
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

 

- Να σταματήσει η Κλέισοβα να είναι σκουπιδότοπος!!! 

- Καθαρή πόλη 

- Καθαρή παραλία 

- Να φύγουν τα κηδειόχαρτα απο τον πίνακα ανακοινώσεων της πόλης 

- Θέλω την αγαπημένη μου πόλη ΚΑΘΑΡΗ 

- Καθαρισμός – βελτίωση Τουρλίδας 

- Φαντάζομαι την πόλη μου καθαρή για να απολαμβάνουμε όλοι μια βόλτα στη 

λιμνοθάλασσα. 

- Συχνός καθαρισμός της λιμνοθάλασσας και της Τουρλίδςς με παράλληλη 

ευαισθητοποίηση των πολιτών ώστε να προσέχουν 

- Περισσότερους κάδους απορριμάτων και ανακύκλωσης 

-  

 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

- Η πόλη του Μεσολογγίου τα τελευταία χρόνια διαθέτει αρκετά μαγαζιά για 

διασκέδαση. Πρέπει όμως να βελτιωθεί τουριστικά, Αναπτύσσοντας το λιμάνι 

και την Τουρλίδα. Δε νοείται με τέτοια θάλασσα το καλοκαίρι να μαζεύεται ο 

κόσμος στην πόλη και όχι στο λιμάνι και την Τουρλίδα. 

- Όλα τα κτίρια που είναι νεοκλασσικά μεν, ακατοίκητα δε, να μεταμορφωθούν 

σε ξενώνες 

- Να διοργανωθούν boat tours ώστε οι ξένοι επισκέπτες να μπορούν να δουν 

απο κοντά την λιμνοθάλασσα και τις ομορφιές της. 

- Ανάπτυξη την λιμνοθάλασσας έτσι ώστε να προσελκύσουμε περισσότερο 

τουρισμού. Αυτό μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους. Να μπορέσουμε να 

εμπλέξουμε όσους διατηρούν γαΐτες ωστε να μπορούν οι τουρίστες να 

απολαμβάνουν τη λιμνοθάλασσα και τις ομορφιές της απο “μέσα”. Και 

επιτέλους κάποιος να καταφέρει να γίνουν οι Γιορτές Εξόδου πιο γνωστές 

στον ευρύτερο κόσμο. Χρειάζεται promotion με συμμετοχή πιο ενεργή των 

ΜΜΕ. 

- Να δημιουργηθεί στέκι που να δανείζονται οι τουρίστες ποδήλατα. 

- Φαντάζομαι την πόλη εντός τουριστικού χάρτη με ανάλογες υποδομές – 

Ανάπτυξη τουρισμού όλο το χρόνο. Με σπα + ποδηλατόδρομους σε όλο το 

δήμο. 

- Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν – εκμεταλλευτούν πελάδες ως 

τουριστικά καταλύματα 

- Περισσότερη διαφήμιση σε Ελλάδα και εξωτερικό 

- Εβδομαδιαία αγορά τοπικών προϊόντων 

- Το καλοκαίρι εβδομαδιαίο πλοίο προς ζάκυνθο και Κεφαλονια. Διοργάνωση 

εκδρομών στην περιοχή (πχ Κλείσοβα) με διάφορα μέσα. 

- Συχνή έκθεση τοπικών προϊόντων και διαφήμιση της σε ΜΜΕ 

- Διατήρηση του πρασίνου της Τουρλίδας, Λιγότερες ξαπλώστρες 

- Διαφήμιση σε τουριστικούς οδηγούς (internet και έντυπους) 

- Αναβάθμιση των ξενοδοχείων 



- Θέλω ειδικές τουριστικές διαδρομές που να αξιοποιούν στο άκρο όοοολα μας 

τα μνημεία! Θέλω στους δρόμους φωτό με τα απίστευτα τοπία μας! Θέλω 

βαρκάδες στη λιμνοθάλασσα και βόλτες στα κοντινά νησάκια για όποιον 

θέλει! Θέλω δανειστικά ή ενοικιαζόμενα ποδήλατα στις κεντρικές πλατείες 

για ΟΛΟΥΣ! 

- Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός των τουριστικών καταλυμάτων για να γίνουν 

“βιώσιμα”. 

