
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7

Πρόλογος – εισαγωγή

Μέσα  στις γενικότερες συνθήκες της εντεινόμενης, 
συνολικής κρίσης του συστήματος, κρίσης της οικονομίας, 
απαξίωσης της πολιτικής, των κομμάτων και των πολιτικών, 
συνολικά των αξιών των σημερινών κοινωνιών, η επισήμανση 
συγκεκριμένων ιδιαζόντων χαρακτηριστικών της 
αιτωλοακαρνανικής περίπτωσης, με τις δικές της ιδιομορφίες, δεν 
είναι ίσως χωρίς ευρύτερη  σημασία. Η πολιτισμική καθυστέρηση 
και ο άγριος επαρχιωτισμός του Αγρινίου, εκφραζόμενα από ένα 
τοπικό πολιτικό καθεστώς  που με τις μεθόδους και τις πρακτικές 
του, υπακούοντας σε μια αντίστοιχη πολιτική λογική, υπηρετεί 
αποκρουστικούς, διεστραμμένους και εγκληματικούς πολιτικούς 
στόχους σε βάρος της Ιερής Πόλης του έθνους, πρωτεύουσας του 
νομού, πόλης του Μεσολογγίου, αλλά και όλου του νομού, έχουν 
καταστεί παροιμιώδεις στο πανελλήνιο. Το απεχθές πολιτικό 
καθεστώς του Αγρινίου ασκεί επί χρόνια μια απαράδεκτα αισχρή 
πολιτική σε βάρος του Μεσολογγίου που τραυματίζει την ενότητα 
του νομού, δηλητηριάζει τις σχέσεις και αναζωπυρώνει το μίσος 
ανάμεσα στις δύο πόλεις. 

Ο εστιασμός αυτής της καταγραφής είναι στα ενδογενή αίτια 
για την κυριαρχία της απίστευτης  πολιτικής ασχήμιας και της πιο 
παράλογης αδικίας στο νομό, για τις εστίες της   πολιτισμικής  
καθυστέρησης, χωρίς να παραβλέπει την αλληλλοσυσχέτισή τους 
με τα εξωγενή, γενικότερα αίτια. 

Με περίσσιο θράσος το καθεστώς του Αγρινίου διακηρύσσει 
σε κάθε ευκαιρία ότι δεν θεωρεί το Μεσολόγγι πρωτεύουσα, ενώ 
την ίδια ώρα λιποβαρείς κοινοβουλευτικοί του εκπρόσωποι ζητούν 
από την κυβέρνηση επίσπευση των διαδικασιών κλοπής και 
αφαίρεσης από το Μεσολόγγι του πανεπιστημίου και του εφετείου 
και εγκατάστασής  τους στο Αγρίνιο! Ως μοναδικό …ατράνταχτο 
επιχείρημα προβάλλουν το ότι δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση – το 
κράτος να τάσσεται υπέρ μιας πόλης (πρωτεύουσας, ιερής) των 
τριάντα χιλιάδων κατοίκων, αντί της δικής τους των εβδομήντα 
χιλιάδων, «επιχείρημα» που αντιμετωπίζεται με συγκατάβαση από 
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το κομματικό σύστημα, και μέχρι πρόσφατα το ασύστολο 
προπαγανδιστικό ψέμα για το εφετείο και το πανεπιστήμιο «μας το
’χει τάξει ο πρωθυπουργός».

Η σε βαθμό μονομανίας επιδίωξή τους να… «ολοκληρωθούν 
σαν μεγαλούπολη» αρπάζοντας τα ανήκοντα στην πρωτεύουσα, η 
εντεινόμενη προκλητικότητα και επιθετικότητα, η περιφρονητική 
συμπεριφορά τους προς το Μεσολόγγι, η παράνοια του δήθεν 
αγώνα του Αγρινίου εναντίον της δήθεν αδικίας του από το 
κράτος, και η προώθηση αντιμεσολογγίτικης ψύχωσης και 
επαρχιώτικης μεγαλομανίας έχουν εδραιώσει και γενικεύσει μια 
εικόνα ρήξης ανάμεσα στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι.

Η ουσία, πάντως, είναι ότι η διαπαιδαγώγηση σταδιακά 
δεκάδων χιλιάδων Αγρινιωτών μαθητών στις «αξίες», τα 
«ιδανικά» και στη συμπεριφορά του καθεστώτος που διαπράττει 
ατιμώρητα φρικώδη εγκλήματα σε βάρος της πρωτεύουσας και 
Ιερής Πόλης του έθνους, η ψυχολογία άρπαγα ληστή που 
καλλιεργεί σε δεκάδες χιλιάδες Αγρινιώτες, η διαρκής αρπαγή 
αυτού ή εκείνου ανήκοντος στο Μεσολόγγι και τόσα άλλα, έχουν 
ως τελικό αποτέλεσμα το μη αναστρέψιμο ολοκληρωτισμό της 
αγρινιώτικης κοινωνίας και τη μετατροπή της πόλης του  Αγρινίου 
σε τρομερό κίνδυνο όχι μόνο για το Μεσολόγγι αλλά για 
ολόκληρο το νομό. Ο προβληματισμός πρέπει να τεθεί 
οπωσδήποτε. Μήπως αυτή την εποχή του άκρατου ανταγωνισμού 
και του ατομισμού, της διαπαιδαγώγησης εδώ και δεκαετίες των 
Αγρινιωτών στη χυδαία τοπικιστική αντίληψη «το παν είναι να 
φτιαχτείς εσύ και ας πνιγούν όλοι οι άλλοι», του «άρπαξε να φας 
και κλέψε να ’χεις», «τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά 
μου», «ο θάνατός σου η ζωή μου», σε συνδυασμό με την 
περιφρόνηση κάθε ιστορικής, πολιτισμικής  αξίας, ιδανικού και 
οράματος, και τον χλευασμό κάθε κοινής, ισότιμης, δίκαιης 
προσπάθειας  και δράσης των ανθρώπων του νομού  συνιστά 
ιδιάζουσα, προς βαθύτερη επιστημονική μελέτη περίπτωση;

