συνείδησις» και 
ο «Μασκοφόρος» του περιοδικού «Επίκαιρα», προφανώς σε 
εντεταλμένη υπηρεσία, πέραν των ειρωνειών για το δικηγορικό 
σύλλογο Μεσολογγίου αντιδημοκρατικά έρποντας, επαίρονται 
για τη μη δημοσίευση του επίμαχου κειμένου του συλλόγου 
μας, ασελγώντας σε κάθε έννοια δημοσιογραφικής 
δεοντολογίας. 

Στο δημοσιογραφικό αυτό κυκεώνα άκριτα εμπλεκόμενος ο 
πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Αγρινίου κ. Ζώης 
έσπευσε να κάνει δηλώσεις προκειμένου να προσφέρει και 
αυτός καλές υπηρεσίες στο Αγρινιώτικο κάλλος, εμφορούμενος 
από τοπικιστικά σύνδρομα και μη ενθυμούμενος την 
επιστημονική του ιδιότητα. 

Στον κύριο Ζώη ως νέοι δικηγόροι του Πρωτοδικείου 
Μεσολογγίου οφείλουμε να υπενθυμίσουμε τα εξής:

1) Ότι αν κάποιοι με βάση τα λεγόμενά του δεν δικαιούνται 
να σφετερίζονται στην ιστορική διαδρομή της πόλης του 
Μεσολογγίου, δικαιούται σεβασμού η πόλη συνολικά για την 
ιστορικότητά της, το μεγαλείο της θυσίας και την ιερότητά της. 

2) Όταν ο σύλλογός μας αγωνιζόταν με διαφανείς 
διαδικασίες, παραστάσεις και πολύμηνη απεργία για το δίκαιο 
του αιτήματος για ίδρυση Εφετείου στην πρωτεύουσα του 
νομού, άλλοι, με αδιαφανείς και παρασκηνιακές μεθοδεύσεις, 
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επεδίωκαν να επιβληθεί το άδικο της ίδρυσης Εφετείου στο 
Αγρίνιο. 

3) Με δεδομένο ότι το πρωτοδικείο Μεσολογγίου, 
εκτείνεται χωροταξικά από τον Αστακό μέχρι την Μακρυνεία 
και την ορεινή Ναυπακτία, αποτελώντας και εξυπηρετώντας το 
ήμισυ και πλέον του πληθυσμού του νομού Αιτ/νίας, το γεγονός 
ότι οι υπό κατασκευή οδικές αρτηρίες (Ιόνια, Παραϊόνια) 
παρακάμπτουν το Αγρίνιο και καθιστούν προσβάσιμο το 
Μεσολόγγι στη Λευκάδα και τις άλλες περιοχές του νομού, σε 
συντομότερο χρόνο, περιλαμβάνει το ραγδαία αναπτυσσόμενο  
λιμάνι του Πλατυγιαλιού και τις υπό κατασκευή μαρίνες 
Μεσολογγίου και Ναυπάκτου. Συνυπολογιζομένου ότι η 
Λευκάδα υπάγεται από εικοσαετίας στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, ότι στο Μεσολόγγι ιδρύθηκε το 
πρώτο εφετείο στο Νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος, ο 
δικηγορικός σύλλογος Μεσολογγίου συμπεριλαμβάνεται στους 
τρεις πρώτους ιδρυθέντες δικηγορικούς συλλόγους εν Ελλάδι, 
ότι το Μεσολόγγι πέραν της ιστορικής του διαδρομής αποτελεί 
και πρωτεύουσα του νομού Αιτ/νίας, το ότι στο δικαστικό 
μέγαρο Αγρινίου με βάση την μελέτη κατασκευής, τα 
τοπογραφικά διαγράμματα και τα πραγματικά δεδομένα υπάρχει 
πλήρης κάλυψη των υφισταμένων χώρων του και δεν δύναται 
να στεγάσει το υπό ίδρυση Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος 
ενώ αντιθέτως στο Μεσολόγγι διατίθεται έτοιμο νεοκλασικό 
κτίριο (ιδιαιτέρου κάλλους) που με βάσει κατατιθέμενες μελέτες 
στο υπουργείο Δικαιοσύνης θα αποτελέσει ενιαίο δικαστικό 
πάρκο με το υφιστάμενο Δικαστικό μέγαρο χωρίς να προκαλεί 
δαπάνη και συνεπώς επιβάρυνση στο προϋπολογισμό και τέλος 
ότι στον Καποδίστρια 2 με βάση τις μελέτες – προτάσεις της 
Ένωσης δήμων και κοινοτήτων παρουσιάζεται ο δήμος 
Μεσολογγίου ιδιαιτέρως διευρυμένος αγγίζοντας πληθυσμιακά 
τους 55.000 κατοίκους. Με βάση τα ανωτέρω καλούμε τον 
πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Αγρινίου να συνταχθεί 
άμεσα με την ίδρυση Εφετείου στην πρωτεύουσα το νομού 
διασώζοντας το επιστημονικό του κύρος και αποδεικνύοντας 
την αγαθή  προαίρεση των κρίσεών του καθώς και το σεβασμό 
του στην ιστορικότητα και ιερότητα της πόλεως του 
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Μεσολογγίου και υλοποιώντας έμμεσα την εν έτει 1934 
δέσμευση των βουλευτών της περιοχής του στην Ελληνική 
Βουλή, που εν ολίγοις πρότειναν να γίνει Εφετείο Αιτ/νίας με 
έδρα το Μεσολόγγι για το οποίο θα αναλάμβαναν και τα έξοδα  
ίδρυσης εφόσον ιδρύονταν πρωτοδικείο στο Αγρίνιο. 

Παραθέτοντας το διαχρονικό λόγο του πρώην υπουργού 
Δικαιοσύνης Αναστασίου Πεπονή, ως νέοι δικηγόροι του 
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου δηλώνουμε απερίφραστα ότι δεν 
θα ανεχτούμε και θα αντιταχθούμε με όλες τις δυνάμεις μας σε 
προσβλητικές, υπονομευτικές και διεκδικητικές ενέργειες εις 
βάρος της περιφέρειάς μας και ειδικότερα εις βάρος της Ιερής 
Πόλης του Μεσολογγίου. 

«Το πρόβλημα του Εφετείου είναι πρόβλημα νοοτροπίας των 
πολιτικών. Επειδή  το Αγρίνιο έχει περισσότερο πληθυσμό έχει 
περισσότερες ψήφους και για το λόγο αυτό δεν τολμούν να 
πάρουν ξεκάθαρη θέση υπέρ του Μεσολογγίου. Αυτό είναι λάθος 
για τον απλούστατο λόγο ότι, όπως είχα πει και άλλοτε, 
αποκέντρωση σημαίνει να μην συγκεντρώνω τις δραστηριότητες 
σε μια πόλη. Δεν μπορούμε να κάνουμε αποκέντρωση και να 
μιλάμε για συγκέντρωση. Εφόσον το Αγρίνιο έχει οικονομικές και 
παραγωγικές λειτουργίες θα έπρεπε οι διοικητικές και δικαστικές 
λειτουργίες να είναι στο Μεσολόγγι. Έχω να πω και κάτι άλλο ότι 
θα πρέπει κάποτε να αποφασίσουν εάν το Μεσολόγγι ΕΙΝΑΙ η 
πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας ή ΛΕΓΕΤΑΙ. Διότι δεν ξέρω 
άλλη περίπτωση που σε ένα νομό να ιδρύεται Εφετείο που να μην 
πηγαίνει στην πρωτεύουσα… Αυτό είναι πρωτοτυπία της Αιτ/νίας 
", Αναστάσιος Πεπονής, Εφημερίδα «ΑΙΧΜΗ» 23.10.2008

Το ανωτέρω  κείμενο υπογράφεται από 30 νέους (έως 
12ετούς επαγγελματικής εμπειρίας) δικηγόρους του 
δικηγορικού συλλόγου. Ι.Π.Μεσολογγίου. 
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Το Εφετείο και ο Θεσμός της Πρωτεύουσας

Το θέμα «Εφετείο» έχει τελικά μεγαλύτερες διαστάσεις  από 
αυτές που νομίζουμε. Μια βαθύτερη ανάλυση θα μας δείξει 

το γιατί

Μία από τις πλέον σοφές κουβέντες που ακούστηκαν τον 
τελευταίο καιρό, ήταν αυτή του επιφανούς μεσολογγίτη και 
μεγάλου πολιτικού άνδρα, του Αναστάσιου Πεπονή. Η ρήση 
του, ότι «η πολιτεία πρέπει να αποφασίσει αν το Μεσολόγγι θα 
είναι  ή θα λέγεται πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας», 
συνοψίζει τόσο μεστά, μέσα σε λίγες μόνο λέξεις, το νόημα των 
θέσεων του Μεσολογγίου, στον αγώνα του για την εγκατάσταση 
του Εφετείου αλλά και των υπόλοιπων υπηρεσιών, στην Ιερή 
Πόλη.