Προσωπικά θα ήθελα πολύ να αξιποιηθούν τα παλιά νεοκλασσικά κτήρια που 

υπάρχουν στο Μεσολόγγι. Δείγμα “υψηλής” αρχιτεκτονικής θα μπορούσαν να 

προσδώσουν μια άλλη νότα (πιό όμορφη) στη πόλη μας. 

Να προωθηθούν τα τοπικά προϊόντα όπως το αυγοτάραχο, το λάδι, ούζο τα 

ψάρια που λόγω τοπικών συνθηκών είναι “μοναδικά”... 

Στη λιμνοθάλασσα! Λόγω της φυσικής ομορφιάς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 

και ως προς τον τουρισμό χωρίς βέβαια αυτό να γίνει σε υπερβολικό βαθμό 

και να χάσει την “αγνότητά” της κ’ να καταστραφεί τελικά! 

- Να χρησιμοποιούνται οι γαΐτες για ξεναγήσεις στη λιμνοθάλασσα. 

Να δημιουργηθεί ένα διαφημιστικό spot με αφορμη τις γιορτές εξόδου για να 

προσκαλέσουμε κόσμο. 

- Ανάπτυξη οικοτουρισμού 

 

 

 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ-ΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

 

- Αξιοποίηση του διαύλου της Κλείσοβας – Πλώσταινας, με επένδυση πρανών, 

εκ..... κατά μήκος πεζόδρομο με παγκάκια και φωτισμό, ξύλινα μικρά 

αγκυροβόλια γιά περιορισμένο αριθμό γαϊτών, πάπιες – χήνες να κολυμπούν 

και χώρους διαπλατυμένους για ευκαιριακή υποδοχή ομάδων επισκεπτών. 

- Ν αποκτήσουμε ένα οργανωμένο εθνικό πάρκο του υδροβιότοπου της 

λιμνοθάλασσας. 

- Θέλω πιο πολλά παγκάκια μπροστά στη λιμνοθάλασσα στα ανατολικά 

αλίπεδα για να καθόμαστε να ρεμβάζουμε 

- Δεν θέλω να ξαναδώ πεσμένα κολωνάκια στην Τουρλίδα. 

- Μια καθαρή πόλη με καθαρή λιμνοθάλασσα και παραδοσιακούς οικισμούς 

στην Κλείσοβα... 

 

 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

- Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων 

- Ολοκλήρωση του ποδηλατόδρομου της Τουρλίδας 

- Να ολοκληρωθεί ο φωτισμός στον δρόμο της Τουρλίδας ώστε να μπορούμε να 

κάνουμε διαδρομές όλες τις ώρες. 

- Imagine the city γεμάτη με ποδηλατόδρομο άρα γεμάτη ποδήλατα 

- Θέλω έναν ποδηλατόδρομο της προκοπής!!!! 

- Ενοικιάσεις ποδηλάτων 

- Σωστό παρκάρισμα 

- Να τελειώσει επιτέλους ο ποδηλατόδρομος (δηλαδή να ξαναγίνει ένας απο 

την αρχή) 



- Όχι άλλα μισοτελειωμένα 

- Να αξιοποιηθεί το λιμάνι και η λιμνοθάλασσα. Το ακούμε, το ακούμε... Να το 

δούμε 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

- Επικοινωνία μεταξύ των πολιτών (Ενημέρωση των πολιτών απο πόρτα σε 

πόρτα για να κινητοποιηθούν) 

- Προβάδικο για τους μουσικούς 

- Ένα μεγάλο πνευματικό κέντρο 

- Να γίνονται εκπαιδευτικές εκδρομές για σχολεία, τόσο στη λιμνοθάλασσα, 

όσο και για ιστορικούς λόγους στο Μεσολόγγι, αλλά κ’ στην ευρύτερη περιοχή 

(Πλευρώνα, Καλυδώνα, Οινιάδες κλπ). Να οργανωθούν τα αντίστοιχα 

προγράμματα κ’ να σταλούν στις Α/θμιες κ’ Β/θμιες Διευθύνσεις της χώρας 

για ενημέρωση των σχολείων. 

- Φαντάζομαι την πόλη μου με ενδιαφέρουσες προτάσεις και δρώμενα για να 

προσελκύουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους νέους ανθρώπους που 

ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον τόπο καταγωγής 

τους. 

- Φαντάζομαι :Αγάπη, συνεργασία, αλληλεγγύη, συμμετοχή 

- Στούντιο ηχογράφησης – μουσικής (.....) 