Μένει κανείς έκπληκτος από το μέγεθος της καταστροφής 
που έχει συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες στο Μεσολόγγι στον 
τομέα της θεσμικής του υπόστασης και των υποδομών, λόγω της 
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αδιόρθωτης επιθετικότητας, της αλαζονίας και της αρπακτικότητας 
του αγρινιώτικου καθεστώτος. Εν τω μεταξύ, το Μεσολόγγι που 
κακοποιείται επί μακρόν «συνηθίζει». Σ’ αυτό ποντάρουν οι 
κακοποιοί.  Ελπίζουν στην μαθημένη ανημπόριά του, στην 
παραίτηση, στην αδιαφορία του. Διαπράττουν θεμελιώδες σφάλμα 
γι αυτήν εδώ την πόλη σύμβολο, ανάμεσα στα άλλα, «πηγαίας 
Αντίστασης» (Κ.Παπούλιας). Έτσι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, 
το Μεσολόγγι δεν προβάλλει απλά και μόνο σοβαρές αντιρρήσεις 
για την επιδιωκόμενη καταπάτηση – καταστρατήγηση αυτού ή 
εκείνου του δικαιώματός του, και δεν πρόκειται απλά και μόνο για 
την ύψωση φωνών κατά της ουσίας διαφόρων μέτρων. Πρόκειται 
για καταγγελία του οργίου στραγγαλισμού των δικαιωμάτων του 
Μεσολογγίου – πρωτεύουσας χωρίς κανένα πρόσχημα. Το 
Μεσολόγγι διαμαρτύρεται εντόνως. Τους λέμε καθαρά και 
ξάστερα πως είναι μακριά νυχτωμένοι εάν και όσοι έχουν 
«αποφασίσει» να την καταργήσουν ως πρωτεύουσα. Η πόλη μας 
δεν προτίθεται να δεχτεί «να την αυτοκτονήσουν». Στην 
αναισθησία και στα ασύστολα ψεύδη όλων αυτών απαντά 
απερίφραστα ΟΧΙ. Τα ανόσια και αυτόχρημα εγκληματικά αυτά 
σχέδιά τους δεν θα περάσουν. Ζητούμε, λοιπόν, από την πολιτεία 
να μας πει υπεύθυνα και τίμια τι σκέπτεται και τι σχεδιάζει για την 
πόλη μας. Ελπίζουμε να το πράξει. Όχι στη ντε φάκτο και ντε 
γιούρε διολίσθηση της πρωτεύουσας. Εάν όμως κωφεύσει, τότε οι 
Μεσολογγίτες πηγαία και αυθόρμητα θα αντισταθούν και θα 
αγωνιστούν νόμιμα μεν, αλλά θαρραλέα και αποφασιστικά για να 
κρατηθεί ζωντανός ο τόπος αυτός που είναι ποτισμένος με πλήθος 
αίμα ελληνικό και φιλελληνικό. Ένα δείγμα αυτού του αγώνα 
δόθηκε πέρυσι για το εφετείο. Το χρωστάμε στις μελλοντικές 
γενιές. Στους αγωνιστές του παρελθόντος,. Γι’ αυτό δεν μπορούμε 
και δεν πρέπει να αδρανήσουμε. Ο κατά πάντα δίκαιος αγώνας μας 
θα έχει θετικό αποτέλεσμα.

Αλλά αν αυτά λέει η πρόθεση και η ψυχή των 
Μεσολογγιτών, είναι αλήθεια ότι ταυτόχρονα το Μεσολόγγι 
βρίσκεται σε κατάσταση πολιτικής εξαθλίωσης. Και δεν 
χρειαζόταν βέβαια η απίθανη περίπτωση του δημάρχου 
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Γ.Αναγνωστόπουλου για να φωλιάσει τόσο βαθιά στο Μεσολόγγι 
η ψυχολογία της ήττας. Μελαγχολεί κανείς αν σκεφτεί πώς θα 
έπρεπε και θα μπορούσε να είναι και πώς είναι πραγματικά το 
Μεσολόγγι. Τι ποιότητας άνθρωποι θα έπρεπε να καθορίζουν την 
τύχη του και ποιοι το διοικούν σήμερα.  Η απέραντη θλίψη. 
Αποτελεί, επιπλέον, δυστύχημα για το Μεσολόγγι η διολίσθηση 
της εσωτερικής του κατάστασης σε φάση πολιτικής ηγεμονίας των 
ενδοτικών δυνάμεων, τη στιγμή που το Αγρίνιο μέσω των ίδιων 
των επίσημων εκπροσώπων του, καθιστά σαφές πως αποκλείεται 
να αποδεχτεί και να σεβαστεί ποτέ την πρωτεύουσα Ιερή Πόλη του 
Μεσολογγίου. 