Μάλλον ζούμε σε εποχές κρίσης αξιών και δεν θέλουμε να 
το καταλάβουμε. Σε μια εποχή που δεν μετρά  «ποιος είσαι» 
αλλά «τι έχεις». Σε μια εποχή που η ποιότητα ξεχάστηκε προς 
όφελος της ποσότητας. 

Υπό κανονικές συνθήκες, δεν έπρεπε καν να τεθεί θέμα 
έδρας Εφετείου. Δεν έπρεπε το Μεσολόγγι, αλλά και το κάθε 
Μεσολόγγι, να παλεύει για τέτοιου είδους θέματα. Σε μια 
ευνομούμενη πολιτεία, αυτά τα θέματα θα έπρεπε να είχαν λυθεί 
προ πολλού. Αν η Ελλάδα ήταν οργανωμένη πολιτεία και με 
συγκρότηση, θα έπρεπε η κάθε πόλη να ξέρει τι της ανήκει και 
τι μπορεί να προσδοκά. Δεν είμαστε όμως οργανωμένο κράτος, 
και οι πλέον δύσπιστοι έχουν πειστεί γι’ αυτό. 

Εδώ και πολλά χρόνια, δεν πρυτανεύει η λογική. Δεν 
αποδίδονται τα νόμιμα, στους νόμιμους δικαιούχους. Αντ’ 
αυτού έχουμε μια κοινωνία ζουγκλοποιημένη. Όλοι ζητάνε όλα. 
Σαν κανίβαλοι. Ό,τι αρπάξει ο καθένας. 

Δεν είπε κανείς ότι πρέπει η εκάστοτε πρωτεύουσα να τα 
παίρνει «όλα», όπως συχνά κατηγορεί το Αγρίνιο και οι 
περιφερειακές πόλεις. Οι ρόλοι όμως, αν ήμασταν οργανωμένο 
κράτος επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να είναι ξεκάθαροι. Στο 
Αγρίνιο και στη Ναύπακτο και στις άλλες πόλεις του νομού, θα 
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έπρεπε να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών, ως παραρτήματα των κεντρικών 
υπηρεσιών της πρωτεύουσας. 

Τι βλέπουμε όμως; Πλήθος υπηρεσιών, να εδρεύουν (!) στο 
Αγρίνιο. Πολλές δε υπηρεσίες, όχι μόνο εδρεύουν στο Αγρίνιο, 
αλλά και δεν έχουν καθόλου παρουσία στο Μεσολόγγι, ή  έχουν 
εντελώς υποτυπώδη! Καμαρώστε το ελληνικό μας κράτος!

Αυτός είναι αγαπητοί συμπολίτες, ο σεβασμός του 
ελληνικού κράτους στους θεσμούς. Στις αξίες. Στους νόμους. 
Πρώτα οι ίδιοι οι διοικούντες των Αθηνών τα έχουν γράψει όλα 
«στα παλαιότερα των υποδημάτων τους». Κατά τα άλλα, 
απαιτούν από τον απλό κοσμάκη, να είναι νομοταγής…

Αυτά όμως, συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα και στις λοιπές 
… αφρικανικές χώρες. Εδώ, τους νόμους και τις αξίες και τις 
αρχές, τα έχουμε όλα "γραμμένα" κατά την κοινώς 
χρησιμοποιούμενη έκφραση, αφού κυβερνά η ψηφοθηρία και το 
πολιτικό κόστος. Τα κουκιά – ψήφοι στο Αγρίνιο είναι 
περισσότερα. Γι’ αυτό και η περιφρόνηση στο θεσμό της
πρωτεύουσας. 

Έμεινε λοιπόν το Μεσολόγγι, σχεδόν μονάχο, με τους 
λιγοστούς – όπως πάντα – αγωνιστές του, και λίγους φίλους, να 
παλεύει για πράγματα αυτονόητα. Για πράγματα πάνω απ’ όλα 
θεσμικά. Θέματα αρχών, θέματα αξιών. Προσπαθώντας να 
περισώσει, ότι περισώζεται, σε μια ελληνική κοινωνία που έχει 
καταρρεύσει ποικιλοτρόπως. Σε μια χώρα που δεν θυμίζει 
Ευρώπη αλλά τρίτο κόσμο, οργανωτικά, δομικά, θεσμικά, 
πολιτικά. 

Είναι δε τέτοια η αλλοτρίωση της ευρύτερης κοινωνίας μας, 
που αντί κάποιοι, στο άκουσμα του δίκαιου αιτήματος του 
Μεσολογγίου για την συγκράτηση των υπηρεσιών του να 
«ξυπνήσουν» και να αναγνωρίσουν ότι έτσι είναι το ορθό να 
γίνουν τα πράγματα, απεναντίας, βυθίζονται όλο και 
περισσότερο στον σκοτισμένο τους νου, που βλέπει το άσπρο 
μαύρο και το σωστό ως λάθος. Τελικά στην Ελλάδα, στο 
βασίλειο του παραλόγου, όποιος παλεύει για τα δίκαια 
αιτήματα, τον βγάζουν και τρελό του χωριού. Σημεία των 
καιρών είναι αυτή η αντιμετώπιση. Και μη χειρότερα. Έχουν 
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σηκωθεί τα πόδια να βαρέσουν το κεφάλι. 
Τούτη η χώρα, για την οποία ο αείμνηστος Κωνσταντίνος 

Καραμανλής είπε κάποτε ότι θύμιζε ένα απέραντο φρενοκομείο, 
δείχνει να πορεύεται δίχως πυξίδα, μη σεβόμενη τον ίδιο της τον 
εαυτό. Τις ρίζες της. Τους θεσμούς. Όλα αυτά τα που στήριξαν 
το ελληνικό γένος. Το Μεσολόγγι, ως εκ θέσης του, δεν έχει 
άλλη μοίρα από το να πολεμά για τα δίκαιά  του. Οι κάθε λογής 
εχθροί της πόλης που θέλουν να τα αρπάξουν όλα και να 
κανιβαλίσουν τον ίδιο τον ιστό της ελληνικής ιστορίας, να 
καθίσουν και να σκεφτούν μήπως γίνονται συνεργοί στη 
διάλυση των θεσμών και των αρχών της κοινωνίας μας. Η 
ασέβεια πληρώνεται. Την κατάλληλη στιγμή και με τον 
κατάλληλο τρόπο.   

Κων. Χονδρός, Περιφερειολόγος
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Οργισμένη Ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου 
Μεσολογγίου

"Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στην επιχειρούμενη 
υποβάθμιση"

Ο κύριος υπουργός της δικαιοσύνης αφού «έλυσε» όλα τα 
προβλήματα που απασχολούν χρόνια τώρα το χώρο της 
δικαιοσύνης. 

1 Αφού «πάταξε» τη διαφθορά, «διέλυσε» τα κυκλώματα 
και «επέτυχε» την κάθαρση και την εξυγίανση, στέλνοντας στη 
φυλακή «όλους» τους επίορκους δικαστές…

2 Αφού «κάλυψε» όλα τα κενά σε δικαστές και 
υπαλλήλους και έτσι τώρα τα δικαστήρια της χώρας δεν 
στενάζουν  από τις ελλείψεις…

3 Αφού κατόρθωσε να επιβάλλει, μετά ταύτα, την ταχεία 
και ορθή απονομή της δικαιοσύνης  και οι αποφάσεις των 
δικαστηρίων εκδίδονται πλέον μέσα σε 8 έως 12 μήνες... 

4 Αφού «επέτυχε» τον εκπολιτισμό και εξανθρωπισμό του 
σωφρονιστικού συστήματος…

Με την ίδρυση του Εφετείου στο Αγρίνιο  όλα τα δέοντα 
προβλήματα της δικαιοσύνης λύνονται δια μαγείας και ο 
υπουργός βάζει τη σφραγίδα του  στην «επανίδρυση» του 
κράτους, πραγματώνοντας έτσι το «μεταρρυθμιστικό» όραμα 
του πρωθυπουργού. 

1 Ο κύριος υπουργός αυτάρεσκα δηλώνει ότι για την 
υλοποίηση της «μεταρρυθμιστικής» του πολιτικής δεν 
υπολογίζει το πολιτικό κόστος. Αναρωτιέται κανείς γιατί 
υπαναχώρησε στην ίδρυση των άλλων Εφετείων. Ο κύριος 
Μητσοτάκης μήπως έχει άλλη άποψη επ’ αυτού;

Πού είναι το σθένος και η αποφασιστικότητα του κ. 
υπουργού στην υλοποίηση της εξαγγελθείσης πολιτικής του.

Η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου εδώ και χρόνια διεκδικεί 
την  ίδρυση του Εφετείου με έδρα το Μεσολόγγι, την 
πρωτεύουσα του νομού. Η Ι.Π. του Μεσολογγίου ήταν έδρα του 
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Εφετείου στο επαναστατημένο Ελληνικό κράτος  από το έτος 
1824.