- Φαντάζομαι την πόλη μου: Με έναν πολυχώρο που θα λειτουργούσε ως 

κέντρο άθλησης και εκμάθησης αθλημάτων στα παιδιά. 

- Θέλω θερινό σινεμά όπως παλιά 

- Δωρεάν στούντιο ηχογράφησης και πρόβας 

- Προώθηση καλοκαιρινών σπορ, επίσης αξιοποιήση της βαράσοβας για 

αναρρήχηση. 

- Όχι άλλα κουτσομπολιά! 

 

 

 

 

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΗΣ 

 

- Αναπαλαίωση των νεοκλασικών κτιρίων 

- Οι νέες οικοδομές θα μπορούσαν να έχουν “συγκέκριμένη” όψη, δλδ. Θα 

μπορούσε να γίνει κάτι ανάλογο με αυτό που γίνεται στα σπίτια των 

κυκλαδίτικων νησιών. Έτσι, θα ήταν δυνατό να υπάρχει ομοιομορφία κ’ 

ομορφιά, ξαναβρίσκοντας το παλιό Μεσολογγίτικο σπίτι. Μια ανέξοδη 

ανανέωση της πόλης. 

- Ξηλώστε τα Καλατραβάκια που προσβάλουν την κυρά τη λίμνη. 

- Θέλω τα παλιά, παρατημένα κτίρια να αποκατασταθούν με το σεβασμό που 

τους αξίζει. 

- Ανοίξτε πόρτα στο ΝΕΡΟ. 

- Θέλω έργα των καλλιτεχνών της πόλης (κάθε εποχής) διάσπαρτα σε δρόμους, 

πλατείες και ιστορικά μνημεία (φυσικά τα έργα να σχετίζονται με το χωρο) 



- (Γιατί ένα απλό μουσείο δε φτάνει και το σπίτι του Παλαμά δεν αρκεί για να 

τον γνωρίσουμε) (Συγγνώμη για το γραφικό χαρακτήρα) 

- Δημιουργία αθλητικών μονάδων (κολύμβηση, γήπεδο τέννις – γκολφ 

- Δημιουργία παιδικής χαράς (τύπου allou fun park) 

- Περισσότεροι ποδηλατόδρομοι 

- Κάδοι ανακύκλωσης 

- Imagine the city με περισσότερο πράσινο με καλύτερα και μεγαλύτερα πάρκα 

- Φαντάζομαι την πόλη μου: γεμάτη λουλουδια στη Χαριλάου Τρικούπη και 

παγκάκια στις πλατείες I love Messolonghi 

- Κολυμβητήριο 

- Γήπεδο τέννις 

- Ένα κάρο παρατημένα παλιά κτίρια που θα μπορούσαν να γίνουν υπέροχα 

και πολύ χρήσιμα για πολλούς απο εμάς. Τα στενα πίσω απο την ψαραγορά. 

- Κυάλια για παρακολούθηση πουλιών (ερωδιών...) 

- Τοποθέτηση μικρών κάδων σε πολλά σημεία της πόλης. 

- Οργάνωση ομάδας ζωγραφικής τοίχων. 

 

 

ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ  

 

- Φαντάζομαι την πόλη μου με ένα δημοτικό κολυμβητήριο. 

- Φαντάζομαι: 

             πόλη μας καθαρή 

            Τα νεοκλασσικά μας κτήρια αναπαλαιωμένα 

            Με κινηματογράφο 

            Το λιμάνι μας πιο “ζωντανό” 

- Φαντάζομαι να χορεύουν και να τραγουδούν όλοι... 

- Φαντάζομαι την πόλη χωρίς ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ (μηχανάκια πχ) 

- Φαντάζομαι μια πόλη με επαρκείς υποδομές για την εξυπηρέτηση και ζεστή 

φιλοξενία των επισκεπτών. 

- Φαντάζομαι μια πόλη ενεργειακά βιώσιμη! 

- Φαντάζομαι την πόλη πιο ενδιαφέρουσα για τους νέους. Με περισσότερες 

διεξόδους, δράσεις, χόμπυ, ομάδες και δραστηριότητες. 

- Φαντάζομαι μια πόλη που θα παράγει κ’ θα εξάγει τα προϊόντα της σε 

ευρύτερο γεωγραφικό κοινό. 