Και ενώ στην ακαδημαϊκή, πνευματική και πολιτιστική 
κοινότητα κυριαρχεί το σύνθημα «όχι πανεπιστήμιο – όχι εφετείο 
στο Αγρίνιο», την ίδια ώρα οι επίσημοι πολιτικοί ηγέτες του 
Μεσολογγίου και φορείς της πόλης συνεχίζουν τη «σιωπή των 
αμνών». «Τασσόμαστε υπέρ πανεπιστημίου περιοχής με έδρα το 
Αγρίνιο»: θα συνεχίσει ο Γ.Αναγνωστόπουλος αυτή τη γραμμή; 
Πρέπει οπωσδήποτε να την αλλάξει γιατί εκτός από 
«αυτοκτονική» είναι και γελοία. Υποτίθεται ότι ο 
Γ.Αναγνωστόπουλος συνηγορεί για ένα αίτημα του νομού, τη 
στιγμή που το Αγρίνιο εμφανίζεται ως αυτοαναγορευθείς 
εκπρόσωπος και … «πρωτεύουσα»(!) της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ 
είναι προφανής η πολιτική λαθροχειρία και απάτη. Ε, όχι και να 
«αυτοκτονήσουμε» στον βωμό της υπεράσπισης του…Αγρινίου!

Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με μια μακροχρόνια άβουλη 
και άνευ λόγου υποχωρητική μεσολογγίτικη πολιτική στον τομέα 
των δικαιωμάτων του, η οποία αποθρασύνει το Αγρίνιο και το 
ενθαρρύνει να διευρύνει το πεδίο των μονομερών του βλέψεων, με 
αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται οι πιθανές εστίες έντασης. 

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί επίσης η ανεπίτρεπτη 
χαλαρότητα με την οποία αντιδρά η δημοτική Αρχή 
Αναγνωστόπουλου, όταν με απίστευτο θράσος το Αγρίνιο βγάζει 
διάφορες ανακοινώσεις, θέτει αιτήματα και κάνει δηλώσεις με τις 
οποίες εμφανίζεται ως υπερασπιστής …αιτωλοακαρνανικών 
αιτημάτων, ταυτίζοντας και εξισώνοντας το Αγρίνιο με το νομό! 
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Δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια καμία ουσιαστική, έντονη και 
βαρύνουσα έστω διαμαρτυρία όποιας δημοτικής Αρχής στις 
κυβερνήσεις και τα κόμματα. Προκαλεί φρίκη το γεγονός 
χειρισμού σοβαρών – ζωτικών υποθέσεων του Μεσολογγίου από 
ηγέτες πλήρους κομματοδουλείας, που δεν διστάζουν ούτε στιγμή 
να πουλήσουν το Μεσολόγγι υπό οιουσδήποτε όρους τους 
υπαγορευτούν από το ένα ή το άλλο κόμμα. Η σύγχρονη πολιτική 
εκδοχή της μεσολογγίτικης τραγωδίας συνίσταται στο ότι ενώ το 
δίδυμο Αναγνωστόπουλου – Σώκου είναι σαφώς ότι χειρότερο από 
οποιοδήποτε άλλο θα μπορούσε να υπάρξει για το Μεσολόγγι στο 
ορατό μέλλον, ταυτόχρονα η υπόλοιπη ηγεσία του Μεσολογγίου 
καθώς και η πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, 
είναι επίσης πολύ κατώτεροι των περιστάσεων οι πρώτοι και 
ανοιχτά και απροκάλυπτα εχθρικοί προς το Μεσολόγγι οι 
δεύτεροι. 

Ο δήμαρχος Γ.Αναγνωστόπουλος ουσιαστικά αδιαφορεί για 
την τύχη του Μεσολογγίου και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε 
να συγκρουστεί με το Αγρίνιο και το ΠΑΣΟΚ, ακόμη και στην 
υποθετική περίπτωση που το Αγρίνιο καταπατούσε τα κυριότερα  
δικαιώματα της πρωτεύουσας. Δεν διεκδικεί τίποτα περισσότερο 
από τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του, ελπίζοντας ότι το 
ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει την πολιτική εξαφάνισή του, ιδίως αν ο 
ίδιος συμβαδίζει με τις πιο φιλοαγρινιώτικες δυνάμεις του 
ΠΑΣΟΚ. 

