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Σήμερα η κατάθεση των υπομνημάτων και σύντομα η έκδοση απόφασης για τα γραφεία του
υπεραστικού ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας στην είσοδο του Μεσολογγίου

Ξεκίνησαν οι Εορτές Εξόδου στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Την έναρξη θα κηρύξει ο
δήμαρχος Παν. Κατσούλης, εγκαινιάζοντας την έκθεση «Τέχνης έξοδοι στη Διέξοδο». Είναι
άλλωστε θεσμός πλέον οι Εορτές να ξεκινούν απ’ το σπίτι του αρχηγού της Φρουράς των
Ελευθέρων Πολιορκημένων Θανάση Ραζηκότσικα. Ταυτόχρονα εγινε και το επιστημονικό
συμπόσιο με την καθ’ όλα άψογη προετοιμασία που έχει κάνει ο Δήμος για την ένταξη των
μνημείων της Ι.Π. στον σχετικό κατάλογο της UNESCO. Και το τείχος του Μεσολογγίου, με
το συμβολισμό και τα μεγάλα ιδεώδη οικουμενικής εμβέλειας και πανανθρώπινης αξίας που
περικλείει, είναι πράγματι μνημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς.
Εκεί, έξω απ’ το τείχος, κοντά στην Πύλη, εδρεύει τα τελευταία χρόνια ο σταθμός –
πρακτορείο του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αιτ/νίας. Μεταφέρθηκε εκεί απ’ την κεντρική πλατεία
της πόλης για καθαρά λειτουργικούς λόγους. Ήταν η περίοδος εκείνη που το ΚΤΕΛ άρχισε
να δημιουργεί τον μεγάλο σταθμό – κόσμημα στο Αγρίνιο. Και ως είθισται, υπήρξαν οι
γνωστές αντιδράσεις. Και οι αναφορές στα κόκκαλα των ηρώων, στην πρωτεύουσα του
νομού κ.τ.λ. κ.τ.λ.
Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του υπεραστικού ΚΤΕΛ κ. Καψιαμπέτη, για την
εγκατάσταση του πρακτορείου στη συγκεκριμένη θέση έξω απ’ την Πύλη, υπήρξε απόφαση
του Νομαρχιακού τότε Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου, του τότε Περιφερειάρχη,
καθώς και ανάλογη έγκριση απ’ το υπουργείο Πολιτισμού. Παρά ταύτα, 8 πολίτες του
Μεσολογγίου προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (στο Ε΄ Τμήμα) καταθέτοντας
αίτηση ακύρωσης της απόφασης του τότε Νομάρχη και των λοιπών θεσμικών οργάνων για
την μεταφορά του κτιρίου στέγασης του ΚΤΕΛ Ν. Αιτωλ/νίας απ’ το κέντρο της πόλης στην
περιοχή απέναντι απ’ την Πύλη, επικαλούμενοι την ιερότητα του χώρου και άλλα τινά.
Η υπόθεση συζητήθηκε την Πέμπτη. Παρενέβη βεβαίως η ΚΤΕΛ Ν. Αιτ/νίας Α.Ε.,
εκπροσωπήθηκε δε και ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, με δικηγόρο που όρισε. Η προθεσμία που
το δικαστήριο όρισε για την αποστολή των υπομνημάτων λήγει την Δευτέρα. Θα
ακολουθήσει η σε σύντομο χρόνο έκδοση της απόφασης. Και στην περίπτωση που είναι
υπέρ των πολιτών που προσέφυγαν (στο τελικό στάδιο οι δύο εκ των οχτώ υποστήριξαν
την προσφυγή) το Μεσολόγγι κινδυνεύει να μείνει, εν μια νυκτί, χωρίς σταθμό υπεραστικής
συγκοινωνίας! Αυτό τονίζει στη «Συνείδηση» ο κ. Καψιαμπέτης, διευκρινίζοντας πως άλλος
χώρος δεν υπάρχει και εκφράζοντας ταυτόχρονα την απορία του «γιατί είναι προσβολή το
πρακτορείο του ΚΤΕΛ, που στο κάτω – κάτω προβάλει την ιστορία της πόλης με το να είναι
η πρώτη εικόνα των ταξιδιωτών η Πύλη, και δεν είναι το διπλανό πλυντήριο – λιπαντήριο ή
η αποθήκη ζωοτροφών…;». Ο ίδιος επισημαίνει πως το πραγματικό θέμα δεν ήταν η
παρουσία του πρακτορείου στη συγκεκριμένη θέση, αλλά η κατασκευή και λειτουργία του
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μεγάλου σταθμού στο Αγρίνιο…
Του Φώτη Μπερίκου, απο την εφημερίδα "Συνείδηση"
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