- Φαντάζομαι μια καθαρή πόλη! 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

- Να τηρούνται οι νόμοι... Φαντάζομαι! 

- Φαντάσου την πόλη...Την πόλη στην οποία γίνονται σεβαστοί οι νόμοι του 

κράτους. Τα δικαιώματα για ποιότητα ζωής, πάνω απο την οικονομία ή 

πολιτικά συμφέροντα. Την πόλη στην οποία μπορώ να απολαύσω ένα ποτό ή 

ένα καφέ σε περιβάλλον χωρίς τσιγάρο 

- Αξιοποίηση του αεροδρομίου με εγκαταστάσεις να γεμίσουν την περιοχή 

(γήπεδο Golf)   

- Πόλη: καθαρή, ήσυχη, ασφαλής και χωρίς ανήθικους Δημοτικούς Αρχοντες. 



- Η ταυτότητα της πόλης είναι Πολιτισμός, Ιστορία, Περιβάλλον, Πολίτης, 

Απόλυτος σεβασμός στην ταυτότητα 

- Σαν ιδέα, να γίνει κάτι σχετικά με τους αθίγκανους (γύφτους) και λέγοντας να 

γίνει κάτι, εννοώ κάτι ώστε να ξεφύγούν απο τη φτώχεια και τον αποκλεισμό 

και να εξαλειφθεί όλος ο ρατσισμός που υπάρχει στο Μεσολόγγι. (Ως προς 

αυτούς και γενικότερα)! 

- Εύχομαι κάθε όνειρο ή ιδέα μα να βγει αληθινή, να πάρει σάρκα και οστα και 

πραγματικά να δείξουμε σε όλους οτι τίποτα δεν είναι δύσκολο ή μη 

πραγματοποιήσιμο! Απο μεριά μου εύχομαι για την πόλη μου περισσότερο 

πράσινο, περισσότερο χώρο για άθληση και χώρους διασκέδασης όπων 

αίθουσες σινεμά, bowling κτλ!!! 

- Θέλω να ολοκληρωθεί επιτέλους ο δρόμος Μεσολόγγι – Τουρλίδα!!! (φώτα 

παντού κ.ο.κ.) 

- Φαντάζομαι μια πόλη γεμάτη χαρούμενους ανθρώπους και θετική ενέργεια! 

Ανταλλαγή – αλληλλεγγύη και χαρά! 

- Μπόγια 

- Διοργάνωση συναυλιών με ανοιχτή συμμετοχή 

- Συχνές πολιτιστικές εκδηλώσεις 

- Καλύτερη Αστική Συγκοινωνία με τις γύρω περιοχές 

- Θεατρικές παραστάσεις (ντόπιες) 

- Φαντάζομαι 

1) Αναμόρφωση λιμανιού 

2) Κινηματογράφο 

- Πρέπει να ληφθεί σοβαρά απο όλους τους κατοίκους της πόλεως αλλά και 

απο τις αρχές τις χώρας μας το Ιερά Πόλις. Πρέπει να λοιπόν όλες οι 

εκφάνσεις εφ’ εξής να είναι τέτοιες ώστε να είναι ανταγωνιστικές με τον 

παγκόσμιο χώρο. Άρα λοιπόν πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες οι δυνάμεις 

πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και να υπάρξει ανάπτυξη η 

οποία θα είναι φιλτραρισμένη μέσα απο εθνικό αλλά και πρόγραμμα της ίδιας 

της πολιτείας. Εάν η ανάπτυξη αυτή όλων των εκφάνσεών της 

προγραμματισθεί και αρχίσει απο την εποχή μας τότε σε ορισμένα χρόνια θα 

έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η ύπαρξη βασικών υποδομών 

Πανεπιστημίων, Νοσοκομείου, υποδομών της Αυτοδιοίκησης αλλά και 

αξιοποίηση των πρωτογενών πλουτοπαραγωγικών πηγών της ευρύτερης 

περιοχής γεωργία, αλιεύματα, λατομεία και πράσινη ανάπτυξη θα είναι τα 

πρώτα βήματα... Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας αυτή. Ευχόμεθα 

καλή επιτυχία στο έργο σας. Τέτοιες προσπάθειες δείχνουν οτι η Ελλάδα θα 

έχει συνέχεια... ... 