Είναι πολύ αποκαλυπτικό ότι ο Γ.Αναγνωστόπουλος δεν 
διαμαρτύρεται για τους κορυφαίους λόγους ξεκάθαρα 
εκδηλωμένων  προθέσεων καταπάτησης δικαιωμάτων του 
Μεσολογγίου από το Αγρίνιο και για το γεγονός ότι το Αγρίνιο δεν 
σέβεται το Μεσολόγγι – πρωτεύουσα, αλλά διαμαρτύρεται στον 
αρχηγό του για το ότι «δεν τον παίζουν» στο κόμμα…Κατά τα 
άλλα, η «πάλη του για την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του 
Μεσολογγίου» συνεχίζεται…

Ορισμένοι κάνουν πως δεν βλέπουν και δεν κατανοούν τους 
λόγους και τα αίτια της πολιτικής αντιπαράθεσης Μεσολογγίου –
Αγρινίου. Όταν όμως ένας από αυτούς είναι ο δήμαρχος του 
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Μεσολογγίου, το πράγμα παίρνει και μια άλλη διάσταση. Αντί, 
λοιπόν, ο Γ.Αναγνωστόπουλος να καλεί την Αθήνα να «συνετίσει» 
το Αγρίνιο, να πει, επιτέλους, «όχι» στο κακομαθημένο παιδί του 
ΠΑΣΟΚ, και όχι μόνο, επαναλαμβάνει σε  κάθε ευκαιρία τη 
γραμμή που έχει μετατρέψει το Μεσολόγγι σε μάλλον…γραφικό 
σημαιοφόρο υπέρ της ίδρυσης πανεπιστημίου με έδρα το Αγρίνιο. 
Οι θέσεις του δημάρχου της πρωτεύουσας Ιερής Πόλης είναι 
γενικότερα αποκαρδιωτικές. Δεν είναι μόνο ότι αδυνατεί  να 
κατανοήσει και να εγκαταλείψει επιτέλους τη βαθύτατα 
λανθασμένη από θέση αρχής υπεράσπιση του Αγρινίου ως έδρας 
του υπό ίδρυση πανεπιστημίου, και να πάψει να παίζει αυτό τον 
φαιδρό ρόλο του σημαιοφόρου, προκαλώντας τα ειρωνικά 
χαμόγελα των πάντων, που αποδίδουν αυτήν τη γραφική πολιτική 
στον φόβο του απέναντι στο Αγρίνιο. «Θα περάσουν πάνω από το 
πτώμα μου», δήλωνε πέρυσι, στην αρχή του δεκάμηνου 
συγκλονιστικού αγώνα του Μεσολογγίου για το Εφετείο, και στην 
αιχμή του αγώνα,  μετά από λίγο διάστημα την «είχε κοπανήσει». 
Μόνο καγχασμό προκαλούν πλέον τέτοιου είδους δηλώσεις –
διαβεβαιώσεις του …Να το δούμε και να μην το πιστεύουμε, αλλά 
αυτά είναι φαιδροί ισχυρισμοί «βλαχοδημαρχικού» τύπου 
εσωτερικής κατανάλωσης που αποσκοπούν στη συγκάλυψη της 
θεμελιώδους υποχώρησης στο θέμα της έδρας του υπό ίδρυση 
πανεπιστημίου και σε άλλα. Ας είμαστε σοβαροί έστω και για μια 
φορά, αν αυτό δεν θεωρείται πλέον υπερβολική απαίτηση. Ο 
χατζηαβάτης, πάντως, έσκυβε το κεφάλι και έτρωγε τις καρπαζιές 
αδιαμαρτύρητα χωρίς να παριστάνει ποτέ τον παλικαρά…

Οι φαιδρότητες του Γ. Αναγνωστόπουλου, ο οποίος είναι ήδη 
«καμένο χαρτί» για το Μεσολόγγι, και η απουσία επί του παρόντος 
ικανών Μεσολογγιτών πολιτικών, κάνουν τον έτερο του διδύμου 
της τραγωδίας και της ντροπής για την πόλη, επικεφαλής της 
νομαρχιακής παράταξης που ασκεί τώρα (αυταρχικά) τη διοίκηση, 
να επιχαίρει και να υποκρίνεται έντεχνα τον «φίλο του 
Μεσολογγίου», προφανώς ματαλλαχθείς από λυσσώδης 
αντιμεσολογγίτης. Πλαισιώνεται μάλιστα  από επίσης 
μεταλλαγμένους προοδευτικούς και άλλα διακοσμητικά 
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μεσολογγίτικα στοιχεία, εκπροσώπους της πολιτικής εξαθλίωσης  
του Μεσολογγίου, που πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι την προδοσία 
πολλοί αγάπησαν τους προδότες όμως κανείς, και πως με το 
παράδειγμα της προδοσίας των μεγαλύτερων προκαλείται ζημιά 
στους νεότερους.  Ο «αγρινιώτικος ταλιμπάν» βρίσκεται όμως 
μέσα στο αίμα του. Στριμώχνεται εδώ, στην πόλη της Ελευθερίας, 
του πνεύματος και του πολιτισμού, την οποία μισεί θανάσιμα,  έξω
από τα νερά του και το αυταρχικό, με όριο τον ολοκληρωτισμό, 
καθεστώς του Αγρινίου, του οποίου υπήρξε πρωτεργάτης.  Πόσο 
θα αντέξει να υποκρίνεται…Ήδη σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι 
τώρα έχει βγάλει τη μάσκα (π.χ το μένος του όταν ο υπουργός 
Παιδείας Ε.Στυλιανίδης μίλησε για το αυτονόητο δικαίωμα του 
Μεσολογγίου να είναι εδώ η έδρα του υπό ίδρυση πανεπιστημίου, 
όταν πρόσφατα κουνούσε το δάχτυλο και εγκαλούσε την 
κυβέρνηση  γιατί «δεν έχει τα κότσια» να τα πάρει όλα από το 
Μεσολόγγι και να τα πάει στο Αγρίνιο κ.λ.π.). Εν τω μεταξύ, μέσα 
στην παράνοιά τους, τους ορκισμένους εχθρούς των απόψεων και 
της «ιδεολογίας» που εκφράζει αυτή η πλευρά, τους στοχοποιούν 
ως ορκισμένους εχθρούς του Αγρινίου…