Στην ιστορία του Ελληνικού κράτους το Μεσολόγγι έχει 
καταγραφεί ως η κοιτίδα της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και του 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

2 Αφού με «σύντονες» ενέργειες «αποσυμφόρησε» τα 
ακροατήρια και «εξαφάνισε» την τριτοκοσμική εικόνα που 
παρουσιάζουν τα δικαστήρια της χώρας μας, λύνοντας το 
στεγαστικό πρόβλημα των υπηρεσιών από την έλλειψη 
κτιρίων…

3 Αφού κατάφερε να εμπεδώσει ο ελληνικός λαός το 
αίσθημα εμπιστοσύνης προς την Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία 
«τυφλή» και «αδέκαστη», «ανεξάρτητη» και «ακηδεμόνευτη» 
συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κράτους…

4 Θεωρώντας ότι θα ολοκληρώσει το έργο του αποφάσισε 
την ίδρυση τεσσάρων Εφετείων, για τα οποία γνωμοδότησε 
θετικά ο Άρειος Πάγος. Είναι τα Εφετεία Μυτιλήνης, Χαλκίδας, 
Ηρακλείου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο. 

5 Για τα Εφετεία αυτά η γνωμοδότηση του Α.Π. ήταν 
σχεδόν ομόφωνη, πλην του Αγρινίου, όπου υπήρξε ισχυρή 
μειοψηφία.

Ο δικαιολογητικός λόγος και η αιτιολογία για την ίδρυση 
των παραπάνω Εφετείων, ήταν ότι με τη λειτουργία τους, θα 
επέλθει αποσυμφόρηση των ήδη υπαρχόντων και θα επιτευχθεί 
έτσι η πιο ομαλή λειτουργία με ταχύτερη και πιο ποιοτική 
απονομή της δικαιοσύνης. 

Όλως παραδόξως όμως ο κύριος υπουργός αποφασίζει την 
ίδρυση μόνον του Εφετείου στο Αγρίνιο  και Μυτιλήνης και 
εγκαταλείπει το «μεγαλόπνοο» σχέδιό του για την ίδρυση των 
άλλων Εφετείων. 

Ο κύριος υπουργός Δικαιοσύνης, αποφασίζοντας την ίδρυση 
του Εφετείου με έδρα το Αγρίνιο, επιχειρεί  το μέγιστο 
ανοσιούργημα σε βάρος των θεσμών και της ιστορίας. Με 
τέτοια  απόφαση προσβάλλει με τρόπο ιταμό και προκλητικό τις 
αξίες,  τα ιδανικά και τα οράματα των προγόνων μας, 
προσβάλλει την τιμή, την αξιοπρέπεια και τη περηφάνια του 
λαού της περιοχής μας. 
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ΠΑΝΤΟΥ και ΠΑΝΤΑ και όχι μόνο στην Ελλάδα οι 
έδρες των Εφετείων ορίζονται στις πρωτεύουσες των νομών. 

Ο κύριος υπουργός αγνοώντας την ιστορία και τους 
θεσμούς, παραβλέπει τα αυτονόητα και συντασσόμενος με 
παράγοντες που δρουν στο παρασκήνιο αποφασίζει  με κριτήρια 
μικροκομματικά και κυρίως εξωθεσμικά την ίδρυση Εφετείου 
στο Αγρίνιο

Ο κύριος υπουργός της Δικαιοσύνης, ο κατ’ εξοχήν και εξ 
ορισμού εγγυητής των θεσμών, της διαφάνειας και της 
νομιμότητας, φαίνεται να αγνοεί το θεσμικό του ρόλο και 
συμμαχώντας με κομματάρχες, που κόπτονται για τα 
συμφέροντα δήθεν της πόλης του Αγρινίου, επανειλημμένα μας 
εξαπατά μας παραπλανά και μας εμπαίζει με τον πιο χυδαίο, 
ιταμό και προκλητικό τρόπο.

Πρώτα μας διαβεβαιώνει ότι το ερώτημα προς τον Άρειο 
Πάγο θα συμπληρωθεί με το  υπόμνημά μας και θα 
περιλαμβάνει και την πόλη του Μεσολογγίου, ως έδρα του 
Εφετείου. 

Αντ’ αυτού έπραξε το αντίθετο και το ερώτημα προς την 
ολομέλεια του Α.Π. περιλαμβάνει ως έδρα του Εφετείου μόνο 
το Αγρίνιο. 

Ακολούθως και μετά τη γνωμοδότηση του Α.Π. και για 
χρονικό διάστημα  τριών μηνών μας διαβεβαιώνει ότι θα 
ορισθεί συνάντηση για να ακούσει και πάλι τις απόψεις μας. 

Η περιβόητη αυτή συνάντηση αναβάλλεται από εβδομάδα 
σε εβδομάδα και αντί της συνάντησης και συζήτησης 
ανακοινώνεται η αποστολή του σχεδίου Π.Δ. στο ΣτΕ για 
νομοτεχνική επεξεργασία για την ίδρυση Εφετείου στο Αγρίνιο.

Αυτό αν δεν είναι εμπαιγμός τότε τι είναι; Αν δεν είναι εκ 
μέρους του υπουργού συνειδητή και κατ’ εξακολούθηση 
εξαπάτησή μας, τότε τι είναι;

Είναι μήπως δείγματα της σεμνότητας και της ταπεινότητας 
που επιχειρεί να επιβάλλει ο κ. πρωθυπουργός; 

Οι δικηγόροι το δικηγορικού συλλόγου Μεσολογγίου 
δηλώνουμε ότι αποδοκιμάζουμε με αγανάκτηση την 
απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας 
ενάντια στη  βαρβαρότητα και  συνεχίζουμε για 7ο μήνα την 
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απεργία διαρκείας. 
Αποφασίζουμε με πιο δυναμικό τρόπο τη διεκδίκηση του 

αιτήματός μας. Ας το γνωρίζει καλά ο υπουργός ότι το νέο 
Εφετείο του θα λειτουργεί, χωρίς τις υποθέσεις του 
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, αφού κι αυτό με τη δική μας 
απεργία και άλλες δυναμικές ενέργειες έχει παύσει πλέον να 
λειτουργεί. 

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια στη μιζέρια και τη 
συνεχή υποβάθμιση που η κυβέρνηση έχει επιβάλλει με την 
πολιτική της στην περιοχή μας. Αποκαλύπτουμε και 
καταδικάζουμε τους φανερούς εχθρούς και ψεύτικους φίλους 
της πόλης μας. Ο καθένας θα εισπράξει τα επίχειρα των 
πράξεών του. Ο κ. υπουργός της δικαιοσύνης έσπειρε ανέμους 
και θερίζει θύελλες. 

Έστω και την ύστατη ώρα οφείλει να ματαιώσει το 
επιχειρούμενο σε βάρος της πόλης μας έγκλημα, άλλως να 
παραιτηθεί.
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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ιερή Πόλη Μεσολογγίου 30-3-2008
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Η Τοπική Επιτροπή Μεσολογγίου της Νέας Δημοκρατίας 
εκφράζοντας την εντονότατη πικρία και δυσαρέσκεια των 
μελών και φίλων της Οργάνωσής μας, αλλά και μεταφέροντας 
την οργή και αγανάκτηση Αρχών,  Φορέων και κατοίκων της 
περιοχής μας, ενώνουμε φωνή έντονης διαμαρτυρίας μας με 
αυτή των Δήμων Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, 
Αιτωλικού, Αστακού, Οινιαδών, Χάλκειας, Αντιρρίου, 
Πυλλήνης, Πλατάνου, Αποδοτίας και όλων ανεξαιρέτως των 
επιστημονικών, επαγγελματικών, εργατικών, αγροτικών 
οργανώσεων στην επαπειλούμενη ίδρυση Εφετείου στο Νομό 
μας, με έδρα διαφορετική της πρωτεύουσας.

Τυχόν παραδοχή άλλης πόλης, ως έδρα του Εφετείου, 
πλην της Έδρας- Πρωτεύουσας του Νομού μας, της Ιερής 
Πόλης του Μεσολογγίου, αποτελεί εκτροπή της λογικής, 
προσβολή των Θεσμών, της Ιστορίας του Έθνους και της 
Δικαιοσύνης.