- Δημοτική δανειστική βιβλιοθήκη, Σινεμά, Αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι 

αναψυχής, Δημοτικό γυμναστήριο 

- Σινεμά , Βιβλιοθήκη, Θέατρο, Χώροι συνάθροισης κοινού 

Χώροι πρασίνου – πλατείες 

- Ομάδες: θεατρικές – μουσικές – φωτογραφικές – εικαστικές – οργανωμένες 

δράσεις 

- Πεζοδρόμηση κεντρικών δρόμων της πόλης (π.χ. Λόρδου Βύρωνος), 

Αξιοποίηση λιμανιού – μαρίνας, Πλατείες – πάρκα 

- Δημιουργία θερινού κινηματογράφου 



- Ουσιαστική συνεργασία της πόλης κ’ των ΤΕΙ. Π.χ. το τμήμα Ανθοκομίας θα 

μπορούσε στο πλαίσιο πρακτίκης των σπουδαστών να γεμίσει την πόλη με 

λουλούδια. Να φυτέψουν και να φροντίζουν παρτέρια κλπ. 

Περισσότερες και συχνές μουσικές εκδηλώσεις, ανοιχτές προς όλους και για 

όλους...! 

(με πολιτιστικό, ψυχαγωγικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα) 

Κατάλληλες παιδικές χαρές 

- Διαχείριση του λιμανιού απο το δήμο και οχι το λιμανιού  

Σύνδεση με Λευκάδα. 

- Να διοργανωθεί αγώνας ποδηλάτου Θα προσελκύσει κόσμο απο άλλες 

πόλεις. 

Ενοποίηση δρόμων κέντρου / πεζοδρόμηση 

Σύνδεση ΤΕΙ ιχθυοκαλλιέργειας με ιχθυοκαλλιέργεια. 

- Ανάπτυξη λιμανιού 

- Φιλανθρωπικές πράξεις και εκδηλώσεις (Το ανταλλάκτικό παζάρι το οποίο 

έλαβε χώρα στο Τρικούπειο πριν απο λίγο καιρό είναι ένα πολύ καλό 

παράδειγμα...! 

- Να γίνει πιο όμορφο το λιμάνι 

- Να πεζοδρομηθούν περισσότεροι κεντρικοί δρόμοι της πόλης 

- Να γίνουν ποδηλατόδρομοι και να διεξάγονται συχνές ποδηλατοδρομίες 

- Να μην υποβαθμιστεί το Νοσοκομαίο Μεσολογγίου 

- Περίθαλψη αδέσποτων ζώων 

- Τα σκουπίδια στη θάλασσα 

- Το λιμάνι που δεν αξιοποιείται 

- Η κεντρική πλατεία 

- Η πόλη για να είναι όμορφη πρέπει να είναι πεντακάθαρη, να έχει πλατείες 

μεγάλες με δέντρα, λουλούδια, πράσινο πολύ, τεράστια πάρνα με παιδικές 

χαρές. Να έχει Πανεπιστήμιο, κινηματογράφο με αίθουσες μεγάλες. Να έχει 

αθλητικές εγκαταστάσεις. Με αίθουσες για να γίνονται συγκεντρώσεις όπου 

οι άνθρωποι θα ανταλλάσσουν απόψεις κ’ ιδέες, βιβλία και ότι άλλο 

χρειάζεται. Να επικοινωνούν δηλαδή με αγάπη κ’ αλληλεγγύη. Να υπάρχει 

νοσοκομείο με επαρκές προσωπικό κ’ γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Μια 

πόλη δηλαδή που θα έχει τα πάντα και δεν θα χρειάζεται να πηγαίνεις σε 

άλλη γειτονική για να βρεις ότι χρειάζεσαι.Μπράβο σας, για την προσπάθειά 

σας αυτή!! Συνεχίστε με το ίδιο πάθος!!! 

- Flashmob 

- Ασφαλτόστρωση της πόλης 

- Δράσεις στη λιμνοθάλασσα 

            Αποκομηδή σκουπιδιών 

            Birdwatching 

            Εκδρομές στα νησάκια της λιμνοθάλασσας 

           Εβδομάδες – ημερίδες ποίησης 

- Θέλω να γίνει ένα γήπεδο beach volley στο Μεσολόγγι (έφτιαξαν στο Αγρίνιο 

χωρίς θάλασσα!!!) 