Έτσι κάθε άλλο παρά άσκοπο ή μάταιο είναι να γίνουν 
ευρύτερα γνωστές επιπρόσθετες σημαντικές πλευρές του 
αιτωλοακαρνανικού ζητήματος, που παράλληλα με το έγκλημα της 
εκτροπής του Αχελώου και της λογικής, τη ντροπή να 
χρησιμοποιείται το λιμάνι του Αστακού για τη μεταφορά όπλων 
στους Ισραηλινούς σφαγείς των Παλαιστινίων, ως πολεμικό 
ορμητήριο, δίπλα από την  πόλη παγκόσμιο σύμβολο της 
Ελευθερίας, των Ελεύθερων Πολιορκημένων, του Φιλελληνισμού 
και της διεθνούς Αλληλεγγύης, διπλό έγκλημα και διπλή ντροπή,  
η ίδια ακριβώς αυτή πόλη να υφίσταται τα πάνδεινα από 
σύγχρονους  αλλά της ίδιας σχεδόν νοοτροπίας με τους 
παλιότερους πολιορκητές – κατακτητές της. 

Προφανώς όλα αυτά μεταφέρουν μια ατμόσφαιρα ακήρυχτου 
πολέμου στην περιοχή. Έτσι ακριβώς είναι για όσους γνωρίζουν. 
Αλλά και όσοι δεν ξέρουν καλό είναι να μάθουν ότι υπάρχει 
πράγματι χρόνιος πολιτικός εμφύλιος στο νομό. Κάθε λογικός, μη 
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διεστραμμένος άνθρωπος είναι εναντίον των πολεμικών 
καταστάσεων Η αφηρημένη, γενική καταδίκη της ιδεολογίας, των 
μεθόδων και των πρακτικών τους είναι συνεπώς μια ευγενική, 
ουτοπική, ουμανιστική στάση. Μήπως όμως η Έξοδος του ’26 του 
Μεσολογγίου, η Εθνική Αντίσταση εναντίον των ναζί, ήταν 
ιστορικά αναγκαίες και δικαιωμένες μορφές πάλης; Εκ τούτου 
συνάγεται ότι σε κάθε σύγκρουση, σε κάθε πόλεμο, υπάρχει η 
ιστορικά καταδικασμένη και η ιστορικά δικαιωμένη πλευρά. Δεν 
χαιρόμαστε μπροστά στη φρίκη του πολιτικού πολέμου στο νομό. 
Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να πάρουμε θέση υπέρ των 
εξεγερμένων «υπόδουλων» Μεσολογγιτών, υπέρ αυτών που 
αγωνίζονται εναντίον της αγρινιώτικης και κρατικής βίας, εναντίον 
«εισβολέων», “κατακτητών” κ.λ.π. 

Σήμερα διεξάγεται μια συστηματική προσπάθεια να 
ξαναγραφτεί η πρόσφατη τοπική ιστορία από την πλευρά των 
πολιτικά επικυρίαρχων. Να εμφανιστεί το Μεσολόγγι, 
αντιστρέφοντας την πραγματικότητα, ως υπεύθυνο για την 
κατάσταση που επικρατεί στο νομό. Τα γεγονότα όμως είναι 
γνωστά και αδιάψευστα. Αλλά οι ευθύνες έχουν τον ίδιο ιστορικό 
χαρακτήρα; Λοιπόν; Αν η ηγεσία του Μεσολογγίου είναι 
υπεύθυνη απέναντι στην Ιστορία, είναι επειδή δεν ήταν και δεν 
είναι στο ύψος των περιστάσεων και δεν αντιμετώπισε  - δεν 
αντιμετωπίζει τη στρατηγική των Αγρινιωτών και των κομμάτων. 
Εάν η πανελλήνια κοινή γνώμη γνώριζε, ανεξάρτητα από τη 
συνένοχη σιωπή ή την επαμφοτερίζουσα στάση πολλών τοπικών 
και εθνικών πολιτικών εκπροσώπων, θα είχε ήδη συντάξει την 
ηθική καταδικαστική της ετυμηγορία, για την κατά συρροή και 
κατ’ εξακολούθηση εγκληματική συμπεριφορά του μηχανισμού 
του αγρινιώτικου καθεστώτος κατά της Ιερής Πόλης των 
«Ελεύθερων Πολιορκημένων». Είναι αισχρό πάντως να 
κατηγορείται το Μεσολόγγι από κοσμήματα και γίγαντες της 
πολιτικής (π.χ. Σταμάτης, Σαλμάς, Μωραϊτης κ.λ.π.) ότι… 
«εμποδίζει την προώθηση των αιτωλοακαρνανικών (εννοούν των 
αγρινιώτικων) αιτημάτων». 