Είναι αδιανόητο για τα μέλη και τους φίλους μας, χωρίς 
αντίλογο και αδιαμαρτύρητα να αποδεχθούμε την κατάφωρη 
αδικία και την βάναυση διακριτική μεταχείριση στο Νομό 
Αιτωλοακαρνανίας και σε βάρος της πόλης μας. Αφού παντού 
και πάντοτε, στο παρελθόν, όλα τα Εφετεία και τα νέα υπό 
ίδρυση προτεινόμενα απ΄ τον Υπουργό εδράζονται στις 
πρωτεύουσες των Νομών και όταν μάλιστα, στο Νομό μας 
συμπίπτει η έδρα του Νομού μας να είναι η Ιερή Πόλη του 
Μεσολογγίου, το παγκόσμιο σύμβολο της Ελευθερίας και η 
κοιτίδα της Ελληνικής Δικαιοσύνης.
Εδώ πρωτοδιακηρύχθηκαν, πρωτοδημοσιεύθηκαν και 
πρωτοεφαρμόστηκαν  οι Αρχές Οργάνωσης, Διοίκησης και 
Λειτουργίας της Δικαιοσύνης και το Δικαστήριο των Εκκλήτων 
( Εφετείο). Γι΄ αυτό, η « Κιβωτός της Εθνικής Παλιγγενεσίας», 
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η «Ιερή Πόλη των Ελεύθερων Πολιορκημένων» ζητά την 
επανίδρυση του Εφετείου.

Η αιώνια οφειλόμενη ΤΙΜΗ του Έθνους μας και το 
ΧΡΕΟΣ της Πολιτείας επιβάλλουν την (επαν)ίδρυση του 
Εφετείου στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου. Λόγοι Εθνικοί και 
Ιστορικοί συνηγορούν σε μια ευνομούμενη πολιτεία και 
θεσμικά λειτουργούσα Δημοκρατία σ΄ ένα σύγχρονο Κράτος 
Δικαίου, μέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Τέλος και λόγοι  χωροταξικοί το επιβάλλουν, αφού ήδη η 
Λευκάδα υπάγεται στο Πρωτοδικείο (Διοικητικό) Μεσολογγίου.
Με βάση αυτά τα δεδομένα τα μέλη και οι φίλοι της Τοπικής 
Οργάνωσης Μεσολογγίου της Νέας Δημοκρατίας είμαστε 
εντελώς αντίθετοι σε τυχόν ίδρυση Εφετείου με έδρα 
διαφορετική από την πρωτεύουσα του νομού δηλαδή την ΙΕΡΗ 
ΠΟΛΗ του ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Καρδακάς
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Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δέκα μήνες κοροϊδίας για το Εφετείο

Δέκα μήνες συνεχών διαψεύσεων… Δέκα μήνες απαξίωσης 
και μεθοδεύσεων σε βάρος της Πρωτεύουσας  Ι.Π. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ… Δέκα μήνες συνεχούς αγώνα του 
Δικηγορικού Συλλόγου της Πόλης μας…

Και όλα αυτά για την άρνηση της κυβέρνησης της Ν. 
Δημοκρατίας και του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Χατζηγάκη να 
επανιδρυθεί το ΕΦΕΤΕΙΟ στην πρωτεύουσα του νομού. 

Η Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ με συναίσθημα ευθύνης 
και αλληλεγγύης, στέκεται στο πλευρό της Επιτροπής Αγώνα 
για την ίδρυση του Εφετείου στην πόλη μας, προσδοκώντας ο 
αγώνας για τα αναφαίρετα δικαιώματα της πόλης να έχει αίσιο 
τέλος…

Τ.Ο.  ΠΑΣΟΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

« Η θέση μας ως τοπική οργάνωση και ως δημότες του 
Μεσολογγίου είναι ότι διεκδικούμε και επιθυμούμε ένα ισχυρό 
ΤΕΙ, την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας με έδρα 
το Μεσολόγγι και την ίδρυση του Εφετείου στην πρωτεύουσα 
του νομού, όπως έχει γίνει σε όλους τους νομούς της χώρας. Η 
αδικία σε βάρος του Μεσολογγίου πρέπει επιτέλους να 
σταματήσει».

¨ΑΙΧΜΗ¨ 30/10/08

Μπλόκο για το Εφετείο

ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑ ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

Ημίωρος αποκλεισμός της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων από 
αγανακτισμένους κατοίκους του Μεσολογγίου



                                                            ΤΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ72

Σηκώνονται οι τόνοι για Εφετείο

 Τον πρόεδρο της Βουλής ενημέρωσε ο δήμαρχος 
Μεσολογγίου 

 "Κόμματα, νομαρχία και φορείς υιοθετούν την 
επιχειρούμενη ασέβεια στο Θεσμό της Πρωτεύουσας;"  
διερωτήθηκε ο κ. Αναγνωστόπουλος

Σε κεντρικό επίπεδο μεταφέρεται πλέον το θέμα της ίδρυσης 
Εφετείου στο νομό με τους φορείς του Μεσολογγίου να 
αντιδρούν εντονότατα μεταφέροντας στην πολιτική  και 
πολιτειακή ηγεσία τις θέσεις της πόλης και ζητώντας σεβασμό 
στο θεσμό της πρωτεύουσας. 

Την Τετάρτη ο δήμαρχος Γιάννης Αναγνωστόπουλος  
επέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Σιούφα το 
ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο 
ζητείται η ίδρυση του Εφετείου στην πρωτεύουσα της 
Αιτωλοακαρνανίας. Η επίδοση του ψηφίσματος έγινε στο 
γραφείο του κ. Σιούφα στη Βουλή και κατά την συνάντηση ο 
δήμαρχος ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής για το ζήτημα. 
Κατά την συνάντηση παρόντες ήταν η Βουλευτής Σοφία 
Γιαννακά και ο πρώην δήμαρχος Γιώργος Πρεβεζάνος. 

Νωρίτερα, στο εντευκτήριο της Βουλής, ύστερα από 
πρωτοβουλία του κ. Αναγνωστόπουλου, πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση των Αιτωλ/νων βουλευτών παρουσία του προέδρου 
του Δικηγορικού Συλλόγου Κώστα Ράπτη και μελών του Δ.Σ. 
Κατά την συνάντηση τόσο ο κ. Αναγνωστόπουλος όσο και ο κ. 
Ράπτης και κ. Πρεβεζάνος ανέδειξαν τους λόγους και 
εξέφρασαν στους βουλευτές  την αντίθεση του λαού της Ιερής 
Πόλης στο ενδεχόμενο ίδρυσης Εφετείου σε άλλη πόλη, πλην 
του Μεσολογγίου. Στην συνάντηση παρόντες ήταν οι βουλευτές 
κ.κ. Σπήλιος Λιβανός, Δημήτρης Σταμάτης, Θάνος Μωραΐτης, 
Χρήστος Βερελής και Σοφία Γιαννακά. 

Μετά την ενημέρωση αποφασίσθηκε να γίνει ανάλογη 
συνάντηση για το θέμα με τον αρμόδιο υπουργό Δικαιοσύνης 
Σωτήρη Χατζηγάκη, αμέσως μετά τις γιορτές. 
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Ο κ. Αναγνωστόπουλος εξέφρασε την προσδοκία ότι η 
Πολιτεία θα πράξει το καθήκον της αποφασίζοντας την 
επαναλειτουργία του Εφετείου στο Μεσολόγγι, μακριά από 
μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Κάλεσε δε για μία ακόμη φορά 
τα κόμματα, τη νομαρχία καθώς και τους φορείς της 
Αιτωλοακαρνανίας να πάρουν θέση στο ζήτημα  και να 
δηλώσουν δημόσια αν αποδέχονται την επιχειρούμενη ασέβεια 
στο Θεσμό της Πρωτεύουσας. 
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Κλιμακώνεται ο Αγώνας για το Εφετείο

 Νέα αποχή των δικηγόρων Μεσολογγίου – Ναυπάκτου
 Κατάληψη του δικαστικού Μεγάρου Μεσολογγίου

Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στο θέμα της ίδρυσης 
Εφετείου στο νομό μας, ύστερα από την καθολική αντίδραση 
εννέα δήμων της περιοχής Μεσολογγίου και των φορέων αυτών.

«Πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση του δικηγορικού 
συλλόγου Μεσολογγίου, παρουσία του δημάρχου, στην οποία 
εξετάσθηκε η παραπέρα πορεία των ενεργειών μετά την πολύμηνη  
αποχή από τα καθήκοντά του.»

Χθες Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική 
συνέλευση του δικηγορικού συλλόγου Μεσολογγίου, με την 
παρουσία του δημάρχου Γιάννη Αναγνωστόπουλου, στην οποία 
εξετάσθηκε η παραπέρα πορεία των ενεργειών μετά την 
πολυμερή αποχή από τα καθήκοντά του.

Στη γενική συνέλευση παραβρέθηκε το σύνολο σχεδόν των 
δικηγόρων του συλλόγου και εκεί τοποθετήθηκαν αρκετά μέλη 
από όπου διαφάνηκε η πρόθεσή τους να κλιμακώσουν τις 
ενέργειές τους, για να αποτρέψουν την υλοποίηση των 
προθέσεων της Κυβέρνησης που θα είχε ως αποτέλεσμα την 
απαξίωση της πρωτεύουσας του νομού και όχι όπως θεσμικά 
επιβάλλεται. 