- Ανάδειξη της Συρμής, πεζοδρόμια εκατέρωθεν με παγκάκια και φωτισμό. 

Δενδροφυτευση σε όλο το μήκος της απο Κλείσοβα εως Πλώσταινα. 

- Με πρόσωπο στη θάλασσα. 

- Δενδροφύτευση του χώρου κάτω απο την Πύλη. Γκρέμισμα βενζινάδικου. 



- Ενημέρωση των δημοτικών βιβλιοθηκών, σε ότι αφορά την ποικιλία και την 

πληρότητα των τίτλων, ιδιαίτερα σε τομείς των ανθρωπιστικών και θετικών 

επιστημών. 

- Διατήρηση των νεοκλασσικών κτιρίων. 

- Προβάδικο 

            Κολυμβητήριο 

            Δημοτικό γυμναστήριο 

            Αναδόμηση των πλατειών 

            Σινεμα 

            Θερινός Κινηματογράφος 

            Καθαρισμός της Τουρλίδας 

            Χώρος για συναυλίες 

            Βελτίωση της λειτουργίας του Ωδείου 

            Προωθηση και ανάπτυξη της έκθεσης τοπικών προϊόντων 

            Αξιοποίηση της μαρίνας 

 

- Να συνεχίσουν να υπάρχουν κ’ μάλιστα να πολλαπλασιαστούν δράσεις 

φιλανθρωπικού χαρακτήρα (όπως το ανταλλακτικό παζάρι που έγινε 

πρόσφατα) αλλά κ’ οικολογικού χαρακτήρα. 

- ΠΟΔΗΛΑΤΟ: Να οργανώσουμε ακόμη καλύτερα τις “ποδηλατοδράσεις” μας 

κ’ να γίνει γνωστή η πόλη μας γι’ αυτές! 

- Κινηματογραφική Λέσχη: Να προσπαθήσουμε να την κρατήσουμε ζωντανή κ’ 

να ενισχύσουμε το έργο των συμπολιτών μας που εργάζονται καθημερινά για 

την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης. 

- Πιο καλαίσθητα κτίρια. 

- Μουσείο αυγοτάραχου Παρασκευή και γευσιγνωσία 

- Ο Τρικενές να έχει μεζέ και να είναι πρότυπο ουζερί – αποστακτήριο 

            Μουσείο αλατιού. 

- Θέσεις ποδηλάτου σε όλο το Μεσολόγγι 

- Καλύτερα να αποτύχουμε πρωτότυπα παρά να κερδίσουμε μιμούμενοι. 

- Διαχείρηση λιμανιού απο το δήμο και στους πολίτες, όχι απο το λιμενικό.  

            Ποδηλασίες ορεινές οργανωμένα 

            Πεζοδρόμιση της Θυσίας και των υπολοίπων στενών. 

            Αγάπη 

- Να αφαιρεθεί το Ιερά Πόλις 

            Να αξιοποίηθει ο καταράκτης της Αγριλιάς 

            Φεστιβάλ ψαρέματος 

            Να ξανα αποκτήσει η πόλη χιούμορ 

 

 

ΧΙΟΥΜΟΡ 

 

- Ιδέες υπάρχουν πολλές. Το χαρτί είναι μικρό! 

- Θέλω μπλουζάκια (+ βρακάκια, πάνινες τσάντες, πιτζάμες, ποδιές κουζίνας) 

άσπρα με πολλούς ροζ ερωδιούς πάνω. *  Θα πουληθούν όλα! Gracias! *Και 

χάρτινα βαρκάκια γαΐτες. 

- Απελευθέρωση μαλακών ναρκωτικών για το Μεσολόγγι 

- Φαντάζομαι το Μεσολόγγι χωρίς το  “ι” (γιώτα) 



- Διοργάνωση πρωταθλήματος League of legends 

- Στριπτιτζάδικο 

- Προβολή ταινιών ερωτικού περιεχομένου (άνω των 18) στο τρικούπειο 

- Θέλω ραντεβού με την Όλγα! 

- Μεσολογγίτικο πρωτάθλημα League of Legends. Τέλος. 

- Ναι στον εσωτερικό τουρισμό μέσω σεξουαλικών καταστημάτων 

- Φαντάζομαι ανθρώπους δεκτικούς στην άλλαγη (φύλλου)  

- Όχι άλλο Παντελίδη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