Αλλά αν αφήσουμε στην άκρη αξίες και ηθική και δώσουμε 
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μόνο σημασία στην καθαρή χρησιμότητα, πρέπει να 
καταδικάσουμε πενήντα τόσα χρόνια «τύφλωσης». Έχει φτάσει η 
στιγμή, που δεν παίρνει αναβολή, κατά την οποία η κάθε πόλη, με 
τη βοήθεια του κράτους, πρέπει να αλλάξει πορεία και να επιλέξει 
πώς θα ζήσει και θα επιζήσει: είτε όντας μονίμως σε πόλεμο είτε 
επιδιώκοντας την ειρήνη με τους γείτονές της. Να επικεντρωθούν 
οι Μεσολογγίτες στο «δικό τους φορτίο ευθύνης». Το φορτίο αυτό 
συνίσταται σε μια παθητική, μη διεκδικητική στάση, στάση 
παραίτησης και αδράνειας, μια θεώρηση της επαρκούς για όλα 
χρήσης του ανεξάντλητου και εις ουδεμίαν ευρισκόμενου ανάγκη 
ανανέωσης πλούτου της ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς της 
πόλης. Σύμφωνοι, η ιστορία του Μεσολογγίου, τα μεγάλα ονόματα 
του πνεύματος και του πολιτισμού που γεννήθηκαν εδώ, καθώς και 
το απαράμιλλο φυσικό κάλλος της περιοχής, αποτελούν τη μεγάλη 
μας περιουσία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα για να 
ιδρυθεί εδώ πανεπιστήμιο. Είναι δυνατόν όμως το επίσημο 
Μεσολόγγι να «μην έχει καταλάβει απολύτως τίποτα», όταν για 
τους Αγρινιώτες υπάρχουν μόνο οι απαιτήσεις και οι διεκδικήσεις, 
η απόσπαση αυτού ή του άλλου δικαιώματος, οι πολιτικοί 
εκβιασμοί…; Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή: επί δεκαετίες  
αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία 
με ανοιχτά μάτια.

Επιβάλλεται εκ των πραγμάτων και ως ζωτική ανάγκη να 
επιστρέψει το Μεσολόγγι σε μια γραμμή αντίστασης στην επιβολή 
μιας άδικης και μη βιώσιμης λύσης του Αιτωλοακαρνανικού 
ζητήματος, παρά τη δυσκολία καθώς δεν υπάρχει ακόμη κανένας 
προβεβλημένος ηγέτης του μετώπου αντίστασης. Και βέβαια, παρά 
το ότι η απάντηση στο μεγάλο ερώτημα αν υπάρχει το αναγκαίο 
πολιτικό θάρρος και κύρος του δημάρχου για μια τέτοια στάση, 
είναι δυστυχώς αρνητική. Να ταχθεί με τον πιο κατηγορηματικό 
και μαχητικό τρόπο, εναντίον του επαίσχυντου σχεδίου 
«διολίσθησης», διχοτόμησης ή μεταφοράς της πρωτεύουσας. Δεν 
υπάρχει καμία αναγκαιότητα για κάτι τέτοιο. Ας αφήσουν οι 
Αγρινιώτες το στρατηγικό στόχο και τις απαίσιες μεθόδους δήθεν 
ωρίμανσης του αιτήματός τους (με το ξεγύμνωμα του 
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Μεσολογγίου) και ας εγκαταλείψουν την χρόνια επώασή του. 
Πέντε δεκαετίες ανοχής απέναντι στην πιο παράλογη αγρινιώτικη 
θρασύτητα κατά της πρωτεύουσας Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου 
είναι υπεραρκετές. Φτάνει πια! Στους Αγρινιώτες πρέπει να 
ειπωθούν τα πράγματα ωμά και να τεθούν αυστηρά όρια. Το 
Αγρίνιο είναι εμπορικό κέντρο, αλλά δεν υπάρχει καμιά προοπτική 
ηγεμονίας  του σε βάρος της διοικητικής, πνευματικής, 
πολιτισμικής κ.λπ. πρωτεύουσας του νομού. Τίποτα περισσότερο, 
τίποτα λιγότερο. Τα μεγέθη είναι, ομολογουμένως, μη συγκρίσιμα. 
Ας αλλάξουν, κατά συνέπεια, κι ας μην προσπαθούν ματαίως να 
προωθήσουν υπογείως ή φανερά τους στρατηγικούς τους στόχους. 
Ο πολιτικός πολιτισμός επιβάλλει να σταματήσουν , επί τέλους, να 
εκμεταλλεύονται αγρίως τις τοπικές και γενικότερες πολιτικές 
αδυναμίες και τις ευνοϊκές γι’ αυτούς συνθήκες και συγκυρίες, σε 
βάρος του Μεσολογγίου. 