Με δεδομένη την οριστικοποίηση της ημερομηνίας που ο 
δήμαρχος Μεσολογγίου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου με 
θέμα: «Επανίδρυση Εφετείου στην  Ιερή Πόλη  Μεσολογγίου», 
ο δικηγορικός σύλλογος πήρε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1 Αύριο Τετάρτη το πρωί θα κάνει συμβολική κατάληψη του 
Δικαστικού Μεγάρου Μεσολογγίου μαζί με φορείς της πόλης. 
Στην ενέργειά του αυτή θα συμπαρασταθούν και οι δικαστικοί 
υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, με δίωρη αποχή 
από τα καθήκοντά τους.

2 Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου τα μέλη του θα ξεκινήσουν με 
διάφορα μέσα  από το προαύλιο του Δικαστικού Μεγάρου, 
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προκειμένου να παραβρεθούν στην συνέντευξη Τύπου που θα 
δώσουν από κοινού ο δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου και οι 
εκπρόσωποι  των δήμων και φορέων που υποστηρίζουν την 
επανίδρυση του Εφετείου στο Μεσολόγγι. Η συνέντευξη θα 
δοθεί  στην αίθουσα ανταποκριτών ξένου Τύπου, Ακαδημίας 23 
στις 11 το πρωί. 

3 Ακόμη οι δικηγόροι αποφάσισαν ομόφωνα την συνέχιση αποχής 
από τα καθήκοντά τους μέχρι της 31-1-2008, όπου και πάλι τότε 
θα  επανεξετάσουν  τη θέση τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο δήμος Ναυπάκτου σήμερα 
Τρίτη και ώρα 6μ.μ. έχει ορίσει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με 
θέμα:

«Ίδρυση Εφετείου στο Μεσολόγγι», ενώ παράλληλα 
κινητοποιεί όλους τους φορείς της περιοχής Ναυπάκτου. 

Στον δίκαιο αυτό αγώνα μπαίνουν δυναμικά και οι 
ετεροδημότες της Αθήνας που κατάγονται από την περιοχή μας. 
Είναι βέβαιο στην τοπική κοινωνία της περιοχής μας, ότι η 
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα συμβάλλει θετικά στην 
απόφαση της κυβέρνησης για δίκαια λύση που είναι η 
επανίδρυση του Εφετείου στο Μεσολόγγι, που λειτούργησε 
επιτυχώς για χρόνια και όχι επιλογή άλλης πόλης του νομού 
μας. 
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Μια γροθιά η Αιτωλία για το Εφετείο...

 Τεράστια η επιτυχία της συγκέντρωσης για το Εφετείο, 
έντονες διαμαρτυρίες για τις επιδιώξεις της κυβέρνησης

 «Δεν θα περάσει κύριοι βουλευτές και κύριε νομάρχη» 
αναφώνησαν οι φορείς της πόλης απευθύνοντας δριμύ 
κατηγορώ.

Μετά από πάρα πολλά χρόνια η περιοχή Μεσολογγίου 
απέδειξε ότι έχει δυνατή φωνή και ισχυρά επιχειρήματα να 
διεκδικήσει τα οφειλόμενα σ’ αυτήν. Και όχι μόνο αυτό,  αλλά 
από την συγκέντρωση της Παρασκευής για το Εφετείο 
αποδείχτηκε το εξής: ότι η Αιτωλία είναι εδώ, ισχυρή και εάν 
είναι ενωμένη μπορεί να αναστρέψει την κατρακύλα στην οποία 
έχει περιέλθει τελευταία. 

Στο κάλεσμα του δήμου Μεσολογγίου ήταν όλοι εκεί: 
Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι Δ.Σ. από οκτώ δήμους 
του νομού, πρόεδροι ιδρυμάτων, σωματείων, συλλόγων και 
φορέων. Αρνητικοί πρωταγωνιστές ο νομάρχης και οι βουλευτές 
Αιτωλ/νίας που με την απουσία τους συγκέντρωσαν πάνω τους 
πολλές αρνητικές κριτικές από τους ομιλητές. 

Η συγκέντρωση που προκάλεσε ο δήμος χαρακτηρίζεται ως 
η πλέον επιτυχημένη των τελευταίων ετών. Το Τρικούπειο 
Πολιτιστικό Κέντρο πλημμύρισε από κατοίκους που θέλησαν με 
αυτό τον τρόπο να εκδηλώνουν την αντίθεσή τους στους 
κυβερνητικούς σχεδιασμούς για το Εφετείο. Μια γροθιά όλοι οι 
επικεφαλής των συνδυασμών, τοποθετήθηκαν λάβροι κατά των 
όσων παρασκηνιακά κινούνται για να γίνει Εφετείο σε άλλη 
πόλη λέγοντας χαρακτηριστικά:

Ο Γ. Πρεβεζάνος από την πλευρά  του καταφέρθηκε κατά 
των βουλευτών, ιδιαίτερα κατά του κ. Σταμάτη, τονίζοντας ότι 
θέλουν να δώσουν το ρετιρέ και όλους του ορόφους στο Αγρίνιο 
και το υπόγειο στο Μεσολόγγι. «Η ιστορία δεν 
σαλαμοποιείται», κατέληξε.

«Τα επιχειρήματα και η ιστορία είναι μαζί  μας», δήλωσε ο
Γ. Τέγας ενώ ο Ν. Μουρκούσης τόνισε πως είναι η πρώτη 
φορά που η δημοτική αρχή κατάφερε να συνενώσει όλη την 
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περιοχή για να παλέψει ένα θέμα που αφορά όλη την Αιτωλία. 
«Με λύπη μου διαπιστώνω ότι κανένας βουλευτής δεν είναι 
παρών», κατέληξε ο κ. Μουρκούσης. 

Ιδιαίτερα καυστικός και ο Δημ. Παπαθέου επισήμανε ότι 
«είναι απόντες» αυτοί που θα έπρεπε να είναι εδώ», εννοώντας 
τους βουλευτές και τον νομάρχη. «Όποιος αθετεί θεσμούς, 
αθετεί κράτος», είπε ο κ. Παπαθέου για να προειδοποιήσει ότι 
«δεν θα περάσει κύριοι βουλευτές και κύριε νομάρχη».
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Έμεινε στην ιστορία η συγκέντρωση του 
Μεσολογγίου

 Αλληλέγγυοι της πρωτεύουσας του νομού οι δήμοι: 
Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Αποδοτίας, Πυλήνης, Χάλκειας, 
Οινιαδών, Αιτωλικού και Αστακού που δήλωσαν ότι 
συμπαρίστανται με κάθε μέσο

 Επιπρόσθετα στο πλευρό του Μεσολογγίου δήλωσαν ότι 
τάσσονται οι παρακάτω φορείς:

1 Ο Δήμος Ναυπάκτου, όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχός του Ν. 
Κούμπιος

2 Ο Δήμος Οινιαδών, δια του δημάρχου του Αντώνη Αλετρά.
3 Ο Δήμος Αιτωλικού, με τον δήμαρχό του Νίκο Γαλάνη. 
4 Ο Δήμος Αστακού, με τον αντιδήμαρχό του Δημήτρη 

Βλαχάκη.
5 Ο Δήμος Αντιρρίου, με τον δήμαρχο Γιώργο Κολοβό.
6 Ο Δήμος Αποδοτίας με δήλωση του προέδρου του Δ.Σ. Γ. 

Κοτρωνά.
7 Ο Δήμος Χάλκειας, με δήλωση του αντιδημάρχου Γ. 

Χριστοδούλου.
8 Ο Δήμος Πυλήνης, με δήλωση του ανιδημάρχου Γ. 

Αποστολόπουλου
Ακόμη με δηλώσεις τους εξέφρασαν την στήριξή τους οι 

εμπορικός σύλλογος, ΤΕΙ Μεσολογγίου, Εργατικό Κέντρο, ΕΑΣ 
Μεσολογγίου – Ναυπακτίας, εργαζόμενοι Νοσοκομείου 
Μεσολογγίου και πολλοί άλλοι. 

Μετά την εντυπωσιακή συγκέντρωση στο Τρικούπειο όλοι 
μαζί κόσμος, δήμος και φορείς κατευθύνθηκαν στην Πύλη, 
συνοδεία Μαθητών του Μεσολογγίου. Η ιστορική Πύλη 
έκλεισε συμβολικά για λίγα λεπτά με τα συνθήματα υπέρ του 
Μεσολογγίου να δονούν την ατμόσφαιρα. Προεξάρχουσα της 
κινητοποίησης ήταν ένα σύμβολο του νεότερου Μεσολογγίου, η 
κορυφαία Ακακία Κορδόση, που δήλωσε και αυτή αλληλέγγυα 
στην πόλη. Ακολούθως οι συγκεντρωμένοι κατευθύνθηκαν προς 
την κεντρική πλατεία της πόλης. 