Το Μεσολόγγι δεν μπορεί, βεβαίως, να σηκώσει μόνο του το 
βάρος της αγρινιώτικης πίεσης.  Φίλους είναι βέβαιο ότι έχει το 
Μεσολόγγι και μάλιστα πολλούς και εξέχοντες στους χώρους του 
πνεύματος και του πολιτισμού, αλλά και των κομμάτων.  Ιδιαίτερα 
σημαντική είναι η πρόσφατα επίσημη αδελφοποίησή του και με 
ιστορικές πόλεις της Ελλάδας. Το ζητούμενο στη φάση αυτή είναι 
οι ισχυροί πολιτικοί σύμμαχοι του Μεσολογγίου. Δεν γνωρίζουμε 
αν υπάρχουν κι άλλες ελληνικές πόλεις, αλλά σίγουρα το 
Μεσολόγγι είναι η πρωτεύουσα Ιερή Πόλη την οποία το ελληνικό 
κράτος έχει αδικήσει παράλογα. Η Αθήνα πρέπει λοιπόν να 
αναλάβει τον ομολογουμένως  δύσκολο ρόλο της πολιτικής  
«διαπαιδαγώγησης» του Αγρινίου και μάλιστα από θέση αρχών, να 
δείξει το παράνομο, το άδικο και το ανήθικο των απαιτήσεων του 
καθεστώτος, να το «νουθετήσει» και να το επαναφέρει στην τάξη. 
Αντιλαμβανόμαστε  την «αναγκαιότητα» να θέτουν το 
μικροκομματικό συμφέρον υπεράνω πάσης αρχής δικαίου και 
κατανοούμε πως τα κόμματα θέλουν να παίρνουν περισσότερους 
ψήφους, υποστηρίζοντας αυτό ή εκείνο το αίτημα, παράλογο 
ξεπαράλογο, παράνομο ξεπαράνομο κ.λ.π., αλλά κάπου πρέπει να 
μπαίνει και ένα όριο. Δεν υπάρχει καμία λογική, κανένα δίκαιο, 
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καμία ηθική για να ιδρυθεί πανεπιστήμιο – εφετείο στο Αγρίνιο, 
έξω και πέρα από την πρωτεύουσα του νομού. Δεν νομίζουμε ότι η 
σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ. με την επανίδρυση του κράτους που 
διακηρύσσει εννοεί να ανοίξει νέες πληγές στην Αιτωλοακαρνανία 
με το να αποπειραθεί να κάνει το νόμο της ζούγκλας καθεστώς. 

Γνήσιος, ξεκάθαρος, ειλικρινής  φίλος του Μεσολογγίου και 
«πολιτικός σύμμαχος», με τον τρόπο του βεβαίως,  είναι ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ.Παπούλιας. Είναι γνωστό, βέβαια, 
ότι οι μαχητικές θέσεις του Κ.Παπούλια στα ελληνοτουρκικά, στο 
κυπριακό, στις σχέσεις με τα Σκόπια κ.λ.π. και θα μπορούσαμε να 
πούμε και στο Αιτωλοακαρνανικό δεν αρέσουν στον αρχηγό του 
ΠΑΣΟΚ Γ.Παπανδρέου,  ύστατη και έσχατη απαντοχή και ελπίδα 
του αμαρτωλού «πράσινου» με μπλε και κόκκινους κόκκους 
αγρινιώτικου καθεστώτος…

Λοιπόν; Το Μεσολόγγι ζει σ’ έναν κόσμο «ιδεολογικό», 
ικανοποιημένο από την πρωτοφανή συσσώρευση αξιών και 
προτιμά την εθνική – ιστορική του υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια 
και κάνει την επιλογή της ρεβάνς της Ιστορίας παρά εκείνη του 
ρεαλισμού, μπορεί να πει κάποιος. Πράγματι, στη σημερινή, 
δομικά ανταγωνιστική κοινωνία, σ’ αυτόν τον «τρελό κόσμο» που 
θα ρυθμιζόταν από το «αόρατο χέρι» της νέας θεότητας, της 
Αγοράς, αλλά  «έσκασε», μαζί και η τεχνητά διογκωμένη «πόλη 
αγορά - φούσκα» της γειτονιάς μας, αποκαλύπτοντας για άλλη μια 
φορά το απάνθρωπο πρόσωπο του συστήματος, κι ενώ η κρίση δεν 
αφήνει τίποτα όρθιο, το Μεσολόγγι αρχίζει να παύει να 
απολαμβάνει τον «ύπνο του δικαίου». Τώρα που αρχίζει να γίνεται 
κοινή συνείδηση ότι το σπάσιμο της φούσκας του συστήματος, 
αποκάλυψε τις βαθύτερες και αθεράπευτες αντινομίες ενός τρόπου 
κοινωνικής συμβίωσης που λειτουργεί ανταγωνιστικά, με 
μοναδικό στόχο το στενό συμφέρον και το κέρδος, το μεγάλο 
κεφάλαιο των αξιών του Μεσολογγίου είναι αναγκαίο 
περισσότερο από ποτέ. 

Το Αιτωλοακαρνανικό ζήτημα αποτελεί μέρος της ευρύτερης 
φαύλης τάξης πραγμάτων με τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις της. 
Δεν μπορεί να υπάρξει θεραπεία, μόνιμη αρμονική λύση, χωρίς 
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μια ριζική συστημική αλλαγή, τουλάχιστον τοπικά, που μπορεί να 
προσφέρει την ιστορικά βιώσιμη ελπίδα και λύση για το μέλλον. 
Το Μεσολόγγι έχει επίγνωση της αξίας του, της ευθύνης του και 
του ιστορικού προορισμού του. Ποτέ δεν θεώρησε το μεγαλύτερο 
πληθυσμό και την οικονομική υπεροχή είτε εχθρών είτε γειτόνων 
ως ηθική, πολιτισμική και πνευματική υπεροχή. Δυστυχώς, οι 
πολιτικοί του ηγέτες μας μεταδίδουν αδιάκοπα αυτή τους την 
επαίσχυντη εντολή: «είμαστε μικρή  πόλη και δεν πρέπει να 
μιλάμε». Αλλά πέρα και πάνω από αυτούς είναι ο 
«μεσολογγιτισμός» ως Ιδέα,  ως αυτοπεποίθηση και φιλότιμο και 
όχι ως κενότητα, ως ιταμότητα και εγωισμός. Ο ηρωισμός του 
μεσολογγιτισμού είναι αληθινή και διαρκής κατάσταση του 
πνεύματος, και όχι αγριότητα, βαρβαρότητα και αρπακτικότητα.  
Τι άλλο μπορεί να δεχτεί κανείς ως πολιτική, ιδεολογική και ηθική 
ηγεμονία, τουλάχιστον στην περιοχή, πέρα από αυτά που 
συμβολίζει και αντιπροσωπεύει το Μεσολόγγι; Ποιος, εν τέλει, 
θέλει πόλεμο με αυτά; Έχουν κάτι καλύτερο να προτείνουν πέρα 
φυσικά από την όχι και τόσο ελκυστική ιδέα του  
«αγρινιωτισμού»; 

Αυτό, λοιπόν, που θέλει το Μεσολόγγι είναι να διεκδικήσει 
και πάλι το πρόσωπό του, το οποίο συστηματικά παραμορφώνεται 
ολοένα και περισσότερο. Η Ιερή Πόλη θεωρεί πως αυτή η 
ανωμαλία του εμφύλιου πολιτικού πολέμου στην περιοχή έχει 
παρατραβήξει και πρέπει να τελειώνει. Το Μεσολόγγι και 
ολόκληρος ο νομός, πλούσιος καθ’ όλα, βιώνουν τις συνέπειές του 
με τον χειρότερο τρόπο: και με το πού βρίσκεται η πόλη εξαιτίας 
του, και με τη θέση που κατέχει στη συνολική κατάταξη της 
ανάπτυξης η περιοχή.  

Η ανάδειξη της ιδιαίτερα σημαντικής συνιστώσας του 
Αιτωλοακαρνανικού ζητήματος, της ανεπίτρεπτης και 
απαράδεκτης από κάθε άποψη χρόνια επιχειρούμενης 
καταπάτησης και αφαίρεσης ζωτικών δικαιωμάτων της 
πρωτεύουσας Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, της αντίστασης και της 
αιχμής του περσινού συγκλονιστικού αγώνα για το Εφετείο και το 
Πανεπιστήμιο, είναι ο ένας στόχος αυτής της καταγραφής μέσα 
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από τα κείμενα του πρώτου μέρους. Ο δεύτερος στόχος είναι 
ταυτόχρονα η κατάθεση από το από δω στρατόπεδο και 
υπενθύμιση μιας ολοκληρωμένης πρότασης δημόσιου διαλόγου 
για λύση του Αιτωλοακαρνανικού ζητήματος και διέξοδο, όπως 
έχει διαμορφωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια και παρουσιάζεται με 
πολλές μορφές μέσα από τα αυτοτελή κείμενα του δεύτερου 
μέρους, που έχουν δημοσιευτεί στην πλειονότητά τους στον τοπικό 
Tύπο. Αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση: όχι στο έγκλημα 
εγκατάστασης πανεπιστημίου – εφετείου  εκτός πρωτεύουσας. 
Αν έχει αξία ακόμη εδώ η λογική, ο λόγος, οι αρχές, η ηθική, το 
δίκαιο, αν οι λέξεις δεν έχουν χάσει το νόημά τους. Ιδού η Ρόδος! 

        Βασίλειος  Μπρούμας      

                  Δημότης     Ιεράς  Πόλεως  Μεσολογγίου
Αντιπρόεδρος Ομίλου «Φίλοι του    
Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι»                             
Νοσοκομειακός Διευθυντής Ιατρός Πρόεδρος 
Τομεακής Επιτροπής

             Ψυχικής Υγείας Αιτωλοακαρνανίας
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