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης παρέμειναν κλειστές οι 
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υπηρεσίες του δήμου και των δικαστηρίων, ενώ οι έμποροι 
έκλεισαν για δύο ώρες τα καταστήματά τους. Στην 
κινητοποίηση συμμετείχαν μαθητές γυμνασίων και λυκείων, 
απέχοντας από τα μαθήματά τους. Όπως είναι δε γνωστό 
απέχουν εδώ και περίπου ένα μήνα από τα καθήκοντά τους και 
οι δικηγόροι του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου. 

Ο δήμαρχος Γ. Αναγνωστόπουλος στον οποίο πιστώνεται η 
μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών, δήλωσε 
διατεθειμένος σε συνεργασία με τους προαναφερθέντες να κάνει 
ότι περνά από το χέρι του για να γίνει το Εφετείο στο 
Μεσολόγγι. 

Παράλληλα ευχαρίστησε του δήμους και τους άλλους 
φορείς που δήλωσαν συμπαραστάτες  και ανακοίνωσε ότι την 
επόμενη εβδομάδα ακολουθεί συνέντευξη  Τύπου στα γραφεία 
της ΕΣΗΕΑ στην Αθήνα, αλλά και κλείσιμο της γέφυρας που 
φέρει το όνομα του μεγάλου μεσολογγίτη πολιτικού: Του 
Χαρίλαου Τρικούπη…
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Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την Επανίδρυση του 
Εφετείου

 Ανοικτή Επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα  
προς κάθε Ελεύθερο Άνθρωπο

«Στο Μεσολόγγι και το Ναύπλιο ιδρύθηκαν τα πρώτα 
Πρωτοδικεία της Ελλάδος, στο Μεσολόγγι δε, αμέσως μετά την 
Επανάσταση ιδρύθηκε το πρώτο Εφετείο (Δικαστήριο των 
Εκκλήτων). Στη συνέχεια και μέχρι σήμερα το Πρωτοδικείο 
Μεσολογγίου διατηρεί μία από τις πρώτες θέσεις στα 
Πρωτοδικεία της χώρας».

Οι Δήμοι και οι φορείς της Αιτωλίας από διμήνου 
βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενόψει της 
αναμενόμενης γνωμοδότησης των ανωτάτων δικαστηρίων της 
χώρας σχετικά με την ίδρυση Εφετείου Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και οι λοιποί Δήμοι της 
Αιτωλίας (Ναύπακτος, Αντίρριο, Χάλκεια, Αιτωλικό, Αστακός, 
Αποδοτία, Οινιάδες, Πυλήνη, Πλάτανος κ.α.) έχουν εκθέσει τις 
αποφάσεις τους προς κάθε αρμόδιο παραθέτοντας με σαφήνεια 
και πληρότητα  τα επιχειρήματα και τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα που συνηγορούν υπέρ της θέσης  για ίδρυση 
Πολιτικού και Ποινικού Εφετείου στην Ιερή Πόλη του 
Μεσολογγίου. Τα επιχειρήματα εδράζονται σε ιστορικά, 
γεωγραφικά και πολιτισμικά στοιχεία τα οποία είναι αρρήκτως 
συνδεδεμένα και με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Είναι κοινά 
αποδεκτό και από χειλέων Προέδρου Δημοκρατίας και 
σύμπαντος του πολιτικού κόσμου της χώρας ότι στο Μεσολόγγι 
– Παγκόσμιο Σύμβολο Ελευθερίας – η Πολιτεία οφείλει την 
προσήκουσα Τιμή, Χρέος και Ευγνωμοσύνη. 

Η Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, ως πρωτεύουσα του νομού 
Αιτ/νίας, έχει το ιστορικό, νομικό, διοικητικό και πολιτικό 
δικαίωμα για την ίδρυση (επανίδρυση) του Εφετείου, αφού όλα 
τα Εφετεία της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 
ιδρυθεί στις πρωτεύουσες των νομών. 
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Οι μεθοδεύσει για ίδρυση Εφετείου εκτός της πρωτεύουσας 
του νομού περιφρονούν την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, την 
πρωτεύουσα της Αιτωλ/νίας και προσβάλλουν το περί δικαίου 
αίσθημα του λαού της περιοχής. 

Οι προαναφερθέντες Δήμοι και οι φορείς της Περιφέρειας 
Αιτωλίας με τις από διμήνου συνεχείς αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις τους και την αποχή διαρκείας των 100 
δικηγόρων της περιοχής από τα καθήκοντά τους μέχρι τελικής 
δικαίωσης δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση ότι το αίτημα για 
ίδρυση Εφετείου στο Μεσολόγγι αποτελεί διακαή πόθο και 
αίτημα του λαού. 

Η ίδρυση Εφετείου στην Ιερή Πόλη αποτελεί ιστορική και 
ηθική επιταγή της Πολιτείας απέναντί της. Το Μεσολόγγι που 
του απονεμήθηκε ο τίτλος της Ιερής Πόλης μετά την 
αναγνώριση της Θυσίας του που οδήγησε στην Ελευθερία 
ολόκληρη την Ελλάδα, δικαιούται να διεκδικεί την έδρα του 
Εφετείου. 

Άλλωστε, μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων της 
ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου και τη Ιόνιας και Παραϊόνιας οδού 
Αντιρρίου – Ιωαννίνων, το Μεσολόγγι καθίσταται το 
γεωγραφικό κέντρο και το επίκεντρο της οικονομικής και 
πληθυσμιακής ανάπτυξης του νομού. 

Η ιστορία και οι αξίες έχουν ανάγκη τον σεβασμό όλων μας. 
Στο Μεσολόγγι και στο Ναύπλιο ιδρύθηκαν τα πρώτα 

Πρωτοδικεία της Ελλάδας, στο Μεσολόγγι δε, αμέσως μετά την 
Επανάσταση ιδρύθηκε το πρώτο Εφετείο (Δικαστήριο των 
Εκκλήτων). 

Στη συνέχεια και μέχρι σήμερα το Πρωτοδικείο 
Μεσολογγίου διατηρεί μία από τις πρώτες θέσεις στα 
Πρωτοδικεία της χώρας, οι περιφέρειες δε των δύο δικαστηρίων 
(Μεσολογγίου και Αγρινίου) είναι σχεδόν ίσες. 

Οι σημερινές επικοινωνιακές δυνατότητες και τα σύγχρονα 
μέσα συγκοινωνίας εκμηδενίζουν κάθε απόπειρα ισχυρισμού 
περί δήθεν γεωγραφικού κέντρου του Αγρινίου. 

Η Λευκάδα μέσω της παραλιακής οδού, που ήδη 
διαπλατύνεται με την παραϊόνια χάραξη, είναι πιο κοντά στο 
Μεσολόγγι παρά στο Αγρίνιο και φυσικά ολόκληρη η 
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Ναυπακτία με τους δεκάδες δικηγόρους, βρίσκεται σε απόσταση 
αναπνοής  από το Μεσολόγγι. 

Ας σημειωθεί τέλος ότι το Δημοτικό συμβούλιο  
Μεσολογγίου με ομόφωνη απόφασή του έχει διαθέσει από 
δεκαετίας για τις ανάγκες του υπό ίδρυση Εφετείου ολόκληρο 
το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του «Ξενοκρατείου», που είναι 
συνεχόμενο του υπάρχοντος Δικαστικού Μεγάρου. 

Ακράδαντη πίστη για μας είναι ότι η Παράδοση, η Ιστορία 
και οι Αξίες θα αποτελούν αιώνιους φάρους της Ανθρωπότητας, 
δεν θα καταποντισθούν προ της οποιασδήποτε μικροκομματικής 
σκοπιμότητας. 
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Φίλοι και εχθροί στον Αγώνα για το Εφετείο

 Συνέντευξη Τύπου προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου 
Μεσολογγίου: Δήλωσε πως ο αγώνας συνεχίζεται, μίλησε 
για ψεύδη του υπουργείου Δικαιοσύνης και φωτογράφισε 
τους 6 βουλευτές και τον νομάρχη για την αρνητική 
στάση τους

Ο «αγώνας μας λοιδορήθηκε, ειρωνεύτηκε και μας στοίχισε 
οικονομικά, αλλά πετύχαμε να μην καταρρακωθεί ο θεσμός της 
πρωτεύουσας» είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη Τύπου για το 
θέμα του Εφετείου χθες ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου 
Μεσολογγίου.

Μέσα σε κλίμα ομόνοιας και σύμπνοιας οι δικηγόροι του 
συλλόγου μέσω του Κώστα Ράπτη απάντησαν σε κάποιες 
επικρίσεις που δέχτηκαν κυρίως από ορισμένα ΜΜΕ του 
Αγρινίου, αλλά και τον βουλευτή Δημ. Σταμάτη τονίζοντας ότι 
«ορισμένοι σκέφτονται άτοπα και όχι σωστά  θεσμικά». Ο κ. 
Ράπτης ήταν ποταμός και κατέγραψε εν συντομία τις ενέργειες 
που έκαναν ώστε να «αποκαλυφθεί το ψεύδος του υπουργείου 
Δικαιοσύνης». Θεωρεί πως η κίνηση – ματ ήταν η υποβολή 
μήνυσης κατά του υπουργού αφού προηγουμένως είχαν 
συγκεντρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία που αποδείκνυαν πως το 
υπουργείο είχε παραπλανήσει το Σ.τ.Ε. ισχυριζόμενο πως στο 
δικαστικό μέγαρο Αγρινίου υπήρχε επάρκεια χώρων και η 
δημιουργία Εφετείου δεν θα προκαλούσε καμία δαπάνη. 

«Όταν συγκεντρώσαμε όλα τα στοιχεία στείλαμε αναλυτικό 
φάκελο στον γενικό γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου κο 
Καρρά και όπως φαίνεται η κυβέρνηση πάγωσε το θέμα γιατί 
κατάλαβε το τεράστιο σφάλμα που πήγε να διαπράξει», είπε ο 
πρόεδρος για να καυτηριάσει την στάση του Σωτ. Χατζηγάκη 
πως «μας απέφευγε, επί 3 μήνες δεν μπορούσαμε να 
συναντηθούμε»…

Ο κ. Ράπτης έδωσε το στίγμα των μελλοντικών κινήσεων: 
«Τώρα ξεκινάει ο αγώνας μας και θα πρέπει κάποιοι να 
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καταλάβουν πως το Εφετείο δεν είναι μικρομάγαζο», είπε με 
νόημα και σε οξύ ύφος. Μάλιστα μέμφθηκε και εφημερίδες του 
Αγρινίου για παραπληροφόρηση καθώς παρουσίαζαν τον 
πρωθυπουργό να έχει μιλήσει για Εφετείο στο Αγρίνιο ενώ 
αυτός επανειλημμένως μιλούσε για «Εφετείο στην Αιτωλ/νία».

Αναφορικά με την ανακοίνωση του Συλλόγου κατά του 
Δημ. Σταμάτη ο κ. Ράπτης την υπεραμύνθηκε και επικαλέστηκε 
και σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που ομόφωνα 
είχε διατρανώσει πως «όποιος βουλευτής δεν υποστηρίξει τις 
θέσεις της πόλης είναι ανεπιθύμητος». Ξεκαθάρισε πως η 
ανακοίνωση εξέφραζε μόνο το σύλλογο και όχι τα άλλα μέλη 
της συντονιστικής ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάποια δήλωση 
του δημάρχου Μεσολογγίου με την οποία διαφώνησε σχετικά. 
Όπως είναι λογικό ο κ. Αναγνωστόπουλος δεν μπορεί να 
διαφώνησε με την ανακοίνωση η οποία υπεραμύνεται των 
συμφερόντων της πόλης του και κάτι αντίθετο θα ήταν 
πρωτοφανές και εξωπραγματικό…

Ο κ. Ράπτης έδωσε το στίγμα των μελλοντικών 
κινήσεων: «Τώρα ξεκινάει ο αγώνας και θα πρέπει κάποιοι 
να καταλάβουν πως το Εφετείο δεν είναι μικρομάγαζο», είπε 
με νόημα και σε οξύ ύφος.

Φίλοι και εχθροί…

Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου αναφέρθηκε και σε 
φίλους ή εχθρούς που κατά τη διάρκεια του αγώνα στάθηκαν 
απέναντι ή ενίσχυσαν τον αγώνα του δικηγορικού συλλόγου. 
Στους… φίλους κατέταξε τους δημάρχους της περιοχής (με 
μπροστάρη τον δήμαρχο Μεσολογγίου) και του άλλους φορείς. 
Ερωτώμενος από την ΑΙΧΜΗ για την στάση των βουλευτών, 
αλλά και του νομάρχη δεν δίστασε να ρίξει καρφιά: Οι κ.κ. 
Λιβανός και Βερελής συμφώνησαν με την θέση μας, οι 
υπόλοιποι με τον ένα ή άλλο τρόπο ήταν υπέρ του Αγρινίου», 
είπε σχετικά. 

Πολύς λόγος έγινε και για την στάση του κ. Σταμάτη και για 
άλλη μια φορά τονίστηκε πως ήταν άκρως εχθρική κατά της 
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περιοχής, γι’ αυτό και κρίθηκε ανεπιθύμητος στην πόλη. 
Αιχμηρός ήταν ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου και 

για το νομάρχη Θ. Σώκο λέγοντας πως «κάνει ό,τι και ο κ. 
Σταμάτης όταν ήταν νομάρχης, δηλαδή σιωπά. Όταν ζητήσαμε 
να κάνει νομαρχιακό συμβούλιο για να συζητηθεί το θέμα αυτός 
ήταν απών, ενώ και όταν αντιπροσωπεία πήγε να τον επισκεφθεί 
στη νομαρχία και πάλι απουσίαζε…»
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Υπαναχώρηση για Εφετείο...

 Η κυβέρνηση το πήρε πίσω μετρώντας τις τεράστιες 
αντιδράσεις

 Κ. Ράπτης: Αποσοβήθηκε το έγκλημα, συνεχίζουμε τον 
αγώνα

Πίσω έκανε το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφορικά με την 
ίδρυση Εφετείων σε Αγρίνιο και Μυτιλήνη, λαμβάνοντας 
προφανώς υπόψη τις έντονες αντιδράσεις των τοπικών 
κοινωνιών.

Η 16η Σεπτεμβρίου, οπότε και είχαν προγραμματισθεί τα 
εγκαίνια του Εφετείου στο Αγρίνιο παρήλθε χωρίς να συμβεί 
κάτι τέτοιο και πληροφορίες από ανώτατα κυβερνητικά 
κλιμάκια αναφέρουν πως ελήφθησαν σοβαρά υπόψη οι 
ενστάσεις που κατατέθηκαν. Ενστάσεις που προήλθαν από 8 
δήμους της Αιτωλίας με μπροστάρη τον δικηγορικό σύλλογο 
Μεσολογγίου που πήρε πάνω του την υπόθεση και τα… 
κατάφερε. 

Πράγματι μιλώντας προχθές στην ΑΙΧΜΗ ο πρόεδρος του 
συλλόγου Κώστα Ράπτης δήλωσε, «ότι η κυβέρνηση κατάλαβε 
το έγκλημα που πήγε να διαπράξει, έλαβε υπ’ όψιν της 
τεκμηριωμένα στοιχεία και αποφάσισε να σεβαστεί την Ιερή 
Πόλη του Μεσολογγίου. Ο κ. Ράπτης συνέχισε τονίζοντας πως 
«για τον σύλλογό μας ο αγώνας δεν σταματά και ήδη 
προετοιμαζόμαστε για την δεύτερη φάση, που είναι να πειστεί η 
κυβέρνηση για την αναγκαιότητα ίδρυσης του Εφετείου στο 
Μεσολόγγι».

Η όλη υπόθεση θεωρείτο τελειωμένη και ένα βήμα προ της 
υπογραφής του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η πρωτοφανής έκταση που πήραν οι 
αντιδράσεις από τους 100.000 κατοίκους της Αιτωλίας και το 
μήνυμα του δικηγορικού συλλόγου ότι «θα τραβήξουμε το 
σχοινί μέχρι να σπάσει», μέσω της υποβολής μηνύσεων έκανε 
την κυβέρνηση να οπισθοχωρήσει. Την υπόθεση χρεώθηκε το 
δεξί χέρι του Κ. Καραμανλή, γ.γ. του υπουργικού συμβουλίου 
και έγκριτος νομικός κ. Αργύρης Καρράς που ανέκρουσε 
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πρύμναν, μην θέλοντας να συμβάλλει στην κατάφορη αδικία 
έναντι του Μεσολογγίου. 

«Αυτή είναι μια πρώτη γεύση των όσων θα 
επακολουθήσουν στο μέλλον εάν συνεχίσουν να 
συμπεριφέρονται στο Μεσολόγγι σαν να είναι ο φτωχός 
συγγενής, ΤΕΙ, Πανεπιστήμιο, Εφετείο και αναπτυξιακά έργα 
θα είναι πρώτα στην ατζέντα μας και η κυβέρνηση καλείται να 
τα υλοποιήσει εάν δεν θέλει να καταποντιστεί στις εκλογές», 
τονίζουν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Όσον αφορά τους 
δικηγόρους πιστεύουν ότι κέρδισαν μια μάχη, όμως δεν 
σκοπεύουν να επαναπαυτούν και θα συνεχίσουν τους αγώνες 
κάνοντας γνωστές τις θέσεις τους. Από την προσεχή Δευτέρα 
τελειώνει και η δεκάμηνη αποχή που τους εξουθένωσε 
οικονομικά μεν, τους γέμισε με ψυχικά αποθέματα δε…

Και ο αγώνας συνεχίζεται
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Βόμβες κατά Σταμάτη από Δικηγορικό Σύλλογο

 «Ο αγώνας συνεχίζεται» δηλώνουν για το Εφετείο και 
κατηγορούν τον βουλευτή για την άδικη στάση του έναντι 
του Μεσολογγίου: «καταγραφήκατε στη συνείδησή μας 
ως ελάχιστος»...

16 Σεπτεμβρίου 2008!!! ΗΜΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ για την πόλη 
του Αγρινίου. Είναι η ημέρα που είχε ορισθεί για τα εγκαίνια της 
ίδρυσης και λειτουργίας του Εφετείου Δυτικής Ελλάδας.

Αντί όμως εγκαινίων η κυβέρνηση  ατάκτως υπαναχωρεί, 
αποσύρει το «έτοιμο» για δημοσίευση «πολύπαθο» προεδρικό 
διάταγμα  και ουσιαστικά ματαιώνει την ίδρυση Εφετείου στο 
Αγρίνιο, αφού μεταθέτει στο μακρινό και αβέβαιο μέλλον τη 
συζήτηση για τα Εφετεία στη χώρα μας. 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Μεσολογγίου πάνω από 20 χρόνια 
διεκδικεί δυναμικά και αγωνιστικά την επανίδρυση του 
Εφετείου με έδρα την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, την  
πρωτεύουσα του νομού Αιτωλ/νίας.

Διεκδικώντας την επανίδρυση του Εφετείου, ταυτόχρονα  
προέβαλε με πειστικότητα τις θέσεις και τα επιχειρήματά του, 
που συνηγορούσαν στην εκ μέρους της Πολιτείας αποδοχή του 
αιτήματος του λαού της περιοχής μας, ως ελάχιστη ανταπόδοση 
του οφειλόμενου χρέους και της τιμής στην Ιερή Πόλη του 
Μεσολογγίου. Ο αγώνας μας ήταν πολύμηνος, ανηφορικός, 
βασανιστικός, ενίοτε αδιέξοδος και το κυριότερο εξοντωτικός 
οικονομικά για τα μέλη μας. 

Στον αγώνα μας αυτό δεν είμαστε μόνοι. Είχαμε τη 
συμπαράσταση του λαού και των φορέων της πόλης μας, αλλά 
κυρίως είχαμε τη στήριξη όλων των δημάρχων των περιοχών 
από ορεινή Ναυπακτία μέχρι Αστακό με επικεφαλής τους 
δημάρχους Μεσολογγίου – Αιτωλικού – Οινιάδων – Χάλκειας 
και Ναυπάκτου. 

Κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεών μας, πέραν της 
10μηνης απεργίας μας, προχωρήσαμε σε καταλήψεις δρόμων, 
γεφυρών και κτηρίων και επιδιώξαμε με κάθε τρόπο ο αγώνας 
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μας να γίνει ευρύτερα γνωστός, αποκαλύπτοντας και 
καταγγέλλοντας τους ψεύτικους φίλους μας και τους φανερούς 
εχθρούς του αγώνα μας. 

Ένας από αυτούς που προσπάθησαν δρώντας στο 
προσκήνιο, αλλά κυρίως και στο παρασκήνιο να ιδρυθεί το 
Εφετείο στο Αγρίνιο, συμβάλλοντας έτσι με τον πιο ιταμό και 
προκλητικό τρόπο στην τέλεση του επιχειρούμενου σε βάρος 
της Ιερής μας πόλης εγκλήματος είναι ο βουλευτής και πρ. 
νομάρχης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ.

Ο κ. Σταμάτης, αφού πολλές φορές με προκλητική έπαρση 
εδήλωσε την δική του συμβολή στη «βεβαία» ίδρυση του 
Εφετείου στο Αγρίνιο, καλώντας μάλιστα τους συντοπίτες του 
στα εγκαίνια της 16ης  Σεπτεμβρίου, μετά την οριστική 
ματαίωση της ίδρυσης ΕΦΕΤΕΙΟΥ στο Αγρίνιο, προσγειώθηκε 
ανωμάλως, εκδηλώνοντας μάλιστα εκτός των άλλων απώλεια 
ψυχραιμίας, μικροψυχία και εμπάθεια. 

Ο κύριος Σταμάτης, κρίνοντας εξ' ιδίων τα  αλλότρια, 
επιχειρεί με όρους πολιτικής συνωμοσιολογίας  να ερμηνεύσει 
τα γεγονότα και επιτίθεται κατά πάντων, αλλά κυρίως κατά 
συναδέλφων του βουλευτών, που δεν κατονομάζει, για να τους 
καταλογίσει ευθύνες για τη ματαίωση της ίδρυσης του Εφετείου 
στο Αγρίνιο. 

Αναφέρει μάλιστα ότι ορισμένοι από τους βουλευτές που 
παίρνουν χιλιάδες σταυρούς στο Αγρίνιο ενήργησαν με τρόπο 
ώστε να χαθεί για το νομό  Αιτωλ/νίας ένα μεγάλο έργο, όπως 
είναι το... Εφετείο στο Αγρίνιο!

«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνην»

Θα πρέπει κάποιος να υπομνήσει στον κ. Σταμάτη, ότι και 
αυτός παίρνει χιλιάδες σταυρούς απ’ την επαρχία Μεσολογγίου, 
Ναυπακτίας κλπ., αλλά ενεργώντας βλαπτικά για τις περιοχές 
αυτές και κυρίως μη τιμώντας την προτίμηση των ψηφοφόρων 
του, κατέστη και επίορκος, καταρρακώνοντας με τον πιο 
ξεδιάντροπο και αγοραίο τρόπο  το θεσμικό του ρόλο.

Ισχυριζόμενος  ο κύριος Σταμάτης ότι με τις ενέργειες των 
Μεσολογγιτών και άλλων συνοδοιπόρων τους, εχάθει για το 
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νομό Αιτωλ/νίας ένα μεγάλο έργο, όπως είναι το ΕΦΕΤΕΙΟ, 
αποκαλύπτει την αντίληψη και τον τρόπο σκέψης που έχει ο 
ίδιος, αλλά και άλλοι πολιτικοί προερχόμενοι απ’ το Αγρίνιο για 
τα πραγματικά και ζωτικά προβλήματα και τις θεσμικές 
λειτουργίες του νομού. 

Αλήθεια κ. Σταμάτη, η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου δεν 
ανήκει στο νομό Αιτωλ/νίας; Αν συναινούσατε τόσο εσείς, όσον 
και οι άλλοι συνοδοιπόροι σας να πράξει η πολιτεία το 
αυτονόητο: Να ιδρύσει το Εφετείο στη πρωτεύουσα του νομού, 
στην Ι.Π. Μεσολογγίου, θα είχε χαθεί αυτό το μεγάλο έργο για 
το νομό;

Ο κ. Σταμάτης βεβαίως «περί άλλα τυρβάζει» και μάλιστα 
σκόπιμα αποκρύπτει ότι μεγάλη συμβολή στη ματαίωση της 
ίδρυσης Εφετείου είχε πέρα απ’ τον αγώνα μας  και η 
αποκάλυψη του συντελεσθέντος ποινικού αδικήματος εκ μέρους 
των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ήταν η μηνυτήρια αναφορά του Δικηγορικού μας Συλλόγου 
κατά των αρμοδίων οργάνων του υπουργείου και κατά παντός 
άλλου συνεργού ή ηθικού αυτουργού για τη διάπραξη του 
αδικήματος της απάτης  και της έκδοσης ψευδούς βεβαιώσεως, 
αφού μέσω αυτής (μηνύσεως) καταγγέλθηκε η ενέργεια να 
εξαπατηθεί το Σ.τ.Ε. κατά τη διαδικασία της νομοτεχνικής 
επεξεργασίας του Π.Δ. για την ίδρυση του Εφετείου στο 
Αγρίνιο. Στη δίκη αυτή των υπαιτίων ο κύριος Σταμάτης θα 
είναι μάρτυρας υπεράσπισης, ή μήπως θα έπρεπε να 
παραπεμφθεί κι αυτός ως ηθικός αυτουργός;

Κύριε Σταμάτη, με τη συμπεριφορά που επιδείξατε στην 
υπόθεση του Εφετείου, αυτοανακηρυχθήκατε επίσημος εχθρός 
της Ιερής μας Πόλης και ανεπιθύμητος για τους κατοίκους της. 
Με τις κατάπτυστες, ανίερες, ιταμές και προκλητικές πράξεις 
και δηλώσεις σας έχετε καταγραφεί στη συνείδηση των 
Δικηγόρων του Μεσολογγίου ως ελάχιστος για να σηκώσετε το 
βάρος της θεσμικής σας αποστολής. Ο καθένας εισπράττει τα 
επίχειρα των πράξεών του. 

Οι δικηγόροι της Ι.Π. Μεσολογγίου αγωνίσθηκαν να 
υπερασπίσουν την αξιοπρέπειά τους και ν’ αξιώσουν τον 
απαιτούμενο σεβασμό της Ι.Π. Μεσολογγίου. 
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ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε 
Τ Α Ι 
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